
 

 

 

 

 

 

IO3 – Materiały szkoleniowe Total Business Plants 
 

Moduł 1 

“Ekologiczna uprawa roślin leczniczych” 

 

Uniwersytet w Sofii “St. Klimet Ohridski” 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 Organiczna uprawa roślin medycznych 

Rozdział 1 Organiczna uprawa roślin leczniczych – warunki 

agromelioracyjne 

 

 Streszczenie modułu 

Moduł ten prezentuje informacje dotyczące organicznej uprawy roślin leczniczych (MP). Moduł tworzy 

pięć rozdziałów, dostarczających najnowszej wiedzy w zakresie aspektów biologicznych, 

technologicznych, ekonomicznych i społecznych uprawy MP. 

W pierwszym rozdziale, znajduje się ogólna klasyfikacja MP oraz specjalistyczne pojęcia związane z taką 

uprawą. Wyjaśniamy tu podstawowe kwestie związane z uprawą organiczną. Omawiane są tu 

podstawowe warunki techniczne pod uprawę MP – wymagania glebowe, utrzymanie żyzności gleby pod 

uprawę MP, kompostowanie i wermikompostowanie, stosowanie bionawozów, śródplonu czy 

przykrywanie roślin. Szczególny nacisk położono na wpływ nawozów organicznych i biologicznych na 

praktyczne metabolity wtórne MP. 

 

 Rezultaty nauczania 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

1. Wiedzę, zrozumienie i profesjonalne umiejętności w zakresie: 

1.1. Pojęcia – rośliny lecznicze (MP), pojęć związanych z uprawą MP. 

1.2. Klasyfikacja leków na bazie roślin, zgodnie z ich pochodzeniem botanicznym, składem 

chemicznym i działaniem leczniczym. 

1.3. Różnice pomiędzy roślinami dziko rosnącymi a uprawianymi, zrozumienie ich wad i zalet. 

 

2-Umiejętności ogólne i zbywalne: 

2.1. Zaplanować badania. 

2.2. Pracować samodzielnie lub z minimalną pomocą, gdzie jest to konieczne. 

2.3. Pracować w zespole z minimalnym wsparciem z zewnątrz. 

2.4. Prezentować wysokie umiejętności komunikacyjne. 

2.5. Prezentować odpowiednie umiejętności komputerowe. 

2.6. Przeprowadzać badania online (komputer) mające na celu rozwój umiejętności IT, oraz bardziej 

skuteczne wyszukiwanie informacji w oparciu o różne źródła.  
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1.1 Klasyfikacja MP 

Z 250 000 gatunków roślin wyższych u ponad 80 000 gatunków stwierdzono właściwości lecznicze, 

a około 5 000 gatunków posiada określone właściwości terapeutyczne. Są one podzielone ze względu na 

wykorzystywane części, pokrój, wartości terapeutyczne, itp., jako kategorie dodatkowe do klasycznej 

klasyfikacji roślin. 

 

1.2 Pojęcia związane z uprawą i zbiorem roślin medycznych 

Definicje wyjaśnione poniżej, zostały zaadoptowane na bazie pojęć glosariusza opracowanego przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Glosariusz dostępny jest 

na stronie http://www.fao.org/glossary/ 

Erozja: proces, w którym woda lub wiatr powoduje przesuwanie się gleby z jednego miejsca na 

inne. 

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami (IPM): ostrożna integracja dostępnych technik kontroli 

szkodników wykorzystywana do ograniczania rozwoju populacji szkodników oraz utrzymania 

ilości pestycydów i innych interwencji na poziomach ekonomicznie uzasadnionych 

i nieszkodliwych dla ludzi i środowiska. 

Populacje miejscowe: wczesne, uprawne odmiany, które ewoluowały z dziko rosnącej populacji, 

zwykle składające się z heterogenicznej odmiany genotypów. 

Zasoby genetyczne roślin: reprodukcyjny lub wegetatywny materiał roślinny 

Diaspora: każda część/element, z którego może wyrosnąć nowa roślina, poprzez seksualną lub 

aseksualną reprodukcję, wliczając w to cebulki, pąki liści, itp. 

Standardowa procedura operacyjna (SPO): spisana i autoryzowana procedura dostarczająca 

instrukcji dotyczących wydajnego działania i zrównoważonego wykorzystania. 

 

1.3 Pojęcia powiązane z ziołowymi substancjami leczniczymi: 

Zanieczyszczenie: nieplanowane zanieczyszczenie obcą materią, o podłożu chemicznym lub 

mikrobiologicznym, do wewnątrz lub na materiał wyjściowy lub podczas procesu produkcji, 

pobierania próbek, pakowania lub przepakowywania, przechowywania lub transportu. 

Zanieczyszczenie krzyżowe: kontaminacja materiału wyjściowego, produktu pośredniego lub 

końcowego przez inny materiał wyjściowy czy końcowy, na etapie produkcji. 

  

http://www.fao.org/glossary/
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1.4 Zioła lecznicze 

Zioła lecznicze obejmują zioła, materiał aktywny, przygotowanie i końcowe produkty ziołowe. 

Zioła: składają się z surowego materiału roślinnego czyli różnych części rośliny, takich jak liście, 

korzenie, kłącza, kora, drewno, łodygi, nasiona, owoce i kwiaty, zarówno w całości jak i rozdrobnione 

czy sproszkowane. 

Materiał ziołowy: składa się z ziół, świeżych soków, gumy, oleje nielotne, olejki eteryczne, żywica 

oraz zioła w formie sproszkowanej. W niektórych krajach, stosowane są lokalne procedury, takie 

jak gotowanie na parze, pieczenie, a w procesach tych do ziół dodaje się miód, alkohol i inne 

substancje. 

Preparaty ziołowe: podstawa do przygotowania końcowego produktu. Obejmują rozdrobnione 

lub sproszkowane materiały ziołowe, wyciągi, nalewki, oleje na bazie ziół. Preparaty ziołowe 

powstają w wyniku procesów biologicznych lub fizycznych, takich jak ekstrakcja, frakcjonowanie, 

oczyszczanie, zagęszczanie, itp. Obejmują również: 

 Gotowe produkty ziołowe: składające się z preparatów opartych na jednym lub większej 

ilości ziół. Jeśli wykorzystuje się więcej niż jedno zioło, używa się pojęcia mieszanka ziołowa. 

Gotowe produkty i mieszanki ziołowe mogą, poza składnikami aktywnymi, zawierać również 

wypełniacze. 

 Lecznicze materiały roślinne - roślina (dziko rosnąca bądź uprawna) wykorzystywana do 

celów leczniczych. 

 

1.5 Organiczna uprawa roślin leczniczych: podstawy  

Elementy roślin leczniczych, w postaci świeżej, suszonej czy przetworzonej, wykorzystywane są do 

diagnozy, zapobiegania czy leczenia chorób, bądź do utrzymywania dobrego stanu zdrowia ludzi 

i zwierząt. Rosnące znaczenie roślin leczniczych w różnych obszarach prowadzi do zwiększenia biomasy. 

Zastosowanie organicznych metod uprawy w zwiększaniu ilości i jakości plonów wydaje się być bardzo 

efektywne. 

W przeciągu ostatniej dekady, produkcja rolnicza, wykorzystująca nawozy chemiczne spowodowała 

i nadal powoduje wiele problemów środowiskowych. Rozwiązaniem tego problemu jest uprawa 

ekologiczna (organic agriculture - OA), która reprezentuje zintegrowany system oparty na zasadach 

ekologii. 
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Uprawa organiczna jest systemem rolnym, który oferuje produkty zdrowe i o wysokiej jakości. Uprawa 

organiczna to również system wytwarzania, który neguje lub wyklucza wykorzystanie syntetycznych 

preparatów: nawozów sztucznych, pestycydów, stymulatorów wzrostu oraz dodatków paszowych. Jako 

alternatywę dla tych środków, OA wykorzystuje wiele postępowych metod wczesnego ostrzegania, 

mających na celu zachowanie żyzności gleby i nie chemiczną kontrolę chwastów, szkodników i chorób, 

takich jak: 

- Płodozmian (włączając uprawę roślin strączkowych) 

- Właściwe wykorzystanie nawozu naturalnego 

- Aktywizacja populacji pożytecznych owadów (entomofagia i patogeny szkodników) 

- Bezpośrednie sąsiedztwo (mieszanka dwóch lub więcej upraw w tym samym miejscu)  

- Mechaniczne metody kontroli upraw 

- Stosowanie dobrze przystosowanych, zrównoważonych odmian roślin i ras zwierząt w 

odpowiednich warunkach środowiskowych. 
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1.6 Uprawy ekologiczne źródłem roślin leczniczych wysokiej jakości 

Systemy upraw ekologicznych, pasterskich i dzikich powinny być zrównoważone ekologicznie i zgodne 

z cyklami naturalnymi. Zarządzanie uprawą organiczną musi uwzględniać warunki lokalne, ekologię, 

kulturę i skalę. 

 

 

 

Wykorzystanie bionawozów jest ekologicznym sposobem na utrzymanie wzrostu roślin i użyźnianie 

gleby w uprawach ekologicznych. Dodatkowo, dostarczamy składników odżywczych w pełni zgodnych 

z naturalnymi potrzebami roślin, zapewniających odpowiednią bioróżnorodność. W związku z tym, 

aplikacja bionawozów poprawia jakość upraw i przyczynia się do ochrony środowiska. 

Niemniej jednak, istnieją pewne aspekty negatywne upraw ekologicznych: 

- Plony upraw ekologicznych są niższe niż tych uprawianych metodą tradycyjną (przemysłową); 

- Tradycyjne produkty uprawy ekologicznej są droższe od tych pozyskanych w wyniku upraw 

przemysłowych (IFOAM, 2007). 

 

1.7 Ekologiczna uprawa roślin MP – warunki agromelioracyjne 

Wymagania glebowe: 

Zgodnie z definicją, gleba jest zewnętrzną warstwą ziemi, ukształtowana w procesie wietrzenia skał. 

Gleba formuje się w wyniku połączonego działania elementów klimatycznych takich jak rośliny czy 

mikroorganizmy. Powinna zawierać ona wystarczające ilości składników odżywczych, materii organicznej 

i innych elementów zapewniających optymalny wzrost i jakość roślin leczniczych. Optymalne warunki 

glebowe, wliczając w to typ gleby, odwodnienie, zatrzymywanie wilgoci, żyzność i pH, różnią się 

w  zależności od wybranych gatunków roślin leczniczych jak i od wybranej części rośliny. Rośliny są 

zależne od gleby z uwagi na składniki mineralne, wodę i zamocowanie. Gleba wpływa na kiełkowanie 
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nasion, zdolność roślin do pozostawania w pozycji wyprostowanej, odpowiednią formę łodygi, wigor 

i sztywność, głębokość systemu korzeniowego, liczbę kwiatów, czy odporność na mróz i suszę. 

 

 

  

Utrzymanie naturalnej żyzności gleby w uprawach roślin leczniczych 

Osoby zajmujące się uprawą roślin leczniczych mogą zwiększać efektywność upraw, ale nie należy robić 

tego w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na ludzkie życie i zdrowie. Z tego powodu, należy 

zaprzestać wszelkich szkodliwych działań w uprawie roślin. 

Dwa najważniejsze fakty wpływające na właściwości fizyczne i chemiczne roślin leczniczych to klimat 

i warunki glebowe. Rośliny lecznicze, do wzrostu, wymagają różnych warunków klimatycznych. 

Większość roślin wymaga dobrze nasłonecznionych, napowietrzonych miejsc, osłoniętych od różnych 

wiatrów i późnych przymrozków. Dodatkowo, gleba pod uprawy takich roślin musi być bogata w 

składniki odżywcze. Powinna zawierać odpowiednie ilości i połączenie sodu, potasu, wapnia, minerałów, 

składników organicznych i innych elementów wymaganych do wzrostu. 

 

Kompostowanie gleby 

Kompostowanie reprezentuje proces biologiczny obejmujący biokonwersję organicznych odpadów 

biodegradowalnych w zdrowy, bogaty w próchnicę produkt (kompost) mający zastosowanie jako 

odżywka do gleby i nawóz organiczny. Jego elementy składowe są wykorzystywane w biologicznej 

kontroli różnych patogenów roślin. Wodne ekstrakty z kompostu mogą zastąpić syntetyczne fungicydy. 

Wykorzystanie kompostu w ulepszaniu struktury gleby, jej żyzności i produktywności zostały 

wielokrotnie zbadane. 
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Wermikompostowanie roślin MP wpływa na ich wydajność i syntezę wtórnego metabolitu. 

Wermikompost zawiera większość składników odżywczych, takich jak azotany, fosforany, wapń czy 

potas, dostępne w postaci przyswajalnej przez rośliny. Wermikompost charakteryzuje się dużą 

powierzchnią posiadającą wiele mikro-miejsc dla aktywności drobnoustrojów oraz wysokim 

zachowaniem składników odżywczych. Zawiera różne populacje mikrobów – grzyby, bakterie 

i promieniowce, regulatory i substancje stymulujące rozwój, wytwarzane przez liczne mikroorganizmy. 

Inne produkty takie jak cytokiny i auksyny, wytwarzane przez dżdżownice, powstają w odpadach 

organicznych. W wermikompostach występują również duże ilości związków humusowych, a ich wpływ 

na wzrost roślin jest podobny do stosowanych przez gleby regulatorów wzrostu roślin lub hormonów. 

Najcenniejsze składniki odżywcze to wapń i rozpuszczalny potas, które powodują wzrost roślin 

i zwiększenie plonów. Korzystne działanie wermikompostu wykazano zarówno w uprawach 

ogrodniczych jak i rolniczych. Wermikompost jest bogaty w makro i mikroelementy, które są 

odpowiedzialne za wzrost jakości i ilości plonów. Innymi ważnymi związkami są związki fenolowe, 

reprezentujące dużą grupę wtórnych metabolitów roślinnych. 

 

Wpływ bionawozów na zwiększenie zawartości olejków eterycznych. 

a) Grzyby miko ryzowe 

Grzyby miko ryzowe to korzystnie wpływające mikroorganizmy uznawane za bionawozy. Rozwój 

i zdrowie roślin lądowych w dużej mierze zależą od mikoryzy, która sprzyja ich wzrostowi. Zwiększona 

produktywność roślin AM (AM=VAM: Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) wynikała z ułatwionego 

wchłaniania substancji nieruchomych takich jak fosforany, cynk czy miedź. Uważa się, że odporność na 
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biotyczne i abiotyczne czynniki stresu, jest powiązana z efektem jaki grzyby AM wywierają na 

zwiększanie produkcji hormonów roślin.  

 

 

 

b) Mikroorganizmy zwiększające rozpuszczalność fosforanów 

Innym rodzajem nawozów sztucznych, które mają zdolność do rozpuszczania organicznych 

i nieorganicznych związków fosforu przez wytwarzanie kwasu organicznego lub enzymu fosfatazy są 

mikroorganizmy rozpuszczające fosforany. Bakterie te w połączeniu z grzybami miko ryzowymi wywołują 

efekt synergii, oraz prowadzi do zwiększonego wchłaniania wody i minerałów, co powoduje 

przyspieszony wzrost organizmu gospodarza. Odkryto, że rośliny będące w wegetatywnym stadium 

rozwoju, posiadały więcej zdolności kolonizacji korzenia VAM w porównaniu z fazami kwitnienia 

i owocowania. Rośliny zielne wykazywały większą kolonizację korzeni w porównaniu z krzewiastymi 

i drzewiastymi roślinami. Tak więc, badanie wpływu mikoryzy na stężenie i skład olejku eterycznego w 

roślinach leczniczych wykazało, że inokulacja VAM zwiększa stężenie olejku w nasionach i polepsza 

jakość esencji. 
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c) Nawozy bakteryjne 

Niektóre bakterie zawierają składniki pozytywnie wpływające na rozwój i odgrywają kluczową rolę 

w rozpuszczaniu fosforanów. Aktywność tych mikroorganizmów związana jest z zapotrzebowaniem 

rośliny na fosforany, w regionie korzenia. Inokulacja gleby mieszaninami bakteryjnymi zapewnia 

zrównoważone odżywianie roślin. W ten sposób następuje poprawa wchłaniania azotu i fosforanów 

przez korzeń, dzięki mechanizmowi interakcji pomiędzy bakteriami rozpuszczającymi fosforany 

i bakteriami nitryfikującymi. 

Badania nad symbiotycznym związkiem pomiędzy bakteriami i roślinami dotyczą głównie zbóż i roślin 

trawiastych. Dane w tym zakresie dotyczące roślin leczniczych są ograniczone. Jakkolwiek, zaszczepienie 

Azotobacter w Rosmarinus officinalis zwiększyło stężenie esencji roślinnych. Wykorzystanie bionawozów 

Azospirillum i Azotobacter w roślinie leczniczej Salvia officinalis zwiększyło wysokość rośliny oraz jej 

masę suchą i świeżą. W innym badaniu, biomasa roślin i poziom alkaloidów rośliny Catharanthus roseus 

uległy zwiększeniu, jak małe roślinki zostały zaszczepione bakterią Pseudomonas florescence 

w warunkach stresu wodnego. Dodatkowo, wykorzystanie bionawozów znacznie zwiększyło rozwój 

Thymus vulgaris. Ponadto, wzrost MP może być spowodowany tym, że bakteria rozpuszczająca 

fosforany pomaga roślinom w absorpcji składników odżywczych w szybszym tempie i większej 

akumulacji N, P i K w liściach, w porównaniu do roślin nieszczepionych. Zaszczepienie Hibiscus sabdariffa 

mieszanką bionawozów polepszyło charakterystykę rośliny. Podobne rezultaty zaobserwowano na 

innych MP, takich jak Nigella sativa, Ammi visnaga czy Salvia officinalis. 

 



 

 
 

11 Organiczna uprawa roślin medycznych 

 

Największy uzysk olejków eterycznych i kamauzolenu z hektara rumianku uzyskano przy wykorzystaniu 

bakterii rozpuszczającej fosforany (8 600 g) i nitroxinu (923 g). wynik ten potwierdza, że bionawozy 

można uznać za dobrą alternatywę dla nawozów chemicznych, w przypadku uprawy rumianku. Podobne 

rezultaty osiągnięto w przypadku Azospirillum i Azotobacter, oraz zastosowaniu bakterii rozpuszczającej 

fosforany na roślinie leczniczej Majorana hortensis. Podobnie pozytywny efekt uzyskano dla indeksów 

kiełkowania, takich jak procentowy przyrost i szybkość kiełkowania, żywotność, jak też długość korzeni 

i łodyg Ocimum sanctum i Withania somniferum. Wiele badań opisuje pozytywne wpływ 

mikroorganizmów na zwiększanie wzrostu i parametrów roślin. Tak wiec, najważniejsze bakterie 

stymulujące wzrost to Azospirillum, Azotobacter, i Pseudomonas. Poza wiązaniem azotu 

i rozpuszczaniem związków fosforu w glebie, bakterie te znacząco wpływają na syntezę regulatorów 

wzrostu, takich jak auksyna, giberelina i cytokina, oraz poprawiają wydajność rośliny. 

Uprawy współrzędne roślin medycznych 

“Uprawy współrzędne” to specjalny system upraw charakteryzujący się równoczesną uprawą dwóch lub 

większej ilości gatunków roślin. Zjawisko to jest przydatne w zwiększaniu plonów jednego lub większej 

ilości gatunków, dzięki zdolności takiego systemu do redukcji chwastów i szkodników. Tak więc, technika 

uprawy współrzędnej może zminimalizować ryzyko produkcji. System ten daje możliwość osiągnięcia 

wzajemnych korzyści. 

Niemniej jednak uprawy współrzędne MP są rzadkie. Ocena plonów i ich jakości podczas uprawy w 

różnych systemach agro leśnych wykazała, że wprowadzanie ziół do tych systemów może sprzyjać 

różnorodności biologicznej i zwiększać dochody. 

Dodatkową obawą dotyczącą potencjalnej roli MP w systemach międzyplonowych jest stosowanie 

zrównoważonego podejścia do uprawy takich gatunków. Podjęto próbę wykorzystania w tym celu 

niektórych aromatycznych roślin oleistych, mianowicie Artemisia annua L., Coriandrum sativum L., 

Chamomilla recutita R., Foeniculum vulgare M. i Anethum sowa Kurtz. 
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Wykorzystanie osłony roślin 

W tej metodzie, rośliny uprawiane są na resztkach poprzednich zbiorów. Po zastosowaniu takiej metody, 

zmniejszył się wzrost chwastów. 

 

1.8 Wpływ nawozów organicznych i biologicznych na metabolity wtórne roślin leczniczych 

Badania nad MP wykazały, że przy użyciu nawozów organicznych uzyskuje się maksymalną wydajność 

i najlepszą jakość metabolitów wtórnych. Wyniki wskazują, że zastosowanie bakterii rozpuszczających 

fosforany oraz wiązanie azotu w ziołach majeranku prowadzi do zwiększenia wydajności olejku 

eterycznego. Bakterie te zwiększają zawartość oleju w roślinie ze względu na wzrost liczby wydzielania 

gruczołów i biosyntezę mono terpenów. Wyniki pokazują, że wzrost dostępnych fosforanów w glebie 

może znacznie zwiększyć stężenie chlorofilu A (28%) i całkowitej ilości chlorofilu (19%). 

Roślina medyczna Vinca (Caharanthus roseus) zaszczepiona bakterią Pseudomonas flurescence 

zwiększyła produkcję biomasy i zawartość alkaloidów, w warunkach stresu. 

Wykazano zwiększoną zawartość materii organicznej, zdolność zatrzymywania wody w glebie, 

wzmożoną aktywność hormonalną, zwiększony pobór składników pokarmowych przez rośliny oraz 

ogólnie ulepszoną chemiczną i fizyczną strukturę ściółki roślinnej, w wyniku stosowania nawozów 

organicznych. 
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