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2 Organiczna uprawa roślin medycznych 

Rozdział 2 Czynniki środowiskowe wpływające na ekologiczną uprawę MP - 

tolerancja ekologiczna 

 

 Streszczenie modułu 

W drugim rozdziale, omawiane są czynniki środowiskowe wpływające na uprawy organiczne MP oraz ich 

tolerancja na światło, temperaturę, wilgotność, wysokość, średnie opady, dostęp do wody, efekt 

cieplarniany. Pokazujemy tu znaczenie charakterystyki genetycznej MP oraz sposób obchodzenia się 

z tymi roślinami, ponieważ obie te kwestie mają wpływ na ich efektywną uprawę. 

 

 Rezultaty nauczania 

 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

1. Wiedzę, zrozumienie i profesjonalne umiejętności w zakresie: 

1.1. Wyjaśnienie różnych metod uprawy organicznej i ochrony roślin medycznych. 

1.2. Różne czynniki (agromelioratywne i środowiskowe) wpływające na organiczną uprawę MP. 

1.3. Podstawy uprawy organicznej. 

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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Liczne czynniki środowiskowe wpływają na uprawy roślin MP. Najważniejsze z nich to: 

 

2.1 Światło: 

Światło, oprócz energii wiązań chemicznych w związkach chemicznych, jest drugim głównym typem 

użytecznej energii i jedynym zewnętrznym, który zapewnia utrzymanie życia na naszej planecie. Dla 

roślin – jest to jedyne źródło. Światło wpływa na fotosyntezę. Światło wpływa na fotosyntezę, otwieranie 

i zamykanie aparatów szparkowych, ruchy roślin, kiełkowanie nasion, kwitnienie i wzrost wegetatywny, 

np. tworzenie bulw. Oprócz tych podstawowych procesów fizjologicznych światło stymuluje również 

akumulację ważnych składników MP. Na przykład, sucha, słoneczna pogoda zwiększa proporcje 

glikozydów w wilczej jagodzie. 

 

2.2 Temperatura: 

Temperatura jest podstawowym czynnikiem wpływającym na uprawy MP. Znaczące odstępstwa od 

optymalnej temperatury uprawy, w obie strony, może spowodować poważne uszkodzenia, a nawet 

obumarcie rośliny. Dla przykładu, spadek temperatury do poziomu zera, szczególnie jeśli jest gwałtowny, 

powoduje tworzenie się kryształków lodu, w przestrzeniach między komórkowych roślin. W wyniku 

uszkodzenia ścian, woda wydostaje się z komórek, co powoduje ich obumieranie. Absorpcja wody 

maleje w niskich temperaturach, a niewystarczająca ilość wolnej wody w komórce zagraża prawidłowym 

procesom metaboliczny. 

Z drugiej strony, umiarkowany wzrost temperatury stymuluje wzrost siewek i podwyższa tempo 

fotosyntezy. Szybkość oddychania zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. 

 

2.3 Wilgotność powietrza: 

Zgodnie z definicją, para wodna unosząca się w powietrzu jest wyznacznikiem wilgotności powietrza. 

Widoczne formy wilgotności to chmury i mgła. Głównymi źródłami pary wodnej w atmosferze są 

parowanie wody z powierzchni ziemi i transpiracja z roślin. Wilgotność znacząco wpływa na życie roślin i 

klimat. Odparowanie wody, jej kondensacja i wytrącanie zależą od wilgotności względnej, a wilgotność 

wpływa na strukturę, formę i transpirację wszystkich roślin, w tym MP. 
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2.4 Wysokość: 

Wysokość jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na uprawę roślin MP. W rzeczywistości, 

wysokość ogranicza wzrost MP. Wraz ze wzrostem wysokości, spada temperatura i ciśnienie 

atmosferyczne, podczas gdy rośnie prędkość wiatru, względna wilgotność oraz intensywność światła. 

Niektóre MP są przystosowane do upraw na dużych wysokościach, są to: walerian, arcydzięgiel, mięta, 

melisa, dziurawiec, łopian czy jeżówka. Niższe wysokości, szczególnie w klimacie śródziemnomorskim, są 

bardzo korzystne dla uprawy takich gatunków jak tymianek, szałwia, lawenda czy rozmaryn. Olejki z 

roślin uprawianych na takich wysokościach, są lepszej jakości. 

Tak więc, wysokość jest czynnikiem środowiskowym, który łączy różne wskaźniki, określające warunki 

klimatyczne dla niszy ekologicznej. 

 

2.5 Opady deszczu: 

Opady deszczu są również ważnym czynnikiem wpływającym na uprawę MP. Głównym źródłem wody 

dla gleby jest deszcz. Opady deszczu i śniegu mają duży wpływ na warunki klimatyczne. Woda z opadów 

dostaje się do rzek i jezior, przenika do gleby tworząc podziemne zasoby, a reszta odparowuje. Minerały 

dostępne w glebie rozpuszczają się w wodzie, a następnie są absorbowane przez rośliny. Woda wpływa 

na charakterystykę morfologiczną oraz fizjologię roślin. Ciągły deszcz może prowadzić do utraty 

substancji rozpuszczalnych w wodzie z liści i korzeni poprzez ługowanie; znane jest to w przypadku 

niektórych roślin wytwarzających glikozydy i alkaloidy. 

 

2.6 Zasoby wody: 

Miejsce uprawy, jak i właściwe nawadnianie, jest bardzo ważne dla prawidłowego wzrostu roślin. 

Kluczowe jest unikanie terenów bagiennych lub wód zastanych. Roślin MP nie można uprawiać na 

glebach ciężkich i zatrzymujących wodę. 

W zależności od dostępnych zasobów wody, wyróżniamy różne typy gleby: 

- Dobrze nawodnione: grunty nawadniane (zraszane) lub  z dużymi opadami, 

- Słabo nawodnione: sucha gleba (mikro nawadnianie). 

Odpowiednią glebą do uprawy MP jest gleba w suchych strefach. Udowodniono, że w glebie tego typu, 

jakość i obfitość olejków eterycznych w biomasie roślin jest wyższa niż w glebie nawadnianej. Na 

przykład, taka tendencja występuje w uprawach lawendy, tymianku, rozmarynu i dziurawca. Ponadto 

odnotowano dobre plony z upraw kminku, kopru włoskiego i anyżku. 

Nawadniana gleba nadaje się do uprawy wielu gatunków, takich jak mięta, bazylia, mięta pieprzowa, 

waleriana, wykorzystywanych jako całe rośliny, lub tylko ich liście, albo korzeń. 
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2.7 Rośliny o znaczeniu poliploidalnym - względy ekologiczne 

Komórki roślin zawierające dwa zespoły chromosomów, otrzymane w wyniku połączenia jednego 

chromosomu z pyłku, i jednego z komórek jajowych, nazywane są diploidami i oznaczane jako "2n". 

Termin "poliploidia" stosuje się do roślin z więcej niż dwoma zestawami chromosomów w komórkach; 

gdy występują cztery zestawy, rośliny są opisane jako tetraploidy i oznaczone jako "4n". 

Tetraploidia powodowana jest poprzez zastosowanie kolchicyny, która hamuje tworzenie wrzeciona 

podczas podziału komórki, tak że podzielone chromosomy nie są w stanie oddzielić się i przejść do 

komórek potomnych. Dwa zestawy chromosomów pozostają w jednej komórce, co powoduje powstanie 

roślin tetraploidalnych. 

Leczenie kolchicyną można stosować na różne sposoby. Poza tym, wszystkie terapie zależą od efektów, 

wywołanych w tkance twórczej. Na przykład nasiona można namoczyć w rozcieńczonym roztworze 

kolchicyny. Alternatywnie, sadzonki, gleba wokół siewek lub młode pędy można traktować roztworem 

kolchicyny. Stan tetraploidalny jest określany przez zwiększoną wielkość ziaren pyłku i aparatów 

szparkowych oraz przez liczbę chromosomów w preparatach z końcówkami korzeniowymi. Te solidne 

i zdrowe rośliny tetraploidalne mają zalety ekologiczne, ponieważ są łatwe w uprawie i osiągają dobre 

plony. 

 

 

2.8 Dziedziczność, zmienność i ekologia 

Mutacja: 

Każda dziedziczna zmiana struktury genu na chromosomie lub zmiana liczby chromosomów jest 

oznaczana jako mutacja. Mutacje roślin można klasyfikować ze względu na sposób powstania 

(spontaniczne i wywołane mutacje); czas pojawienia się fenotypu (mutacje recesywne i dominujące); 

rodzaj komórek, na które wpływają (mutacje somatyczne i germinalne); rodzaj materiału genetycznego, 

na który wpływają (mutacje chromosomalne, genomowe i punktowe) oraz mechanizmy działania 

(mutacja w przód, tył i supresja). 

Niektóre czynniki, zwane mutagenami lub czynniki mutagennymi, mogą sztucznie wytwarzać mutacje. 

Podstawowe typy mutagenów dzielą się na mutageny fizyczne i chemiczne. 
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Krzyżowanie: 

Hybryda jest wynikiem łączenia się lub krzyżowania dwóch odmiennych genetycznie roślin z pożądanymi 

genami lub genotypami, w jednym organizmie. Hybrydyzacja to proces, w wyniku którego powstają 

hybrydy. Hybryda to organizm, który powstaje w wyniku krzyżowania dwóch gatunków lub odmian 

różniących się co najmniej jednym zestawem cech. 

Hybrydyzacja między homozygotycznymi szczepami, które były uprawiane przez wiele pokoleń na 

zasadzie kojarzenia krewniaczego, wprowadza efekt heterozygotyczny, który zwiększa wigor, rozmiary 

i inne cechy charakterystyczne roślin. 

Procedura otrzymywania hybryd, w tym z roślin leczniczych obejmuje następujące kroki: 

1. Wybór roślin matecznych: z dwóch, wybranych roślin matecznych, przynajmniej jedna powinna 

być dobrze przystosowana do warunków lokalnych. 

2. Emaskulacja: proces usuwania pręcików, pylników lub ziaren pułku kwiatu, bez naruszania 

żeńskich narządów rozrodczych. Emaskulacja jest niezbędna w przypadku kwiatów biseksualnych. 

3. Opaski chwytne: od razu po emaskulacji, kwiaty lub kwiatostany są zamykane w odpowiednich 

opaskach, co zapobiega przypadkowemu zapyleniu. 

4. Zapylenie: dojrzałe, żyzne i zdolne rozwoju ziarna pyłku umieszczone są na znamieniu słupka 

rośliny.  

5. Uprawa roślin F1 (pierwsza generacja): po zapylaniu następuje nawożenie. Nawożenie powoduje 

formowanie się nasion. Dojrzałe nasiona pokolenia F1 są zbierane, suszone i przechowywane. Te 

nasiona są uprawiane do produkcji hybryd F1 - mocnych i zdrowych. 
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2.9 Efekt cieplarniany: 

Normalnie, promienie słoneczne docierają do powierzchni Ziemi, a ich ciepło oddawane jest z powrotem 

do atmosfery. Jakkolwiek, kiedy zwiększa się poziom dwutlenku węgla, w atmosferze formuje się gruba 

warstwa, która to ciepło zatrzymuje. W konsekwencji, temperatura rośnie, a atmosfera ulega ociepleniu. 

Nazywamy to efektem cieplarnianym. W krótkim okresie czasu, ilość dwutlenku węgla wzrosła z 290 

ppm do 330 ppm, w związku z wycinaniem lasów i nadmiernym wypalaniem paliw kopalnych. Biorąc pod 

uwagę stopień, w jakim poziom dwutlenku węgla rośnie w atmosferze, należy się spodziewać wzrostu 

temperatury globalnej. Tak zwane globalne ocieplenie o dwa lub trzy stopnie spowodowałoby topnienie 

polarnych czap lodowych, powodzie na obszarach przybrzeżnych, zmianę cyklu hydrologicznego 

i zatopienie wielu wysp. Gazy powodujące efekt cieplarniany to głównie dwutlenek węgla, dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, chlorofluorowęglowodory. 
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