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I. Cel badań 
 

W roku 2010 badania terenowe obejmowały charakterystykę stanowisk 

naturalnych o wysokim udziale roślin leczniczych. Szczególną uwagę skierowano na 

gatunki objęte częściową ochroną prawną, na które istnieje bardzo duŜe 

zapotrzebowanie ze strony rynku zielarskiego. Kontynuowano reintrodukcję tych 

gatunków w miejscach ich pierwotnego występowania oraz introdukcja dziko rosnących 

roślin leczniczych na stanowiskach leśnych i przyleśnych (w tym gruntach wyłączonych 

z uŜytkowania rolniczego). Prowadzono takŜe badania nad sukcesją roślin leczniczych 

na wyrębach leśnych. Doświadczenia dotyczące zagadnień uprawowych związane były 

przede wszystkim z wprowadzaniem do uprawy dziko rosnących roślin leczniczych. 

Oceniono takŜe przydatność wyciągów z niektórych roślin leczniczych w zwalczaniu 

chwastów. 

 
 

II. Omówienie przebiegu badań i wyniki 
 
Prace przeprowadzone w roku 2010 zgodnie z załoŜonym harmonogramem 

obejmowały:  

 
I Badania terenowe dotyczące występowania roślin leczniczych 

na stanowiskach naturalnych.................................................................... 

 

str. 3 

II Badania nad wytwarzaniem materiału rozmnoŜeniowego do zakładania 

plantacji zielarskich.................................................................................. 

 

str. 103 

III Badania nad ekologiczną uprawą roślin leczniczych............................... str. 120 

IV Badania nad wykorzystaniem allelopatycznych właściwości roślin 

leczniczych w ekologicznej uprawie ....................................................... 

 

str. 176 

V Zakładanie kolekcji roślin zielarskich w gospodarstwie pomocniczym 

radomskiego CDR w Chwałowicach....................................................... 

 

str. 187 

VI Szkolenie zbieraczy ziół, pracowników firm zielarskich, właścicieli  

gospodarstw ekologicznych i słuŜby rolnej.............................................. 

 

str. 193 
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I. Badania terenowe dotyczące występowania roślin leczniczych na 

stanowiskach naturalnych 

 
Badania nad roślinami leczniczymi występującymi na stanowiskach naturalnych 

obejmowały następujące zagadnienia: 

1. Zbiór surowców ekologicznych ze stanowisk naturalnych  

2. Badania nad odnawialnością roślin leczniczych na stanowiskach naturalnych 

3. Reintrodukcję i introdukcję dziko rosnących roślin leczniczych na stanowiskach 

naturalnych 

4. Badania nad sukcesją roślin leczniczych na wyrębach leśnych 

 

Ad 1. Zbiór surowców ekologicznych ze stanowisk naturalnych  

 

W ramach zadania wykonano prace terenowe obejmujące dokumentację 

fitosocjologiczną i ocenę zasobności stanowisk naturalnych rzadkich i 

chronionych gatunków ziół, w tym: 

- kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) 

- bobrka trójlistkowego (Menyanthes trifoliata L.) 

- marzanki wonnej (Galium odoratum (L.) Scop.) 

- czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.) 

- kopytnika pospolitego (Asarum europaeum L.) 

- tysiącznika pospolitego (Centaurium erythraea Rafn) 

- szczawiu lancetowatego (Rumex hydrolapathum Huds.) 

- połonicznika nagiego (Herniaria glabra L.) 

- świetlika łąkowego (Euphrasia rostkoviana Hayne) 

- bukwicy lekarskiej (Betonica officinalis L.). 

Przeprowadzona ocena zasobności ocenianych stanowisk pod względem występowania 

na nich badanych gatunków roślin leczniczych, w wymiarze praktycznym pozwoli na 

częściowe prognozowanie zbioru ekologicznych surowców z tych roślin. 
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Metodyka badań 

Badania przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych na terenie 

województw podlaskiego, lubelskiego i warmińsko - mazurskiego. Za pomocą GPS 

określono połoŜenie geograficzne kaŜdego stanowiska, a następnie określono 

ilościowość badanych obiektów oraz skład gatunkowy stanowisk i ilościowość 

gatunków im towarzyszących. Ilościowość kaŜdego gatunku określono metodą Brauna-

Blanqueta, wyróŜniając następujące stopnie:  

5 - liczba osobników dowolna, pokrywanie więcej niŜ 75 % powierzchni zdjęcia; 

4 - liczba osobników dowolna, pokrywanie 50-75 % powierzchni zdjęcia; 

3 - liczba osobników dowolna, pokrywanie 25-50 % powierzchni zdjęcia; 

2 - liczba osobników duŜa, pokrywanie 5-25 % powierzchni zdjęcia; 

l - liczba osobników duŜa (5-50 okazów), pokrywanie nie przekraczające 5 % powierzchni 

zdjęcia; 

+ - liczba osobników mała (2-5 okazów), pokrywanie nieznaczne;  

r - liczba osobników bardzo mała (l okaz), pokrywanie znikome. 
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk kocanek piaskowych (Helichrysum 
arenarium (L.) Moench) 

 

W roku 2010 opisano 4 stanowiska kocanek piaskowych. Stanowiska te 

połoŜone były na terenie województw: podlaskiego (1 stanowisko), warmińsko-

mazurskiego (2 stanowiska) i lubelskiego (1 stanowisko). Dokumentację 

fitosocjologiczną i wykonano latem (w licu i sierpniu), w okresie pełni kwitnienia 

roślin. Z kaŜdego stanowiska zebrano kwiatostany kocanek ( z 30 losowo wybranych 

roślin), które wysuszono następnie w warunkach naturalnych (w zacienionym, 

przewiewnym miejscu). W suchym surowcu oznaczono zawartość związków 

flawonoidowych, przeprowadzono takŜe, za pomocą HPLC, analizę jakościowo ilościową 

frakcji fenolowej tego surowca. 

Stanowisko 1 – okolice Siemiatycz (woj. podlaskie) (fot. 1,2) 

Współrzędne geograficzne N: 52º23’935’’, E: 22°47'144’’ 

Opis połoŜenia: nieuŜytek przylegający do młodnika sosnowego 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny kocanek pokrywały całe stanowisko. 

 

Tabela 1. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w okolicy Siemiatycz 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA  ILOŚCIOWOŚĆ 

A Pinus sylvestris 3 

C Artemisia vulgaris + 

C Rumex acetosella 2 

C Hieracium pilosella 4 

C Helichrysum arenarium 5 

C Oenothera biennis 2 

C Achillea millefolium  1 

C Potentilla reptans 1 

C Conyza canadensis 1 

C Tanacetum vulgare 2 
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Fot.1. Stanowisko kocanek piaskowych w okolicy Siemiatycz – pomiar  
współrzędnych geograficznych 
 

 

Fot.2. Stanowisko kocanek piaskowych w okolicy Siemiatycz 
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Stanowisko 2 – Zdory (woj. warmińsko-mazurskie) (fot. 3) 

Współrzędne geograficzne N: 53º42’927’’, E: 21°46'543’’ 

Opis połoŜenia: nieuŜytek. 

Powierzchnia zdjęcia – 400 m2. 

Rośliny kocanek pokrywały całe stanowisko 

 

Tabela 2. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w Zdorach 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA  ILOŚCIOWOŚĆ 

C Rumex acetosella 1 

C Hieracium pilosella 4 

C Helichrysum arenarium 5 

C Oenothera biennis 1 

C Achillea millefolium  1 

C Artemisi vulgaris R 

C Conyza canadensis 1 

C Tanacetum vulgare 2 

C Taraxacum officinalis + 
 

 

Fot.3. Stanowisko kocanek piaskowych w Zdorach 
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Stanowisko 3 – Kanał Jagielloński (woj. warmińsko-mazurskie) (fot. 4,5) 

Współrzędne geograficzne N: 53º43’727’’, E: 21°47'978’’ 

Opis połoŜenia: Łąka przy lesie liściastym  

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny kocanek występowały w kilku łanowych skupieniach 

 

Tabela 3. Wykaz gatunków występujących na stanowisku Kanał Jagielloński 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA  ILOŚCIOWOŚĆ 

C Rumex acetosella 1 

C Hieracium pilosella 4 

C Helichrysum arenarium 3 

C Setaria macrostachya 3 

C Achillea millefolium  1 

C Oenothera biennis 2 

C Lapsana communis 3 

C Tanacetum vulgare + 

C Cichorium intybus 1 

C Lolium perenne 1 

C Festuca ovina 1 

C Trifolium arvense + 

C Plantago lanceolata + 

C Festuca ovina 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.4. Stanowisko kocanek piaskowych – Kanał Jagielloński  
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Fot.5. Stanowisko kocanek piaskowych – Kanał Jagielloński  
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Stanowisko 4 – okolice Krasnegostawu (woj. lubelskie) (fot. 6,7) 

Współrzędne geograficzne N: 50º58’235’’, E: 23°10'875’’ 

Opis połoŜenia: nieuŜytek  

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny kocanek występowały na całym stanowisku 

 

Tabela 4. Wykaz gatunków występujących na stanowisku – Krasnystaw  

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA  ILOŚCIOWOŚĆ 

C Rumex acetosella 1 

C Hieracium pilosella 4 

C Helichrysum arenarium 5 

C Achillea millefolium  1 

C Oenothera biennis 2 

C Equisetum arvense 3 

C Tanacetum vulgare + 

C Cichorium intybus 1 

C Lolium perenne 1 

C Festuca ovina 1 

C Vicia cracca  + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.6. Stanowisko kocanek piaskowych – Krasnystaw 
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Fot.7. Stanowisko kocanek piaskowych – Krasnystaw  
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Ocena chemiczna populacji kocanek piaskowych 

 

Wykres 1. Zawartość flawonoidów w kwiatostanach (%) 
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Tabela 5. Skład jakościowo-ilościowy frakcji fenolowej badanych populacji 
kocanek piaskowych (mg⋅100g-1) 
 

Badane populacje 
Siemiatycze Zbory Kanał 

Jagieloński 
Krasnystaw 

 
 
Oznaczone związki 
fenolowe Związki flawonoidowe 

Izokwercetyna 21,83 15,69 27,18 23,50 

Astragalina 555,93 416,70 561,08 753,25 

3 glukozyd apigeniny 163,43 133,68 186,38 230,30 

Apigenina 96,16 79,96 106,05 118,72 

Salipurpozyd 7690,10 8060,91 9820,09 9879,20 

Kemferol 39,06 45,52 48,09 54,72 

Kwasy polifenolowe 

Kwas chlorogenowy 210,80 259,03 414,05 308,14 

Kwas ferulowy 77,76 94,69 155,25 124,55 

Kwas rozmarynowy 29,75 46,70 43,35 46,76 
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Kocanki piaskowe są roślinami stanowisk słonecznych i suchych. W takich 

warunkach występują zazwyczaj w duŜych skupieniach, pokrywając całe stanowisko. 

Taka sytuacja widoczna jest w przypadku opisanych w sprawozdaniu stanowisk. 

Stanowisko 1 (okolice Siemiatycz, woj. podlaskie), stanowisko 2 (okolic miejscowości 

Zbory w woj. warmińsko-mazurskim) i stanowisko 4 (okolice Krasnystawu w woj. 

lubelskim) połoŜone były na suchych nieuŜytkach o pełnej wystawie słonecznej. Na 

tych stanowiskach ilościowość kocanek, według zastosowanej skali Blanqueta-Beneta 

oceniono na 5 (75 – 100% pokrycia stanowiska). Stanowiska te wskazane zostały do 

zbioru kwiatostanów metodą ekologiczną w roku 2011.  

W przypadku stanowiska 3, które połoŜone było na łące w pobliŜu lasu (część 

stanowiska była lekko ocieniona) ilościowość kocanek oceniono na 3 (25-50% 

pokrycia) dlatego teŜ w przyszłym roku na stanowisku tym stanowisko naleŜy 

ograniczyć zbiór surowca tego gatunku. 

Ocena chemiczna zebranych surowców wykazała ich wysoką jakość. Pomimo 

stwierdzenia wyraźnych róŜnic w zawartości flawonoidów (od 0,99 do 1,3%) pomiędzy 

badanymi populacjami (Wyk.1) wszystkie populacje spełniają wymagania Farmakopei 

Polskiej odnośnie zawartości tej grupy związków. Przeprowadzona analiza HPLC 

frakcji fenolowej wyciągu metanolowego z kwiatostanów kocanek wpozwoliła na 

zidentyfikowanie 6 związków flawonoidowych i trzech kwasów polifenolowych   (Tab. 

5). U wszystkich populacji, pośród związków flawonoidowych najwyŜszą zawartością 

charakteryzował się salipurpozyd (5-glukozyd naryngeniny), najniŜszą izokwercetyna. 

W przypadku kwasów polifenolowych najwaŜniejszym związkiem tej grupy okazał się 

kwas chlorogenowy.  
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk bobrka trójlistkowego (Menyanthes 
trifoliata L.) 

 

Badania przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych na terenie 

województwa podlaskiego i mazowieckiego. Na kaŜdym stanowisku wykonano zbiór 

surowca, ścinając z 20 losowo wybranych roślin po 1 liściu. Zbiór przeprowadzono w II 

dekadzie czerwca. Po zbiorze surowiec wysuszono w warunkach naturalnych (w 

zacienionym miejscu, w przewiewie). Z powietrznie suchego surowca przygotowano 

wyciąg metanolowy, w którym oznaczono (za pomocą HPLC) zawartość związków 

flawonoidowych, kwasów polifenolowych i amarogentyny (związku goryczowego).  

 

Stanowisko 1 - wieś Koryciny gm. Grodzisk (fot. 8) 

Współrzędne geograficzne N: 52º38’429’’, E: 22°45'550’’ 

Opis połoŜenia: staw niedaleko lasu mieszanego 

Powierzchnia zdjęcia – 500 m2. 

Rośliny bobrka trójlistkowego rosły w wodzie pojedynczo przy brzegu stawu od strony 

lasu. Pokrycie stanowiska przez rośliny bobrka trójlistkowego – nieznaczne (+) 

 
Tabela 6. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w okolicy wsi Koryciny  
        (woj. podlaskie) 
 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA  ILOŚCIOWOŚĆ 

A Betula pendula 1 

A Pinus silvestris + 

B Ouercus robur 1 

B Corylus avellana 1 

C Myneanthes trifolia + 

C Juncus effusus 1 

C Hypericum maculatum 1 

C Fragaria vesca 3 

C Dactylis glomerata 4 
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Fot.8. Stanowisko bobrka trójlistkowego w okolicy wsi Koryciny 
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Stanowisko 2 - droga na Serpelice (woj. podlaskie) (fot.9) 

Współrzędne geograficzne N: 52º16’810’’, E: 23°05'514’’ 

Opis połoŜenia: teren bagienny w lesie mieszanym 

Powierzchnia zdjęcia – 500 m2. 

Rośliny bobrka trójlistkowego rosły w niewielkich skupieniach  

Pokrycie stanowiska przez rośliny bobrka trójlistkowego – 2

 
 
Tabela 7. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w Serpelicach 
 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA  ILOŚCIOWOŚĆ 

A Alnus glutinosa 1 

A Pinus sylwestris 3 

B Rubus plicatus 4 

B Ribes nigrum + 

C Urtica dioica  4 

C Filipendula ulmaria  2 

C Equisetum arvense 1 

C Myneanthes trifolia 2 

C Lycopus europaeus 3 

C Ranunculus repens 3 

C Juncus effusus 3 

C Geum urbanum + 
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Fot.9. Bobrek trójlistkowy na stanowisku  
      naturalnym w okolicy Serpelic 

a - widok ogólny 
b – zbiór surowca 

a 

b 
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Stanowisko 3 - połoŜone na terenach podmokłych przy nasypie kolejowym,  

w okolicy Pruszkowa (woj. mazowieckie) (fot. 10) 

 
Współrzędne geograficzne N: 52º08’ 314'', E: 20º47'356'' 

Opis połoŜenia: wilgotna łąka w sąsiedztwie lasu olchowego 

Rośliny bobrka trójlistkowego występowały w skupieniach na całym stanowisku 

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2 

Pokrycie stanowiska przez rośliny bobrka trójlistkowego – 3 

 

Tabela 8. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w okolicy Pruszkowa 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Alnus glutinosa 3 

B Padus avium 1 

B Rubus plicatus 4 

C Urtica dioica 4 

C Filipendula ulmaria 3 

C Equisetum arvense 1 

C Rumex hydrolapathum 1 

C Achillea millefolium 1 

C Menyanthes trifoliata 3 

C Ranunculus arvensis 3 

C Polygonum bistorta 1 

C Polygonum hydropiper 1 

C Potentilla erecta 1 

C Potentilla anserina 2 

C Alchemilla monticola + 
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  Fot.10. Stanowisko bobrka trójlistkowego w okolicy Pruszkowa 
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Ocena chemiczna badanych populacji i bobrka trójlistkowego 
 
 
Wykres 2. Zawartość kwasów flawonoidów i kwasów polifenolowych w liściach 
bobrka trójlistkowego (%) 
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Wykres 3. Zawartość amarogentyny w liściach bobrka trójlistkowego (mg⋅⋅⋅⋅100g-1) 

    

41,47 44,87

42,58

 
 
 
 
Tabela 9. Skład jakościowo-ilościowy wyciągu metanolowego z liści bobrka  
        trójlistkowego (mg⋅100g-1) 

Populacje bobrka trójlistkowego 

Koryciny  Serpelice Pruszków  

 

Związki flawonoidowe 

Rutozyd  217,53 89,93 252,08 

Hyperozyd  81,97 60,15 86,47 

Astragalina  24,63 30,21 34,52 

                Kwasy polifenolowe 

Kwas chlorogenowy 512,34 311,73 714,04 

Kwas kawowy 15,87 10,67 8,92 

Kwas ferulowy 47,94 40,79 12,70 
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Kwas rozmarynowy 68,81 73,49 73,96 
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Bobrek trójlistkowy w Polsce rośnie na mokrych łąkach, w rowach, w zanikających 

zbiornikach wodnych itp. zazwyczaj w rozproszeniu, a czasem w skupiskach.  

Od dawna gatunek ten znany jest ze swoich właściwości leczniczych. Stosowano go i 

nadal wykorzystuje się jako środek Ŝółciopędny (zawiera substancje gorzkie), 

uspokajający, przeciwgorączkowy i antyseptyczny. Surowcem zielarskim jakiego 

dostarcza ta roślina są liście bez ogonków zbierane na początku kwitnienia roślin. Poza 

goryczami stwierdzono w nich obecność flawonoidów, garbników, kwasów 

polifenolowych i i in. Preparaty z bobrka trójlistkowego wzmagają wydzielanie soków 

trawiennych, przyswajanie pokarmów i przemianę materii, usprawniają i regulują działanie 

wątroby oraz woreczka Ŝółciowego. UwaŜane są takŜe za środek „czyszczący krew”. 

Liście bobrka trójlistkowego pozyskiwane są wyłącznie ze stanowisk naturalnych. Ze 

względu na zanikanie tych stanowisk bobrek stał się dzisiaj rośliną rzadko spotykaną. Z 

opisanych trzech stanowisk tylko jedno: stanowisko połoŜone w okolicy Pruszkowa moŜe 

być przeznaczone do zbioru surowca, przy czym wielkość zbioru powinna być 

kontrolowana przez zarządzających terenem poniewaŜ liczebność bobrka trójlistkowego, 

wg skali Brauna-Blanqueta, oceniono na – 3 (25 – 50% pokrycia). Pozostałe stanowiska 

naleŜy wyłączyć ze zbioru z uwagi na małą liczebność roślin bobrka trójlistkowego jaką w 

tych miejscach odnotowano.  

Przeprowadzone w roku 2010 badania wykazały, Ŝe badane populacje nie róŜnią się 

istotnie pod względem zawartości amarogentyny, związku odpowiedzialnego za gorzki 

smak tego surowca (amarogentyna jest najbardziej gorzkim związkiem chemicznym ze 

znanych obecnie naturalnych goryczy o wskaźniku goryczy wynoszącym 58 000 000). 

Wyraźne róŜnice pomiędzy populacjami zaobserwowano natomiast w przypadku 

związków flawonoidowych i kwasów polifenolowych. NajwyŜszą zawartością obu grup 

związków czynnych charakteryzowała się populacja z Serpelic, najniŜszą populacja z 

Pruszkowa. Przeprowadzona analiza HPLC wykazała, Ŝe u wszystkich populacji we frakcji 

flawonoidowej występują takie związki jak rutozyd, hyperozyd i astragalina, z kwasów 

polifenolowych oznaczono kwas chlorogenowy, kawowy, ferulowy i rozmarynowy.   
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk marzanki wonnej (Galium odoratum (L.) 
Scop.) 

 
Badania przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych na terenie 

województwa lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.  

W 2010 r. zbiór ziela wykonano dwukrotnie tj. w pełni kwitnienia (maj) i po kwitnieniu 

roślin (sierpień). Ziele ścięto z 10 losowo wybranych roślin (nad drugim okółkiem) i 

wysuszono je w suszarni w temperaturze 30oC przy przepływie powietrza ok. 0,25 m·s-2. 

W surowcu oznaczono zawartość kumaryn, kwasów polifenolowych i związków 

irydoidowych. 

 

Stanowisko 1 – okolice wsi Lasek (woj. warmińsko-mazurskie) (fot.11) 

Współrzędne geograficzne: N 53º38’585 E 021º33’002 

Opis połoŜenia: wilgotny wielogatunkowy las liściasty 

Rośliny marzanki występowały w luźnych skupiskach na całym stanowisku 

Powierzchnia zdjęcia: 500 m2 

Pokrycie stanowiska przez rośliny marzanki - 3 

 
Tabela 10. Wykaz gatunków na stanowisku Lasek 
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 
A Carpinus betulus  2 
A Tilia cordata  r 
A Fagus sylvatica  r 
A Quercus robur  3 
B Quercus robur  + 
B Cerasus avium  2 
C Dactylis polygama 1 
C Galium Schultesi 1 
C Galium odoratum 3 
C Dryopteris filix-mas r 
C Stachys sylvatica r 
C Asarum europaeum + 
C Carex pilosa 1 
C Carex digitata + 
C Poa nemoralis r 
C Melampyrum pratense r 
C Anemone nemorosa + 
C Oxalis acetosella r 
C Carpinus betulus  r 
C Convallaria majalis + 

 



 
51

 

 
Fot. 11. Rośliny marzanki na stanowisku w okolicy wsi Lasek 
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Stanowisko 2 – wieś Guzianka (woj. warmińsko-mazurskie) (fot.12) 
 
Współrzędne geograficzne: N 53º38’642 E 021º34’628 

Opis połoŜenia: las liściasty z przewagą grabu zwyczajnego 

Rośliny marzanki występowały w małych skupiskach na części stanowiska 

Powierzchnia zdjęcia: 500 m2 

Pokrycie stanowiska przez rośliny marzanki - 2 

 

Tabela 11. Wykaz gatunków występujących na stanowisku Gruzianka 
 

Warstwa Gatunek ilościowość 
A Carpinus betulus  3 
A Tilia cordata  1 
B Carpinus betulus  r 
B Cerasus avium  2 
B Tilia cordata  r 
C Corylus avellana r 
C Dactylis polygama 1 
C Euonymus verucosus + 
C Galium Schultesi 1 
C Galim odoratum 2 
C Stellaria holostea + 
C Carex pilosa + 
C Impatiens noli - tangere r 
C Euonymus europaeus .r 
C Fraxinus excelsior r 
C Melampyrum pratense r 
C Quercus robur A 2 
C Quercus robur B + 
C Convallaria majalis r 

 

    
Fot. 12. Rośliny marzanki na stanowisku Gruzianka 
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Stanowisko 3 – Wola Kątecka (woj. lubelskie) (fot. 13) 
 
Współrzędne geograficzne: N 50º40’001 E 022º44’003 

Opis połoŜenia: Las mieszany, gdzie drzewostan tworzył głównie dąb szypułkowy 

(Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus) i lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

Rośliny marzanki pokrywały ponad 65% stanowiska 

Powierzchnia zdjęcia: 500 m2 

Pokrycie stanowiska przez rośliny marzanki – 4 

 
Tabela 12. Wykaz gatunków rosnących na stanowisku w Woli Kąteckiej 
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

A Carpinus betulus  1 

A Tilia cordata  + 

A Fagus sylvatica  r 

A Quercus robur  2 

B Carpinus betulus  r 

B Cerasus avium  3 

B Tilia cordata  r 

B Quercus robur  + 

C Dactylis polygama 1 

C Galium odorata 4 

C Stellaria holostea + 

C Dryopteris filix-mas r 

C Carex pilosa + 

C Stachys sylvatica r 

C Asarum europaeum 1 

C Carex digitata + 

C Poa nemoralis r 

C Euonymus europaeus r 

C Melampyrum pratense r 

C Anemone nemorosa + 

C Oxalis acetosella r 
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     Fot. 13. Stanowisko marzanki wonnej w Woli Kąteckiej 
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Ocena chemiczna ziela marzanki wonnej 
 
Tabela 13. Zawartość kumaryn, kwasów polifenolowych i glikozydów irydoidowych w 
zielu marzanki wonnej (%) 
 

Związki 

kumarynowe  

Kwasy 

polifenolowe 

Glikozydy 

irydoidowe Populacja 

Gener.  Weget. Gener.  Weget. Gener.  Weget. 

LASEK 0,46 0,28 1,40 1,40 0,58 0,60 

GRUZIANKA 0,70 0,36 1,25 1,40 0,85 0,68 

WOLA KĄTECKA  0,46 0,44 1,18 0,80 0,90 0,90 

NIR0,05 A* 0,008 0,070 0,053 

NIR0,05 B** 0,016 0,010 ns 

  A – populacja   B- termin zbioru 
 

 
 

Obecnie ziele marzanki wonnej dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego i 

spoŜywczego pozyskiwane jest wyłącznie ze stanowisk naturalnych. Pomimo objęcia tej 

rośliny częściową ochroną w wielu rejonach kraju obserwuje się zmniejszanie się liczby jej 

naturalnych stanowisk co związane jest między innymi z malejącej liczby lasów 

liściastych, zanieczyszczenia środowiska a takŜe nadmiernym, nieumiejętnie prowadzony 

zbiorem ziela. Surowiec ten ma bardzo bogaty skład chemiczny co sprawia, Ŝe wykazuje 

wielokierunkowe działanie. Znajduje on zatem wielokierunkowe znajduje zastosowanie w 

przemyśle kosmetycznym, spoŜywczym i farmaceutycznym.  

Do głównych związków biologicznie aktywnych występujących w zielu marzanki wonnej 

naleŜą kumaryny, glikozydy irydoidowe (asperulozyd, monoterpeina), kwasy 

polifenolowe, flawonoidy i in. 

Optymalnym terminem zbioru ziela jest okres kwitnienia tej rośliny (III – V). W tym 

czasie ziele marzanki charakteryzuje się najwyŜszą zawartością kumaryn, co potwierdziły 

uzyskane wyniki. Spośród ocenionych populacji najlepszą pod względem tej cech okazała 

się populacja połoŜona w okolicy wsi Gruzianka, ale niestety stanowisko to 

charakteryzowało się najmniejszą ilościowością marzanki. Przy ilościowości 5 -25% 

surowiec nie powinien być zbierany komercyjnie do momentu odnowienia się populacji.  

Zawartość pozostałych oznaczonych grup związków chemicznych kształtowała się 

odmiennie. WyŜszą zawartością kwasów polifenolowych charakteryzowało się ziele 

zebrane w fazie wegetatywnej (w sierpniu). W przypadku glikozydów irydoidowych nie 
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stwierdzono róŜnic w ich zawartości pomiędzy surowcem zebranym w okresie kwitnienia i 

w fazie wegetatywnej. 

Na szczególna uwagę zasługuje stanowisko w Woli Koteckiej, charakteryzujące się 

największym stopniem pokrycia przez marzankę wonną (stopień pokrycia 4), średnią 

zawartością kumaryn i najwyŜszą spośród analizowanych populacji zawartością 

glikozydów irydoidowych, związków wykazujących działanie antybiotyczne, 

przeciwgrzybiczne, uspokajające, przeciwzapalne (aukubina), pobudzające łaknienie, 

hipotensyjne, spazmolityczne (aukubina), diuretyczne i in. 
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.) 

 
Badania przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych na terenie 

województwa podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Z badanych stanowisk w 

czerwcu zebrano ziele, które wysuszono w warunkach naturalnych. W suchym surowcu 

oznaczono zawartość kwasów polifenolowych, flawonoidów i olejku eterycznego. Skład 

chemiczny olejku eterycznego i udział zidentyfikowanych związków określono za pomocą 

chromatografii gazowej, przy uŜyciu chromatografu firmy Hewlett –Paccard 6890 

Warunki przeprowadzenia rozdziału: 

�  Temperatura detektora – 260°C 

� Temperatura komory nastrzykowej – 240°C 

�  Kolumna HP5. 30m 

� Programowana temperatura pieca: 

�  temperatura początkowa: 40°C 

�  przyrost temperatury: 3°C/1 min 

�  Gaz nośny: hel 
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Stanowisko 1 – wieś Czartajew, nadleśnictwo Rudka (woj. podlaskie) (fot.14) 

Współrzędne geograficzne: N 52°28′474″, E 22°50′107″ 

Opis połoŜenia: polana w lesie mieszanym 

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2. 

Rośliny rosły w zwartym łanie, pokrywając około 70% stanowiska 

 

Tabela 14. Wykaz gatunków na stanowisku w Czartajewie (woj.podlaskie) 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

A Quercus robur 3 

A Pinus sylvestris + 

B Rubus idaeus 1 

C Equisetum palustre + 

C Equisetum arvense + 

C Allium ursinum 4 

C Calamagrostis canescens 3 

C Hypericum perforatum 1 

C Galium boreale 1 

C Vicia sativa r 

C Festuca ovina 3 

 

 

Fot.14. Stanowisko czosnku niedźwiedziego w Czartajewie 
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Stanowisko 2 - droga na Nowosielsk (woj. podkarpackie) (fot.15 ) 

Współrzędne geograficzne: N:49o40' 523; E: 21o24'183’’ 

Opis połoŜenia: las mieszany 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

Rośliny czosnku niedźwiedziego rosły w luźnym skupieniu zajmując około 40% 

powierzchni stanowiska 

 

Tabela 15. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w okolicy Nowosielska 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Quercus robur 3 

C Urtica dioica 2 

C Equisetum arvense + 

C Hypericum perforatum + 

C Corydalis cava + 

C Allium ursinum 3 

C Hedera helix 1 

C Festuca altissima + 

C Dryopteris filix-mas  

C Stellaria holostea 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 15. Stanowisko czosnku lekarskiego w okolicy osady Nowosielsk 
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Stanowisko 3 – okolice Dukli (woj. podkarpackie) (fot. 16) 

Współrzędne geograficzne N: 49o40'105; E: 21o26' 327``  

Opis połoŜenia: las mieszany 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

Rośliny czosnku niedźwiedziego rosły w luźnym skupieniu zajmując około 45% 

powierzchni stanowiska 

 

Tabela 16. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w okolicy Dukli 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Quercus robur 2 

A Abies alba 2 

C Hypericum perforatum + 

C Corydalis cava + 

C Allium ursinum 3 

C Mercurialis perennis + 

C Carex sylvatica 1 

C Festuca altissima + 

C Dryopteris filix-mas + 
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Fot.16. Stanowisko czosnku niedźwiedziego w okolicy Dukli 

 

Ocena chemiczna ziela czosnku niedźwiedziego 

 

Tabela 17. Zawartość flawonoidów i kwasów polifenolowych w liściach czosnku  
niedźwiedziego (%) 
 

Stanowisko Zawartość 
flawonoidów 

Zawartość kwasów 
polifenolowych 

Czartajew 1,39 b 0,52 a 

Nowosielsk 1,41 b 0,44 b 

Dukla 1,62 a 0,47 b 

Średnio: 1,47 0,48 

 

 

Wykres 4. Zawartość olejku eterycznego w liściach czosnku niedźwiedziego (ml ⋅⋅⋅⋅ 100 

g-1) 

    

0

0,04

0,08

Czartajew Nowosielsk Dukla

a

b

a

 

 

Tabela 18. Udział zidentyfikowanych związków siarkowych w olejku z liści czosnku  
niedźwiedziego (%) 
 

Populacja czosnku niedźwiedziego Zidentyfikowany 

związek  Czartajew Nowosielsk Dukla 

Siarczek allilu 69,25 56,87 67,59 

Disiarczek allilu 0,21 1,43 0,12 

Allicyna  2,89 3,32 0,27 

Trójsiarczek diallilu 0,12 0,10 0,049 

 
 

Czosnek niedźwiedzi jest w Polsce gatunkiem objętym częściową ochroną. Istotne 

zagroŜenie dla naturalnych stanowisk tej rośliny stanowią zmiany sposobu uŜytkowania 
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terenów leśnych, ich melioracje i przekształcenia na uŜytki zielone. Dodatkowo w 

południowej części kraju czosnek jest rośliną pozyskiwaną na duŜą skalę ze środowiska 

naturalnego. Pozyskiwanie to niejednokrotnie polega na wycinaniu bądź wyrywaniu całych 

roślin, bez pozostawienia moŜliwości odnowienia i zanikania monocenoz Allium ursinum.  

W sprawozdaniu opisano 3 stanowiska czosnku niedźwiedziego, jedno w 

województwie podlaskim i dwa w województwie podkarpackim. Na stanowisku 

połoŜonym w województwie podlaskim (w okolicy miejscowości Czartajew) powierzchnia 

zajmowana przez ten gatunek wynosiła około 70%, co świadczy prawidłowej eksploatacji 

tego siedliska z zachowaniem zasad ekologicznego zbioru. Na obu stanowiskach 

połoŜonych w województwie podkarpackim ilościowość czosnku niedźwiedziego 

oceniono na 3 (40 – 45% pokrycia). Widać więc, Ŝe stanowiska podkarpackie są bardzo 

intensywnie eksploatowane, co grozi jeszcze większym zmniejszeniem liczebności 

populacji czosnku niedźwiedziego na tych stanowiskach . Stanowiska te powinny być w 

roku 2011 wyłączone ze zbioru tego gatunku.  

Czosnek niedźwiedzi jest rośliną bogatą w związki biologicznie aktywne. W całej 

roślinie występuje olejek lotny, a w nim siarczki i wielosiarczki alkilowe oraz 

wielosiarczki dwuwinylowe. Poza olejkiem stwierdzono obecność flawonoidów i innych 

składników fenolowych oraz witamin. Do najbardziej istotnych związków siarkowych 

obecnych w czosnku niedźwiedzim naleŜy allicyna (uwaŜa się, Ŝe czosnek niedźwiedzi 

zawiera więcej allicyny czosnku zwyczajnego).  

Przeprowadzona analiza chemiczna ziela czosnku niedźwiedziego wykazała, Ŝe 

badane surowce róŜnią się istotnie pod względem zawartości wszystkich oznaczonych 

związków czynnych. Surowiec z Dukli charakteryzował się najwyŜszą zawartością 

flawonoidów, spośród trzech przeanalizowanych populacji i średnią zawartością kwasów 

polifenolowych, najmniej flwonoidów było w surowcu zebranym w Czartajewie, kwasów 

polifenolowych natomiast w surowcu z Nowosielska. 

NajniŜszą zawartością olejku eterycznego charakteryzowały się rośliny zebrane ze 

stanowiska w Nowosielsku (0,046 ml⋅100g-1), najwyŜszą ze stanowiska w Dukli (0,067 

ml⋅100g-1), te ostatnie jednakŜe charakteryzowały się najniŜszą zawartością allicyny. 

Głównym składnikiem lotnym u wszystkich badanych populacji był siarczek allilu, 

którego udział w olejku wynosił od 56,87% (Nowosielsk) - do 69,25% (Dukla).  

Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe pomimo róŜnic w zawartości oznaczonych 

związków czynnych wszystkie surowce charakteryzują się wysoką ich zawartością i 

stanowią cenny materiał zielarski. Jedynym ograniczeniem w pozyskiwaniu liści czosnku 

niedźwiedziego z tych stanowisk jest więc liczebność populacji w/w gatunku, która w 
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przypadku stanowisk z województwa podkarpackiego jest niezadowalająca. 
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk kopytnika pospolitego (Asarum europaeum L.) 

 

Badania przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych na terenie 

województwa podlaskiego i lubelskiego. Ziele kopytnika zebrano późną wiosną (czerwiec) 

i wysuszono je w warunkach naturalnych. W suchym zielu oznaczono zawartość związków 

flawonoidowych i kwasów polifenolowych. Za pomocą wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej określono skład jakościowo – ilościowy związków fenolowych.  

 

Stanowisko 1 – wieś Koryciny 1 (fot. 17) 

Współrzędne geograficzne N: 52º40’ 244'',  E: 22º45'652'' 

Opis połoŜenia: las mieszany 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

 

Tabela 19.  Wykaz gatunków występujących na stanowisku Koryciny 1 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Quercus robur + 

A Betula pendula + 

A Carpinus betulus 1 

A Pinus sylvestris 1 

B Carpinus betulus + 

B Sorbus aucuparia + 

C Ranunculus serpens + 

C Hepatica nobilis 1 

C Oxalis acetosella 1 

C Galium sylvaticum + 

C Convalaria maialis + 

C Asarum europaeum 1 

C Viola odorata + 

C Urtica dioica R 

C Anemone nemorosa 2 

C Dactylis glomerata 1 
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Fot.17. Stanowisko kopytnika pospolitego na stanowisku Koryciny 1 
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Stanowisko 2 wieś Koryciny 2 (fot. 18) 

Współrzędne geograficzne N: 52º37’ 812'',  E: 22º45'623'' 

Opis połoŜenia: las mieszany 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

 

Tabela. 20 Wykaz gatunków występujących na stanowisku Koryciny 2 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Betula pendula 1 

A Pinus sylvestris 2 

B Corylus avellana 2 

B Ribes rubrum + 

B Rubus idaeus R 

C Sorbus aucuparia + 

C Hepatica nobilis 1 

C Oxalis acetosella + 

C Asarum europaeum 1 

C Veronica chamaedrys + 

C Urtica dioica + 

C Anemone nemorosa 3 

C Dactylis glomerata + 

 

 
Fot.18. Stanowisko kopytnika pospolitego na stanowisku Koryciny 2 
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Stanowisko 3 - wieś Sytki koło Drohiczyna (fot. 19,20) 

Współrzędne geograficzne N: 52º26’ 092'',  E: 22º42'769'' 

Opis połoŜenia: las mieszany 

Rośliny kopytnika luźno pokrywały całe stanowisko 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

 

Tabela. 21 Wykaz gatunków występujących na stanowisku Sytki koło Drohiczyna 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Corylus avellana 3 

B Corylus avellana 2 

B Lonicera caprifolium + 

B Ribes rubrum + 

C Veronica chamaedrys 1 

C Ranunculus serpens R 

C Galium aparine + 

C Primula veris 1 

C Asarum europaeum 3 

C Taraxacum officinalis + 

C Geum urbanum 2 

C Fragaria vesca + 

C Prunella vulgaris + 

C Urtica dioica + 

C Glechoma hederacea 2 
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Fot. 19. Stanowisko kopytnika pospolitego we wsi Sytki 

 

 

Fot. 20 Stanowisko kopytnika pospolitego we wsi Sytki 
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Stanowisko 4 - wieś Hosznia Ordynacka (woj. lubelskie) (fot. 21) 

Współrzędne geograficzne N: 50º44’ 075'',  E: 22º45'007'' 

Opis połoŜenia: las liściasty 

Rośliny kopytnika pospolitego występowały w kilku duŜych, zwartych płatach 

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2 

 

Tabela 22. Wykaz gatunków występujących na stanowisku Hosznia Ordynacka 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Corylus avellana 3 

A Fagus sylvatica 2 

C Pulmonaria officinalis 2 

C Glechoma hederacea 1 

C Oxalis acetosella + 

C Asarum europaeum 3 

C Geum urbanum 1 

 

 

Fot. 21. Stanowisko kopytnika pospolitego w okolicy wsi Horsznia Ordynacka 
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Tabela 23. Ogólna zawartość związków fenolowych w zielu kopytnika (%) 

badane grupy związków stanowisko 

flawonoidy  

(w przeliczeniu na hiperozyd) 

kwasy fenolowe 

Koryciny 1 2,00b 8,51b 

Koryciny 2 1,79a 7,94ab 

Sytki k. Drohiczyna 1,76a 7,33a 

Hosznia Ordynacka 1,66a 8,46b 

średnio 1,80 8,06 

Jednakowymi literami oznaczono w kolumnach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01 
 

 

 

Tabela 24. Zawartość zidentyfikowanych związków fenolowych w zielu kopytnika  

(mg · 100g-1) 

stanowisko zidentyfikowane 

związki Koryciny 1 Koryciny 2 Sytki  
k. Drohiczyna 

Hosznia 
Ordynacka 

średnio 

Rutozyd 86,20b 46,59a 148,94c 96,95b 94,67 

Hiperozyd 57,48a 51,83a 82,42b 62,86a 63,65 

Kwas 
chlorogenowy 

243,42c 86,71a 291,40c 141,52b 190,76 

Umbeliferon 230,14b 188,53a 245,99b 192,59a 214,31 

Jednakowymi literami oznaczono w wierszach wartości nieróŜniące się istotnie na poziomie α=0,01 
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Kopytnik pospolity występuje w cienistych lasach liściastych i mieszanych. Jest to 

gatunek dość pospolity w całym kraju. Surowcem u tej rośliny jest ziele wraz z kłączem 

będące cennym surowcem o działaniu wykrztuśnym i moczopędnym. Ze względów 

ochronnych roślina ta moŜe być jednak zbierana ze stanowisk naturalnych wyłącznie za 

zezwoleniem władz ochrony przyrody.  

W niniejszym sprawozdaniu opisano 4 stanowiska kopytnika pospolitego, trzy w 

województwie podlaskim i jedno w województwie lubelskim. Najbardziej zasobne, 

spośród nich były stanowiska zlokalizowane we wsi Sytki na Podlasiu oraz we wsi 

Hosznia Ordynacka w województwie lubelskim. Pokrywanie powierzchni zdjęć roślinami 

kopytnika na tych stanowiskach wynosiło około 50 % (ilościowość 3). 

Ziele zebrane z badanych stanowisk róŜniło się istotnie pod względem ogólnej 

zawartości związków fenolowych. Najbogatszy zarówno we flawonoidy jak i kwasy 

fenolowe był surowiec zebrany na stanowisku Koryciny 1. Zawartość ww. grup związków 

wynosiła w nim odpowiednio 2,00 i 8,51% (tab. 23). W badanych surowcach 

zidentyfikowano obecność 4 związków biologicznie czynnych, dwóch flawonoidów: 

rutozydu i hiperozydu, jednego kwasu fenolowego (chlorogenowego) i z grupy kumaryn – 

umbeliferonu. Poszczególne populacje róŜniły się istotnie zawartością tych związków, 

przy czym ziele pochodzące ze stanowiska Sytki k. Drohiczyna zawierało najwięcej 

zidentyfikowanych związków (tab. 24).  
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk tysiącznika pospolitego (Centaurium 
erythraea Rafn) 

 

Badania przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych na terenie 

województwa lubelskiego i podkarpackiego.  

Ziele tysiącznika zebrano w lipcu i wysuszono w warunkach naturalnych. W suchym zielu 

oznaczono zawartość związków goryczkowych i katechiny. Oznaczenie wykonano w 

wyciągu metanolowym z ziela przy uŜyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC)  

 

Stanowisko 1 – wieś Hosznia Abramowska (woj. lubelskie) (fot. 22, 23) 

Współrzędne geograficzne N: 50º49’398'', E: 22º50'152'' 

Opis połoŜenia: łąka 

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2 

Tabela 25. Wykaz gatunków na stanowisku Hosznia Abramowska 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Betula pendula + 

C Potentilla anserina 3 

C Hypericum perforatum 3 

C Cirsium rivulare + 

C Artemisia vulgaris 2 

C Galium verum 1 

C Centaurium erythraea 1 

C Calamagrostis epigejos 3 

C Agrostis capillaris 1 

C Daucus carota 1 

C Rumex hydrolapathum + 

C Matricaria discoidea + 

C Vicia cracca 1 

C Cirsium arvense + 

C Rosa canina + 

C Conyza canadensis 1 
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Fot. 22. Stanowisko tysiącznika pospolitego w Hoszni Abramowskiej 

 

 

 

 

Fot.23. Rośliny tysiącznika pospolitego 
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Stanowisko 2 – wieś Teodorówka (woj. podkarpackie) (fot. 24) 

Współrzędne geograficzne N: 50º42’ 269'', E: 22º43'981'' 

Opis połoŜenia: młodnik modrzewiowo-bukowy 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

 

Tabela 26. Wykaz gatunków na stanowisku w okolicy wsi Teodorówka 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Betula pendula + 

B Fagus sylvatica + 

B Larix decidua 1 

B Rubus idaeus + 

C Cirsium arvense 3 

C Taraxacum officinalis 2 

C Centaurium erythraea 2 

C Conyza canadensis 1 

C Daucus carota 1 

C Calamagrostis arundinacea + 

C Equisetum arvense 3 

C Heracleum sphondylium + 

C Trifolium repens + 

C Vicia cracca + 

C Tusilago farfara + 

C Ranunculus repens 2 

C Agrostis capillaris 1 

C Hypericum perforatum + 

C Epilobium adenocaulon + 

C Dactylis glomerata 1 
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Fot.24. Tysiącznik pospolity na stanowisku naturalnym we wsi Teodorówka 
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Ocena chemiczna ziela tysiącznika pospolitego 

Wykres 5. Zawartość katechiny w zielu tysiącznika pospolitego (mg⋅⋅⋅⋅100g-1) 
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Tabela 27. Zawartość związków goryczkowych w zielu tysiącznika pospolitego 

 

Związek goryczkowy Stanowisko 

Amarogentyna  Swertiamaryna  Loganina  Swerozyd  

Teodorówka 150,65 a 208,35 a 200,55 a 251,61 a 

Hosznia 

Abramowska 

92,97 b 97,69b 127,36 b 205,63 a 
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Tysiącznik pospolity to niewielka , jednoroczna lub dwuletnia roślina z rodziny 

goryczkowatych, występująca w całym kraju na łąkach, miedzach, przydroŜach itp.  

Surowiec – ziele tysiącznika pozyskiwany jest obecnie ze stanowisk naturalnych, ale z 

uwagi na objęcie tego gatunku ochroną częściową wielkość zbioru jest ograniczona 

pozostaje pod ścisłą kontrolą.. Cała roślina ma wybitnie gorzki smak poniewaŜ zawiera 

związki goryczowe. Poza goryczami w zielu tej rośliny występują związki flawonoidowe, 

Ŝywice i ślady olejku eterycznego. Ze względu na duŜą zawartość goryczy, ziele centurii 

znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń trawienia, wzdęciach, kamicy Ŝółciowej a takŜe 

do zwalczania pasoŜytów przewodu pokarmowego. 

Zdokumentowane w 2010 roku zbiorowiska roślinne, na których występowała centuria 

naleŜą do stanowisk o małej liczebności tego gatunku. Na stanowisku w Hoszni 

Abramowskiej pokrycie dla centurii wynosiło około 5% (wg skali Brauna-Blanqueta –1), 

dlatego teŜ stanowisko to nie powinno być eksploatowane w roku 2011.  

Ocena chemiczna surowca zebranego na w/w stanowiskach wykazała wyraźne róŜnice w 

zawartości związków goryczowych pomiędzy badanymi populacjami. Więcej tych 

związków oznaczono w surowcu zebranym na stanowisku w okolicy wsi Teodorówka, w 

porównaniu z surowcem zebranym w Hoszni Abramowskiej. Nie stwierdzono natomiast 

wyraźnych róŜnic w zawartości katechiny pomiędzy badanymi populacjami. 

Uwzględniając wyŜszą liczebność roślin na stanowisku w Teodorówce i wyŜszą jakość 

ziela tej populacji w roku 2010 zebrano nasiona z tego stanowiska, które wykorzystane 

będą w doświadczeniach uprawowych.  
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk szczawiu lancetowatego (Rumex 

hydrolapathum Huds.) 

 
Badania przeprowadzono na stanowiskach naturalnych połoŜonych na terenie 

województwa podlaskiego i mazowieckiego.  

Korzenie kobylaka wykopano pod koniec września i wysuszono je suszarni z 

wymuszonym obiegiem powietrza, w 40°C. W suchych korzeniach oznaczono zawartość 

garbników 

 

Stanowisko 1 - Serpelice (woj. podlaskie) (fot. 25) 

Współrzędne geograficzne N: 52º17’ 016'', E: 023º03'125'' 

Opis połoŜenia: wilgotna łąka 

Rośliny szczawiu kobylaka występowały w kilku duŜych, zwartych płatach 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

 

Tabela 28. Wykaz gatunków na stanowisku w Serpelicach 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

C Chelidonium majus + 

C Solidago virgaurea 1 

C Calamagrostis stricta 1 

C Sedum actre 1 

C Conyza canadensis 1 

C Polygonum aviculare + 

C Rumex hydrolaphatum 2 

C Plantago lanceolata + 

C Achillea millefolium + 

C Mercurialis annua + 
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 Fot.25. Stanowisko szczawiu lancetowatego (kobylaka) w Serpelicach 
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Stanowisko 2– okolice Drohiczyna (woj. podlaskie) (fot. 26) 

Współrzędne geograficzne N: 52º23’ 819'', E: 022º37'998'' 

Opis połoŜenia: łąka nad Bugiem  

Rośliny szczawiu kobylaka występowały w duŜych, zwartych płatach 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

 

Tabela 29. Wykaz gatunków na stanowisku w okolicach Drohiczyna 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

C Urtica dioica 1 

C Galium mollugo + 

C Vicia cracca r 

C Geranium robertianum + 

C Filiprndula ulmaria 1 

C Glechoma hederacea + 

C Rumex hydrolaphatum 3 

C Rumex acetosella + 

C Mercurialis annua 2 
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Fot. 26. Stanowisko szczawiu lancetowatego (kobylaka) w Drohiczynie 
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Stanowisko 3 – okolice cmentarza w Drohiczynie (woj. podlaskie) (fot. 27) 

Współrzędne geograficzne N: 52º23’ 679'', E: 022º38'646'' 

Opis połoŜenia: łąka w okolicy cmentarza  

Rośliny szczawiu kobylaka występowały w licznych skupieniach na całym stanowisku 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2 

 

Tabela 30. Wykaz gatunków na stanowisku w Drohiczynie (okolice cmentarza) 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

C Urtica dioica + 

C Galium mollugo 1 

C Glechoma hederacea + 

C Taraxacum officinale  r 

C Petasites hybridus 1 

C Ranunculus repens + 

C Rumex hydrolaphatum 3 

C Potentilla erecta 1 

C Mercurialis annua 3 

C Equisetum arvense 1 

C Potentilla anserina + 

C Cardamine pratensis r 

C Arctium lappa 1 
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Fot. 27. Szczaw lancetowaty (kobylak) na stanowisku w Drohiczynie (okolice 

cmentarza) 
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Stanowisko 4 – wieś Kózki (woj. mazowieckie) (fot. 28) 

Współrzędne geograficzne N: 52º21’717'', E: 22º52'062'' 

Opis połoŜenia: łąka 

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2 

 

Tabela 31. Wykaz gatunków na stanowisku w Kózkach 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

C Urtica dioica 2 

C Lycopus europaeus 1 

C Achillea millefolium 1 

C Rumex obtusifolius 2 

C Convolvulus arvensis 2 

C Rumex hydrolaphatum 2 

C Plantago lanceolata 1 

C Veronica officinalis + 

C Lysimachia punctata 1 

C Lolium perenne 1 

C Poa pratensis 2 

 

   

  Fot. 28. Szczaw lancetowaty (kobylak) na łące w Kózkach 
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Ocena chemiczna korzeni szczawiu lancetowaego 

 

Wykres 6. Zawartość garbników w korzeniach szczawiu lancetowatego (%) 
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Szczaw lancetowaty jest wieloletnią rośliną z rodziny rdestowatych 

charakterystyczną dla stanowisk wilgotnych i podmokłych ( mokre łąki, szuwary, brzegi 

rzek itp.). Surowiec pozyskiwany z tej rośliny – korzeń zawiera duŜo garbników, poza tym 

występują w nim flawonoidy, sole mineralne, związki Ŝywicowe itp. Z uwagi na wysoką 

zawartość garbników korzeń kobylaka wykazuje silne działanie przeciwbiegunkowe, 

ściągające, antyseptyczne i bakteriostatyczne. Zewnętrznie odwary z tej rośliny stosowane 

są do okładów na trudno gojące się rany oraz w chorobach skórnych (np. trądzik, 

łuszczyca). PoniewaŜ zainteresowanie tym gatunkiem jest duŜe a zapotrzebowanie na 

surowiec z roku na rok wzrasta podjęto prace nad dokumentacją stanowisk tego gatunku w 

celu wyznaczenia miejsc do zbioru surowca. PoniewaŜ organem uŜytkowym tej rośliny 

korzenie istnieje realne zagroŜenie wyraźnego zmniejszenia się liczebności populacji 

kobylaka jeśli surowiec ten będzie pozyskiwany w sposób niekontrolowany. Z opisanych 

czterech stanowisk szczawiu lancetowatego największą liczebnością (około 50% 

stanowiska zajmowały rośliny szczawiu lancetowatego) charakteryzowały się stanowiska 

połoŜone w Drohiczynie (stanowisko 21 – łąka nad Bugiem i stanowisko 22 – łąka 

połoŜona w okolicy cmentarza). Na pozostałych stanowiskach powierzchnię, na której 

występował kobylak oceniono na 20%. Z uwagi na niską liczebność roślin na dwóch 

ostatnich stanowiskach zalecić naleŜy wyłączenie ich ze zbioru na okres jednego roku.  

W ramach badań oceniono zawartość związków garbnikowych w korzeniach kobylaka 

zebranych z opisanych wyŜej stanowisk. Uzyskane wyniki wykazały róŜnice w zawartości 

tych związków pomiędzy badanymi populacjami. NajwyŜszą zawartością garbników 

charakteryzowała się populacja z Serpelic (5,97%), najniŜszą populacja Kózki (3,76) 

(Wyk. 6). 
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk połonicznika nagiego (Herniaria glabra L.) 

 

Stanowisko 1 – wieś Koryciny (woj.podlaskie) (fot.29, 30) 

Współrzędne geograficzne: N 52˚38`299`` E 022˚47`945`` 

Opis połoŜenia: Ŝwirownia 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny połonicznika występowały w małych skupieniach na całym stanowisku. 

 
Tabela 32. Wykaz gatunków na stanowisku Ŝwirownia w Korycinach 
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

A Pinus sylvestris 1 

C Hypericum perforatum + 

C Herniaria glabra 3 

C Oenothera biennis 1 

C Echium vulgare 1 

C Solidago virgaurea + 

C Erigeron canadensis 1 

C Coronilla varia 2 

C Knautia arvensis 1 

 
 

 
         Fot. 29. Połonicznik nagi w Ŝwirowni (okolice wsi Koryciny) 
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  Fot. 30. Roślina połonicznika nagiego (Ŝwirownia w okolicy wsi Koryciny) 
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Stanowisko 2 – przy drodze na Mielnik (woj. podlaskie) (fot. 31, 32) 

Współrzędne geograficzne: N 52˚23`732`` E 022˚54`234`` 

Opis połoŜenia: nieuŜytek 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny połonicznika występowały pojedynczo na całym stanowisku. 

 
Tabela 32. Wykaz gatunków na stanowisku przy drodze na Mielnik 
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

A Populus tremula + 

B Rosa canina + 

C Triforium arvense 1 

C Herniaria glabra 1 

C Scambiosa ochroleuca + 

C Echium vulgare + 

C Oenothera biennis + 

C Artemisia campetris 1 

C Centaurea scabiosa 1 

C Agrostis capillaris 1 

C Calamragrostis epigejos 2 

C Artemisia vulgaris + 

C Rubus fruticosus 1 

C Medicago lupulina + 

C Fragaria vesca 1 

C Achillea millefolium  1 

C Taraxacum officinalis 1 
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Fot. 31. Stanowisko połonicznika nagiego przy drodze na Mielnik 
 
 

 
 
Fot. 32. Rośliny połonicznika nagiego na stanowisku przy drodze na Mielnik 
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Stanowisko 3 – Serpelice (woj. podlaskie) (fot. 33, 34) 

Współrzędne geograficzne: N 52˚17`014`` E 023˚03`127`` 

Opis połoŜenia: Łąka nad Bugiem 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny połonicznika występowały na całym stanowisku. 

 
Tabela 33. Wykaz gatunków na stanowisku w Serpelicach  
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

C Corynephorus canescens 1 

C Herniaria glabra 1 

C Equisetum variegatum + 

C Calamagrostis epigejos 2 

C Erigeron canadensis 1 

C Ammophila arenaria + 

C Potentilla argentea 1 

C Rumex crispus + 

C Achillea millefolium 1 

C Sedum acre 2 

C Carex panicea   + 
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Fot.33. Stanowisko połonicznika nagiego w Serpelicach 
 
 

 
Fot. 34. Roślina połonicznika nagiego na stanowisku w Serpelicach 
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Stanowisko 4 – Kózki (fot. 35) 

Współrzędne geograficzne: N 52˚21`724`` E 022˚52`028`` 

Opis połoŜenia: nieuŜytek 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny połonicznika występowały w małych skupieniach na całym stanowisku. 

 

 
Tabela 34. Wykaz gatunków na stanowisku w Kózkach (woj. mazowieckie) 
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

A Pinus sylvestris 1 

C Helichrysum arenarium 1 

C Herniaria glabra 2 

C Oenothera biennis + 

C Veronica spicata + 

C Knautia arvensis 1 

C Artemisia campetris 1 

C Thymus serpyllum 1 

C Plantago lanceolata 1 

C Hieracium pilosella 2 

C Erigeron canadaensis + 

C Achillea millefolium 1 

C Potentilla argentea 1 

 

           
         Fot. 35. Stanowisko połonicznika nagiego w miejscowości Kózki 
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Ocena chemiczna ziela połonicznika nagiego 

 

Wykres 7. Zawartość flawonoidów w zielu połonicznika nagiego (%) 
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Wykres 8. Zawartość kwasów polifenolowych w zielu połonicznika nagiego (%) 
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Tabela 35. Zawartość zidentyfikowanych składników fenolowych (mg⋅⋅⋅⋅100g-1) 
 

Zawartość flawonoidów  Zawartość kwasów polifenolowych Populacja 

Rutozyd Hyperozyd Kwas 
benzoesowy 

Kwas 
chlorogenowy 

Kwas 
kawowy 

Koryciny 448,27 810,82 13,32 14,06 10,00 

Mielnik 292,92 619,85 9,53 19,44 6,95 

Serpelice 225,32 440,34 25,45 0,66 4,21 

Kózki 345,56 646,20 11,58 4,29 3,16 
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Połonicznik nagi rośnie na słonecznych, piaszczystych stanowiskach północno-

wschodniej części kraju. Wytwarza płoŜące się po ziemi łodygi z eliptycznymi liśćmi 

ułoŜonymi naprzeciwlegle. W pachwinach liści wyrastają drobne, Ŝółtawozielone kwiaty. 

Surowcem zielarskim są górne części pędów ścinane w fazie kwitnienia roślin (ziele).W 

surowcu tym obecnych jest wiele związków czynnych w tym związki fenolowe 

(flawonoidy, garbniki i kwasy polifenolowe), kumaryny, związki saponinowe i in. 

Surowiec tej rośliny pozyskiwany jest wyłącznie ze stanowisk naturalnych, dlatego tez w 

roku 2010 przeprowadzono dokumentację fitosocjologiczną wybranych stanowisk tego 

gatunku. Opisane stanowiska połoŜone były w województwie podlaskim (3 stanowiska) i 

w województwie mazowieckim (1 stanowisko). Z przeprowadzonych obserwacji wynika, 

Ŝe dwa z opisanych stanowisk (stanowisko w Mielniku i stanowisko w Serpelicach) nie 

powinny być eksploatowane w roku 2011 poniewaŜ charakteryzowały się niską 

liczebnością połonicznika (według skali Blanqua-Beneta: 1). Z pozostałych dwóch 

stanowisk tylko siedlisko zlokalizowane w okolicy wsi Koryciny charakteryzowało się 

odpowiednio duŜym pokryciem przez rośliny połonicznika, (ok.50%), kwalifikującym się 

do przeprowadzenia zbioru surowca tej rośliny. Na stanowisku w Kózkach zbiór powinien 

być ograniczony. Ocena chemiczna ziela opisanych populacji połonicznika wykazała 

róŜnice w zawartości oznaczonych związków czynnych. Populacja z Korycin (populacja o 

największej liczebności na stanowisku) wyróŜniała się wysoką (najwyŜszą spośród 

badanych populacji zawartością flawonoidów i kwasów polifenolowych. Najmniej 

flawonoidów oznaczono w zielu populacji  z Serpelic, najmniej kwasów polifenolowych 

było w zielu populacji z Kózek. U wszystkich przeanalizowanych surowcach we frakcji 

flawonoidowej zidentyfikowano dwa związki: rutozyd i hyperozyd, wśród kwasów 

polifenolowych oznaczono trzy połączenia: kwas benzoesowy, kwas chlorogenowy i kwas 

kawowy. Głównym związkiem flawonoidowym w zielu połonicznika okazał się 

hyperozyd, który u wszystkich badanych populacji występował w ilości wyŜszej w 

porównaniu z rutozydem. Populacja z Korycin charakteryzowała się najwyŜszym udziałem 

obu tych związków. W przypadku kwasów polifenolowych, w zielu zebranym na 

stanowisku w Korycinach i Mielniku najwięcej było kwasu chlorogenowego, u populacji z 

Serpelic i Kózek – kwasu benzoesowego.  
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♦♦♦♦ Charakterystyka stanowisk świetlika łąkowego (Euphrasia rostkoviana 

Hayne) 

 
W roku 2010 opisano 2 stanowiska świetlika łąkowego. Stanowiska te połoŜone 

były na terenie województwa podlaskiego i podkarpackiego. Dokumentację 

fitosocjologiczną wykonano latem (w sierpniu), w okresie pełni kwitnienia roślin. Z obu 

stanowisk zebrano ziele i wysuszono je w warunkach naturalnych (w zacienionym, 

przewiewnym miejscu). W suchym surowcu oznaczono zawartość flawonoidów, kwasów 

polifenolowych i sekoirydoidów (związków goryczowych). 

 

Stanowisko 1 – Polańczyk (woj. podkarpackie) (fot. 36 a,b,c) 

Współrzędne geograficzne: N 49˚20`890`` E 022˚24`404`` 

Opis połoŜenia: Łąka 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny świetlika występowały w duŜych skupieniach na całym stanowisku. 

 
Tabela 36. Wykaz gatunków na stanowisku w Polańczyku 
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

C Centaurea jacea 2 

C Achillea millefolium 2 

C Euphrasia rostkoviana 3 

C Daucus carota 1 

C Thymus serpyllum 3 

C Potentilla erecta 1 

C Myosotis arvensis 1 

C Dactylis glomerata 1 

C Prunella vulgaris 3 

C Pimpinella saxifraga 1 

C Alopecurus pratensis 1 

C Trifolium pratense 2 

C Verbascum nigrum + 

C Plantago lanceolata 2 

C Centaurea scabiosa 2 
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               Fot. 36 a,b,c. Łąka w Polańczyku z roślinami świetlika  

c 

b a 
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Stanowisko 2 – Siemiatycze (podlaskie) (fot. 37, 38) 

Współrzędne geograficzne: N 52˚261371`` E 022˚52`154`` 

Opis połoŜenia: Łąka przy lesie sosnowym 

Powierzchnia zdjęcia – 300 m2. 

Rośliny świetlika występowały na całym stanowisku. 

 

 
Tabela 37. Wykaz gatunków na stanowisku w Siemiatyczach 
 

Warstwa Gatunek Ilościowość 

A Quercus robur 1 

A Pinus sylvestris 4 

C Euphrasia rostkoviana 3 

C Hypericum perforatum + 

C Plantago lanceolata 3 

C Veronica spicata + 

C Achillea millefolium 2 

C Trifolium pratense 4 

C Hieracium pilosella  3 

C Poa annua 5 

C Potentilla reptans 4 

C Lychnis flos-cuculi 1 

C Berteroa incana 1 
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      Fot. 37. Stanowisko świetlika łąkowego w Siemiatyczach 
 
 

       
 
       Fot. 38. Świetlik łąkowy na łące w Siemiatyczach 
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Ocena chemiczna ziela świetlika łąkowego 
 

Tabela. 38. Zawartość związków flawonoidowych w zielu świetlika łąkowego 

(mg⋅⋅⋅⋅100g-1) 

Populacja Rutozyd 7-O-glukozyd 
luteoliny 

7-glukozyd apigeniny 

Polańczyk 130,39 b 279,30 a 52,22 e  

Siemiatycze 76,76 d 103,16 c  50,87 e 

 

 

 

Tabela. 39. Zawartość kwasów polifenolowych w zielu świetlika łąkowego (mg⋅⋅⋅⋅100g-1) 

Populacja Kwas chlorogenowy Kwas kawowy Kwas rozmarynowy 

Pola ńczyk 464,34 b 22,26 e 399,54 c 

Siemiatycze 302,15 d 24,30 e 766,08 a 

 

 

 

Wykres 9. Zawartość oznaczonych sekoirydoidów w zielu świetlika łąkowego 

(mg⋅⋅⋅⋅100g-1) 
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Świetlik łąkowy jest rośliną roczną, występującą na terenie całego kraju, ale coraz 

rzadziej. Najczęściej spotkać go moŜna na wilgotnych łąkach i torfowiskach oraz na 

brzegach lasów. Kwitnie od maja do października i w tym czasie zbiera się surowiec – 

ziele świetlika. Surowiec ten od dawna stosowany jest w leczeniu alergicznych i 

bakteryjnych zapaleń spojówek oczu. W surowcu występują takie związki czynne jak 

garbniki i kwasy polifenolowe - związki o właściwościach przeciwzapalnych i 

przeciwbakteryjnych oraz związki irydoidowe odpowiedzialne za działanie 

przeciwalergiczne i przeciwzapalnie w bakteryjnym zapaleniu spojówek. Świetlik łąkowy 

jest roślina półpasoŜytniczą co uniemoŜliwia wprowadzenie tego gatunku do uprawy. Ziele 

świetlika łąkowego zbierane jest zatem tylko ze stanowisk naturalnych. Przy takim zbiorze 

naleŜy zwracać uwagę na zasobność stanowisk i wykonywać zbiór tylko przy odpowiednio 

duŜej liczebności tej rośliny. Na opisanych stanowiskach świetlik łąkowy zajmował 

powierzchnię w około 45% (ilościowość – 3), co pozwala na pozyskanie surowca, pod 

warunkiem zachowania zasad zrównowaŜonego zbioru.  

Surowce zebrane w 2010 roku oceniono pod kątem zawartości w nich związków 

fenolowych (flawonoidów i kwasów polifenolowych) oraz związków goryczowych 

(sekoirydoidów). We frakcji flawonoidowej zidentyfikowano trzy związki: rutozyd, 7-O-

glukozyd luteoliny i 7-glukozyd apigeniny. W obu badanych populacjach najwyŜszą 

zawartość uzyskano dla 7-O-glukozydu luteoliny. Populacja z Polańczyka 

charakteryzowała się wyraźnie wyŜszą zawartością tego związku. RównieŜ w przypadku 

rutozydu, kwasu chlorogenowego i oznaczonych związków goryczowych - więcej było ich 

w zielu z Polańczyka, Populacja z Siemiatycz charakteryzowała się natomiast wyŜszą 

zawartością kwasu rozmarynowego.  
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♦♦♦♦Charakterystyka stanowisk bukwicy lekarskiej (Betonica officinalis L.) 

 
W roku 2010 opisano 3 stanowiska bukwicy lekarskiej. Stanowiska te połoŜone były na 

terenie województwa podlaskiego i lubelskiego. Dokumentację fitosocjologiczną 

wykonano latem (w sierpniu), w okresie pełni kwitnienia roślin. Z opisanych stanowisk 

zebrano ziele i wysuszono je w warunkach naturalnych (w zacienionym, przewiewnym 

miejscu). W suchym surowcu oznaczono zawartość flawonoidów i kwasów polifenolowych. 

 

Stanowisko 1 - Załawcze (woj. lubelskie) (fot. 39,40) 

Współrzędne geograficzne N: 50º47’825'', E: 22º42'811'' 

Opis połoŜenia: las mieszany  

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2 

 

Tabela 40. Wykaz gatunków występujących na stanowisku w Załawczach 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Betula pendula 2 

A Carpinus betulus + 

A Populus alba + 

C Conyza canadensis 1 

C Solidago virga-urea 2 

C  Artemisia vulgaris 1 

C Stellaria graminea + 

C Betonica officinalis 2 

C Tilia cordata + 

C Equisetum arvense 2 

C Lysimachia nummularia 1 

C Galium verum + 

C Galium album 1 

C Cirsium rivulare 1 

C Veronica chamaedrys 1 

C Poa trivialis 5 

C Hypericum perforatum + 
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  Fot. 39. Stanowisko bukwicy lekarskiej w Załawczach. 
 

    
 Fot. 40. Rośliny bukwicy lekarskiej na stanowisku w Załawczach 
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Stanowisko 2 - Hajnówka (woj. podlaskie) (fot. 41) 

Współrzędne geograficzne N: 52º45’070'', E: 23º24'423'' 

Opis połoŜenia: droga przy lesie mieszanym  

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2 

 

Tabela 41. Wykaz gatunków występujących na stanowisku Hajnówka 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Quercus rober 1 

C Centaurea jacea 1 

C Vicia cracca 3 

C  Phleum pratense 4 

C Deschampsia caespitosa 2 

C Betonica officinalis 5 

C Knautia arvensis 1 

C Veronica chamaedrys 1 

C Trifolium arvense 2 

C Campanula patula 2 

 

 
Fot. 41. Stanowisko bukwicy lekarskiej przy drodze na Hajnówkę 
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Stanowisko 3 - Koryciny (woj. podlaskie) (fot. 42)             

Współrzędne geograficzne: N:52˚ 88.191’ E : 22˚ 28`145`` 

Opis połoŜenia: droga przy lesie mieszanym  

Powierzchnia zdjęcia – 200 m2 

 

Tabela. 42. Wykaz gatunków występujących na stanowisku Hajnówka 

WARSTWA NAZWA GATUNKOWA ILOŚCIOWOŚĆ 

A Betula pendula 3 

A Populus alba 1 

C Centaurea jacea 1 

C Vicia cracca 3 

C  Phleum pratense 2 

C Deschampsia caespitosa 1 

C Betonica officinalis 4 

C Knautia arvensis 1 

C Veronica chamaedrys 1 

C Trifolium arvense 2 

C Campanula patula 1 

C Lysimachia nummularia 1 

C Galium verum + 

C Galium album 2 

C Cirsium rivulare + 

 
 

Ocena chemiczna ziela bukwicy lekarskiej 
 
Tabela 43. Zawartość związków fenolowych w zielu bukwicy lekarskiej (mg⋅⋅⋅⋅100g-1) 

Stanowisko Związek fenolowy 
Załawcze Hajnówka Koryciny 

Związki flawonoidowe 

Orientyna 77,35 b 32,27 c  171,77 a 
3-glukozyd apigeniny 43,05 c 30,94 c 29,37 c 

Kwasy polifenolowe 
Kwas chlorogenowy 103,61 C 140,09 B 306,09 A 
Kwas kawowy 99,70 C 141,01 B 271,55 A 



 
107

Bukwica zwyczajna (Betonica officnalis L) jest rośliną wieloletnią występującą w 

Polsce dość pospolicie, na polanach, łąkach, pastwiskach i w widnych lasach. Surowcem 

jest ziele zbierane w okresie kwitnienia. Podstawowym źródłem surowca jest zbiór 

wykonywany na stanowiskach naturalnych. Gatunek ten nie jest objęty ochroną prawną, 

ale z uwagi na duŜe zapotrzebowanie na surowiec (ziele) moŜe stać się rośliną zagroŜoną. 

Z trzech udokumentowanych stanowisk odpowiednio duŜą liczebnością (4 i 5 w skali 

Brauna-Blanqueta) charakteryzowały się stanowiska połoŜone w województwie 

podlaskim, stanowisko w Załawczach z ilościowością – 2 jest nieodpowiednim miejscem 

do pozyskiwania ziela bukwicy i powinno być wyłączone ze zbioru na okres 1-2 lat. 

Ocena chemiczna surowców zebranych na opisanych stanowiskach wykazała duŜe 

róŜnice w zawartości oznaczonych związków chemicznych. Spośród związków 

flawonoidowych w zielu bukwicy znajduje się orientyna i 3-glukozyd apigeniny. We 

wszystkich surowcach flawonoidem o wyŜszej zawartości była orientyna. Najwięcej tego 

związku było w zielu zebranym na stanowisku w Korycinach, najmniej w zielu z 

Hajnówki. Ziele z Korycin charakteryzowało się takŜe najwyŜszą zawartością kwasów 

polifenolowych, najmniej tych związków było w zielu zebranym ze stanowiska w 

Załawczach.  

Fot. 42. Stanowisko bukwicy lekarskiej w Korycinach 
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Ad. 2. Badania nad odnawialnością roślin leczniczych na stanowiskach 
naturalnych 
 

W roku 2010 badaniami objęto trzy gatunki z rodziny wrzosowatych: 

- borówkę czernicę (Vaccinium myrthillus) 

- borówkę brusznicę (Vaccinium vitis-idaea) 

- mącznicę lekarską (Arctostaphylos uva-ursi) 

oraz kopytnik pospolity (Asarum europaeum). 

 

Badania nad odnawialnością gatunków z rodziny wrzosowatych 

W roku 2009 przeprowadzono zbiór surowców polegający na cięciu ziela trzech 

gatunków: borówki czernicy (Vacciunium myrtillus L.), borówki brusznicy (Vaccinium 

vitis-idaea L.) i mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-ursi L.). Do badań wytypowano 

stanowiska, na których pokrycie powierzchni przez te gatunki wynosiło 80 - 100%.  

Na tych stanowiskach w II dekadzie sierpnia 2009 roku wyznaczono po 6 poletek (dla 

kaŜdego gatunku), o powierzchni 1 m2 kaŜde. Z dwóch poletek rośliny ścinano w połowie 

ich wysokości, z kolejnych dwóch - na wysokości 1/3 pędu, licząc od powierzchni gleby, 

na pozostałych poletkach rośliny pozostawiono nie ścinane. W roku 2010 zbiór ziela  

z tych samych poletek przeprowadzono w drugiej połowie lipca. Określono świeŜą  

i powietrznie suchą masę ziela, w którym po wysuszeniu oznaczono zawartość 

garbników (wg FP VI) (tab. 44, 45).  
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WYNIKI  

 

Tabela 44. ŚwieŜa i sucha masa ziela badanych gatunków (g · 1m-2) 

Św. masa liści (g·1m-2) Sucha masa liści (g·1m-2) Gatunek 

Rośliny nie 
cięte w roku 
2009 

Cięcie w 
2009r w 1/2 
wys. pędu 

Cięcie w 
2009r w 1/3 
wys. pędu 

Rośliny nie 
cięte w roku 
2009 

Cięcie w 
2009r. w 1/2 
wys. pędu 

Cięcie w 
2009r w 1/3 
wys. pędu 

Mącznica lekarska 97,5 10,3 0,0 24,2 2,5 0,0 

Borówka czernica 64,2 59,9 51,1 21,7 19,6 17,7 

Borówka brusznica 101,2 85,9 87,1 26,8 22,5 22,6 

 
 
Tabela 45. Zawartość garbników w zielu badanych gatunków (%) 

Gatunek Rośliny nie cięte 

w roku 2009 

Cięcie w 2009r w 

1/2 wys. pędu 

Cięcie w 2009r w 

1/3 wys. pędu 

Średnio 

Mącznica lekarska 15,6 14,7 - 10,1 

Borówka czernica 8,3 7,1 5,9 7,1 

Borówka brusznica 4,8 4,8 3,6 4,4 
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Fot. 43. Wytyczone poletka mącznicy lekarskiej:  
        A – rośliny nie ścinane w 2009 roku,  
        B – rośliny ścięte w 2009 roku na wysokości 1/3 pędów od powierzchni gleby  

 
 

Sposób zbioru liści w roku 2009 wpłynął na masę tego surowca zebranego w roku 

2010. Wyraźnie wyŜszą masę świeŜych i suchych liści uzyskano z poletek, na których nie 

wykonano zbioru w roku ubiegłym. Cięcie roślin w połowie ich wysokości, u wszystkich 

badanych gatunków obniŜyło masę zebranego surowca, przy czym największy spadek 

plonu uzyskano w przypadku mącznicy lekarskiej. U tego gatunku masa ziela z poletek 

gdzie rośliny w roku 2009 ścinane były w połowie ich wysokości była około 90% niŜsza 

w porównaniu z roślinami nie ścinanymi, podczas gdy u borówki czernicy i borówki 

brusznicy tylko od 10 – 11%. W przypadku tego ostatniego gatunku nie zaobserwowano 

róŜnic w masie ziela zebranych z poletek ścinanych na wysokości 1/2 i 1/3 pędu.  

U mącznicy lekarskiej ścięcie pędów na 1/3 wysokości od podłoŜa w roku 2009 tak 

bardzo osłabiło rośliny, Ŝe w miejscu tym populacja zanikła (fot. 43). Ocena chemiczna 

zebranych surowców wykazała, Ŝe mącznica lekarska zawiera wyraźnie więcej 

garbników w porównaniu z borówką czernicą i borówką brusznicą.  

Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, Ŝe na kondycję populacji badanych 

gatunków z rodziny wrzosowatych wpływa sposób przeprowadzenia zbioru surowca. 

Rośliny powinno ścinać się moŜliwie wysoko (np. w ½ wysokości pędu), poniewaŜ daje 

A  B  
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to gwarancję odnowienia się populacji w roku następnym i uzyskanie surowca o wysokiej 

jakości. Szczególnie wraŜliwa na ścinanie jest mącznica lekarska.  
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Badania nad odnawialnością kopytnika pospolitego 
 

Badania przeprowadzono na dwóch stanowiskach naturalnych jedno w okolicach 

miasta Drohiczyn: 

 

Współrzędne geograficzne stanowiska 1.:N: 52º40’ 244'', E: 22º45'652''. 

Gatunki towarzyszące kopytnikowi pospolitemu: Quercus robur, Betula pendula, 

Carpinus betulus, Pinus sylvestris, Ranunculus serpens, Hepatica nobilis, Galium 

sylvaticum, Oxalis acetosella, Convalaria maialis, Viola odorata, Urtica dioica, 

Anemone nemorosa, Dactylis glomerata.  

 

Drugie w województwie lubelskim we wsi Hosznia Ordynacka: 

 

Współrzędne geograficzne stanowiska 2.: N: 50º44’ 075'',  E: 22º45'007'' 

Gatunki towarzyszące kopytnikowi pospolitemu: Corylus avellana, Fagus sylvatica, 

Pulmonaria officinalis, Glechoma hederacea, Oxalis acetosella, Geum urbanum, 

Convalaria maialis, Urtica dioica, Anemone nemorosa. 

 

Zbiór ziela przeprowadzono w dwóch terminach. Pierwszy raz na początku czerwca, 

drugi raz w drugiej dekadzie sierpnia. Rośliny ścinano na wysokości 5 cm od 

powierzchni ziemi z powierzchni 1m2 w 3 powtórzeniach. W roku 2011 określone 

zostaną skutki zróŜnicowanego terminu zbioru ziela. Zbiór surowca przeprowadzono na 

jednej wysokości ze względu na charakter wzrostu roślin. Zamieszczone poniŜej zdjęcia 

wykonane zostały pod koniec września 2010 r. 
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Fot. 44. Rośliny nie ścinane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 45. Rośliny ścięte w czerwcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 46. Rośliny ścięte w sierpniu 
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Ad. 3. Reintrodukcja i introdukcja dziko rosnących roślin leczniczych na 

stanowiskach naturalnych 

 
Przeprowadzono nasadzenia następujących gatunków: 

• turówka leśna (Hierochloë australis) 

• pierwiosnka lekarska (Primula veris) 

• mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) 

• tysiącznik pospolity (Centaurium erythraea) 

• róŜeniec górski (Rhodiola rosea) 

• arcydzięgiel lekarski (Archangelica officinalis) 

• bukwica lekarska (Betonica officinalis) 

 

W celu przeprowadzenia introdukcji i reintrodukcji przygotowano rozsadę 

uwzględnionych w tych badaniach roślin. Rozsadę przygotowano w Ośrodku 

Szklarniowym KRWiL. Nasiona wysiano na przełomie marca i kwietnia 2010 r.  

w skrzynkach wypełnionych substratem torfowym (fot. 47), a następnie po wytworzeniu 

2 liści właściwych przepikowano do tac wielokomórkowych o średnicy doniczek 4 cm. 

Po wytworzeniu ok. 5 liści właściwych rośliny były gotowe do nasadzeń na wybrane do 

badań miejsca (fot. 48, 49). 

 

 
Fot. 47. Siewki tysiącznika przed pikowaniem 
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Fot. 48. Rozsada tysiącznika 

 
 
 
 

 
Fot. 49. Rozsada turówki 

 
 
Prace nad reintrodukcją i introdukcją ziół dziko rosnących przeprowadzono na 
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stanowiskach leśnych i przyleśnych na gruntach wyłączonych z uŜytkowania rolniczego 

województwa podlaskiego i dolnośląskiego (Góry Izerskie).  

Nasadzenia na wytypowanych stanowiskach w obydwu rejonach przeprowadzono od lipca do września 

2010 r. Na kaŜdym stanowisku wysadzono po 50 sztuk roślin kaŜdego gatunku. 

Objęta ochroną gatunkową turówka leśna występuje naturalnie w północnej  

i wschodniej Polsce. Ze względu na korzystne warunki środowiskowe do wzrostu tego 

gatunku przeprowadzono introdukcję w rejonie Podlasia. Na tym obszarze wprowadzono 

na stanowiska naturalne równieŜ pierwiosnkę lekarską, tysiącznik pospolity oraz 

mącznicę lekarską. Do reintrodukcji wymienionych gatunków wytypowano 3 stanowiska 

dla turówki leśnej, 3 dla pierwiosnki lekarskiej, 2 dla mącznicy lekarskiej i 2 dla 

tysiącznika pospolitego. Turówkę leśną i pierwiosnkę lekarską wysadzono na zrębach 

leśnych o róŜnym stopniu rekultywacji. Mącznicę lekarską introdukowano na widnych, 

piaszczystych polanach śródleśnych, natomiast tysiącznik pospolity na stanowiskach 

słonecznych, na obrzeŜach lasów (fot.50-58). 

Trzy miesiące po posadzeniu roślin przeprowadzono wstępne obserwacje turówki leśnej i 

pierwiosnki lekarskiej na jednym ze zrębów, w wyniku których stwierdzono,  

Ŝe rośliny przyjęły się na tym stanowisku (fot. 59, 60). 

 

Fot. 50. Introdukcja turówki leśnej – zrąb 1-roczny 
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Fot. 51. Teren introdukcji turówki – zrąb 2-letni 

 

 

Fot. 52. Turówka leśna bezpośrednio po posadzeniu. 
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Fot. 53. Introdukcja pierwiosnki lekarskiej 

 

 
Fot. 54. Pierwiosnka lekarska bezpośrednio po posadzeniu 
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Fot. 55. Introdukcja tysiącznika pospolitego 

 

 

Fot. 56. Tysiącznik pospolity bezpośrednio po posadzeniu 
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Fot. 57. Teren introdukcji mącznicy lekarskiej 

 

 

 

Fot. 58. Mącznica lekarska po posadzeniu 
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Fot. 59. Turówka leśna sadzona latem 2010 r. (obserwacje wykonane w październiku)  

 

 

Fot. 60. Pierwiosnka lekarska sadzona latem 2010 r. (obserwacje wykonane  

w październiku) 
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Badania prowadzone w Górach Izerskich 

 

Arcydzięgiel lekarski i róŜeniec górski są roślinami typowo górskimi. W Polsce 

arcydzięgiel lekarski jest chroniony i w stanie dzikim spotykany bardzo rzadko — 

przewaŜnie w Sudetach i Karpatach. W tych samych rejonach moŜna spotkać róŜeniec 

górski, ale jedynie w parkach narodowych. Wstępne obserwacje wskazują, Ŝe na 

słonecznych zboczach niskich wzniesień dobrze aklimatyzuje się równieŜ bukwica 

zwyczajna. W związku z powyŜszym w Górach Izerskich załoŜono doświadczenia 

obejmujące te gatunki – wytypowano po 1 stanowisku dla kaŜdego gatunku (fot. 61-64).  

Przeprowadzono takŜe obserwacje wzrostu i rozwoju roślin zaintrodukowanych  

w 2009 r. – goryczki Ŝółtej, turówki leśnej i róŜeńca górskiego. Wszystkie gatunki dobrze 

zaaklimatyzowały się w miejscu nasadzenia, co było widoczne u dwóch pierwszych gatunków przede 

wszystkim w zwiększonej liczbie liści, natomiast  

u róŜeńca górskiego – w wielkości systemu korzeniowego (fot. 65-67). 

 
 

 
Fot. 61. Część obszaru Gór Izerskich, na którym prowadzone są badania 
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Fot. 62. Nasadzenia pierwiosnki lekarskiej 

 
 
 

 
Fot. 63. Pierwiosnka lekarska bezpośrednio po posadzeniu. 
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Fot. 64. Bukwica lekarska bezpośrednio po posadzeniu. 

 
 

 
Fot. 65. Goryczka Ŝółta sadzona w 2009 r. 
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Fot. 66. Turówka leśna sadzona w 2009 r. 

 

 
Fot. 67. Roślina róŜeńca górskiego po przejściu w okres spoczynku z wyraźnymi 

przyrostami na kłączu (rośliny wysadzone w 2009 r.) 
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Ad. 4. Badania nad sukcesją roślin leczniczych na wyrębach leśnych 

 

Na odsłoniętej powierzchni po wyrębie drzew zachodzą gwałtowne zmiany 

warunków mikroklimatycznych i glebowych, a za nimi następują zmiany w środowisku 

roślinnym (duŜo roślin zanika, a na ich miejscu pojawiają się inne). Rozpoczęte w roku 

2010 badania nad sukcesją roślin leczniczych na wyrębach leśnych mają na celu poznanie 

mechanizmów kształtowania się zbiorowisk roślinnych i dynamicznych zmian 

zachodzących w tych zbiorowiskach.  

Do badań wybrano trzy wyręby na terenie nadleśnictwa Rudka w województwie 

podlaskim. Stanowiska te róŜniły się czasem, który upłynął od wycinki drzew. W chwili 

rozpoczęcia badań pierwsze stanowisko reprezentowało zrąb tegoroczny, na stanowisku 

drugim od chwili wycinki upłynął rok, a na stanowisku trzecim dwa lata (zrąb 

tegoroczny, 1-roczny i 2-letni).  

PołoŜenie wybranych wyrębów oznaczono za pomocą systemu nawigacji 

satelitarnej (GPS), sporządzono szkic wyrębów i wykonano dokumentację fotograficzną i 

fitosocjologiczną. Obserwacje fitosocjologiczne przeprowadzono od lipca do września  

2010 roku (3x). Występowanie gatunków roślin zielarskich określano w procentach 

zajmowanej powierzchni. Wyniki zostały opracowane w postaci tabel obejmujących 

wykaz zarejestrowanych gatunków roślin leczniczych (w porządku alfabetycznych nazw 

polskich) wraz z odpowiadającymi im procentami zajmowanej powierzchni. Na 

podstawie procentu zajmowanej powierzchni dla kaŜdego gatunku określono stopień 

ilościowości wg skali Brauna-Blanqueta. W tabelach uwzględniono takŜe stadium 

rozwoju fenologicznego kaŜdego gatunku w okresie obserwacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz oznaczeń literowych, nazw i skrótów zastosowanych w tabelach: 
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F – stopień rozwoju fenologicznego 

% - procent zajmowanej powierzchni 

I - stopień ilościowości wg skali Brauna-Blanqueta 

rp – roślina płona, stadium rozwoju wegetatywnego 

k – kiełki, rośliny kiełkujące 

p - pączki, rośliny z pąkami kwiatowymi 

pk – początek kwitnienia 

peł.k – pełnia kwitnienia 

kk – rośliny przy końcu kwitnienia 

mo – rośliny z młodymi owocami 

do – rośliny z dojrzałymi owocami 

nas – rośliny z nasionami 
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Wszystkie stanowiska znajdują się na terenia Nadleśnictwa Rudka, w gminie Grodzisk 

 

Stanowisko I – wyręb tegoroczny (fot. 68) 

Współrzędne geograficzne: N  52°38`860``;   E   22°46`640`` 

Wysokość n.p.m: 107,5m 

 

W rzucie poziomym wyręb tworzył figurę zbliŜoną do prostokąta. Powierzchnia 

wyrębu wynosiła ok. 1 ha. Od strony zachodniej stanowisko sąsiadowało z wyrębem  

5-letnim, od strony wschodniej i północnej znajdował się młodnik, strona południowa 

sąsiadowała z kilkudziesięcioletnim lasem. Rosły tam głównie drzewa iglaste (sosna 

i świerk) oraz pojedyncze okazy dębów. Wyręb drzew nastąpił wczesną wiosną 2010 

roku. Po wyrębie powierzchnię gruntu zaorano, pozostawiając karpy po ściętych 

drzewach. Większość roślin poszycia i runa została zniszczona. Na stanowisku tym 

wytyczono 3 poletka o powierzchni 25m2 kaŜde, na których prowadzono ścisłe badania 

fitosocjologiczne (tab. 46). 

 

Tabela 46. Wykaz gatunków z uwzględnieniem fazy fenologicznej, ilościowości  

i zajmowanej powierzchni na wyrębie tegorocznym  

10.07.2010 7.08.20101 20.09.2010 Wykaz gatunków 

F % I F % I F % I 

Jarząb pospolity mo 1 + do 1 + do 1 + 

JeŜyna fałdowana mo 20 2 do 20 2 do 20 2 

Konwalijka dwulistna do 40 3 do 50 3 do 50 3 

Kruszyna pospolita mo 3 + do 3 + do 3 + 

Orlica pospolita rp 2 + rp 2 + rp 2 + 

Rdest ostrogorzki - 0 - pk 1 + nas 1 + 

Przetacznik leśny - 0 - pk 1 + kk 1 + 
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Stanowisko II – wyręb jednoroczny (fot. 69) 

Współrzędne geograficzne: N  52°38`186``;   E   22°44`006`` 

Wysokość n.p.m: 168,6m 

W rzucie poziomym wyręb tworzył figurę zbliŜoną do prostokąta. Powierzchnia 

Fot.68. Wyręb tegoroczny (10.07. 2010 r) 
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wyrębu wynosiła ok. 0,5 ha. Ze wszystkich stron wyręb sąsiadował z lasem, gdzie rosły 

drzewa iglaste (sosna i świerk), oraz pojedyncze okazy dębów. Wyręb drzew został 

przeprowadzony wiosną 2009 roku. Gatunki drzew, które ścięto to sosna, świerk, dąb i 

topola. Obserwacje dotyczące sukcesji roślin po raz pierwszy przeprowadzono w 2010 

roku. Badania przeprowadzono, podobnie jak na stanowisku I na trzech wytyczonych 

poletkach o powierzchni 25m2 kaŜde (tab. 47).  

 

Tabela 47. Wykaz gatunków z uwzględnieniem fazy fenologicznej, ilościowości i 
zajmowanej powierzchni na wyrębie jednorocznym 
 

10.07.2010 7.08.20101 20.09.2010 Wykaz gatunków 

F % I F % I F % I 

Babka zwyczajna nas 5 1 rp 5 1 rp 5 1 

Borówka czernica do 25 2 rp 25 2 rp 40 3 

Dąb szypułkowy k 5 1 k 5 1 k 5 1 

JeŜyna fałdowana mo 5 1 do 5 1 do 10 2 

Leszczyna pospolita k 2 1 k 2 1 k 2 1 

Mietlica pospolita kk 25 2 nas 25 2 rp 25 2 

Mniszek lekarski peł.k 1 1 kk 1 1 rp 2 1 

Nawłoć pospolita peł.k 1 1 peł.k 1 1 kk 1 1 

Poziewnik szorstki peł,k 2 1 peł,k 2 1 kk 2 1 

Przymiotno kanadyjskie peł.k 3 1 peł.k 3 1 kk 3 1 

Sit stepowy kk 2 1 nas 2 1 rp 2 1 

Topola zwyczajna k 0,5 1 k 0,5 1 k 1,5 1 

Wiechlina gajowa kk 25 2 nas 25 2 rp 25 2 

Wierzbownica 

drobnokwiatowa 

peł.k 1 1 peł.k 1 1 kk 1 1 
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Fot. 69. Wyręb jednoroczny (10.07. 2010 r) 
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Stanowisko III – wyręb dwuletni (fot. 70) 
 
Współrzędne geograficzne: N  52°37`782``;   E   22°45`294`` 

Wysokość n.p.m: 168,6m 

W rzucie poziomym wyręb tworzył figurę zbliŜoną do kwadratu. Powierzchnia wyrębu 

wynosiła ok. 1,2 ha. Ze wszystkich stron wyręb sąsiadował z lasem, gdzie rosły drzewa 

liściaste (dąb, grab, brzoza), oraz pojedyncze okazy dębów. Wyręb drzew został 

przeprowadzony wiosną 2008 roku. Gatunki drzew, które wycięto to sosna, dąb grab, 

brzoza i leszczyna. Obserwacje dotyczące sukcesji roślin po raz pierwszy 

przeprowadzono 2010 roku, na 3 wytyczonych poletkach o powierzchni 25 m2 (tab. 48).  

 

Tabela 48. Wykaz gatunków z uwzględnieniem fazy fenologicznej, ilościowości i  

zajmowanej powierzchni na wyrębie dwuletnim 

10.07.2010 7.08.20101 20.09.2010 Wykaz gatunków 

F % I F % I F % I 

Babka zwyczajna pk 0,2 + peł.k 0,2 + kk 0,2 + 

Dziurawiec pospolity peł.k 0,5 + k.k 0,5 + peł.k 1 + 

Gwiazdnica 

wielkokwiatowa 

pk 2 1 pk 2 1 peł.k 4 1 

Kruszyna pospolita rp 0,5 + rp 0,5 + rp 0,5 + 

Leszczyna pospolita rp 0,3 + rp 0,3 + rp 0,3 + 

Lnica pospolita pk 0,1 + pk 0,3 + pk 0,1 + 

Mak polny peł.k 3 1 peł.k 3 1 peł.k 3 1 

Malina właściwa k.k/mo 4 1 mo/do 4 1 do 5 1 

Nawłoć pospolita peł.k 2 1 k.k 2 1 k.k 2 1 

OstroŜeń polny pk 40 3 pk 40 3 peł.k 40 3 

Perłówka zwisła peł.k 45 3 peł.k 45 3 nas 45 3 

Poziewnik szorstki peł.k 30 3 peł.k 30 3 k.k 30 3 

Przymiotno zwyczajne peł.k 45 3 peł.k 45 3 k.k 45 3 

Rdest ptasi pk 0,5 1 pk 0,5 1 peł.k 0,5 1 

Turzyca nitkowata rp 0,2 + rp 0,2 + rp 0,2 + 

Wiechlina gajowa pk 0,5 + pk 0,5 + pk 0,5 + 
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Fot.70. Wyręb dwuletni (10.07. 2010 r) 

 

Na stanowisku I (wyręb tegoroczny) po trzech miesiącach od przeprowadzenia wycinki, 

w  lipcu, oznaczono tylko 5 gatunków roślin leczniczych. Wśród nich znajdowały się  

3 gatunki naleŜące do warstwy krzewów (kruszyna pospolita, jarząb pospolity, i jeŜyna 

fałdowana). Dwa ostatnie gatunki naleŜą do roślin światłolubnych, więc do momentu 

zacienienia ich przez drzewa będą silną konkurencją dla roślin zielnych. Pozostałe dwa 

gatunki (rdest ostrogorzki i przetacznik leśny) pojawiły się w późniejszych miesiącach.  
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II. Badania nad wytwarzaniem materiału rozmnoŜeniowego do 
zakładania plantacji zielarskich 

 
Badania przeprowadzone w roku 2010 obejmowały trzy zagadnienia: 

1. Badania nad ekologiczną produkcją materiału siewnego szałwi lekarskiej 

2. Badania nad wartością siewną nasion pozyskiwanych z kilku populacji 

roślin występujących na stanowiskach naturalnych 

3. Badania nad przydatnością sadzonek wegetatywnych bobrka 

trójlistkowego, kopytnika pospolitego i pierwiosnki lekarskiej jako materiału do 

zakładania plantacji. 

 

Ad.1. Badania nad ekologiczną produkcją materiału siewnego szałwi lekarskiej. 

 
Badania tegoroczne są kontynuacją i rozszerzeniem wstępnych badań 
wykonanych w roku 2009. Szałwia lekarska jest uprawiana w wielu 
krajach na świecie w tym takŜe w Polsce. Materiał rozmnoŜeniowy 
stanowią nasiona (właściwie owoce). Na plantacjach nasiennych 
zdarzają się jednak lata, w których zawiązuje się bardzo mała ilość 
nasion. Szałwia lekarska jest rośliną owadopylną, zapylaną głównie 
przez duŜe i  silne owady takie jak: trzmiel, pszczoła porobnica, 
makatka. Kwiaty  tej rośliny mają budowę typową dla Lamiaceae. Są 
grzbieciste, osadzone na krótkich szypułkach, zebrane po 6-10 w 
nibyokółki tworzące luźne kwiatostany. Kielich długości 8-12 mm 
dzwonkowaty, pięcioząbkowy. Korona dwuwargowa, zrośnięta z pięciu 
fioletowych, jasnoróŜowych, rzadziej białych płatków. Warga górna jest 
dwuklapowa, zaś dolna-trójklapowa. Występują cztery pręciki – dwa 
dłuŜsze i dwa krótsze (przekształcone w prątniczki). Słupek górny 
złoŜony jest z dwóch owocolistków. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo 
przeniesienia pyłku kwiaty wyposaŜone są w spręŜynujące pręciki 
obsypujące pyłkiem ciało owada odwiedzającego kwiat. Owocem u 
szałwi jest wielonasienna rozłupnia rozpadająca się na cztery 
niepękające rozłupki (nazywane takŜe orzeszkami), które stanowią 
materiał siewny. Dojrzewają od końca lipca do początku sierpnia. Masa 
1000 nasion wynosi od 8 do 9 g. W 1 gramie znajduje się 100-200 sztuk 
nasion (Rumińska 1984, Polakowski 1991, Duczmal, Tucholska 2000, 
Szweykowscy 2004, Hołubowicz-Kliza 2007).  

W przeprowadzonych w latach 2009-2010 badaniach określono 
wpływ rodzaju zapylaczy na plonowanie i wartość siewną nasion szałwi 
lekarskiej (Salvia officinalis L.). Obiektem badań była odmiana ‘Bona’, 
wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w roku 1989 i od tego czasu w 
Polsce jest powszechnie uprawiana. Do załoŜenia doświadczenia 
polowego uŜyto nasion pochodzących z uprawy ekologicznej, 



 
135

prowadzonej w latach 2007-2008 na Polu Doświadczalnym Katedry 
Roślin Warzywnych i Leczniczych  
w Wilanowie-Zawadach. Uprawę załoŜono z  rozsady wyprodukowanej 
w szklarni. W tym celu 27 kwietnia 2009 roku wysiano przechłodzone 
nasiona (7 dni w temperaturze 5˚C) do wielodoniczek wypełnionych 
mieszaniną torfu z piaskiem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 71. Rozsada szałwi lekarskiej (Salvia officinalis L.). Szklarnia 
Katedry Roślin  Warzywnych i Leczniczych, rok 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 72. Szałwia lekarska (rok 2009) – plantacja jednoroczna, 
przygotowana do szczegółowych badań w 2010 roku na dwuletnich, 
kwitnących roślinach.  
Rozsadę (fot. 71) sadzono na miejsce stałe na Polu Doświadczalnym 
KRWiL  
w Wilanowie-Zawadach, w trzecim tygodniu czerwca 2009 r., w 
rozstawie 30x40 cm. Doświadczenie załoŜono metodą bloków losowych 
w 4 powtórzeniach, po 20 roślin w kaŜdym powtórzeniu (fot. 72). 
Wielkość poletka doświadczalnego wynosiła 2.16 m2.  
W celu określenia wpływ rodzaju zapylaczy na plonowanie i wartość 
siewną nasion szałwi lekarskiej zastosowano następujący układ 
doświadczenia:  

1. rośliny pozbawione zapylaczy (poletka doświadczalne w tunelach 
z siatki) 
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2. rośliny zapylane wyłącznie przez trzmiele z hodowli (ule 
ustawione w środku poletek doświadczalnych w tunelach z siatki) 

3. rośliny zapylane przez owady  wolnoŜyjące   i trzmiele z hodowli (ule ustawione 

w środku poletek doświadczalnych nie izolowanych siatką)   

4. rośliny zapylane przez owady  wolnoŜyjące   i trzmiele z hodowli (ule ustawione 

w odległości 30 m od poletek doświadczalnych). 

 

Ule zawierające kolonię z królową, robotnicami i młodymi osobnikami (poczwarki, jaja  

i larwy) trzmiela ziemnego ze zbiornikiem z poŜywką otrzymano od  Firmy Koppert 

Biological Systems.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 73. Tunele z siatki izolujące poletka doświadczalne szałwi (rok 
2010)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 74. Ul z trzmielami umieszczony w tunelu izolującym poletko szałwi 
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Fot. 75. Trzmiel zapylający kwiat szałwi 
 
 
 
 
 
 
 
 
W czasie wegetacji roślin od 03. 06. do 21. 09. 2009 roku określono skład 
gatunkowy owadów oblatujących poletka doświadczalne szałwi. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 49.  
 
Tabela 49. Wykaz gatunków owadów zebranych z szałwi lekarskiej 

Gatunek Ogółem % 
Wciornastki (Thysanoptera) (czerpakowanie)   
Aeolothrips fasciatus 2 2,6 
Aeolothrips intermedius 12 15,2 
Anaphothrips obscurus 1 1,3 
Frankliniella intonsa 8 10,1 
Scolothrips longipennis 2 2,6 
Thrips atratus 37 46,8 
Thrips fuscipennis 9 11,4 
Thrips major 4 5,0 
Thrips tabaci 4 5,0 
Ogółem 79 100 
Wciornastki (Thysanoptera) (zebrane z pędu)   
Aeolothrips intermedius       9  25,0 
Scolothrips  longipennis       2   5,6 
Thrips atratus     10 27,7 
Thrips fuscipennis     12 33,3 
Thrips major  1   2,8 
Thrips tabaci  2   5,6 
Ogółem 36  100 
Skoczki (Auchenorhyncha) (czerpakowanie)   
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Philaenus spumarius 5 3,7 
Fieberiella sp. 1 0,8 
Macrosteles laevis 5 3,7 
Macrosteles sp. 4 3,0 
Psammotettix sp. 3 2,3 
Empoasca pteridis 11 8,3 
Eupteryx atropunctata 104 78,2 
Ogółem 133 100 
Pluskwiaki róŜnoskrzydłe (Heteroptera) (zebrane z pędu)   
Heterogaster artemisiae 6 46,2 
Nabis pseudoferus 2 15,4 
Deraeocoris ruber 2 15,4 
Liocoris tripustulatus 3 23,0 
Ogółem  13 100 

Muchówki (Diptera) (czerpakowanie)    
Anthomyiidae 16 20,0 
Calliphoridae 7 8,7 
Chloropidae 5 6,3 
Culicidae 2 2,5 
Dolichopodidae 3 3,7 
Empididae 11 13,8 
Muscidae 8 10,0 
Phoridae 3 3,7 
Pipunculidae 2 2,5 
Scatophagidae 3 3,7 
Sepsidae 2 2,5 
Syrphidae 11 13,8 
Tachinidae 7 8,8 
Ogółem 80 100 
Błonkówka (Hymenoptera) (czerpakowanie)    
Chalcidoidea 22 40,0 
Chrysididae 4 7,3 
Colletidae 3 5,4 
Cynipidae 5 9,0 
Formicidae 1 1,9 
Ichneumonidae 9 16,4 
Melittidae 1 1,9 
Myrmaridae 3 5,4 
Proctotrupidae 7 12,7 
Ogółem 55 100 
Chrząszcze (Coleoptera) (czerpakowanie)    
Rhagonycha fulva 4 3,9 
Longitarsus sp. 9 8,7 
Propylea quatuordecimpunctata 2 1,9 
Coccinula punctata 1 1,0 
Scymnus sp. 1 1,0 
Apion sp. 1 1,0 
Helodidae 1 1,0 
Lathridiidae 45 43,7 
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Meligethes sp. 28 27,2 
Oedemera viridis 8 7,7 

Phalacridae 3 2,9 
Ogółem 103 100 

 
Zbiór materiału siewnego (z 10 roślin dla kaŜdej kombinacji) 
przeprowadzono w momencie kiedy nasiona z dolnych okółków zaczęły 
przebarwiać się na kolor ciemnobrązowy. Rośliny po ścięciu dosuszono 
w papierowych workach w zadaszonym, przewiewnym miejscu. W 
Pracowni Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Katedry Roślin 
Warzywnych i Leczniczych przeprowadzono ocenę jakości materiału 
siewnego oznaczając: masę nasion z rośliny, wilgotność, masę 1000 
nasion, zdolność kiełkowania i wigor nasion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 76. Nasiona szałwi lekarskiej w sicie laboratoryjnym   
 

Oznaczenie masy 1000 nasion wykonano na frakcji nasion czystych. Wydzielono ręcznie 

8 próbek po 100 nasion, które następnie zwaŜono na wadze analitycznej z dokładnością 

do 3 miejsc po przecinku. Wyniki podano w gramach z tą samą dokładnością, z którą 

waŜono próbki (ISTA 2010). Do oznaczenia zdolności kiełkowania nasion uŜyto szalek 

Petriego, jako podłoŜa bibułę filtracyjną. Kiełkowanie nasion, po dwumiesięcznym ich 

przechowywaniu w papierowych workach w temperaturze 20°C, a następnie 

przechłodzeniu (7 dni w temperaturze 5ºC), przeprowadzono w kontrolowanych 

warunkach świetlnych i temperaturowych w komorze klimatyzacyjnej z  zastosowaniem 

następujących warunków: temperatura 20ºC (przez 24 godziny), natęŜenie światła: 150 

µE/m2·s, pierwsze liczenie po 10, drugie po 21 dniach od wysiewu nasion. Wyniki testu 

wyraŜono jako procent siewek normalnych (ISTA 2010). Wigor nasion oznaczono 

według testu szybkości wzrostu siewek z zastosowaniem standardowych warunkach dla 

oceny zdolności kiełkowania  (ISTA 2010). Wigor nasion określono na 
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podstawie suchej masy siewek normalnych. W interpretacji wyników przyjęto, Ŝe partie 

nasion o wysokiej zdolności kiełkowania i duŜej średniej suchej masie siewek, 

charakteryzują się wyŜszym wigorem niŜ te, które mają wysoką zdolność kiełkowania 

nasion, ale małą średnią suchą masę siewek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
WYNIKI 

 
    Tabela 50. Wpływ sposobu zapylania na zawiązywanie nasion u szałwi lekarskiej  
                     (g x roślina-1) 
 

Rodzaj zapylaczy 

Masa 
nasion  

z rośliny  
(g)1 

rośliny pozbawione zapylaczy  
(poletka doświadczalne w tunelach z siatki) 

 2,346d2 

rośliny zapylane wyłącznie przez trzmiele z hodowli 
(ule ustawione w środku poletek doświadczalnych w 
tunelach z siatki) 

5,673c 

trzmiele z hodowli oraz inne owady wolnoŜyjące    
(ule ustawione w środku poletek doświadczalnych) 

15,573a 

rośliny zapylane przez owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli  
(ule ustawione w odległości 30 m od poletek doświadczalnych). 

12,624b 

            1 średnia z 10 roślin  
           2 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0,05 
 

         Na podstawie masy nasion z rośliny oszacowano plon z hektara, przy  załoŜeniu 
obsady 75 000 roślin na hektar (tabela 2).   

 
           Tabela 51. Szacowany plon nasion szałwi lekarskiej przy róŜnych sposobach 

zapylania (kg/ha) 

Rodzaj zapylaczy 
Plon 

nasion  
(kg/ha) 

rośliny pozbawione zapylaczy  
(poletka doświadczalne w tunelach z siatki) 

176 

rośliny zapylane wyłącznie przez trzmiele z hodowli 
(ule ustawione w środku poletek doświadczalnych w 
tunelach z siatki) 

420 

trzmiele z hodowli oraz inne owady wolnoŜyjące    
(ule ustawione w środku poletek doświadczalnych) 

1170 
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rośliny zapylane przez owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli  
(ule ustawione w odległości 30 m od poletek doświadczalnych). 

950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 52. Wpływ sposobu zapylania na masę 1000 nasion szałwi lekarskiej (g)     
 

Rodzaj zapylaczy 
Masa 1000 

nasion  
(g) 

rośliny pozbawione zapylaczy  
(poletka doświadczalne w tunelach z siatki) 

5,235d1 

rośliny zapylane wyłącznie przez trzmiele z hodowli (ule ustawione w 
środku poletek doświadczalnych w tunelach z siatki) 

6,370b 

rośliny zapylane przez owady  wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli (ule 
ustawione w środku poletek doświadczalnych nie izolowanych siatką)   

7,274a 

rośliny zapylane przez owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli (ule 
ustawione w odległości 30 m od poletek doświadczalnych). 

5,847c 

1 średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0,05 
 
Tabela 53. Wpływ sposobu zapylania na zdolność kiełkowania nasion szałwi lekarskiej 
(%) 

Rodzaj zapylaczy 
Zdolność 

kiełkowania 
nasion (%) 

rośliny pozbawione zapylaczy  
(poletka doświadczalne w tunelach z siatki) 

38a1 

rośliny zapylane wyłącznie przez trzmiele z hodowli (ule ustawione w 
środku poletek doświadczalnych w tunelach z siatki) 

36a 

rośliny zapylane przez owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli (ule 
ustawione w środku poletek doświadczalnych nie izolowanych siatką)   

36a 

rośliny zapylane przez owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli (ule 
ustawione w odległości 30 m od poletek doświadczalnych). 

38a 

1średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0,05 
 
Tabela 54. Wpływ sposobu zapylania na wigor nasion szałwi lekarskiej (g)  

Rodzaj zapylaczy 
Sucha masa 
siewek (g) 

rośliny pozbawione zapylaczy  
(poletka doświadczalne w tunelach z siatki) 

1,3228c 
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rośliny zapylane wyłącznie przez trzmiele z hodowli (ule ustawione w 
środku poletek doświadczalnych w tunelach z siatki) 

2,0182a 

rośliny zapylane przez owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli (ule 
ustawione w środku poletek doświadczalnych nie izolowanych siatką)   

1,8473b 

rośliny zapylane przez owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli (ule 
ustawione w odległości 30 m od poletek doświadczalnych). 

1,8618b 

1średnie oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0,05 
 
 

Rodzaj zapylaczy miał istotny wpływ na zawiązywanie nasion u szałwi lekarskiej. 

NajwyŜszą masę nasion z rośliny uzyskano w przypadku roślin oblatywanych przez 

owady wolnoŜyjące i trzmiele z hodowli z ulami ustawionymi w środku poletek 

doświadczalnych. W przypadku poletek szałwi oblatywanych wyłącznie przez trzmiele z 

hodowli plon nasion był prawie trzykrotnie mniejszy w porównaniu z poletkami 

oblatywanymi równieŜ przez owady wolnoŜyjace. Niewielka ilość nasion (średnio 2,346 

g rośliny) uzyskana z roślin izolowanych od owadów potwierdza, Ŝe szałwia lekarska jest 

rośliną obcopylną, zapylaną przez owady.  

Materiał siewny uzyskane z roślin oblatywanych przez owady wolnoŜyjące i 

trzmiele z hodowli charakteryzował się najwyŜszą masą 1000 nasion. Nie stwierdzono 

natomiast istotnych róŜnic w zdolności kiełkowania nasion zapylanych w róŜny sposób. 

Stwierdzono natomiast istotne róŜnice w wigorze nasion, ocenionym na podstawie masy 

siewek, która była najwyŜsza w przypadku nasion uzyskanych z roślin zapylanych 

wyłącznie przez trzmiele z hodowli (2,0182 g). Ocena wigoru nasion obejmująca 

szybkość i równomierność wschodów oraz intensywność początkowego wzrostu kiełka i 

siewki  jest niezwykle waŜna z praktycznego punktu widzenia, poniewaŜ daje informację 

o poziomie aktywności i zachowaniu się partii nasion o akceptowalnej zdolności 

kiełkowania w szerokim zakresie warunków środowiska (Jassem, Sadowski 2000, 

Kwiatkowski i in. 2002, Orzeszko-Rywka, Rochalska 2004). Uzyskane wyniki wskazują 

na to Ŝe trzmiele nie stanowią optymalnych zapylaczy szałwi lekarskiej, jednak istotnie 

wspomagają owady wolnoŜyjace i w wyraźny sposób podnoszą plon nasion.  
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Ad.2. Badania nad wartością siewną nasion pozyskiwanych z kilku populacji roślin  

występujących na stanowiskach naturalnych 
 

Wiedza na temat biologii kiełkowania i wartości siewnej nasion 
szczególnie w przypadku  wielu gatunków leczniczych roślin dziko 
rosnących jak i obcego pochodzenia jest jeszcze bardzo uboga. Dlatego 
teŜ istnieje konieczność prowadzenia badań w tym zakresie, tym bardziej 
Ŝe planuje się wiele w/w gatunków wprowadzić do uprawy. 

Celem badań była ocena wartości siewnej nasion trzech 
gatunków:  

- bukwicy  zwyczajnej (Betonica officinalis L.) 
- tysiącznika pospolitego (Centaurium erythraea L.) oraz  
- czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.). 
Nasiona powyŜszych gatunków zebrano ze stanowisk naturalnych, 

eksploatowanych systemem ekologicznym. W warunkach 
laboratoryjnych oceniono wartość materiału siewnego, oznaczając 
wilgotność, masę 1000 nasion, oraz zdolność kiełkowania po rocznym, w 
przypadku bukwicy zwyczajnej i tysiącznika pospolitego oraz 
czteromiesięcznym, w przypadku czosnku niedźwiedziego, okresie 
przechowywania (nasiona czosnku niedźwiedziego testowano 
dodatkowo bezpośrednio po zbiorze). Nasiona tego ostatniego gatunku 
bezpośrednio po zbiorze wysiano takŜe do gruntu. Masę 1000 nasion 
wykonano na frakcji nasion czystych. Wyniki podano z dokładnością 
trzech miejsc po przecinku (ISTA 2009). Zdolności kiełkowania nasion 
badano  
w kontrolowanych warunkach świetlnych i temperaturowych (w 
komorze klimatyzacyjnej). Zdolność kiełkowania nasion bukwicy, 
tysiącznika i czosnku niedźwiedziego testowano po przeprowadzeniu 
róŜnych zabiegów przedsiewnych. Zastosowano następujący układ 
badań: 

 

1. kontrola – nasiona testowane bez Ŝadnych zabiegów wstępnych 

2. chłodzenie nasion wyłoŜonych na wilgotne podłoŜe z bibuły filtracyjnej:  
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a. w temperaturze 2°C przez 24 godziny 

b. w temperaturze 2°C przez 5 dni (zastosowano w przypadku nasion czosnku 

niedźwiedziego)  

3.  moczenie nasion:  

a. w wodzie o temperaturze pokojowej przez 72 godziny  

4. nawilŜanie podłoŜa roztworem Ga3  o stęŜeniu  0,05% w ciągu pierwszych trzech dni od 

wysiewu nasion.  

Kiełkowanie nasion  przeprowadzono na bibule, w szalkach Petriego, w temperaturze 18o 

C (przez 24 godziny), na świetle, ze względu na lepszy rozwój siewek  (natęŜenie 

światła: 150 µE/m2·s). Pierwsze liczenie wykonano w 10-14, drugie w 21 dniu testu. W 

teście za kiełkowanie nasion uznano ukazanie się kiełka oraz rozwój siewki do stadium, 

w którym wygląd jej elementów budowy wskazuje, czy jest lub nie jest moŜliwy dalszy 

rozwój w pełną roślinę. Wynik testu wyraŜono jako procent siewek normalnych (ISTA 

2009). Wszystkie oznaczenia wykonano w Pracowni Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 

Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. 

     

 

 

 

Wyniki  

Tabela 55. Parametry jakościowe nasion bukwicy zwyczajnej, tysiącznika 
pospolitego i czosnku niedźwiedziego 

 

 

 

 

 

Tabela 56. Wpływ róŜnych zabiegów przedsiewnych na zdolność kiełkowania nasion    
                 bukwicy zwyczajnej i tysiącznika pospolitego (%) 

 

 

 

 

 

Gatunek Wilgotność 
(%)  

Masa  1000 
nasion 

(g ) 
Bukwica zwyczajna 9,3 0,803 
Tysiącznik pospolity 7,8 0,009 
Czosnek niedźwiedzi  8,2 3,582 

            Zdolność kiełkowania (%)  
 
   Gatunek  

 
 
Kontrola 

    Chłodzenie 
    w temp. 2oC 
     przez 24 h 

     Moczenie      
      w wodze 

  NawilŜenie  
   podłoŜa  
  roztworem GA3 

Bukwica 
    24c1        38b         28c           56a 

Tysiącznik 
64a        53b         64a            46c 
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1 średnie oznaczone w wierszach tymi samymi literami nie róŜnią się na poziomie α=0, 05 

 

 

 

 

Zdolność kiełkowania nasion bukwicy oraz tysiącznika istotnie zaleŜała od rodzaju 

przeprowadzonego zabiegu przesiewnego. W przypadku bukwicy najwyŜszy procent 

kiełkujących nasion uzyskano przy nawilŜania podłoŜa roztworem gibereliny (56%). 

RównieŜ przechłodzenie nasion znacząco zwiększyło ich procent kiełkowania w stosunku 

do kontroli. W przypadku nasion tysiącznika zastosowane zabiegi nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów, a wprost przeciwnie, poza wariantem moczenia nasion w 

wodzie, uzyskano niŜsze wyniki w porównaniu z kontrolą, która wyniosła 64%. Nasiona 

czosnku niedźwiedziego wysiane go gruntu bezpośrednio po zbiorze kiełkowały w 80%, 

wysiane po czterech miesiącach przechowywania nie kiełkowały w testowanych 

warunkach.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Fot.77. Etapy kiełkowania nasion bukwicy zwyczajnej  
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Ad. 3. Badania nad przydatnością sadzonek wegetatywnych bobrka 
trójlistkowego, kopytnika pospolitego i pierwiosnki lekarskiej jako 
materiału do zakładania plantacji 
 

Bobrek trójlistkowy 

Sadzonki wegetatywne bobrka trójlistkowego pozyskano ze stanowiska naturalnego tego 

gatunku zlokalizowanego na Podlasiu w okolicy miejscowości Serpelice (fot. 78,79). 

Skład gatunkowy tego stanowiska i analizę jakościową zebranego surowca (liście) 

przedstawiono w rozdziale I. Sadzonki korzeniowo – pędowe zbierano w 2 terminach: w 

czerwcu i w sierpniu. Uzyskany materiał wysadzano na ekologicznym polu 

doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Wilanowie na 

stanowisku okresowo zalewanym przez wodę deszczową (fot. 80, 81). Obserwacje 

przeprowadzone we wrześniu wykazały Ŝe sadzonki wysadzone w czerwcu przyjęły się w 

76% natomiast te wysadzone późnym latem – w sierpniu jedynie w 43%.  

  

Fot. 78,79. Stanowisko naturalne bobrka trójlistkowego w okolicy wsi Serpelice 

  

Fot. 80,81. Poletka doświadczalne z bobrkiem trójlistkowym na ekologicznym polu 

doświadczalnym KRWiL 

Kopytnik pospolity 
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Sadzonki korzeniowo – pędowe kopytnika zebrano z 3 stanowisk naturalnych tego 

gatunku zlokalizowanych na Podlasiu. Skład gatunkowy tych stanowisk opisano w 

rozdziale I. Przedstawiono w nim równieŜ analizę ilościową oraz jakościową surowców 

pozyskanych z opisanych miejsc. Sadzonki wegetatywne do załoŜenia doświadczenia 

zbierano w 2 terminach: w czerwcu i w sierpniu. Uzyskany materiał wysadzano na 

ekologicznym polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW 

w Wilanowie na stanowisku zacienionym siatką raszlową ograniczającą dostęp światła 

słonecznego o 35%. Obserwacje przeprowadzone we wrześniu wykazały Ŝe sadzonki 

wysadzone w czerwcu przyjęły się średnio w 94% natomiast te wysadzone późnym latem 

– w 63% (fot. 82-84). 

 

 

 

Fot. 82. Poletka doświadczalne z kopytnikiem  

 

                                                                                          Fot. 83,84. Sadzonki korzeniowo-pędowe 

 

 

 

 

 

 

Pierwiosnka lekarska 
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Sadzonki korzeniowo – pędowe pierwiosnki lekarskiej zebrano z 3 stanowisk naturalnych 

tego gatunku zlokalizowanych na Podlasiu w miejscowościach: 

• Drohiczyn (łąka, południowy stok niewielkiego wzniesienia – stara dolina Bugu) 

(fot. 85, 86) 

N 52°23.111’ 

E 022°40.734’ 

• Sytki (brzeg lasu) (fot. 87) 

N 52°26.092’ 

E 022°42.769’ 

• Mień (łąka przy rowie melioracyjnym) (fot. 88) 

N 52°47.003’ 

E 022°42.529’ 

 

  

Fot. 85, 86. Stanowisko Drohiczyn 

  

Fot. 87. Stanowisko Sytki Fot. 88. Stanowisko Mień 

Sadzonki wegetatywne do załoŜenia doświadczenia pozyskano w czerwcu br. Materiał 

sadzonkowy wysadzano na ekologicznym polu doświadczalnym Katedry Roślin 
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Warzywnych i Leczniczych SGGW w Wilanowie (fot. 89). Obserwacje przeprowadzone 

we wrześniu wykazały, Ŝe sadzonki przyjęły się średnio w 52%. W związku z długim 

oczekiwaniem na zamówione w firmie LGC Satndards wzorce substancji biologicznie 

czynnych występujących w pierwiosnce lekarskiej analiza jakościowa (HPLC) korzeni tej 

rośliny wykonana zostanie w grudniu br. i przedstawiona będzie w sprawozdaniu za 2011 

r. 

 

 

   I           II         III 

Fot. 89. Pierwiosnka lekarska z sadzonek korzeniowo-pędowych pochodzących ze stanowisk naturalnych 

(III rząd).  
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III. Badania nad ekologiczną uprawą roślin zielarskich 
 
Badania dotyczące ekologicznej uprawy roślin zielarskich obejmowały trzy zagadnienia: 

Ocenę plonowania turówki leśnej i jakości uzyskanego z niej surowca w warunkach 

wieloletniej uprawy produkcyjnej 

Ocenę plonowania pięciornika gęsiego w trzecim roku uprawy 

Ocenę plonowania róŜy karpackiej i berberysu pospolitego w trzecim roku uprawy 

Wstępne badania nad wprowadzaniem do uprawy czosnku niedźwiedziego, bobrka 
trójlistkowego, pierwiosnki lekarskiej, biedrzeńca większego, biedrzeńca 
mniejszego, bukwicy lekarskiej, przywrotnika pasterskiego, miodunki plamistej, 
miodunki ćmy, miodunki miękkowłosej i miodownika melisowatego. 

 
 
 
Ad.1. Ocena plonowania turówki leśnej i jakości uzyskanego z niej 

surowca  

w warunkach wieloletniej uprawy produkcyjnej 

 

W badaniach nad turówką leśną (Hierochloe australis) oceniono: 

a. Wpływ wieku plantacji na plon i jakość ziela 

b. Wpływ warunków suszenia na jakość ziela, ze szczególnym uwzględnieniem 

związków kumarynowych 

c. Wpływ sposobu zakładania plantacji na wzrost, rozwój i plonowanie oraz 

gromadzenie się związków czynnych w zielu turówki leśnej.  

 
 
a/ Wpływ wieku plantacji na plon i jakość ziela turówki leśnej 
 

METODYKA 

Doświadczenie przeprowadzono w ekologicznym gospodarstwie zielarskim mgr inŜ. 

Mirosława Angielczyka we wsi Koryciny. Do załoŜenia doświadczenia posłuŜyły siewki 

turówki leśnej, uzyskane z nasion zebranych ze stanowisk naturalnych zlokalizowanych 

w woj. podlaskim. Badania prowadzono na roślinach dwu-, trzy- i czteroletnich.  

Doświadczenie załoŜono na torfie z obornikiem (1:1), a glebą macierzystą była gleba 

piaszczysta V klasy bonitacyjnej, o podglebiu Ŝwirowym – przepuszczalnym. 

Przygotowane podłoŜe zawierało 70% gleby macierzystej i 30% mieszaniny torfu  

z obornikiem. 

Siewki wysadzano w II dekada kwietnia, w pasach o powierzchni 2 x 10m, w rozstawie 
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25 x 40cm. Plantację dwuletnią załoŜono w roku 2008, trzyletnią w roku 2007, 

czteroletnią w roku 2006. Wszystkie rośliny rosły przy 50% zacienieniu.  

W roku 2010 zastosowano trzy terminy zbioru surowca:  

termin I - 28.05.2009 (rośliny znajdowały się w fazie dojrzewania nasion),  

termin II - 19.08.2009 (I odrost – rośliny znajdowały się w fazie wegetatywnej)  

termin III - 30.10.2009 (II odrost – rośliny znajdowały się w fazie wegetatywnej). 

Począwszy od drugiego roku, dwukrotnie wiosną i na początku lata rośliny zasilane były 

gnojowicą z pokrzywy zwyczajnej w ilości 0,5 l/m2. 

Ziele zebrano z powierzchni 5m2 w trzech powtórzeniach. W pierwszym terminie zbioru 

na 10 losowo wybranych roślinach przeprowadzono obserwacje morfologiczno – 

rozwojowe obejmujące takie parametry jak: liczba pędów kwiatowych z jednej rośliny, 

długość pędów kwiatowych, masa pędów z jednej rośliny, masa nasion z jednej rośliny, 

masa 1000 nasion i zdolność kiełkowania nasion. We wszystkich trzech terminach zbioru 

określono świeŜą masę ziela, a następnie rośliny wysuszono w warunkach naturalnych (w 

zacienionym, przewiewnym miejscu). Po wysuszeniu określono powietrznie suchą masę 

ziela, po czym materiał roślinny do czasu przeprowadzenia analiz chemicznych, 

przechowywano w papierowych torbach, w suchym pomieszczeniu, bez dostępu światła. 

Wyniki dotyczące masy świeŜego i suchego ziela podano w gramach, w przeliczeniu na 

jedną roślinę. Ocenie chemicznej poddano ziele uzyskane z trzech terminów zbioru oraz 

pędy kwiatostanowe zebrane w I terminie zbioru. Ocena ta obejmowała określenie składu 

jakościowego i zawartości kumaryn w zielu turówki, uzyskanym z trzech zbiorów. 

Oznaczenie przeprowadzono w metanolowym wyciągu z ziela, metodą wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej przy uŜyciu chromatografu cieczowego firmy Shimadzu z 

detektorem diodowym SPD-M10A VP.  

 Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu 

STATGRAPHICS Plus wersja 5. Wykonano jednoczynnikową i dwuczynnikową analizę 

wariancji testem Tukey’a przy poziomie istotności 95%. 
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WYNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 91 

92 

Fot. 90 Rośliny czteroletnie  
Fot. 91 Rośliny trzyletnie  
Fot. 92 Rośliny dwuletnie 
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Tabela 57. Wpływ wieku roślin na wybrane cechy rozwojowe turówki leśnej 
 

Pędy kwiatostanowe Nasiona Wiek roślin 

Liczba 
pędów z 1 
rośliny 
(szt.) * 

Długość 
pędów 
(cm) * 

Sucha masa 
pędów z 1 
rośliny (g) * 

Masa 
nasion z 
rośliny (g) 
* 

Masa 1000 
nasion (g)* 

2-letnie 75,30a 53,70a 4,92 a 0,79a 1,18a 

3-letnie 72,80a 53,70a 4,19 a 0,68a 1,18a 

4-letnie 68,50a 58,60a 8,68 b 0,47a 1,28a 

Średnia 72,20a 55,33a 5,93a 0,65a 1,21a 

Wartości oznaczone taką samą literą w kolumnach nie róŜnią się pomiędzy sobą na poziomie istotności 
α=0.05 

* - wyniki stanowią średnią z 10 roślin 
 
 
Tabela 58. ŚwieŜa masa ziela w zaleŜności od wieku roślin (g/roślinę) 
 

Wiek roślin Termin zbioru 

2-letnie* 3-letnie* 4-letnie* 

Średnia dla 
terminu zbioru 

28.05.09 (I pokos) 22,56a 16,50a 18,67a 19,24a 

19.08.09 (II pokos) 19,06a 27,18a 22,40a 22,88a 

30.10.09 (III pokos) 16,56a 25,82a 18,93a 20,44a 

SUMA 58,18A 69,50A 60,00A 62,56 

Wartości oznaczone taką samą literą w wierszach nie nie róŜnią się pomiędzy sobą na poziomie istotności 
α=0.05 
*-wyniki stanowią średnią z 3 powtórzeń 
 
 

 
Tabela 59. Sucha masa ziela w zaleŜności od wieku roślin (g/roślinę) 
 

Wiek roślin Termin zbioru 

2-letnie* 3-letnie* 4-letnie* 

Średnia dla 
terminu zbioru 

28.05.09 (I pokos) 8,15a 6,26a 7,83a 7,41a 

19.08.09 (II pokos) 5,72a 8,89a 7,46a 7,36a 

30.10.09 (III pokos) 6,53a 9,83a 7,78a 8,05a 

SUMA 20,40A 24,98A 23,07A 22,82 

Wartości oznaczone taką samą literą w wierszach nie róŜnią się pomiędzy sobą na poziomie istotności 
α=0.05 
*-wyniki stanowią średnią z 3 powtórzeń 
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Wiek roślin nie wpłynął istotnie na większość badanych cech morfologiczno-

rozwojowych. Miał on natomiast istotny wpływ na suchą masę pędów kwiatostanowych. 

Rośliny dwuletnie i trzyletnie charakteryzowały się istotnie niŜszą suchą masą tych 

pędów, w porównaniu z pędami roślin czteroletnich (tab. 57).  

Masa ziela z jednej rośliny tylko nieznacznie zaleŜała od wieku roślin i wynosiła 

średnio dla świeŜego surowca od 58,18 g/roślinę (rośliny dwuletnie) do 69,50 g/roślinę 

(rośliny trzyletnie), dla suchego od 20,40 (rośliny dwuletnie) do 24,98 g/roślinę (rośliny 

trzyletnie). RównieŜ termin zbioru w niewielkim (statystycznie nieistotnym) stopniu 

modyfikował ten parametr. NajwyŜszą średnią masę świeŜego ziela uzyskano w drugim 

terminie zbioru (22,88 g/roślinę), najniŜszą w pierwszym terminie (19,24 g/roślinę). Dla 

suchego surowca kształtowała się ona w granicach od 7,36 (II termin zbioru) do 8,05 

g/roślinę (III termin zbioru) (tab. 58, 59). 
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Tabela 60. Zawartość kumaryny w zielu turówki leśnej mg·100g-1 
 

Wiek roślin   Termin zbioru 
2-letnie 3-letnie 4-letnie 

Średnia dla 
terminu 
zbioru 

I pokos 28.05.2009 3 499,22c 2 734,99b 2380,14b 2871,45 c 

II pokos 19.08.2009 3 160,13a 3 130,85c 1234,62a 2508,53 b 

III pokos 30.10.2009 557,31a 175,79a 566,49a 433,20 a 

Średnia dla wieku roślin 2405,55 c 2013,88 b 1393,75 a  

Wartości oznaczone taką samą literą w wierszach nie róŜnią się pomiędzy sobą na poziomie istotności 
α=0.05 
 
 
 
 
Tabela 61. Zawartość 3, 4-dihydrokumaryny w zielu turówki leśnej mg·100g-1 

 

Wiek roślin   Termin zbioru 
2-letnie 3-letnie 4-letnie 

Średnia dla 
terminu 
zbioru 

I pokos 28.05.2009 1 665,85b 742,18a 767,90a 1058,64 b 

II pokos 19.08.2009 367,81a 3 961,02c 1877,94b 2068,92 c 

III pokos 30.10.2009 917,94a 170,06a 997,45a 695,15 a 

Średnia dla wieku roślin 983,87 a 1 624,42 c 1 214,43 b  

Wartości oznaczone taką samą literą w wierszach nie róŜnią się pomiędzy sobą na poziomie istotności 
α=0.05 
 
 
 
 
Tabela 62. Zawartość kwasu o-kumarynowego w zielu turówki mg·100g-1 

 

Wiek roślin   Termin zbioru 
2-letnie 3-letnie 4-letnie 

Średnia dla 
terminu 
zbioru 

I pokos 28.05.2009 1756,47c 959,43c 665,87c 1127,26 c 

II pokos 19.08.2009 206,18b 519,62b 190,81b 305,54 b 

III pokos 30.10.2009 34,79a 16,73a 38,01a 29,84 a 

Średnia dla wieku roślin 665,81 c 498,59 b 298,23 a  
Wartości oznaczone taką samą literą w wierszach nie róŜnią się pomiędzy sobą na poziomie istotności 
α=0.05 
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Wykres 10. Zawartość związków kumarynowych w pędach kwiatostanowych 
turówki leśnej (mg·100g-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartości oznaczone taką samą literą nie róŜnią się pomiędzy sobą na poziomie istotności α=0.05 

 
 
 

 

Na zawartość kumaryny w zielu wpłynął zarówno wiek roślin jak i termin zbioru 

surowca. NajwyŜszą średnią zawartość kumaryny uzyskano u roślin dwuletnich, 

najniŜszą u roślin czteroletnich. Rośliny dwuletnie zebrane w pierwszym terminie (I 

pokos ziela) zawierały więcej tego związku w porównaniu z II i III pokosem ziela. 

Podobne zaleŜności zaobserwowano w przypadku roślin czteroletnich, u roślin 

trzyletnich najwięcej kumaryny było w zielu zebranym w drugiej dekadzie sierpnia (II 

pokos). Zarówno u roślin dwu-, trzy- jak i czteroletnich wyraźnie mniej kumaryny było w 

zielu z III pokosu, w porównaniu z pokosem I i II (tab. 60). 

Oceniając zawartość 3,4-dihydrokumaryny stwierdzono, Ŝe najwięcej tego 

związku (średnio 1624,42mg·100g-1) było w zielu roślin trzyletnich, uwzględniając 

natomiast termin zbioru - w II pokosie ziela (2068,92 mg·100g-1). Szczególnie wysoką 

zawartością tego związku charakteryzowało się ziele z roślin trzyletnich zebrane w II 

terminie (3961,02 mg·100g-1). Zawartość 3,4-dihydrokumaryny w tym surowcu była 

ponad dwukrotnie wyŜsza w porównaniu z zielem z roślin czteroletnich zebranych w II 

terminie i dwuletnich, zebranych w I terminie. Ziele z roślin trzyletnich zebrane pod 

koniec października charakteryzowało się najniŜszą zawartością 3,4-dihydrokumaryny 

(tab. 61). 

NajwyŜszą średnią zawartość kwasu o-kumarynowego miało ziele zebrane z 

roślin dwuletnich (665,81 mg·100g-1) a najniŜszą ziele roślin czteroletnich (298,23 
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mg·100g-1). Rośliny dwu-, trzy- i czteroletnie zawierały wyŜszą zawartość kwasu o-

kumarynowego w I pokosie ziela niŜ w pokosie II i III. Ziele z trzeciego terminu zbioru 

(III pokos) charakteryzowało się najniŜszą zawartością kwasu o-kumarynowego w 

porównaniu z I i II pokosem (tab. 62). 

Wiek roślin wpłynął istotnie na zawartość związków kumarynowych w pędach 

kwiatostanowych turówki. WyŜszą zawartością kumaryny charakteryzowały się pędy 

kwiatostanowe roślin czteroletnich (608,70 mg·100g-1), niŜ pędy kwiatostanowe roślin 

dwuletnich (241,04 mg·100g-1) i trzyletnich (176,77 mg·100g-1). 

Podobne zaleŜności zaobserwowano w przypadku kwasu o-kumarynowego oraz 3,4-

dihydrokumaryny (wyk. 10). 

Oceniając całkowitą zawartość kumaryn w zielu turówki leśnej stwierdzono, Ŝe najwięcej 

tych związków było w surowcu zebranym z roślin trzyletnich, istotnie mniej było ich w 

roślinach dwuletnich najmniej zaś w roślinach czteroletnich.  

Rośliny zebrane w pierwszym terminie (I pokos) zawierały istotnie więcej kumaryn w 

porównaniu z II i III pokosem ziela.  

Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe turówka leśna jest gatunkiem, który moŜe być uprawiany 

w systemie wieloletnim. Czteroletnie badania wykazały, Ŝe w warunkach uprawy 

ekologicznej uzyskuje się wysoki plon ziela niezaleŜnie od wieku roślin i terminu zbioru 

surowca (liczby wykonanych pokosów). Surowiec uzyskany z roślin czteroletnich 

charakteryzuje się jednakŜe niską zawartością kumaryn, podobnie jak ziele zebrane w 

październiku (z III pokosu).  
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b/ Wpływ sposobu suszenia na jakość ziela turówki leśnej.  
 

Suszenie naleŜy do najstarszych metod konserwowania ziół. W wyniku tego procesu następuje 

obniŜenie zawartości wody w surowcu (do ok. 10-12%), co zabezpiecza go przed rozwojem 

drobnoustrojów i pleśni, oraz hamuje przemiany typu enzymatycznego (niebakteryjnego), a zwłaszcza 

nieenzymatycznego. Prawidłowo przeprowadzone suszenie pozwala uzyskać dobrą barwę i zapach 

surowca, wpływa takŜe na zachowanie w nim odpowiedniego poziomu związków biologicznie aktywnych.  

Rosnąca popularność i duŜe zainteresowanie zielem turówki leśnej spowodowało wzrost jego 

znaczenia komercyjnego. PoniewaŜ surowiec ten zwykle uŜywany jest w postaci suszonej, określenie 

parametrów tego procesu stabilizacji jest istotne dla właściwej jego konserwacji i moŜliwości 

przechowywania przez odpowiednio długi czas. 

Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie wpływu warunków suszenia ziela turówki leśnej 

na jego jakość.  

 

METODYKA 

Plantację turówki leśnej załoŜono na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych w roku 2006. Część pola, na której wysadzono rośliny jest pod stałą kontrolą jednostki 

certyfikującej „Ekogwartancja PTRE” począwszy od 2004 r. (pole z certyfikatem ekologicznym). Rośliny 

wysadzono na powierzchni 10 m2 w rozstawie 40 x 40 cm (9 roślin⋅1m-2). Zbiór ziela przeprowadzono w I 

dekadzie lipca 2010 roku (rośliny czteroletnie) gdy rośliny znajdowały się w fazie wegetatywnej) Surowiec 

ścięto z trzech losowo wybranych miejsc plantacji, z powierzchni 1m2. Po zbiorze surowiec podzielono na 

trzy części. Pierwszą część wysuszono w warunkach naturalnych (surowiec rozłoŜono w cienkiej warstwie 

w przewiewnym zacienionym miejscu – temperatura otoczenia wynosiła około 20°C). Drugą partię surowca 

wysuszono w suszarni z wymuszonym obiegiem powietrza w temperaturze 30°C, trzecią - w suszarni z 

wymuszonym obiegiem powietrza w temperaturze 70°C (fot. 93). Dla kaŜdego sposobu stabilizacji ustalono 

czas trwania tego procesu. Po wysuszeniu określono powietrznie suchą masę ziela a następnie umieszczono 

go w torbach papierowych i do momentu przeprowadzenia analiz chemicznych przechowywano w suchym 

pomieszczeniu bez dostępu światła. W świeŜym i powietrznie suchym surowcu oznaczono zawartość 

kumaryn (wg Wierzchowskiej – Renke, 1972), kwasów polifenolowych i flawonoidów (wg Farmakopei 

Polskiej VI, 2002). Za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej oznaczono skład jakościowo-

ilościowy związków kumarynowych. Określono takŜe stratę masy po suszeniu w 105°C. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy uŜyciu programu ANOVA 1. 

Istotność róŜnic oceniono testem Tukey`a przy poziomie istotności 0,05. Wyniki 

dotyczące plonowania podano w przeliczeniu na 1m2, wyniki analiz chemicznych 

przeliczono na bezwzględnie suchą masę surowca.  

 

WYNIKI 

 
Wykres 11. Czas trwania procesu suszenia ziela turówki leśnej (godz.) 
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suszenie naturalne suszenie w 30 st.C suszenie w 70 st.C

 

 

 

Tabela 63. Strata masy po suszeniu w 105°°°°C (%) 

Termin 

zbioru 

Powtórzenie  Surowiec 

świeŜy 

Surowiec 

suszony w 

naturalnie 

Surowiec 

suszony w 

30°C 

Surowiec 

suszony w 

70°C 

I 74,11 22,03 12,83 7,08 

II 74,53 21,07 12,50 7,54 

 

7.07.10 

III 73,44 21,65 12,56 7,64 

Średnio 74,03 a 21,58 b 12,63 c 7,42 d 
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Wykres 12. Ogólna zawartość oznaczonych związków czynnych w zielu turówki 

leśnej [%] 
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Tabela 64. Zawartość kumaryny, 3-4 dihydrokumaryny i kwasu o-

kumarynowego w zielu turówki leśnej [mg⋅⋅⋅⋅100g-1] 

 

Metoda suszenia Oznaczony związek  Surowiec 

świeŜy Suszenie natur. Suszenie w 30°C Suszenie w 70°C 

Kumaryna 7950,08 a 1790,30 b 1246,69 d 1592,36 c 

3-4 dihydrokumaryna 379,89 e 125,07 f 120,91 g 119,78 h 

Kwas o-kumarynowy 101,14 i 19,21 k 36,26 j 19,4 k 
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Czas suszenia ziela turówki leśnej zaleŜał od warunków w jakich prowadzony był 

ten proces (w tym od zastosowanej temperatury). NajdłuŜej (72 godz.) trwała stabilizacja 

prowadzona w warunkach naturalnych, najkrócej (tylko 5 godz.) w suszarni z 

wymuszonym obiegiem powietrza, w temperaturze 70°C. Pomimo iŜ suszenie w 

warunkach naturalnych trwało najdłuŜej uzyskany surowiec charakteryzował się bardzo 

wysoką (nie odpowiadającą wymaganiom Polskiej Normy) wilgotnością - 21,58%. 

Prawie dwukrotnie mniej wody było w zielu wysuszonym w 30°C (12,64%) i trzykrotnie 

mniej w surowcu wysuszonym w 70°C (7,42%).  

Przeprowadzona analiza chemiczna wykazała, Ŝe najwięcej kumaryn, kwasów 

polifenolowych i flawonoidów było w zielu świeŜym. Stabilizacja tego surowca, we 

wszystkich wariantach doświadczenia, obniŜyła zawartość w/w grup związków 

czynnych. Największe róŜnice pomiędzy surowcem świeŜym i suszonym zaobserwowano 

w przypadku związków kumarynowych. Ich zawartość z 8,5% obniŜyła się do 2,23% dla 

surowca suszonego w warunkach naturalnych (prawie czterokrotnie porównaniu z 

surowcem świeŜym), 1,07% dla surowca wysuszonego w 700C (prawie ośmiokrotnie) i 

0,76% dla surowca wysuszonego w 300C (ponad jedenastokrotnie). Przeprowadzona 

analiza jakościowa wykazała obecność we frakcji kumarynowej trzech związków: 

kumaryny, 3-4 dihydrokumaryny i kwasu o-kumarynowego. Największy udział w tej 

grupie związków miała kumaryna, której w surowcu świeŜym było 7950,08 mg⋅100g-1 

(94% wszystkich związków kumarynowych). Suszenie w warunkach naturalnych 

obniŜyło zawartość tego związku do 1790,30 mg⋅100g-1 (ponad czterokrotnie w 

porównaniu z surowcem świeŜym). W surowcu wysuszonym w 700C oznaczono 1592,36 

mg⋅100g-1kumaryny (prawie pięciokrotnie mniej), a w surowcu wysuszonym w 300C - 

1246,69 (ponad sześciokrotnie mniej). W zielu wysuszonym w temperaturze 300C 

procentowy udział kumaryny w ogólnej zawartości kumaryn wynosił 88% i był najniŜszy 

spośród wszystkich badanych surowców. W przypadku kwasu o-kumarynowego – 

najmniejsze jego straty odnotowano, gdy surowiec wysuszono w 300C, zawartość 3-4 

dihydrokumaryny we wszystkich surowcach stabilizowanych obniŜyła się prawie 

trzykrotnie w porównaniu z surowcem świeŜym. 

Flawonoidy to kolejna grupa związków czynnych ziela turówki leśnej, której zawartość 

bardzo wyraźnie obniŜyła się w procesie suszenia tego surowca. W surowcu wysuszonym 

w warunkach naturalnych zawartość flawonoidów zmalała około dwukrotnie i była 

istotnie niŜsza w porównaniu z surowcem świeŜym. W surowcu wysuszonym w 300C i 

700C związków tych było około dwuipółkrotnie mniej w porównaniu z surowcem 



 
162

świeŜym i istotnie mniej w porównaniu z surowcem suszonym w warunkach naturalnych.  

Zawartość ostatniej grupy związków czynnych – kwasów polifenolowych wynosiła w 

surowcu świeŜym 0,72% i obniŜyła się średnio do 0,42%. Najmniejsze straty w 

przypadku tych związków zaobserwowano w surowcu suszonym w 300C, największe w 

zielu suszonym naturalnie (wyk.12).  

Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe niezaleŜnie od zastosowanej metody stabilizacji zawartość 

wszystkich związków czynnych obecnych w zielu turówki bardzo wyraźnie obniŜa się. 

Najmniejsze straty zarówno kumaryn jak i związków flawonoidowych zaobserwowano  

w surowcu suszonym w warunkach naturalnych i ten sposób stabilizacji naleŜy zalecać 

dla tej rośliny, z tym Ŝe proces ten powinien być prowadzony do momentu gdy 

wilgotność osiągnie poziom 12%, aby spełniał wymagania standaryzacyjne.  

 

 

   

Fot. 93. Ziele turówki leśnej: 

 a/ wysuszone w warunkach naturalnych 

 b/ wysuszone w temperaturze 30°C 

c/ wysuszone w temperaturze 70°C 

a b c 
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c/ Wpływ sposobu zakładania plantacji na wzrost, rozwój i gromadzenie się 

kumaryn w zielu i organach podziemnych turówki leśnej 

 

METODYKA 

Doświadczenie załoŜono w roku 2010 na wydzielonej części pola doświadczalnego 

Katedry. Roślin Warzywnych i Leczniczych. 

Materiał rozmnoŜeniowy do załoŜenia plantacji stanowiła rozsada wyprodukowano z 

nasion zebranych ze stanowisk naturalnych połoŜonych w województwie podlaskim, oraz 

sadzonki uzyskane z podziału 3-letnich roślin matecznych turówki leśnej.  

Przygotowanie rozsady: w lutym 2010 roku nasiona turówki wysiano do skrzynek 

wypełnionych mieszaniną torfu z piaskiem (1:1). W marcu gdy siewki osiągnęły około 3 

cm wysokości, przesadzono je do multiplatów.  

Przygotowanie sadzonek: sadzonki przygotowano z roślin matecznych 

pochodzących z kolekcji znajdującej się na polu doświadczalnym Katedry. Wytypowane 

do podziału rośliny wykopano w I dekadzie kwietnia i przygotowano z nich sadzonki, 

które umieszczono w multiplatach wypełnionych mieszaniną torfu z piaskiem (1:1). 

W maju rozsadę i sadzonki turówki leśnej wysadzono na miejsce stałe, które 

przykryto namiotem z włókniny (zacienienie 50%) . Rośliny wysadzono w rozstawie 25 x 

40 cm. Powierzchnia obu upraw wynosiła 10 m2 .  

W okresie od lipca do września, w odstępach dwutygodniowych, na losowo 

wybranych 15 roślinach wykonano obserwacje wzrostu i rozwoju roślin obejmujące 

następujące parametry: 

- wysokość roślin 

- liczba kępek  

- liczba liści 

W kaŜdym terminie wykopywano takŜe po 5 roślin i określano świeŜą i suchą masę 

części nadziemnej oraz podziemnej. W powietrznie suchym zielu oznaczono zawartość 

kumaryn. 
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WYNIKI 

 

Tabela 65. Wysokość roślin w okresie wegetacji (cm) 

Termin obserwacji 
 

Sposób załoŜenia 
plantacji 

12.07.10 27.07.10 09.08.10 23.08.10 06.09.10 

Z rozsady 16,53 i 22,27 g 27,43 f 29,93 d 31,20 b 

Z sadzonek 16,33 j 20,57 h 28,63 e 30,30 c 36,21 a 
      

Średnio 16,43 A 21,42 B 28,03 C 30,12 D 33,71 E 

 

 

Tabela 66. Liczba pędów w kępce w okresie wegetacji (szt./roślinę) 

 
Termin obserwacji 

 
Sposób załoŜenia 
plantacji 

12.07.10 27.07.10 09.08.10 23.08.10 06.09.10 

Z rozsady 1,70 g 4,47 e 8,80 c 9,27 b 13,93 a 

Z sadzonek 0,40 i 0,87 h 2,53 f 4,47 e 6,29 d 
      

Średnio 1,05 A 2,67 B 5,67 C 6,87 D 10,11 E 

 

 

Tabela 67. Przyrost liczby liści w okresie wegetacji (szt./roślinę) 

 
Termin obserwacji 

 
Sposób załoŜenia 
plantacji 

12.07.10 27.07.10 09.08.10 23.08.10 06.09.10 

Z rozsady 8,07 g 15,20 e 22,69 c 32,73 b 44,47 a 

Z sadzonek 3,33 h 4,80 h 7,33 g 12,47 f 20,07 d 
      

Średnio 5,70 A 10,00 B 15,01 C 22,60 D 32,27 E 
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Wykres13.  Dynamika przyrostu świeŜej masy ziela (g · roślina -1) 
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Wykres 14. Dynamika przyrostu świeŜej masy korzeni (g · roślina -1) 
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Wykres 15. Dynamika przyrostu ogólnej zawartości kumaryn w zielu (%) 
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W pierwszym roku wegetacji wzrost i rozwój roślin turówki leśnej na plantacji 

załoŜonej z rozsady i z sadzonek uzyskanych przez podział roślin przebiegał podobnie. 

Na obu plantacjach zaobserwowano systematyczny przyrost wysokości roślin, liczy 

kępek i liczby liści w okresie wegetacji (fot. 94-101). Rośliny z uprawy załoŜonej z 

sadzonek charakteryzowały się jednakŜe wyraźnie szybszym wzrostem elongacyjnym, 

dzięki czemu średnia wysokość tych roślin w ostatnim terminie obserwacji wyniosła 

36,21cm, podczas gdy rośliny z plantacji załoŜonej z rozsady były średnio o 5 cm niŜsze 

(tab. 65). Te ostatnie wytworzyły natomiast dwukrotnie więcej kępek i dwukrotnie więcej 

liści w porównaniu z roślinami uzyskanymi z sadzonek (tab. 66, 67). We wszystkich 

terminach obserwacji rośliny z rozsady wytworzyły wyŜszą masę ziela, w porównaniu z 

roślinami uzyskanymi z sadzonek. Największe prawie trzykrotne róŜnice w masie ziela 

wystąpiły w ostatnim terminie zbioru (wyk. 13). RównieŜ masa korzeni roślin z rozsady 

była wyraźnie wyŜsza, w porównaniu z masą korzeni roślin zebranych z plantacji 

załoŜonej z sadzonek (wyk. 14). 

Zawartość kumaryn w zielu zebranym z obu plantacji wzrastała przez cały okres 

wegetacji. Więcej tych związków zawierało ziele zebrane z plantacji załoŜonej z rozsady. 

Statystycznie istotne róŜnice pomiędzy analizowanymi surowcami wystąpiły juŜ w 

pierwszym terminie zbioru, róŜnic takich nie zaobserwowano w drugim i trzecim 

terminie, natomiast w kolejnych terminach zbioru (czwartym i piątym) zaobserwowano 

wyraźnie szybszy przyrost zawartości tych związków w zielu zebranym z plantacji z 

rozsady w porównaniu z zielem pochodzącym z plantacji załoŜonej z sadzonek 

uzyskanych przez podział roślin (wyk. 15).  

Uzyskane wyniki sugerują, Ŝe lepszym materiałem roślinnym do zakładania plantacji 

turówki jest przygotowana odpowiednio wcześnie i hartowana rozsada w porównaniu z 

sadzonkami uzyskanymi z podziału roślin. Daje ona gwarancję bujnego wzrostu roślin 

juŜ w pierwszym roku wegetacji, dzięki lepiej wykształconemu systemowi 

korzeniowemu i lepszemu przystosowaniu do warunków klimatycznych. Ziele z plantacji 

załoŜonej z rozsady charakteryzuje się takŜe wyŜszą zawartością kumaryn w porównaniu 

z surowcem pochodzącym z plantacji załoŜonej z sadzonek 

Badania prowadzone w kolejnych latach pozwolą na ocenę zdolności przezimowania 

roślin oraz ich rozwój i plonowanie w drugim i dalszych latach wegetacji. 



 
167

 
 
 

 

 
 
Fot.94. Rośliny turówki leśnej (zbiór 12.07.2010)  
A – rośliny z rozsady,  
B – rośliny z sadzonek 
 
 
 

 

A B 

A B 
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Fot.95.Rośliny turówki leśnej (zbiór 07.09.2010) 
A – rośliny z rozsady  
B – rośliny z sadzonek 
 
 

    
   Fot.96. Uprawa załoŜona z rozsady (12.07.10) 
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   Fot. 97. Uprawa załoŜona z sadzonek uzyskanych przez podział roślin (12.07.10) 
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   Fot. 98. Uprawa załoŜona z rozsady (23.08.10) 
  
 
 

    
 
 

   Fot. 99. Uprawa załoŜona z sadzonek uzyskanych  
     przez podział roślin(23.08.10) 
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Fot.100. Uprawa załoŜona z rozsady (07.09.10) 
 

Fot. 101.Uprawa załoŜona z sadzonek uzyskanych 
przez podział roślin (07.09.10) 
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Ad. 2. Ocena plonowania pięciornika gęsiego w trzecim roku uprawy 

 
METODYKA 

Plantację pięciornika gęsiego załoŜono na wydzielonej części pola 

doświadczalnego Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w roku 2007, na madzie 

średniej. Uprawę załoŜono na powierzchni 250 m2.  

W roku 2010 oceniono plonowanie tej rośliny w trzecim roku 

uprawy oraz jakość zebranego surowca. Ziele zebrano dwukrotnie: 

pierwszy raz w okresie kwitnienia roślin (w I dekadzie lipca), drugi raz 

po ich odrośnięciu - w II dekadzie września. Ziele ścinano z 5 losowo 

wybranych miejsc o powierzchni 1m2. (fot.102, 103). Po zbiorze 

określono świeŜą masę ziela, po czym surowiec wysuszono w suszarni 

ogrzewanej w temperaturze 40°°°°C (fot. 104) i określono powietrznie 

suchą masę uzyskaną z 1 m2. 

W powietrznie suchym zielu oznaczono ogólną zawartość garbników 

(wg Farmakopei Polskiej VI). Za pomocą wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC) ustalono skład jakościowo-ilościowy 

w/w grupy związków czynnych . 
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WYNIKI 

Tabela 68. ŚwieŜa i sucha masa ziela pięciornika gęsiego (g⋅1m-2) 

Termin zbioru ŚwieŜa masa 
ziela 

Sucha masa 
ziela 

7.07.10 1512,0 361,0 

16.09.10 (odrost) 1169,0 308,0 

Razem 2681,0 669,0 

 
 
Wykres 16. Ogólna zawartość garbników w zielu pięciornika gęsiego z 

plantacji dwu- i trzyletniej (%) 
 

 
 
 
Tabela 69. Zawartość związków garbnikowych w zielu pięciornika gęsiego 

(mg/100g) 
 

Wiek plantacji 

rośliny 2-letnie rośliny 3-letnie Oznaczone  
związki 

I termin 
II termin 
(odrost) I termin 

II termin 
(odrost) 

epigalokatechina 140,55 156,10 156,98 186,58 

katechina 50,00 51,99 112,67 82,83 

epikatechina 98,72 134,05 183,20 165,55 

 

% 
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Pięciornik gęsi jest rośliną wieloletnią rosnącą naturalnie w miejscach wilgotnych 

(na łąkach, pastwiskach, przydroŜach, nad brzegami stawów i rowów), zasobnych w 

próchnicę i azot. Gleba na której załoŜono uprawę (mada) stwarza więc odpowiednie 

warunki do wzrostu i rozwoju tego gatunku, co potwierdziły uzyskane w roku 2010 

wyniki. W trzecim roku prowadzenia plantacji, pomimo niekorzystnych warunków 

pogodowych (w wyniku ulewnych deszczy rośliny przez dłuŜszy czas były zalewane) 

ziele srebrnika zebrano dwukrotnie: w lipcu w okresie kwitnienia roślin i we wrześniu 

(rośliny znajdowały się w fazie wegetatywnej). Masa świeŜego ziela zebranego z 1m2 

wynosiła w I terminie zbioru 1512 g i była wyraźnie wyŜsza od masy ziela zebranej w II 

terminie (z odrostu). Łączna masa surowca jaką uzyskano z 1m2 przy dwukrotnym 

zbiorze wyniosła 2681,0 g (tab. 68).  

Ocena chemiczna ziela wykazała, Ŝe zawartość garbników, podstawowej grupy 

związków czynnych, jest podobna w surowcu zebranym w okresie kwitnienia (zalecany 

termin zbioru) i w odroście. Zaobserwowano natomiast wyraźne róŜnice w zawartości 

tych związków pomiędzy roślinami znajdującymi się w drugim i trzecim roku wegetacji. 

WyŜszą zawartością garbników charakteryzowały się rośliny starsze (trzyletnie) w 

porównaniu z roślinami dwuletnimi (wyk. 16). 

Analiza składu chemicznego frakcji garbników wykazała, Ŝe występujące w 

pięciorniku gęsim garbniki zaliczyć moŜna do garbników katechinowych 

(skondensowanych) występują w niej bowiem trzy związki – katechina, epikatechina i 

epigalokatechina. NajwyŜszą zawartością w tej frakcji charakteryzowała się 

epigalokatechina, najniŜszą katechina (tab. 69). Wysoka zawartość w/w związków w 

surowcu zebranym z plantacji trzyletniej gwarantuje wysoką aktywność farmakologiczną 

uzyskanego surowca, spełniającą wymogi przemysłu farmaceutycznego. 
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Fot.102. Plantacja pięciornika gęsiego z wytyczonymi do zbioru poletkami 

 

 

Fot. 103. Plantacja pięciornika gęsiego – zbiór 16.09.2010. 
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Fot. 104. Ziele pięciornika gęsiego przygotowane do suszenia 
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Ad. 3. Ocena plonowania róŜy karpackiej i berberysu pospolitego w trzecim roku 

uprawy 

 

a. Ocena plonowania róŜy karpackiej (Rosa carpatia) 

 

METODYKA 

 

Plantację róŜy karpackiej załoŜono w roku 2007. W roku 2008 powierzchnię 

uprawy zwiększono do 1 hektara. Rośliny wysadzono w rozstawie 1,5 x 3 m  Wiosną 

2010 roku przeprowadzono obserwacje dotyczące określenia procentu przezimowanych 

roślin. Liczbę roślin, które przetrwały mroźną i śnieŜną zimę 2009/2010 oceniono na 

60%.  

W sierpniu na wybranych w 2009 roku 50 osobnikach przeprowadzono ocenę cech 

morfologicznych i rozwojowych (wysokość roślin, liczba liści, obecność kwiatów  

i owoców). Z trzyletnich roślin róŜny karpackiej z powierzchni 5m2 zebrano owoce, które 

wysuszono w suszarni ogrzewanej w temperaturze 45°C (fot. 105). Ocenę wykonano w 

trzech powtórzeniach. Po wysuszeniu określono suchą masę tego surowca. W suchym 

materiale oceniono zawartość karotenoidów, związków flawonoidowych i witaminy C.  

 

WYNIKI 

 

Tabela 70. Porównanie cech morfologiczno- rozwojowych róŜy karpackiej w 

latach 2009 i 2010 (średnia z 50 roślin) 

Termin 

obserwacji 

Wysokość 

roślin (cm) 

Liczba liści 

złoŜonych 

(szt./rośl.) 

Liczba 

kwiatów 

(szt./rośl.) 

Liczba owoców 

(szt./rośl.) 

Sierpień 2009 72,8 34,6 11,2 25,6 

Sierpień 2010 80,9 43,6 21,9 45,8 

 

Tabela 71. Plonowanie róŜy karpackiej w trzecim roku uprawy (kg⋅⋅⋅⋅5m2) 

Powtórzenie  

1 2 3 

Średnio 

ŚwieŜa masa owoców 1,25 1,47 1,72 1.48 

Sucha masa owoców 0,38 0,49 0,51 0,46 
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Wykres 17.  Porównanie zawartości witaminy C, karotenoidów i flawonoidów  

w owocach róŜy karpackiej w 2009m i 2010 roku (mg·100g-1) 
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Niesprzyjające warunki pogodowe panujące w zimie 2009/2010 oraz w sezonie 

wegetacyjnym w roku 2010 niekorzystnie wpłynęły na kondycję plantacji róŜy 

karpackiej. Wiele roślin nie przezimowało, a kolejne straty w materiale roślinnym 

powstały w wyniku ulewnych deszczów, jakie wystąpiły w ubiegłym roku.  

Obserwacje cech morfologicznych przeprowadzone na roślinach trzyletnich 

wykazały jednakŜe przyrost wysokości roślin oraz zwiększenie się średniej liczy liści 

złoŜonych, w przeliczeniu na jedną roślinę w porównaniu z roślinami dwuletnimi. 

Rośliny trzyletnie wytworzyły teŜ wyraźnie większą liczbę kwiatów i dojrzałych owoców 

(tab. 70). Plon jaki uzyskano z 5 m2 - średnio 1,48 kg świeŜych owoców, uznać naleŜy za 

zadowalający (tab. 71). Ocena chemiczna owoców róŜy karpackiej wykazała, Ŝe 

zawartość takich związków jak kwas askorbinowy i karotenoidy jest niŜsza w 

porównaniu z surowcem zebranym w roku 2009, prawdopodobnie wskutek złych 

warunków pogodowych, zaobserwowano natomiast wzrost zawartości związków 

flawonoidowych (wyk. 17).  
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Fot. 105. Owocujący krzew róŜy karpackiej (sierpień 2010 r.) 
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b./ Ocena plonowania berberysu zwyczajnego (Berberis vulgaris)  

 

Plantację berberysu zwyczajnego załoŜono w roku 2007, w gospodarstwie 

ekologicznym we wsi Koryciny. Powierzchnia plantacji wynosiła około 0,5 ha. 

Obserwacje prowadzone na tej plantacji w latach 2008-2009 wskazywały na duŜy 

potencjał rozwojowy tej rośliny a w perspektywie moŜliwość prowadzenia uprawy przez 

kolejne lata. Niekorzystne warunki pogodowe jakie panowały w roku 2010, a w 

szczególności nękające teren województwa podlaskiego w okresie wegetacji roślin 

ulewne deszcze doprowadziły do zalania plantacji berberysu i zniszczenia ponad 80% 

roślin  

(fot. 106). Rośliny, które przetrwały zalanie charakteryzowały się słabym wzrostem i 

rozwojem. Tylko nieliczne z nich zakwitły i dały niewielką ilość owoców. Z uwagi na 

duŜe zniszczenia planuje się zlikwidować plantację berberysu zwyczajnego.  

 

  

 

 

Fot.106. Pojedyncze rośliny pozostałe na plantacji berberysu zwyczajnego 
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Ad. 4. Wstępne badania nad wprowadzaniem do uprawy czosnku niedźwiedziego, 

bobrka trójlistkowego, pierwiosnki lekarskiej, biedrzeńca większego, biedrzeńca 

mniejszego, bukwicy lekarskiej, przywrotnika pasterskiego, miodunki plamistej, 

miodunki ćmy, miodunki miękkowłosej i miodownika melisowatego. 

 

 

W 2010 r. prowadzono wstępne prace nad wprowadzaniem do uprawy waŜnych, ze 

względu na dostarczane surowce, gatunków dziko rosnących roślin leczniczych. Do 

gatunków tych naleŜą rośliny objęte ochroną ustawową: 

• czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum L.), 

• bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata L.), 

• pierwiosnka lekarska (Primula veris L.), 

oraz te, które występują coraz rzadziej na stanowiskach naturalnych i które dostarczają 

cennych surowców leczniczych: 

• biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga L.), 

• biedrzeniec większy (Pimpinella major (L.) Huds.), 

• bukwica lekarska (Betonica officinalis L.), 

• przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola Opiz), 

• miodunka plamista (Pulmonaria officinalis L.), 

• miodunka ćma (Pulmonaria obscura Dumort.), 

• miodunka miękko włosa(Pulmonaria millis Wulfen ex A. Kern.), 

• miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum L.). 

W/w gatunki to rośliny, których surowce  nie są przeznaczone do produkcji ekstraktów 

na skalę przemysłową, ale bezpośrednio do przygotowania leków prostych, np. 

mieszanek ziołowych, dlatego teŜ wydaje się, Ŝe uprawa tych roślin w warunkach 

ekologicznych jest szczególnie celowa. 
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METODYKA 

 

a. Do załoŜenia doświadczeń polowych z pierwiosnką lekarską, biedrzeńcem mniejszym, 

biedrzeńcem większym, bukwicą lekarską i przywrotnikiem pasterskim uŜyto nasion 

zebranych w 2009 r. ze stanowisk naturalnych na terenie wschodniej Polski. W lutym 

2010r. w Szklarniowym Ośrodku Dydaktycznym nasion zostały wysiane do skrzynek 

ogrodniczych wypełnionych substratem torfowym (fot. 107-112). Uzyskane siewki 

pikowano do wielodoniczek, a około 20 maja, po zahartowaniu roślin, wysadzono je na 

certyfikowanym, ekologicznym polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych SGGW w Wilanowie (fot. 113, 114). Wszystkie gatunki wysadzono w 

rozstawie 30 x 50 cm. W przypadku pierwiosnki lekarskiej rośliny pikowano do 

wielodoniczek w dwóch kombinacjach: pojedynczo oraz w kępkach składających się 

średnio z 6 siewek i w ten sposób były one równieŜ wysadzane w pole. Bukwicę lekarską 

wysadzano natomiast w dwóch terminach: w drugiej dekadzie maja i w terminie 

późnoletnim (wrzesień).  

Jesienią br. zebrano część roślin w celu oceny plonowania i jakości surowca w 

pierwszym roku wegetacji roślin. KaŜdorazowo surowce te pobrano z 10 losowo 

wybranych roślin. Określono świeŜą i powietrznie suchą masę surowców z których 

przygotowano równieŜ ekstrakty do oceny jakościowej (analiza HPLC). 

b. Do załoŜenia doświadczeń polowych z czosnkiem niedźwiedzim, bobrkiem 

trójlistkowym, miodunką ćmą, miodunką miękkowłosą i miodownikiem melisowatym 

przygotowano sadzonki wegetatywne. Materiał rozmnoŜeniowy pobrano ze stanowisk 

naturalnych w/w gatunków z terenu wschodniej Polski.  

Analiza HPLC 

1. Wzorce 

Standardy zakupiono w firmie ChromaDex. Zastosowano metodę krzywej kalibracyjnej 

wykreślanej na podstawie powierzchni pików substancji wzorcowych w programie 

CLASS VP 7.3. Sporządzono metanolowe roztwory poszczególnych substancji w 5 

rozcieńczeniach (1 mg × ml-1; 0,5 mg × ml-1; 0,25 mg × ml-1; 0,13 mg × ml-1; 0,07 mg × 

ml-1), które następnie nanoszono na kolumnę i chromatografowano w opisanych niŜej 

warunkach. Utworzono bibliotekę widm poszczególnych związków (w zakresie 190-

800nm). 

2. Przygotowanie próbek 

1 g suchej masy surowca ekstrahowano 100 ml metanolu w uniwersalnym urządzeniu 
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ekstrakcyjnym B-811 firmy Büchi będącym zmodyfikowanym aparatem Soxhleta przez 

25 cykli (ok. 4 h). Ekstrakt odparowano do sucha równieŜ w tym urządzeniu. Pozostałość 

rozpuszczano w 10ml metanolu i filtrowano przez filtr strzykawkowy 0,45µm (Supelco 

IsoDisc PTFE 25mm × 0,45µm). Tak przygotowany ekstrakt nanoszono na kolumnę w 

ilości 10µl za pomocą automatycznego podajnika próbek SIL-20A firmy Shimadzu. 

3. Parametry rozdziału chromatograficznego 

Analizę ilościową i jakościową otrzymanych ekstraktów prowadzono za pomocą 

chromatografu cieczowego firmy Shimadzu z detektorem diodowym SPD-M10A VP. 

Rozdział związków czynnych otrzymano stosując gradient 10% acetonitrylu w wodzie 

(A) – 55% acetonitrylu w wodzie (B), przy przepływie 1,0 ml × min-1 w temperaturze 

35°C na kolumnie Luna 5µm C18(2) 250mm × 4,6mm firmy Phenomenex. Czas analizy 

wynosił 40min. 

 

Tabela 72. Gradient rozpuszczalników zastosowany w analizie HPLC. 

 
Minuta analizy % A (10% ACN) % B (55% ACN) 

0 85 15 

30 25 75 

30,01 0 100 

35 0 100 

35,01 85 15 

40 stop stop 

   

4. Parametry integracji uzyskanych wyników 

Sygnał z detektora diodowego rejestrowano w postaci serii chromatogramów w zakresie 

długości fali 190-900nm. Wyniki zintegrowano przy długości fali 254 nm (rutozyd, 

prymweryna), 260 nm (homoorientyna, orientyna), 264 nm (astragalina), 300 nm 

(prymulaweryna), 330 nm (kwas chlorogenowy, rozmarynowy, kawowy, saponaryna, 3-

glukozyd apigeniny) w programie CLASS VP 7.3 firmy Shimadzu. Zawartość 

poszczególnych związków biologicznie czynnych podano w mg na 100g suchego 

surowca. 
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Fot. 107, 108. Pierwiosnka lekarska - siewki  

 

Fot. 109, 110. Biedrzeniec mniejszy - siewki  

Fot. 111, 112. Bukwica lekarska - siewki  
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Fot.113. Ekologiczne pole doświadczalne Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych 

SGGW w Wilanowie po załoŜeniu doświadczeń – początek czerwca 2010 r. 
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WYNIKI 

 

Pierwiosnka lekarska (Primula veris L.) 
 
 
Tabela 73. Masa organów podziemnych pierwiosnki lekarskiej (g · roślina -1) 

pojedynki rośliny wysadzane w kępkach 

nr rośliny świeŜa masa 
powietrznie 
sucha masa świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

1 25,16 4,75 155,12 39,82 
2 30,22 5,30 171,32 78,26 
3 51,32 9,90 154,69 62,95 
4 19,97 4,02 96,81 32,84 
5 40,56 6,75 136,75 43,95 
6 29,65 6,01 157,82 63,12 
7 32,47 6,34 173,22 80,03 
8 49,89 8,96 143,88 56,49 
9 18,75 3,56 95,42 46,18 

10 26,34 5,63 134,86 54,08 

średnia z 1 
rośliny 32,43 6,12 141,99 55,77 
 

 

Tabela 74. Zawartość oznaczonych związków biologicznie czynnych (mg · 100g-1) 

Sposób przygotowania rozsady Oznaczone związki czynne 

pojedynki w kępkach 

prymweryna 9 187,21** 7 434,09 

prymulaweryna 4 645,60** 1 770,84 

kwas rozmarynowy 26,95** 16,07 

**p<0,01 (w wierszach) 
W pierwszym roku wegetacji pierwiosnka wytworzyła niewielką masę 

organów podziemnych, przy czym, powietrznie sucha masa korzeni 

roślin wysadzanych w kępkach była niemal dziesięciokrotnie wyŜsza 

(55,77 g · roślina -1) niŜ masa korzeni roślin wysadzanych pojedynczo 

(6,12 g · roślina -1) (tab. 73, fot. 115, 116). W obu surowcach oznaczono 

zawartość związków fenolowych, a mianowicie prymweryny, 

prymulaweryny i kwasu rozmarynowego. Zawartość tych związków 
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była istotnie wyŜsza w surowcu pozyskanym z roślin wysadzanych 

pojedynczo ) (tab. 74; rys. 1,2). 
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Rysunek 1. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w 
organach podziemnych pierwiosnki lekarskiej (pojedynki) 
 

 

 

Rysunek 2. Analiza chromatograficzna związków fenolowych w 
organach podziemnych pierwiosnki lekarskiej (rośliny w kępkach) 
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Fot. 114. Plantacja pierwiosnki lekarskiej 

  
Fot. 115.Pierwiosnka lekarska - pojedynki Fot. 116. Pierwiosnka lekarska – rośliny 

 w kępkach 
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Biedrzeniec mniejszy 
 

Tabela 75. Masa organów surowcowych biedrzeńca mniejszego (g · roslina-1) 

ziele organy podziemne 
nr 
rośliny 

świeŜa 
masa 

powietrznie 
sucha masa świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

1 1455,01 211,51 165,12 51,11 
2 830,26 107,24 130,22 33,00 
3 450,22 69,65 190,18 64,97 
4 1015,32 114,75 205,42 56,52 
5 555,02 76,75 180,02 45,17 
6 995,31 107,15 160,09 51,18 
7 1330,52 172,07 315,50 89,70 
8 1120,47 154,56 245,35 71,61 
9 435,89 63,66 85,16 35,95 

10 564,97 83,97 180,49 53,22 
średnia z 
1 rośliny 875,30 116,13 185,76 55,24 

 

 
Fot. 117. Plantacja biedrzeńca mniejszego 

 
Fot. 118. Biedrzeniec mniejszy 
Biedrzeniec większy 
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Tabela 76. Masa organów surowcowych biedrzeńca większego (g · roslina-1) 

ziele organy podziemne 
nr 
rośliny świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

1 170,11 39,53 150,67 54,48 
2 185,65 40,25 120,89 42,95 
3 140,82 30,85 135,45 55,98 
4 130,12 30,04 115,64 41,65 
5 154,98 34,07 145,88 56,44 
6 175,69 35,60 180,62 56,87 
7 170,88 38,72 195,15 61,17 
8 175,16 39,53 80,23 34,58 
9 129,96 27,15 60,54 24,77 

10 230,56 57,10 165,87 68,27 
średnia z 
1 rośliny 166,39 37,28 135,09 49,72 
 

 
Fot. 119. Plantacja biedrzeńca większego 

 
Fot. 120. Biedrzeniec większy 

Tabela 77. Zawartość zidentyfikowanych związków biologicznie czynnych w zielu 

biedrzeńca mniejszego i biedrzeńca większego (mg · 100g-1) 
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Zidentyfikowane związki 

czynne 

Biedrzeniec mniejszy Biedrzeniec większy 

Rutozyd 61,06** 43,87 

Astragalina 45,08 152,55** 

Homoorientyna 155,42 1 098,95** 

Saponaryna 578,93** 114,21 

Kwas chlorogenowy 797,96** 676,07 

Kwas kawowy 14,26** 12,47 

Kwas rozmarynowy 283,42** 77,30 

**p<0,01 (w wierszach) 
 

W pierwszym roku wegetacji biedrzeniec mniejszy i biedrzeniec większy wytworzyły 

duŜą masę ziela i nieco mniejszą masę organów podziemnych, z tym Ŝe zarówno masa 

ziela jak i części podziemnych biedrzeńca mniejszego była większa niŜ u biedrzeńca 

większego. Średnio powietrznie sucha masa ziela biedrzeńca większego wynosiła 116,13 

g/roślinę, podczas gdy u biedrzeńca większego średnia masa tego surowca wynosiła 

37,28 g/roślinę. Mniejsze róŜnice zaobserwowano w przypadku powietrznie suchej masy 

organów podziemnych, odpowiednio: 55,24 i 49,72 g/roślinę (tab. 75, 76; fot. 117-120).  

Badane gatunki róŜniły się równieŜ zawartością związków biologicznie czynnych w 

zielu. W surowcach z obu gatunków zidentyfikowano obecność trzech związków 

flawonoidowych (rutozyd, astragalina, homoorientyna), jednego związku saponinowego 

(saponaryna) oraz trzech kwasów polifenolowych (chloro genowego, kawowego i 

rozmarynowego). Dominującymi związkami w zielu biedrzeńca mniejszego był kwas 

chlorogenowy i saponaryna, podczas gdy w zielu biedrzeńca większego dominowała 

homoorientyna - pochodna luteoliny (tab. 77, rys. 3,4). 
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Rysunek 3. Analiza chromatograficzna związków czynnych w zielu 
biedrzeńca mniejszego 
 

 

Rysunek 4. Analiza chromatograficzna związków czynnych w zielu 
biedrzeńca większego 
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Bukwica lekarska 
 
 
 
 

Tab. 78. Masa ziela bukwicy lekarskiej (g · roslina-1) Tab. 79. Związki fenolowe w liściach 
odziomkowych bukwicy (mg ·100g-1) 

nr rośliny świeŜa masa 
powietrznie 
sucha masa 

 zidentyfikowane 
związki  

 

1 95,89 25,60  87,17 

2 100,33 27,38  
Orientyna 

 

3 170,88 61,85 
 3-glukozyd 

apigeniny 
33,05 

4 101,16 30,15    

5 185,67 67,20 
 Kwas 

rozmarynowy 
352,74 

6 75,24 23,58    

7 60,35 22,50 
 Kwas 

chlorogenowy 
566,90 

8 110,21 59,18    

9 75,12 28,97    

10 55,09 26,18    
średnia z 1 
rośliny 102,99 34,70 

   

 

 

W pierwszym roku wegetacji rośliny wysadzane w maju wytworzyły stosunkowo wysoką 

masę liści (34,70 g/roślinę) (tab. 78). W ciągu sezonu wegetacyjnego Ŝadna z 

obserwowanych roślin nie zakwitła. Średnio jedna roślina wytworzyła 45 liści 

odziomkowych (fot. 121, 122).  

Analiza chromatograficzna (HPLC) liści bukwicy wykazała obecność w dwóch 

związków flawonoidowych (orientyny i 3-glukozydu apigeniny) oraz dwóch kwasów 

fenolowych (chlorogenowego i rozmarynowego), przy dominacji kwasu chlorogenowego 

(tab. 79). 
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Fot. 121. Plantacja bukwicy lekarskiej 
 

 
Fot. 122. Bukwica lekarska 01.10.2010 r. 
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Przywrotnik pasterski 
 
 

Tabela 80. Masa ziela przywrotnika pasterskiego (g · roślina-1) 

nr rośliny świeŜa masa 
powietrznie 
sucha masa 

1 105,66 33,82 
2 155,87 65,24 
3 125,64 52,61 
4 130,22 58,94 
5 129,97 57,95 
6 135,56 60,22 
7 100,96 32,89 
8 119,36 38,95 
9 131,09 43,64 

10 144,92 52,54 

średnia z 1 
rośliny 127,93 46,30 
 

 

Sadzonki przywrotnika pasterskiego wysadzone w maju na ekologicznym Polu 

Doświadczalnym KRWiL przyjęły się w 94%. Wytworzyły one stosunkowo wysoką 

masę liści (43,30 g/roślinę) (tab. 80). W pierwszym roku wegetacji Ŝadna roślina nie 

zakwitła (fot. 123, 124). Liście zebrane jesienią poddano analizie chromatograficznej, 

która wykazała obecność w surowcu flawonoidów: rutozydu (228 mg ·100g-1) i 

astragaliny (43,61 mg ·100g-1) oraz kwasu elagowego (160,70 mg ·100g-1). 
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Fot. 123. Plantacja przywrotnika pasterskiego 

 
Fot. 124. Przywrotnik pasterski 01.10.2010 r. 
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Czosnek niedźwiedzi 

 

Cebule czosnku niedźwiedziego pozyskano ze stanowisk naturalnych jesienią 2009 r.  

i przechowywano w torfie, w chłodni w temp. 2°C przez miesiące zimowe. W marcu br. 

wysadzono je do wielodoniczek i wystawiono do chłodnej szklarni. W kwietniu uzyskane 

rośliny wysadzono: 

• na ekologicznym polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych SGGW w Wilanowie na zacienionym fragmencie pola, 

• w ekologicznym gospodarstwie w Korycinach, gdzie czosnek niedźwiedzi 

wysadzono w międzyrzędziach na plantacji turówki leśnej zacienionej siatką 

raszlową dającą zacienienie 35%.  

Obserwacje przeprowadzone w obu miejscowościach w maju wskazują, Ŝe średnio 94% 

wysadzonych roślin przyjęło się i wytworzyło liście, z czego 6% wytworzyło równieŜ 

pędy kwiatostanowe (fot. 125-130).  

W celu określenia plonowania roślin w pierwszym roku wegetacji z obu plantacji z 10 

losowo wybranych roślin zebrano ziele czosnku niedźwiedziego (tab. 81). Określono 

świeŜą i powietrznie suchą masę ziela i przygotowano ekstrakty do oceny jakościowej 

surowców (analiza GC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
199

 
Fot. 125. Czosnek niedźwiedzi z pędem 
kwiatostanowym 

Fot. 126. Cebule pozyskane ze stanowisk 
naturalnych 

  
Fot. 127. Rośliny uzyskane po wysadzeniu do 
wielodoniczek – chłodna szklarnia  

Fot. 128. Cebule pozyskane ze stanowisk 
naturalnych 
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Fot. 129. Rośliny wysadzone na ekologicznym 
polu doświadczalnym KRWiL w Wilanowie 

Fot. 130. Rośliny wysadzone na ekologicznym 
polu w Korycinach 

 
Tabela 81. Masa ziela czosnku niedźwiedziego (g · roslina-1) 

Wilanów Koryciny 
nr 
rośliny 

świeŜa 
masa 

powietrznie 
sucha masa świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

1 5,36 1,53 10,94 3,53 
2 4,90 1,41 7,34 2,53 
3 5,71 1,62 7,10 2,22 
4 7,05 1,89 5,15 1,74 
5 7,38 2,00 9,69 2,99 
6 7,06 1,80 11,58 3,27 
7 3,03 0,81 3,75 1,02 
8 4,53 1,25 5,47 1,74 
9 5,31 1,48 7,16 2,36 

10 7,86 2,16 7,82 2,18 
średnia z 
1 rośliny 5,82 1,60 7,60 2,36 
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Miodunka ćma i miękkowłosa 

 

Plantacje miodunki ćmy i miodunki miękkowłosej załoŜono na ekologicznym polu 

doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Wilanowie w 

czerwcu 2010 r. Rozsadę tych roślin pozyskano ze stanowisk naturalnych na terenie 

nadleśnictwa Rudka na Podlasiu i wysadzono ją w ilości po 100 szt. w tunelu z siatki 

raszlowej ograniczającej dostęp światła w 35% (fot. 131-133).  

Obserwacje wykonane w sierpniu wskazują, Ŝe rozsada miodunki ćmy przyjęła się w 

98% natomiast miodunki miękkowłosej w 95%. Standardowo dla przemysłu zielarskiego 

ziele miodunek pozyskuje się ze stanowisk naturalnych od marca do czerwca dlatego 

zbiór surowca z poletek doświadczalnych i jego ocena zostanie przeprowadzona wiosną 

2011 r.  

 

 

Fot. 131. Plantacja miodunek po wysadzeniu rozsady – czerwiec 2010 r. 
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Fot. 132. Miodunka ćma – sierpień 2010 r.  

 

Fot. 133. Miodunka miękkowłosa – sierpień 2010 r. 
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W 2010 r. nie udało się uzyskać wystarczającej ilości materiału rozmnoŜeniowego 

miodunki plamistej (rozsada), aby załoŜyć plantację doświadczalną. Obserwacje 

stanowisk naturalnych miodunki plamistej na Podlasiu wykonane w roku bieŜącym a 

zidentyfikowane i opisane w latach 2004-2006 przez pracowników KRWiL wskazują na 

znaczne ich uboŜenie w ten gatunek. Dlatego teŜ zaniechano pozyskiwania rozsady 

miodunki plamistej z tych stanowisk. W kolejnych latach planuje się natomiast 

pozyskanie nasion tego gatunku w celu rozmnoŜenia roślin (równieŜ w warunkach kultur 

in vitro) i intensywne prace nad reintrodukcją miodunki plamistej jako gatunku 

naraŜonego na zbyt intensywną eksploatację, a tym samym zagroŜonego wyginięciem. 
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Bobrek trójlistkowy 

Bobrek trójlistkowy jest wyjątkowo cenną rośliną o właściwościach szczerogorzkich i w 

związku z tym pomimo Ŝe jest to gatunek objęty ochroną gatunkową jest pozyskiwany w 

sposób nielegalny a przez to zagroŜony, poniewaŜ roślina ta rośnie w zbiornikach 

wodnych i przy jej pozyskiwaniu wyciągane są całe rośliny razem z korzeniami a nie 

same liście które są surowcem zielarskim. 

Plantację bobrka trójlistkowego załoŜono na ekologicznym polu doświadczalnym 

Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Wilanowie w czerwcu 2010 r. 

Sadzonki korzeniowo-pędowe pozyskano ze stanowiska naturalnego tej rośliny na 

Podlasiu i wysadzono je w ilości 250 szt. na ekologicznym polu doświadczalnym Katedry 

Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Wilanowie, na stanowisku które corocznie 

okresowo zalewane jest wodą deszczową (fot. 134, 135). 

Obserwacje wykonane w sierpniu wskazują, Ŝe sadzonki przyjęły się w 89%. Dla 

przemysłu zielarskiego liść bobrka pozyskuje się ze stanowisk naturalnych wiosną od 

kwietnia do czerwca dlatego zbiór surowca i jego ocena zostanie przeprowadzona wiosną 

2011 r.  

 

 

Fot. 134. Plantacja bobrka – czerwiec 2010 r. 



 
205

 

Fot. 135. Plantacja bobrka – sierpień 2010 r. 
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Miodownik melisowaty 

Plantację miodownika melisowatego załoŜono w czerwcu br. w gospodarstwie 

ekologicznym we wsi Koryciny. Sadzonki miodownika pozyskano z roślin rosnących na 

stanowiskach naturalnych na terenie nadleśnictwa Rudka na Podlasiu i ukorzeniano w 

Szklarniowym Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Warszawie. Sadzonki pędowe 

ukorzeniano w substracie torfowym przygotowanym z torfu odkwaszonego i piasku (2:1) 

przez 1,5 miesiąca po czym gotowy materiał sadzonkowy wysadzono w tunelu z siatki 

raszlowej ograniczającej dostęp światła w 35% (fot. 136-138). 

Obserwacje przeprowadzone w sierpniu wskazują, Ŝe sadzonki przyjęła się w 82%. Część 

roślin (56%) zakwitła. Z 10 roślin zebrano ziele. Określono świeŜą i powietrznie suchą 

masę surowca i przygotowano ekstrakty do oceny jakościowej (analiza HPLC) (tab. 82). 

 

Tabela 82. Masa ziela miodownika melisowatego (g · roslina-1) 

nr 
rośliny świeŜa masa 

powietrznie 
sucha masa 

1 186,25 62,93 
2 250,86 132,73 
3 170,88 66,75 
4 200,85 71,98 
5 216,52 72,42 
6 248,76 98,32 
7 190,83 60,58 
8 215,08 80,86 
9 99,25 32,86 

10 193,42 62,80 

średnia z 
1 rośliny 197,27 67,93 
 

  

Fot. 136. Sadzonki pędowe  Fot. 137. Ukorzenianie sadzonek 
pędowych  
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Fot. 138. Plantacja załoŜona w gospodarstwie ekologicznym w Korycinach 
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IV. Badania nad wykorzystaniem allelopatycznych właściwości roślin  

leczniczych w ekologicznej uprawie roślin 

 

 

W 2010 roku badania nad wykorzystaniem alletopatycznych 

właściwości ziół przeprowadzono w komorze klimatyzacyjnej i w 

warunkach polowych.  

 

Badania w komorze klimatyzacyjnej  

 

METODYKA 

Do przygotowania wyciągów uŜyto ziela i korzeni czosnku wonnego zebranych w 

kolekcji roślin leczniczych na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych. Wyciągi z wyŜej podanych surowców przygotowano w lutym 2010 roku, a 

następnie oceniono wpływ tych wyciągów na kiełkowanie nasion i wzrost siewek szarłatu 

szorstkiego (Amaranthus retroflexus L.) i perzu zwyczajnego (Elymus repens L. Gould). 

Materiał siewny obu gatunków (torebki szarłatu i ziarniaki perzu, zwane dalej nasionami) 

zebrany został w 2009 roku z roślin występujących jako chwasty na w/w polu 

doświadczalnym. 

 

Przygotowanie wyciągów: 

Z kaŜdego surowca przygotowano 2 rodzaje ekstraktów: wodny i 70% etanolowy. 

Ekstrakcję prowadzono w uniwersalnym aparacie ekstrakcyjnym B-811 firmy Büchi, 

będącym zmodyfikowanym aparatem Soxhleta. Po zakończeniu ekstrakcji z ekstraktów 

wodnych odparowano nadmiar rozpuszczalnika na wyparce firmy Büchi, otrzymując 

ekstrakty płynne o masie równej masie surowca wziętego do ekstrakcji. W przypadku 

wyciągów etanolowych najpierw odparowano całkowicie etanol, następnie wodę – do 

uzyskania ekstraktu płynnego. Z uzyskanych ekstraktów przygotowano roztwory o 

stęŜeniu 0,5%; 1% i 2%. 

Oceniono wpływ przedsiewnego traktowania nasion wyciągami z ziela i 

korzeni czosnku wonnego na kiełkowanie nasion i wzrost w/w chwastów 

Nasiona szarłatu i perzu umieszczono na płytkach Petriego wyłoŜonych bibułą 

filtracyjną, a następnie potraktowano je przygotowanymi wcześniej ekstraktami w 3 

stęŜeniach (0,5%, 1% i 2%). Zastosowano 2 rodzaje kontroli: „zaprawianą” i 
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„niezaprawianą”. Kontrolę „zaprawianą” stanowiły nasiona, które traktowano wodą 

destylowaną, kontrolę „niezaprawianą” – nasiona suche. Płytki włoŜono do 

kiełkowników MLR-350H firmy Sanyo. Wybrano program, w którym przez 8 godzin 

naświetlania temperatura wynosiła 30ºC, a przez pozostałe 16 godzin ciemności 20ºC. 

Przez 21 dni trwania doświadczenia codziennie liczono skiełkowane nasiona. Bibułę 

zwilŜano wodą destylowaną co drugi dzień. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYNIKI 
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Tabela 83.  Wpływ rodzaju ekstraktu z liści czosnku wonnego na kiełkowanie nasion 
i długość siewek szarłatu szorstkiego (średnia z 4 powtórzeń) 

 
Rodzaj ekstraktu Zdolność kiełkowania 

nasion (%) 
Długość siewek (część 
nadziemna i 
podziemna) [cm] 

0,5%  wyciąg wodny 38,24 c 6,43 a 

1% wyciąg wodny 35,20 c 6,03 a 

2%wyciąg wodny 24,53 d 6,44 a 

Średnia dla wyciągów wodnych 32,66 6,30 

0,5% wyciąg etanolowy 13,17 f 6,11 a 

1% wyciąg etanolowy 16,41 e  6,36 a 

2% wyciąg etanolowy 18,54 e 6,28 a 

Średnia dla wyciągów 
etanolowych  

16,04 6,25 

Kontrola 53,15 a 6,53 a 

Kontrola+woda 48,75 b 6,21 a 

 
 
Tabela 84. Wpływ rodzaju ekstraktu z organów podziemnych czosnku wonnego 

na kiełkowanie nasion i  długość  siewek szarłatu szorstkiego (średnia z 4 
powtórzeń) 

 
Rodzaj ekstraktu Zdolność kiełkowania 

nasion (%) 
Długość siewek (część 
nadziemna i 
podziemna) [cm] 

0,5%  wyciąg wodny 18,24 c 6,43 a 

1% wyciąg wodny 22,20 c 6,03 a 

2%wyciąg wodny 14,53 d 5,97 a 

Średnia dla wyciągów 
wodnych 

18,32 6,14 

0,5% wyciąg etanolowy 9,91 e 6,01 a 

1% wyciąg etanolowy 5,25 f 6,31 a 

2% wyciąg etanolowy 1,50 g 6,21 a 

Średnia dla wyciągów 
etanolowych 

5,55 6,18 

Kontrola 50,25 a 6,23 a 

Kontrola+woda 47,99 b 5,82 c 

 
 
Tabela 85. Wpływ rodzaju ekstraktu z liści czosnku wonnego na kiełkowanie 

nasion i długość siewek perzu zwyczajnego (średnia z 4 powtórzeń) 
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Rodzaj ekstraktu Zdolność 
kiełkowania nasion 
(%) 

Długość siewek 
(część nadziemna i 
podziemna) [cm] 

0,5%  wyciąg wodny 48,24 b 6,01 ab 

1% wyciąg wodny 37,32 c 5,93 b 

2%wyciąg wodny 35,53 c 6,10 a 

Średnia dla wyciągów 
wodnych 

40,03 6,01 

0,5% wyciąg etanolowy 29,13 d 5,71 b 

1% wyciąg etanolowy 28,64 d 6,56 a 

2% wyciąg etanolowy 21,51 e 6,38 a 

Średnio dla wyciągów 
etanolowych  

24,43 6,22 

Kontrola 53,15 a 6,53 a 

Kontrola+woda 48,75 b 6,21 a 

 
 
Tabela 86.  Wpływ rodzaju ekstraktu z organów podziemnych czosnku wonnego 

na kiełkowanie nasion i  długość siewek perzu zwyczajnego (średnia z 4 
powtórzeń) 

 
Rodzaj ekstraktu Zdolność 

kiełkowania nasion 
(%) 

Długość siewek 
(część nadziemna i 
podziemna) [cm] 

0,5%  wyciąg wodny 25,21 d 6,03 b 

1% wyciąg wodny 32,03 c 6,03 b 

2%wyciąg wodny 26,30 d 5,94 c 

Średnio dla wyciągów 
wodnych 

27,85 6,00 

05% wyciąg etanolowy 19,28 e 6,01 b 

1% wyciąg etanolowy 17,45 e 6,28 a 

2% wyciąg etanolowy 12,64 f 6,24 a 

Średnio dla wyciągów 
etanolowych  

16,46 6,18 

Kontrola 50,25 a 6,23 a 

Kontrola+woda 47,99 b 5,99 a 

 
Wszystkie zastosowane w doświadczeniu wyciągi z czosnku 

wonnego obniŜyły wyraźnie zdolność kiełkowania nasion badanych 

gatunków chwastów. NiŜszą średnią zdolność kiełkowania uzyskano, 

gdy nasiona traktowano wyciągami etanolowymi (o 
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stęŜeniu 70%) w porównaniu z wyciągami wodnymi. Bardziej podatne 

na działanie uŜytych w doświadczeniu wyciągów okazały się nasiona 

szarłatu szorstkiego. W przypadku tych nasion, najniŜszą zdolność 

kiełkowania stwierdzono przy potraktowaniu ich 2% wyciągiem 

etanolowym z organów podziemnych (tylko 1,5%). Podobnie u perzu 

zwyczajnego najmniejszy procent skiełkowanych nasion uzyskano, gdy 

potraktowano je 2% wyciągiem etanolowym z organów podziemnych 

(12,64%).    

Traktowanie nasion szarłatu szorstkiego wyciągami z czosnku 

wonnego nie wpłynęło istotnie na długość siewek tej rośliny. W 

przypadku perzu zwyczajnego zaobserwowano słabszy wzrost siewek 

uzyskanych z nasion traktowanych wszystkimi wyciągami wodnymi 

oraz 0,5% roztworem wyciągu etanolowego z liści i organów 

podziemnych. Najmniejsza długością charakteryzowały się siewki 

pochodzące z nasion traktowanych 0,5% roztworem wyciągu 

etanolowego z liści (5,71 cm), krótsze pochodzące z nasion traktowanych 

1% roztworem wodnym z liści (5,93 cm) i 2% roztworem wodnym z 

organów podziemnych (5,94).  
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Badania polowe  

 
METODYKA 

W okresie od 01czerwca do 08 lipca 2010 roku przygotowano wyciągi z ziela 

piołunu, liści czosnku wonnego i niedźwiedziego oraz z organów podziemnych czosnku 

wonnego. Z kaŜdego surowca przygotowano 2 rodzaje ekstraktów: wodny  

i etanolowy (stęŜenie etanolu – 70%). Ekstrakcję kaŜdego surowca przeprowadzono  

w półtechnicznym, prototypowym, uniwersalnym urządzeniu do ekstrakcji i destylacji 

ziół 3EU01 wraz z wytwornicą pary WP 12 i pompą próŜniową AT6 TERPO. Do 

ekstrakcji uŜywano po 0,5kg surowca i po 10 l kaŜdego rozpuszczalnika. Proces 

prowadzono wyczerpująco, w temperaturze 80°C. Po zakończeniu ekstrakcji z ekstraktów 

wodnych odparowywano wodę na wyparce firmy Büchi, do momentu otrzymania 

ekstraktów płynnych o masie równej masie surowca wziętego do ekstrakcji. W 

przypadku wyciągów etanolowych najpierw odparowano całkowicie etanol, następnie 

wodę – do uzyskania ekstraktu płynnego jw. Z uzyskanych wyciągów przygotowano 

roztwory robocze o stęŜeniu 5% i 10% objętościowych wyciągów wyjściowych.  

W I dekadzie lipca, bezpośrednio po zaoraniu i wyrównaniu pola, wytyczono poletka 

o powierzchni 0,5m2, które następnie podlewano przygotowanymi wcześniej 5% i 10% 

roztworami testowanych wyciągów. Zastosowano 2 warianty podlewania: 

1. Wariant I - poletka podlewano bezpośrednio po załoŜeniu doświadczenia i 2 

tygodnie po pierwszym zabiegu 

2. Wariant II - poletka podlewano po raz pierwszy 2 tygodnie po załoŜeniu 

doświadczenia (w momencie pojawienia się pierwszych pojedynczych chwastów) 

i 2 tygodnie po pierwszym zabiegu.  

Na podlanie kaŜdego poletka zuŜywano  100 ml cieczy roboczej. Poletka kontrolne 

podlewano 100 ml wody. Doświadczenie załoŜono w 2 powtórzeniach (kontrolę w 4 

powtórzeniach) (plan doświadczenia, fot. 139, 140). 
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WYNIKI 
 
Plan doświadczenia:  

Kontrola  5%P  
(H20) 
 

10%P 
(H20) 

5%CN 
(H20) 

10% CN 
(H20) 

5% CW 
(H20) 

10% CW 
(H20) 

10% CW 
(H20) 

10% 
CWK 
(H20) 

5%P 
(70%Et) 
 

10%P 
(70%Et) 

5% CN 
(70%Et) 

10% CN 
(70%Et) 

5% CW 
(70%Et) 

10% CW 
(70%Et) 

5% 
CWK 
(70%Et) 

10% 
CWK 
(70%Et) 

Kontrola 

10%P 
(H20) 

5% CW 
(H20) 
 

5%P  
(H20) 

10% CW 
(H20) 

10% 
CWK 
(H20) 

10% CN 
(H20) 

Kontrola 10% CW 
(H20) 

5% CN 
(H20) 

10% CN 
(70%Et) 

10% CN 
(H20) 

Kontrola 10%P 
(70%Et) 

5% CN 
(70%Et) 

5% CW 
(70%Et) 

10% CW 
(H20) 

5% CN  
(H20) 

5%P 
(70%Et) 
 

 
 
 
 
Kontrola  5%P  

(H20) 
 

10%P 
(H20) 

5%CN 
(H20) 

10% CN 
(H20) 

5% CW 
(H20) 

10% CW 
(H20) 

10% CW 
(H20) 

10% 
CWK 
(H20) 

5%P 
(70%Et) 
 

10%P 
(70%Et) 

5% CN 
(70%Et) 

10% CN 
(70%Et) 

5% CW 
(70%Et) 

10% CW 
(70%Et) 

5% 
CWK 
(70%Et) 

10% 
CWK 
(70%Et) 

Kontrola 

10%P 
(H20) 

5% CW 
(H20) 
 

5%P  
(H20) 

10% CW 
(H20) 

10% 
CWK 
(H20) 

10% CN 
(H20) 

Kontrola 10% CW 
(H20) 

5% CN 
(H20) 

10% CN 
(70%Et) 

10% CN 
(H20) 

Kontrola 10%P 
(70%Et) 

5% CN 
(70%Et) 

5% CW 
(70%Et) 

10% CW 
(H20) 

5% CN  
(H20) 

5%P 
(70%Et) 
 

 
 
Legenda: 

P – wyciąg z ziela piołunu                                                    -  pierwszy zabieg: 09.07.2010 

CN – wyciąg z liści czosnku niedźwiedziego                       -  drugi zabieg: 24.07.2010 

CW – wyciąg z liści czosnku wonnego 

CWK – wyciąg z korzeni czosnku wonnego                         - pierwszy zabieg: 24.07.2010 

H2O – ekstrakcja wodna                                                         - drugi zabieg:  07.08.2010 

70%Et.- ekstrakcja 70% etanolem  

5% i 10% - zastosowane stęŜenia wyciągów 
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Obserwacje odnośnie ukazywania się chwastów i ich liczy przeprowadzono 

dwukrotnie: 4.08. i 19.08.2010 roku. W drugim terminie obserwacji ustalono liczbę 

występujących na kaŜdym poletku. PoniewaŜ ponad 90 procent wszystkich wyrosłych 

chwastów stanowił tasznik pospolity, dane liczbowe zamieszczone w sprawozdaniu 

dotyczą tylko tego gatunku (tab. 87). 

Dla kaŜdego wariantu doświadczenia dla 5 losowo wybranych roślin tasznika określono 

masę części nadziemnej i podziemnej (tab. 88, 89).  

 
Tabela 87. Liczba roślin tasznika na 0,5m2(szt.) 

Wariant I Wariant II  

Roztwór 5% Roztwór 10% Roztwór 5% Roztwór 10% 

CN (H2O) 100,00 85,71 19,23 21,74 

CN (Et.70%) 48,39 26,42 9,09 14,29 

CW (H2O) 18,75 33,33 15,63 16,67 

CW (Et.70%) 40,91 72,73 28,57 3,39 

CWK (H2O) 35,71 72,22 20,00 16,67 

CWK (Et.70%) 63,64 72,22 3,70 4,35 

P (H2O) 39,39 26,67 5,00 8,11 

   Fot.139. Widok doświadczenia (8.07.2010) 
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P (Et.70%) 70,00 18,18 7,69 23,33 

Średnio 52,09 41,91 13,61 13,57 

Kontrola 52,2 43,7 

Tabela 88. Masa części nadziemnej tasznika pospolitego (g/rośl.) 
 

Wariant I Wariant II  

Roztwór 5% Roztwór 10% Roztwór 5% Roztwór 10% 

CN (H2O) 0,993 0,239 1,003 0,135 

CN (Et.70%) 1,683 1,703 1,461 0,809 

CW (H2O) 1,414 1,657 1,217 1,172 

CW (Et.70%) 1,234 1,020 1,035 0,902 

CWK (H2O) 1,492 0,396 1,221 0,298 

CWK (Et.70%) 1,458 1,730 1,186 1,230 

P (H2O) 1,352 1,478 1,102 0,978 

P (Et.70%) 0,897 1,119 1,152 0,687 

Średnio 1,316 1,168 1,172 0,687 

Kontrola 1,954 1,742 

 
 
 
 
Tabela 89. Masa części podziemnej tasznika pospolitego (g/rośl.) 
 

Wariant I Wariant II  

Roztwór 5% Roztwór 10% Roztwór 5% Roztwór 10% 

CN (H2O) 0,055 0,068 0,048 0,071 

CN (Et.70%) 0,074 0,044 0,063 0,037 

CW (H2O) 0,072 0,079 0,072 0,059 

CW (Et.70%) 0,077 0,055 0,071 0,052 

CWK (H2O) 0,079 0,025 0,068 0,037 

CWK (Et.70%) 0,063 0,084 0,068 0,073 

P (H2O) 0,068 0,086 0,068 0,056 

P (Et.70%) 0,044 0,067 0,064 0,061 

Średnio 0,067 0,064 0,065 0,056 

Kontrola 0,085 0,055 
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Zastosowanie wyciągów w formie podlewania bezpośrednio po uprawkach 

polowych i powtórzenie go po 2 tygodniach (wariant I) ograniczyło wschody tasznika 

pospolitego na poletkach podlanych  5% wyciągami wodnymi z liści i korzeni czosnku 

wonnego i piołunu, 5% etanolowymi wyciągami z liści czosnku wonnego i piołunu oraz 

10% wyciągami wodnymi z piołunu i czosnku wonnego i 10% wyciągami z piołunu i 

czosnku niedźwiedziego.  

W wariancie II doświadczenia, gdy pierwszy zabieg wykonano w momencie 

ukazywania się pierwszych chwastów (2 tygodnie później w porównaniu z wariantem I) 

wszystkie zastosowane wyciągi wpłynęły na zmniejszenie się liczby chwastów na 

poletkach nimi podlewanych, w porównaniu z kontrolą. Dla większości uŜytych 

wyciągów roślinnych (poza wyciągiem etanolowym z ziela czosnku wonnego i wodnym 

wyciągiem z korzeni tego czosnku) większe ograniczenie liczby roślin tasznika  uzyskano 

przy zastosowaniu roztworu roboczego zawierającego 5% objętościowych wyciągu, w 

porównaniu z wyciągiem 10%. Najbardziej efektywne okazały się: wyciąg etanolowy z 

korzeni czosnku wonnego i wyciąg wodny z ziela piołunu.  

W obu wariantach doświadczenia zastosowane wyciągi wpłynęły na zmniejszenie 

się masy części nadziemnej tasznika pospolitego. W przypadku organów podziemnych 

tylko w wariancie I masa korzeni wytworzonych przez chwasty była niŜsza na poletkach 

traktowanych wszystkimi badanymi wyciągami, w porównaniu z kontrolą. W wariancie 

II zaobserwowano wzrost masy korzeni na poletkach podlewanych wyciągami roślinnymi 

(wyŜszy dla wyciągów 5%) w porównaniu z kontrolą.  

Pomimo, Ŝe uzyskane wyniki wskazują na ograniczające wschody i wzrost 

chwastów działanie zastosowanych w doświadczeniu wyciągów (testowane wyciągi 

ograniczyły liczbę chwastów a takŜe ich masę, w porównaniu z kontrolą), efekt ochronny 

był jednak bardzo znikomy, co wpłynęło na niemal całkowite pokrycie wszystkich 

poletek przez chwasty (głównie tasznika pospolitego). Na stan taki wpłynąć mogły 

wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe panujące w okresie prowadzenia 

doświadczeń. DuŜa liczba obfitych opadów jaką w tym czasie odnotowano, mogła 

przyczynić się do wymywania wyciągów do głębszych warstw gleby, a w przypadku gdy 

podlewane były rośliny, zmywanie tych preparatów z ich powierzchni.  
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Fot.140. Widok doświadczenia (20.08.2010) 
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1V. Zakładanie kolekcji roślin leczniczych w gospodarstwie pomocniczym 

radomskiego CDR w Chwałowicach 

 

Wiosną 2010 r. w Szklarniowym Ośrodku Dydaktycznym SGGW przygotowano rozsadę 

i sadzonki roślin zielarskich, które latem wysadzone zostały w gospodarstwie 

pomocniczym radomskiego CDR w Chwałowicach (fot. 141-144). Wysadzono 

następujące gatunki roślin leczniczych: 

1. Arcydzięgiel litwor  Archangelica officinalis 

2. Arnika górska  Arnica montana 

3. Bazylia pospolita  Ocimum basilicum 

4. Bergenia grubolistna  Bergenia crassifolia 

5. Bieluń dziędzierzawa  Datura stramonium 

6. Bukwica lekarska  Betonica officinalis 

7. Bylica boŜe drzewko  Artemisia abrotanum 

8. Bylica estragon  Artemisia dracunculus 

9. Bylica piołun  Artemisia absinthium 

10. Chmiel zwyczajny  Humulus lupulus 

11. Cząber górski  Satureja montana 

12. Cząber ogrodowy Satureja hortensis 

13. Czarnuszka siewna  Nigella sativa 

14. Czosnek bulwiasty  Allium tuberosum 

15. Czosnek niedźwiedzi  Allium ursinum 

16. Allium lusitanicum 

17. Allium flavum 

18. Allium cernuum 

19. Dziewięćsił bezłodygowy  Carlina acaulis 

20. Dziurawiec olimpijski  Hypericum olympicum 

21. Eleuterokok kolczysty  Eleutherococcus senticosus  

22. Farbownik lekarski  Anchusa officinalis 

23. Goryczka Ŝółta  Gentiana lutea 

24. Hyzop biały  Hyssopus officinalis 

25. Hyzop róŜowy  Hyssopus officinalis 

26. Iris bungei 

27. JeŜówka blada  Echinacea pallida 

28. JeŜówka purpurowa  Echinacea purpurea 
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29. Kłosowiec pokrzywolistny  Agastache urticifolia  

30. Kocanki piaskowe  Helichrysum arenarium 

31. Kocimiętka cytrynowa  Nepeta cataria 

32. Kocimiętka właściwa  Nepeta cataria 

33. Kopytnik pospolity  Asarum europaeum 

34. Kosaciec Ŝółty  Iris pseudoacorus 

35. Kozłek lekarski  Valeriana officinalis 

36. Krwawnik pospolity Achillea milefolium 

37. Krwiściąg lekarski  Sanguisorba officinalis 

38. Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia 

39. Lebiodka pospolita  Origanum vulgare 

40. LepięŜnik róŜowy  Petasites hybridus 

41. Lubczyk ogrodowy  Levisticum officinale 

42. Lukrecja gładka  Glycyrrhiza glabra 

43. Łyszczec wiechowaty  Gypsophila paniculata 

44. Macierzanka piaskowa  Thymus serpyllum 

45. Majeranek ogrodowy  Majorana hortensis 

46. Maruna bezwonna  Multicaria inodora 

47. Marzana barwierska  Rubia tinctorum 

48. Marzanka wonna  Galium odoratum 

49. Melisa lekarska  Melissa officinalis 

50. Mięta kędzierzawa  Mentha crispa 

51. Mięta pieprzowa Mentha piperita 

52. Miodownik melisowaty  Melittis melissophyllum 

53. Mydlnica lekarska  Saponaria officinalis 

54. Oman wielki  Inula helenium 

55. Pięciornik gęsi  Potentila anserina 

56. Pięciornik himalajski  Potentila ambiuga  

57. Pięciornik kurze ziele  Potentilla erecta 

58. Pierwiosnek lekarski  Primula officinalis 

59. Pluskwica groniasta  Cimicifuga racemosa 

60. Podbiał pospolity  Tussilago farfara 

61. Pokrzywa zwyczajna  Urtica dioica 

62. Prawoślaz lekarski  Althaea officinalis 

63. Przywrotnik pospolity  Alchemilla sylvestris 
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64. Pszczelnik mołdawski  Dracocephalum moldavica 

65. Rabarbar lekarski  Rheum officinale 

66. RóŜa pomarszczona  Rosa rugosa 

67. RóŜeniec górski  Rhodiola rosea 

68. Rozchodnik ostry Sedum ocre 

69. Rozmaryn lekarski Rosmarinus officinalis 

70. Siedmiopalecznik błotny  Comarum palustre 

71. Szałwia czerwonokorzeniowa  Salvia miltiorriza   

72. Szałwia lekarska  Salvia officinalis 

73. Szałwia muszkatołowa  Salvia sclarea 

74. Szałwia okręgowa  Salvia verticillata  

75. Szczodrak krokoszowy  Rhaponticum carthamoides 

76. Tarczyca bajkalska  Scutellaria baicalensis 

77. Tarczyca bocznokwiatowa  Scutellaria lateriflora 

78. Trędownik bulwiasty..Scrophularia nodosa 

79. Turówka leśna  Hierochloë australis 

80. Turówka wonna  Hierochloë odorata 

81. Tymianek pospolity  Thymus vulgaris 

82. Werbena lekarska  Verbena officinalis 

83. Wiązówka błotna  Filipendula ulmaria 

84. Wiązówka buwkowa  Filipendula vulgaris   

85. Wrotycz dalmatyński  Tanacetum cinerariifolium 

86. Wrotycz szerokolistny  Tanacetum balsamita 

 

Wiosną przyszłego roku kolekcja uzupełniona zostanie o nowe gatunki roślin 

jednorocznych i dwuletnich. ZałoŜone poletka oznakowane zostaną nowymi tabliczkami, 

które zostały zamówione do przygotowania. 
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Fot. 141. Teren przygotowany pod załoŜenie kolekcji roślin leczniczych 

 

Fot. 142. Kolekcja roślin leczniczych – lato2010 r. 
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Fot. 143. Kolekcja roślin leczniczych – lato2010 r. 

 

Fot. 144. Kolekcja roślin leczniczych – lato2010 r. 
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Fot. 145. Kolekcja roślin leczniczych – lato2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Szkolenia zbieraczy ziół, pracowników firm zielarskich 
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i właścicieli gospodarstw ekologicznych 
 

W 2010 r. pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW uczestniczyli 

bądź organizowali spotkania, szkolenia i konferencje na których prezentowane były 

wyniki badań na temat ekologicznej produkcji roślin leczniczych. 

• 20.06.2010 r. na IV Międzynarodowych Targach śywności, Produktów i Technik 

Ekologicznych w Polsce „Ekologia 2010” w Rzeszowie dr Wiesława Rosłon 

wygłosiła 2-godz. wykład nt. „Pozyskiwanie ziół ze stanu naturalnego metodami 

proekologicznymi”  

• W dniach 24-25.06.2010 r. odbyła się konferencja „Proekologiczna uprawa 

warzyw – problemy i perspektywy” w Siedlcach na której prezentowano wyniki 

dotyczące badań realizowanych w projekcie w latach 2008-2009. 

Przygotowano 2 postery nt: 

1. „The influence of organic-mineral fertilizers on field and Raw materials 

quality of chosen plants of the Lamiaceae family from organic cultivation”  

2. “The influence of shading on the yield and quality of 
southern sweet-grass (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. 
& Schult.) raw material” 

Wyniki badań przedstawione zostały równieŜ w artykułach (w 
druku). 

• W dniach 26-27.06.2010.r pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych SGGW zorganizowali warsztaty szkoleniowe dla zbieraczy ziół i 

rolników dotyczące metod zbioru, przygotowywania do obrotu i oceny 

jakościowej surowców zielarskich pochodzących ze stanowisk naturalnych i z 

uprawy. Szkolenie przeprowadzono w ekologicznym gospodarstwie 

agroturystycznym „Ziołowy zakątek” we wsi Koryciny, na Podlasiu. Szkolenie 

prowadzone było przez 4 pracowników naukowych Katedry Roślin Warzywnych 

i Leczniczych przy uŜyciu katedralnego sprzętu  laboratoryjnego. Liczba 

uczestników szkolenia – około 50 osób.  

• W dniach 23-25.09.2010 r. pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i 

Leczniczych SGGW przeprowadzili szkolenie teoretyczne i praktyczne dotyczące 

zbioru ziół ze stanowisk naturalnych na terenie nadleśnictwa Rudka dla zbieraczy 

ziół i rolników ekologicznych będących dostarczycielami surowców dla firmy 

„Dary Natury” z siedzibą w Korycinach na Podlasiu. Liczba uczestników 18 osób.  

• 24.10.2010 r. na XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach prof. dr hab. Zenon 

Węglarz wygłosił 1,5 godz. wykład nt: „ Wprowadzanie dziko rosnących roślin 
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leczniczych do uprawy ze szczególnym uwzględnieniem ich zróŜnicowania 

fenotypowego”. Wykład został przygotowany w duŜym stopniu na podstawie 

badań nad ekologicznym pozyskiwaniem ziół i wprowadzaniem ich do uprawy 

prowadzonych w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych. Liczba 

uczestników – około 80 osób. Przy okazji wykładów demonstrowane były 

surowce roślin leczniczych wytwarzane metodami ekologicznymi w firmy „Dary 

Natury” z Podlasia.  
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Fot.146-148.  Warsztaty szkoleniowe dla zbieraczy ziół i rolników w „Ziołowym zakątku” we 

wsi Koryciny 26-27.06.2010 r. 

 

 

 

 

 
 


