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I. CEL BADAŃ 
 

Celem badań prowadzonych w roku 2009 była ocena jakości ziół zbieranych ze stanowisk 
naturalnych pod kątem moŜliwości pozyskiwania surowców metodami ekologicznymi, reintrodukcja 
gatunków zagroŜonych w miejscach ich pierwotnego występowania oraz ocena reintrodukcji wykonanej w 
2008 roku.  Przeprowadzono takŜe doświadczenia nad ekologiczną uprawą wybranych gatunków roślin 
zielarskich, rodzimych i obcego pochodzenia oraz badania nad wprowadzeniem do uprawy roślin 
dzikorosnących. Oceniono takŜe moŜliwości wykorzystania allelopatycznych właściwości roślin 
leczniczych w ekologicznej uprawie i ochronie kilku gatunków roślin warzywnych i leczniczych. 

 
II. Omówienie przebiegu badań i streszczenie wyników 
 

Prace przeprowadzone w ramach realizacji projektu obejmowały następujące zagadnienia: 
1. Ekologiczny zbiór surowców ze stanowisk naturalnych 
2. Wykorzystanie allelopatycznych właściwości roślin leczniczych w ekologicznej uprawie i ochronie 

roślin warzywnych i leczniczych 
3. Ekologiczną uprawę roślin zielarskich 
4. Produkcję materiału nasiennego w warunkach ekologicznej uprawy roślin 
5. Badania nad występowaniem i moŜliwością ekologicznego zbioru oraz uprawy ziół w Kotlinie 

Jeleniogórskiej  
6. Szkolenie  zbieraczy ziół i rolników zajmujących się uprawą ziół metodami ekologicznymi 

 
Ad. 1. Ekologiczny zbiór surowców ze stanowisk naturalnych 
 

W badaniach nad ekologicznym zbiorem surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych 
przeprowadzono: 

a. Dokumentację fitosocjologiczną z elementami oceny zasobności wybranych roślin leczniczych  
na stanowiskach naturalnych oraz analizę jakości zebranych surowców zielarskich. 

b. Wstępne prace nad ustaleniem granicznych wartości odnośnie wielkości zbioru surowca ze  
stanowisk naturalnych, uwzględniające odnawialność zasobów pozyskiwanych roślin. 

c. Reintrodukcję wybranych gatunków ustawowo chronionych na stanowiskach naturalnych i ocenę 
skuteczności reintrodukcji przeprowadzonej w roku 2008. 

d. Introdukcję dziko rosnących ziół na wybranych gruntach porolnych (głównie przyleśnych) o 
przebadanym składzie gatunkowym roślin występujących na tych obszarach. 

 
 
 
 



Ad 1.a. Dokumentacja fitosocjologiczna oraz ocena zasobności wybranych  
roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych 

             Badaniami objęto stanowiska, z których na skalę komercyjną zbierane są surowce takich ziół 
jak borówka czernica (Vaccinium myrthyllus), borówka brusznica (Vaccinium vitis idaeus) i nawłoć 
pospolita (Solidago virga-urea). Sporządzono dokumentację fitosocjologiczną kilkunastu stanowisk 
połoŜonych na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i 
podlaskiego, pod kątem zasobności tych stanowisk  w w/w gatunki. Przeprowadzono takŜe analizę 
porównawczą obejmującą cechy morfologiczne i chemiczne tych roślin, a co za tym idzie jakość zebranego 
surowca zielarskiego.  
Na opisanych stanowiskach borówki czernicy gatunek ten występuje w duŜych skupieniach, co stwarza 
dogodne warunki do zbioru liści i owoców metodą ekologiczną. Na wszystkich opisanych stanowiskach 
czernica zajmowała od 60 do 90% powierzchni. Rośliny z poszczególnych stanowisk róŜniły się 
wysokością, liczbą wytworzonych pędów oraz wielkością liści. Analiza chemiczna liści i owoców 
zebranych z tych stanowisk wskazuje na róŜnice w zawartości oznaczonych związków czynnych. U 
wszystkich populacji wyraźnie więcej garbników i kwasów polifenolowych, było w liściach w porównaniu 
z owocami. W przypadku liści najwięcej polifenolokwasów i garbników było w surowcu zebranym w 
ŚwierŜu Górnym (Fot.1), najwyŜszą zawartością tych związków w owocach charakteryzował się surowiec 
zebrany w Obidzy (Tab.1)  

 
Tabela 1. Charakterystyka morfologiczna i chemiczna opisanych populacji borówki czernicy 

Cecha morfologiczna 
(średnia  z 50 roślin) 

Zawartość oznaczonych związków 
czynnych (%) 

Stanowisko 
 
 Wysokość 

roślin (cm)  
Liczba 
rozgałę-
zień (szt) 

Liczba liści 
na pędzie 
(szt) 

 
Polifenolokwasy 

 
Garbniki 

Tumanek 19,8 d 2,7 d 7,1 ab liście owoce liście owoce 

ŚwierŜe Górne 19,7 d 3,1 d 7,3 a 3,3 a 0,6 cd 8,8 b 1,6 ab 
Stronna 21,8 c 4,8 ab 6,6 cd 3,4 a 0,5 d 12,4 a 1,0 c 
Obidza 24,4 b 3,8 c 6,9 b 2,8 b 1,2 b 5,8 d 0,9 c 
Zakopane 36,6 a 5,1 a 6,4 d 1,7 c 1,5 a 5,6 de 1,8 a 

 

 
 
Ad. 1b. Wstępne prace nad ustaleniem granicznych wartości odnośnie wielkości zbioru  
             surowca ze stanowisk naturalnych, uwzględniające odnawialność zasobów  
             pozyskiwanych roślin. 

        Badaniami objęto trzy gatunki roślin z rodziny Ericaceae: mącznicę lekarską, borówkę 
brusznicę i borówkę czernicę. Doświadczenie załoŜono na stanowiskach  naturalnych tych roślin, 
zlokalizowanych na Podlasiu. Na kaŜdym stanowisku wyznaczono, w miejscach gdzie rośliny pokrywały 
powierzchnię w 80 -  100%, po 4 poletka o powierzchni 1 m2 kaŜde. Z dwóch poletek pędy badanych roślin 
ścięto w połowie ich wysokości, a z pozostałych dwóch na wysokości 1/3 pędu, licząc od powierzchni 
gleby (Fot.2). Określono świeŜą i powietrznie suchą masę zebranych liści. W powietrznie suchym surowcu 
przeprowadzone zostaną analizy na zawartość arbutyny i garbników. Uzyskane wyniki przedstawione 
zostaną w sprawozdaniu końcowym. 

        Fot.1  Stanowisko borówki czernicy w 
                   Puszczy Kozienickiej (ŚwierŜe  
                   Górne) 
 



                              
   Rośliny ścinane na 1/3 wysokości pędów 
 

                 Rośliny ścinane na ½ wysokości pędów 

Fot.2. Zbiór pędów borówki brusznicy (Vaccinium vitis idaeus) 

 

Ad. 1c. Reintrodukcja wybranych gatunków chronionych na stanowiskach naturalnych i  
ocena skuteczności reintrodukcji przeprowadzonej w roku 2008 
 
- Reintrodukcja wybranych gatunków na stanowiskach naturalnych  wykonana  w roku  

      2009 
         W roku 2009 kontynuowano prace związane z reintrodukcją na stanowiskach naturalnych 

dwóch chronionych gatunków: turówki leśnej i mącznicy lekarskiej. Reintrodukkcję obu gatunków 
przeprowadzono na siedliskach połoŜonych w województwie podlaskim. Turówkę leśną wysadzono na 3 
stanowiskach (Fot.3), a mącznicę lekarską na 1 stanowisku. Ocena skuteczności reintrodukcji 
przeprowadzona zostanie w roku 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              

 
- Ocena reintrodukcji wykonanej w roku 2008 
         W roku 2008 na wytypowanych wcześniej stanowiskach naturalnych, połoŜonych w 

południowo – wschodnich regionach Polski (woj. lubelskie, powiat Hrubieszowski, gmina Mircze) 
wykonano prace związane z reintrodukcją dwóch chronionych gatunków: turówki leśnej i mącznicy 
lekarskiej. Turówkę leśną wysadzono na 3 stanowiskach, mącznicę lekarską na dwóch stanowiskach. 
Przeprowadzona w roku 2009 ocena skuteczności reintrodukcji  w/w gatunków wykazała, Ŝe na 
stanowiskach gdzie wysadzono mącznicę lekarską przezimowało tylko kilkanaście roślin (około 2% 
wysadzonych sadzonek) uznano więc, Ŝe proces reintrodukcji tego gatunku nie powiódł się.  Ocenę 
skuteczności reintrodukcji turówki leśnej oceniono na podstawie liczby roślin, które przezimowały na 
badanych stanowiskach i kontynuowały wzrost w roku 2009.  Na dwóch z trzech analizowanych stanowisk 
z 500 roślin wysadzonych w 2008 roku wznowiło wegetację około 30% roślin, na trzecim natomiast około 
45%. Przewiduje się skontrolowanie tych stanowisk w roku 2010, w celu potwierdzenia  skuteczności 
procesu reintrodukcji tego gatunku.   

 
 
 

Fot.3.  Reintrodukcja turówki leśnej na  stanowisku maturalnym w okolicy wsi Koryciny 



Ad. 1d. Introdukcja dziko rosnących ziół na wybranych gruntach porolnych (głównie  
przyleśnych) o przebadanym składzie gatunkowym roślin występujących na tych  
obszarach 
W roku 2009  badania wykonane w ramach w/w zadania objęły ocenę skuteczności introdukcji 

przeprowadzonej w roku 2008. Badaniami objęto dwa gatunki roślin leczniczych: czosnek niedźwiedzi i 
pierwiosnkę zwyczajną.  

Obserwacje wykonane wczesną wiosną 2009 roku na poletku czosnku niedźwiedziego wykazały, Ŝe 
przezimowało około 70% roślin. W maju zebrano liście tego gatunku i określono świeŜą oraz suchą 
surowca z jednej rośliny. W suchym surowcu oznaczona zostanie  zawartość olejku eterycznego (związków 
siarkowych) i witaminy C. Uzyskane wyniki przedstawione zostaną w sprawozdaniu końcowym. 

 
 
Ad. 2. Wykorzystanie allelopatycznych właściwości roślin leczniczych w ekologicznej  

uprawie i ochronie roślin warzywnych i leczniczych 
 W ramach badań dotyczących allelopatycznych właściwości roślin leczniczych realizowano  
       dwa tematy:  

      a. Wpływ wyciągów roślinnych na zdrowotność nasion i otrzymanych z nich roślin 
b. Wpływ wyciągów roślinnych na dynamikę kiełkowania, ukazywanie się wschodów oraz 

początkowy wzrost siewek wybranych gatunków chwastów 
 
Ad. 2a. Wpływ wyciągów roślinnych na zdrowotność nasion i otrzymanych z  

nich roślin 
Badania wyciągów z wybranych roślin zielarskich (borówki czernicy, czosnku niedźwiedziego, 

pięciornika kurze ziele, bergenii sercolistnej i  kosmosu podwójnie pierzastego) mające na celu określenie 
ich właściwości ochronnych przed patogenami zasiedlającymi nasiona, prowadzone były we współpracy z 
Pracownią Nasienną IsiKO w Skierniewicach. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych, halach 
wegetacyjnych z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością oraz w warunkach polowych. Doświadczenia 
prowadzono na nasionach roślin warzywnych : marchwi, pietruszce, rzodkiewce, buraku ćwikłowym, oraz 
roślin leczniczych i przyprawowych: bazylii, koprze włoskim, arcydzięglu, kolendrze siewnej. W 

warunkach laboratoryjnych nasiona biokondycjonowano przy uŜyciu wyciągów w określonym czasie, 
stęŜeniu i temperaturze, a następnie oceniano fitotoksyczność uŜytych substancji oraz  jakość i zdrowotność 
nasion. W równoległych – porównawczych doświadczeniach wyciągi wprowadzano do poŜywki agarowej, 
na którą wysiewano nietraktowane nasiona. Oceniono zdrowotność nasion i określono skład jakościowy i 
ilościowy mikoflory zasiedlającej materiał siewny. 
Doświadczenia prowadzone w kontrolowanych warunkach hal wegetacyjnych miały na celu sprawdzenie 
efektów następczych traktowania nasion wyciągami i ich wpływu na szybkość i równomierność wschodów 
roślin, masę siewek i ich zdrowotność. Nasiona wysiewano do wielodoniczek, wypełnionych ziemią 
ogrodniczą. W ramach cyklu doświadczeń wykonano takŜe doświadczenia infekcyjne, w których 
inokulowano podłoŜe glebowe grzybami tzw. glebowymi z rodzaju Pythium, a wyciągi aplikowano 
doglebowo, celem określenia ich wpływu na mikoflorę glebową, mającą zasadniczy wpływ na kiełkujące 
nasiona. Trzeci etap doświadczeń miał na celu badanie wyciągów w aspekcie ochrony nasion i powstałych z 
nich roślin przed patogenami w warunkach polowych. Zastosowane wyciągi testowano w następujących 
kombinacjach:  

1. biokondycjonowanie nasion 
2. aplikacja doglebowa  
3. aplikacja dolistna 
4. biokondycjonowanie nasion + aplikacja doglebowa  
5. biokondycjonowanie nasion + aplikacja dolistna 
6. biokondycjonowanie nasion + aplikacja doglebowa + aplikacja dolistna 
 

We wszystkich kombinacjach określono wpływ wybranych wyciągów na wzrost i rozwój roślin 
(wykonano pomiary biometryczne roślin) oraz ich zdrowotność. Uzyskane wyniki przedstawione zostaną w 
sprawozdaniu końcowym. 
 



Ad. 2b. Wpływ wyciągów roślinnych na dynamikę kiełkowania, ukazywanie się  
              wschodów oraz początkowy wzrost siewek wybranych gatunków chwastów 
  Badania prowadzono w laboratorium, pracowni nasiennej (w komorze klimatyzacyjnej) oraz obiekcie 

szklarniowym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych. Określono wpływ wyciągów ze świeŜych i 
suchych liści, świeŜych i suchych cebul oraz świeŜych i suchych korzeni czosnku niedźwiedziego na 
dynamikę kiełkowania nasion i rozwój siewek chwastnicy jednostronnej i gwiazdnicy pospolitej. Wyciągi 
przygotowano z roślin jednorocznych, zebranych z ekologicznej uprawy czosnku niedźwiedziego, załoŜonej 
na polu doświadczalnym Katedry, medium ekstrakcji był metanol. Uzyskane ekstrakty metanolowe 
odparowano do stęŜenia 100 %, a  następnie sporządzono 1 % roztwory wodne. Nasiona chwastów 
kondycjonowano poprzez moczenie ich przez 24 godz. w świeŜo przygotowanych roztworach roboczych. 
Po 24 godzinach nasiona wyjęto z roztworów i po podsuszeniu wysiewano do odpowiednich pojemników 
(w szklarni – pojemniki wypełnione torfem i piaskiem, w komorze klimatyzacyjnej – kuwety wyłoŜone 
bibułą filtracyjną).  
Obserwacje i pomiary w początkowej fazie eksperymentu prowadzono codziennie, później co dwa dni.  
Uzyskane wyniki wykazały, Ŝe wszystkie zastosowane wyciągi z czosnku niedźwiedziego hamowały 
kiełkowanie nasion i początkowy wzrost siewek badanych chwastów, a wyjątkowo silne hamowanie 
kiełkowania zaobserwowano przy kondycjonowaniu nasion wyciągami ze świeŜych organów, w 
szczególności organów podziemnych.  
 
Ad. 3. Ekologiczna uprawa roślin zielarskich 
 

Badania nad ekologiczną uprawą roślin leczniczych obejmowały siedem zagadnień: 
 

a. Badania nad uprawą Ŝeń-szenia na róŜnych podłoŜach ekologicznych (kontynuacja badań 
prowadzonych w latach ubiegłych) 

b. Badania nad przydatnością do uprawy w warunkach ekologicznych róŜy karpackiej (Rosa 
carpatica) 

c. Badania nad uprawą pięciornika kurzego ziela, pięciornika gęsiego i pięciornika 
himalajskiego 

d. Badania nad ekologiczną uprawą czosnku niedźwiedziego 
e. Badania nad wprowadzeniem do uprawy berberysu zwyczajnego (Berberis vulgaris) 
f. Badania nad wpływem rodzaju podłoŜa i zacieniania na wzrost i plonowanie turówki leśnej  
g. Badania nad moŜliwością uprawy szałwii lekarskiej metodą ekologiczną 
h. Badania nad moŜliwością zastosowania biostymulatorów w ekologicznej produkcji ziół. 

 
Ad. 3a. Badania nad uprawą Ŝeń-szenia na róŜnych podłoŜach ekologicznych  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprawa Ŝeń-szenia prowadzona jest od 5 lat w gospodarstwie 
ekologicznym na Podlasiu (Fot.4.). PodłoŜa ekologiczne, na których 
rośnie w/w gatunek to:kompost ziołowy, kompost trocinowy, ziemia 
leśna o wysokiej zawartości próchnicy oraz jako dodatek torf wysoki. 
W roku 2009 określono dynamikę gromadzenia się związków 
czynnych (ginsenozydów) w organach podziemnych Ŝeń-szenia. 
Korzenie zebrano trzykrotnie: w maju (na początku wegetacji roslin), 
w lipcu (pełnia sezonu wegetacyjnego) oraz we wrześniu ( koniec 
wegetacji). Ze wszystkich surowców przygotowano wyciągi 
metanolowe i przeprowadzono ich analizę chromatograficzną przy 
uŜyciu metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 
(Tab.2). 
 Fot.4. Uprawa Ŝeń-szenia w  

          gospodarstwie ekologicznym  
          na Podlasiu 



                   Tabela 2.  Zawartość saponin tróterpenowych w organach podziemnych Ŝeń-szenia  
                                    uprawianego na kompoście ziołowym (mg⋅⋅⋅⋅g-1). 

termin zbioru Oznaczone 
ginsenozydy Maj, 2009 Lipiec, 2009 Wrzesień, 2009 
Rg1 5,75 5,17 5,98 
Rf 1,95 1,85 1,88 
Re 3,30 5,30 4,70 
Rd 1,57 1,10 1,22 
Rc 2,66 2,39 3,86 
Rb2 6,0 6,31 5,11 
Rb1 4,95 2,54 3,59 
Σ 26,18 24,65 26,34 

 
Ad. 3b. Badania nad przydatnością do uprawy w warunkach ekologicznych róŜy karpackiej  

(Rosa carpatica) 
      Nasadzenia  róŜy karpackiej przeprowadzono w roku 2007 i 2008. Łączna powierzchnia uprawy 

wynosi obecnie 1 hektar (Fot.5). Wiosną 2009 roku  oszacowano procent przyjęcia się sadzonek 
wysadzonych w roku 2008 oraz procent roślin, które przezimowały z nasadzenia wykonanego w 2007 roku.  
Stwierdzono, Ŝe sadzonki przyjęły się w 70%, przezimowało natomiast około 90% roślin. Późnym latem 
(sierpień 2009) na wybranych losowo 50 osobnikach dwuletnich przeprowadzono ocenę cech 
morfologicznych i rozwojowych (wysokość roślin, liczba liści, obecność kwiatów i owoców). Z roslin 
dwuletnich zebrano owoce, które następnie wysuszono i zmielono. W suchym materiale oceniona zostanie 
zawartość karotenoidów, związków flawonoidowych oraz  witaminy C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 3c. Badania nad uprawą pięciornika kurzego ziela, pięciornika gęsiego i pięciornika  
             Himalajskiego 

Plantacje trzech gatunków z rodzaju Potentilla: pięciornika gęsiego, pięciornika kurze ziele oraz 
pięciornika himalajskiego załoŜono w 2008 roku na polu ekologicznym Katedry Roślin Warzywnych i 
Leczniczych (Fot.6,7,8). Obserwacje dotyczące dynamiki przyrostu masy ziela i organów podziemnych w/w 
gatunków zamieszczono w sprawozdaniu za 2008 r. W roku 2009 określono dynamikę gromadzenia się 
związków fenolowych w surowcach pozyskiwanych z tych gatunków (tab.3).  

 
Tabela 3. Zawartość związków fenolowych w zielu pięciornika gęsiego (mg/100g). 

termin zbioru 

Oznaczone związki  12.06.2009 r. 25.07.2009 r. 4.09.2009 r. 9.10.2009 r. średnia 
epigalokatechina 40,55 68,78 156,10 254,58 130,00 
katechina 0,00 0,00 51,99 72,83 31,21 
epikatechina 98,72 76,43 134,05  145,55 113,69 
astragalina 66,74 45,55 37,06 47,23 49,15 
kwas elagowy 201,35 394,03 277,20 165,72 259,58 
rutozyd 92,62 300,29 202,70 120,10 178,93 
izokwercytyna 645,79 376,81 248,50 253,27 381,09 
 

Fot.5. Nasadzenie róŜy karpackiej 



 

 
Fot. 6. Pięciornik gęsi 

 
Fot.7. Pięciornik himalajski Fot.8. Pięciornik kurze ziele 

 
 
Ad. 3d. Badania nad ekologiczną uprawą czosnku niedźwiedziego  
 

Plantacje czosnku niedźwiedziego załoŜono na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i 
Leczniczych oraz w gospodarstwie ekologicznym we wsi Koryciny, w roku 2008 (Fot.9). Wiosną 2009 roku 
wykonano obserwacje wzrostu i rozwoju roślin. W drugim roku uprawy rośliny wytworzyły pojedyncze 
liście. Średnia długość liścia wynosiła 11,5 cm, szerokość 5,2 cm. Rośliny dwuletnie były natomiast zbyt 
małe aby zebrać i oszacować plon surowca. Badania dotyczące plonowania przeprowadzone zostaną w 
trzecim roku uprawy (w 2010 roku). 
 

  
Fot.9. Plantacje czosnku niedźwiedziego: 1- na Podlasiu, 2 – na polu doświadczalnym KRWiL 

 

1 2 



 
 

Ad. 3e. Badania nad wprowadzeniem do uprawy berberysu zwyczajnego (Berberis  vulgaris)  
W roku 2007 w gospodarstwie ekologicznym we wsi Koryciny, na powierzchni około 0,5 ha 

załoŜono plantację berberysu zwyczajnego. W roku 2009 rośliny osiągnęły średnio 50 cm wysokości, a 
około 10% roślin rozkrzewiło się. Tylko nieliczne rośliny zakwitły i zaowocowały, nie udało się więc zebrać 
dostatecznej ilości tego surowca, by przeprowadzić przewidziane na rok 2009 analizy chemiczne.  W 
czerwcu  2009 roku z 200 losowo wybranych roślin zebrano liście i wysuszono je w warunkach naturalnych 
W suchym surowcu oznaczona zostanie zawartość alkaloidów izochinolinowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                       Fot. 10. Plantacja berberysu w gospodarstwie ekologicznym we wsi Koryciny 

 
 
 
 
Ad. 3f.  Badania nad wpływem rodzaju podłoŜa i zacieniania na wzrost i plonowanie turówki  

leśnej  
W roku 2009 przeprowadzono badania dotyczące plonowania turówki leśnej rosnącej na róŜnych 

podłoŜach i w róŜnych warunkach zacienienia (50 i 75% zacienienia) (Fot.11). Zbiór surowca 
przeprowadzono latem 2009 r. Po zbiorze surowiec wysuszono w temperaturze 300C. W suchym surowcu 
oznaczono zawartość związków kumarynowych i związków polifenolowych. 
 
Tabela 4. Wpływ zacienienia na zawartość  kumaryn i związków  
               polifenolowych w liściach turówki leśnej (mg·100g-1) 
        

Stopień zacienienia Oznaczone związki 

50% zacienienia 75% zacienienia 
                             Związki kumarynowe 
kumaryna 248,22 570,95 
3-4 dihydrokumaryna 108,93 276,95 
bergapten 160,97 270,90 
                              Związki polifenolowe 

astragalina 6,38 5,99 

rutyna 18,91 17,15 

kwas chlorogenowy 11,88 1,46 

kwas elagowy 7,43 7,30 

kwas ferulowy 1,52 1,47 

kwas o-kumarowy 0,27 0,19 

kwas rozmarynowy 3,49 1,42 

 
W zielu turówki leśnej zidentyfikowano trzy związki kumarynowe: kumarynę, 3,4-dihydrokumarynę 

i bergapten. NajwaŜniejszym związkiem tej frakcji była kumaryna, a jej zawartość wynosiła od 248,22 
mg·100g-1 do 570,95 mg·100g-1. WyŜszą zawartością wszystkich oznaczonych związków kumarynowych 
charakteryzował się surowiec zebrany z plantacji o 75% zacienieniu, w porównaniu z surowcem zebranym z 
plantacji o 50% zacienieniu. Odwrotną zaleŜność zaobserwowano w przypadku związków polifenolowych. 
WyŜszą ich zawartość  oznaczono w surowcu z plantacji o niŜszym stopniu zacienienia (50%). Szczególnie 

Fot.11 Plantacja turówki leśnej  
(zacienienie roślin 75%  



wysokie róŜnice wystąpiły w zawartości kwasu chlorogenowego. Surowiec z plantacji  zacienionej w 50% 
zawierał ponad 8-krotnie więcej tego kwasu, w porównaniu z zielem zebranym na plantacji zacienionej w 
75% (Tab.4). 

  
Ad. 3g. Badania nad moŜliwością uprawy szałwii lekarskiej metodą ekologiczną 
 Plantację szałwi lekarskiej załoŜono w maju 2008 roku, na wydzielonej części pola doświadczalnego 
Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, posiadającej certyfikat ekologiczny. Uprawę załoŜono na 
powierzchni 200m2 z rozsady, którą wysadzono w rozstawie 40 x 40 cm. Badania nad plonowaniem tego 
gatunku przeprowadzono na roślinach dwuletnich, w roku 2009. Ziele zebrano w czterech terminach: przed 
kwitnieniem roślin (14.05.09), na początku kwitnienia (28.05.09), w pełni kwitnienia (18.06.09) oraz po 
przekwitnięciu roślin (9.07.09). W kaŜdym terminie ziele ścinano z powierzchni 50 m2. Określono świeŜą i 
suchą masę ziela oraz zawartość olejku eterycznego (Tab.5, Fot.12). 
 
Tabela 5. Dynamika przyrostu masy ziela szałwi 
  lekarskiej i gromadzenia się olejku eterycznego 
 

Masa ziela (kg⋅⋅⋅⋅50 m
-2

) Termin 

zbioru  

z. świeŜe 

 

z. suche 

Zawartość 

olejku 

eterycznego 

(ml⋅⋅⋅⋅100g
-1

) 

14.05.09 225,0 70,0 2,15 

28.05.09 240,0 80,0 1,95 

18.08.09 265,0 92,5 1,65 

 9.07.09 125,0 40,0 1,10 

                                                                                         
 
Ad. 3h.Badania nad moŜliwością zastosowania biostymulatorów w ekologicznej  produkcji  

ziół 
    W roku 2009 kontynjuowano badania nad moŜliwością zastosowania biostymulatorów w 

ekologicznej uprawie ziół. Doświadczenie załoŜono na wydzielonej części pola doświadczalnego Katedry 
Roślin Warzywnych i Leczniczych, posiadającej certyfikat ekologiczny. Badaniami objęto 3 gatunki ziół 
(mięta pieprzowa, bazylia wonna, lubczyk ogrodowy). W doświadczeniu uŜyto cztery biostymulatory: 
ASAHI, GOËMAR GOTEO, B 86 i AMINOPLANT. Opryski wykonano trzykrotnie: pierwszy raz na 
początku lata (24.06.09), kolejne dwa - w odstępach dwutygodniowych. Po dwóch tygodniach od ostatniego 
zabiegu przeprowadzono badania biometryczne. Na losowo wybranych 20 roślinach określono wysokość 
roślin, liczbę rozgałęzień, masę części nadziemnej i podziemnej. 
Dla wszystkich objętych badaniami gatunków określono masę surowca z jednej rośliny oraz plon surowca z 
jednostki powierzchni. W suchym surowcu oznaczona zostanie zawartość olejku eterycznego. 

Zastosowane w doświadczeniu preparaty w róŜny sposób wpłynęły na plonowanie badanych roślin. 
U lubczyku ogrodowego zaobserwowano spadek plonu liści, podczas gdy zastosowanie w/w preparatów w 
uprawie bazylii wonnej wpłynęło na zwiększenie masy ziela. W uprawie mięty pieprzowej wyŜszy plon 
ziela, w porównaniu z kontrolą, uzyskano gdy rośliny opryskano preparatem GOËMAR GOTEO. 
 
Ad. 4. Ekologiczna produkcja materiału rozmnoŜeniowego do zakładania plantacji 

zielarskich 
 

W badaniach nad ekologiczną produkcją materiału siewnego szałwi lekarskiej określono wpływ 
rodzaju zapylaczy na plonowanie i wartość siewną uzyskanych nasion oraz  wpływ wielkości nasion na 
wybrane cechy jakościowe (zdolność kiełkowania i wigor).                  
              Badania przeprowadzono na wydzielonej części pola doświadczalnego, posiadającej certyfikat 
ekologiczny. Plantację szałwi lekarskiej załoŜono w 2008 roku (badania prowadzono na roślinach 
dwuletnich). Rozsadę wysadzono w rozstawie 40 x 40 cm,  w trzech pasach o powierzchni 100m2.  W 
kaŜdym pasie zastosowano inny rodzaj zapylaczy: 
      a1 – wyłącznie trzmiele z hodowli (plantacja doświadczalna odizolowana tunelem z siatki,  ule z 

trzmielami ustawione na plantacji doświadczalnej)      
      a2 – trzmiele z hodowli (ule ustawione na plantacji doświadczalnej)  oraz inne owady  wolnoŜyjące    

Fot.12. Plantacja szałwi lekarskiej na polu 
 ekologicznym KRWiL                                                                                      



      a3 – trzmiele z hodowli (ule ustawione w odległości 10 m od plantacji doświadczalnej)  oraz inne owady  
wolnoŜyjące . 

Zbiór nasion wykonano w II dekadzie lipca 2009 roku. Dla kaŜdego wariantu doświadczenia ziele ścięto z 
powierzchni 10m2 i określono plon nasion oraz masę nasion z jednej rośliny. Po dwóch miesiącach 
przechowywania oceniono jakość uzyskanego materiału siewnego, oznaczając masę 1000 nasion oraz 
zdolność ich kiełkowania.  
Plon nasion z 10m2  wynosił:  913,3g (rośliny zapylane wyłącznie przez trzmiele-wariant a1), 
1393,0g (ule trzmieli ustawione w odległości 10 m od plantacji doświadczalnej  oraz inne owady 
wolnoŜyjące-wariant a3), 2126,7 g (ule ustawione na plantacji oraz inne owady wolnoŜyjące-
wariant a2). Masa nasion z jednej rośliny wynosiła odpowiednio od 17 do 25 g. Nie stwierdzono 
natomiast wyraźnych róŜnic w jakości nasion szałwi lekarskiej pod względem ocenianych 
parametrów. Masa 1000 nasion wynosiła średnio 6,161 g, zdolność kiełkowania 85%.  
 

 
 
Ad. 5. Wstępne badania nad występowaniem i moŜliwością ekologicznego zbioru oraz uprawy 

ziół w Kotlinie Jeleniogórskiej  
 

Prowadzone w 2009 roku badania były kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2007.  
Oceniono skuteczność introdukcji  róŜeńca górskiego i arcydzięgla lekarskiego na naturalnych stanowiskach 
w Górach Izerskich. Przeprowadzono takŜe obserwacje dotyczące rozwoju roślin tych dwóch gatunków w 
wytypowanych do badań gospodarstwach rolnych (Fot.15). W roku 2009 kontynuowano równieŜ prace 
związane z przekształceniem górzystego nieuŜytku w ekologiczne poletko doświadczalne do badań nad 
moŜliwością uprawy wybranych ziół w warunkach górskich. Na poletku tym wysadzono próbnie na 
niewielkich powierzchniach goryczkę Ŝółtą i turówkę leśną (Fot.14). 

            
                                                                                                                                         
        

 
 
Ad. 6. Szkolenie zbieraczy ziół i rolników zajmujących się uprawą ziół 
 

W roku 2009 przeprowadzono uzupełniające szkolenia dla zbieraczy ziół (łącznie z warsztatami). 
Szkolenie to odbyło się w dniach 3 – 5 listopada 2009r  

 W dniach  21 – 23 października 2009 roku przeprowadzono szkolenie dla rolników zainteresowanych 
uprawą ziół metodami ekologicznymi.  

Oba szkolenia przeprowadzono w siedzibie firmy „Dary Natury”.  
 

Fot.13. Owocujące rośliny szałwi 
lekarskiej z plantacji zapylanej 
wyłącznie przez trzmiele-wariant a1 

Fot.14. Plantacja turówki leśnej  
             załoŜona w rejonie Gór Izerskich 

Fot.15. Plantacja róŜeńca górskiego 
            załoŜona w rejonie Gór Izerskich 
 


