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2 Organiczna uprawa roślin medycznych 

Wprowadzenie 

 

 Streszczenie modułu 

W Rozdziale 3 zajmujemy się wprowadzeniem do uprawy roślin chronionych i zagrożonych, oraz ich 

wpływem na bioróżnorodność. Prezentujemy tu podstawowe rozważania dotyczące wyboru pomiędzy 

MP uprawianymi i dziko rosnącymi. Omawiane są również kwestie związane z wpływem złych praktyk 

uprawy MP na ich produkcję i rentowność, oraz komercyjną uprawę MP na dużych gospodarstwach. 

Ponadto, omawiamy tu główne wyzwania w zakresie ochrony wartościowych roślin medycznych oraz 

dynamicznej ochronie zagrożonych roślin uprawnych. 

 

 Rezultaty nauczania 

 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

1. Wiedzę, zrozumienie i profesjonalne umiejętności w zakresie: 

1.1. Wpływ nawozów organicznych i biologicznych na metabolity wtórne roślin leczniczych 

1.2. Zasady wprowadzania chronionych i zagrożonych roślin MP do upraw. 

1.3. Wyzwania w zakresie zachowania upraw medycznych. 

 

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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Rozdział 3 Wprowadzenie chronionych i zagrożonych roślin do uprawy - wpływ 

na różnorodność biologiczną. 

 

3.1 Wprowadzenie 

Rośliny lecznicze (MP) to użyteczne zasoby naturalne, których nadmierna eksploatacja może 

spowodować niedobór różnych ziół i zahamowanie rozwoju wielu gatunków występujących 

w przyrodzie. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na te rośliny, bardzo ważne staje się 

zachowanie wyżej wymienionych gatunków poprzez ich uprawę na dużą skalę lub poprzez zapewnienie 

ochrony lasów w celu ich zrównoważonego wykorzystania. Nacisk powinno położyć się na uprawę roślin 

leczniczych jako regularnych upraw, zamiast zbierania ich ze środowiska naturalnego, co 

zagwarantowało by zachowanie tożsamości botanicznej, poprawę jakości i ciągłości dostaw. 

 

3.2 Rośliny dziko rosnące czy uprawne 

Od początków rolnictwa opinia o skuteczności leczniczej dzikich roślin w stosunku do uprawnych była 

pomniejszana lub też całkowicie wypierana. Pytanie o skuteczność roślin rosnących dziko versus tych 

uprawnych wydaje się tak stare jak samo rolnictwo. Teoretycznie uprawa dzikich gatunków roślin wiąże 

się z pomniejszaniem puli genowej, czasami nawet drastycznym. W rzeczywistości, w zależności od trybu 

rozmnażania roślin i liczby osobników wyprodukowanych podczas pierwotnej selekcji z natury, zdolność 

rośliny do adaptacji do zmienności warunków i do utrzymania dobrego stanu zdrowia może być 

zagrożona. 

Różnorodność biologiczna również może zostać naruszona i może wpłynąć na jakość roślin. Ogólnie rzecz 

biorąc, dziki ekosystem jest wykorzystywany jako model do ustalenia warunków rolniczych. Większość 

konwencjonalnych praktyk rolniczych zmniejsza liczbę i odmiany mikroorganizmów glebowych. 

Ponieważ odżywianie roślin zależy silnie od produktów ubocznych metabolizmu milionów innych (mikro) 

organizmów żyjących w tym środowisku, zmniejszenie bioróżnorodności mikroflory w środowisku 

niekorzystnie wpłynie na zdrowie roślin. 

 

3.3 Wpływ złych praktyk w uprawach 

Dylemat “dzikie czy uprawne” sięga bardzo głęboko i ma wpływ na zmianę naszego sposobu 

postrzegania natury. W przypadku populacji ludzkiej, nasza aktywność wpłynęła na dzikie siedliska, wiele 

roślin leczniczych stało się rzadkich lub zagrożonych, a wiele osób uważa uprawę roślin leczniczych za 

problem ekologiczny. 

W trakcie rozwoju tego procesu uprawy wprowadzono spektrum praktyk, od gromadzenia upraw po 

zaawansowane technologicznie rolnictwo przemysłowe. W trakcie tego procesu różnorodność 

biologiczna w ekosystemie rolniczym nie została odpowiednio skorelowana ze stopniem 

uprzemysłowienia. Jeśli plon posiada minimalną różnorodność genetyczną, może być łatwo zniszczony 

przez pojedynczy typ drapieżnika. 
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Ludzka tendencja, by zmniejszać nakład pracy, i zwiększać zyski, równocześnie lekceważąc prawa natury, 

na dłuższą metę działa przeciwko ludziom. Wszystkie te praktyki mające na celu osiągniecie szybkich 

zysków w rolnictwie przemysłowym są nierozsądne. Jest to szczególnie hodowla rodowodowa i 

monokultura, systematyczna eliminacja mikroorganizmów z powodu stosowania sztucznych nawozów, 

herbicydów i fungicydów; inżynieria genetyczna itp. Ponadto połączenie firm nasiennych spowodowało 

ciągłą utratę różnorodności biologicznej w ciągu ostatniego stulecia. Aby naprawić te szkody, konieczne 

jest poznanie naturalnych wymagań dla uprawy roślin. Wyzwanie to polega na zwiększeniu świadomości 

i szacunku dla naturalnych procesów i może być realizowane poprzez wdrażanie postępów naukowych. 

 

3.4 Uprawa MP na komercyjnych gruntach rolnych i gruntach prywatnych 

Uprawa MP na ziemiach wspólnoty jest dobrze ugruntowana. Dostępna jest również dobra znajomość 

obsługi i marketingu. Zapewniony jest łatwy dostęp do zasobów, a także do rynków międzynarodowych i 

tradycyjnych. Dodatkowo, silny charakter niektórych z tych upraw, aby przetrwać testowanie warunków 

pogodowych, przyczynia się do pozytywnego dochodu z tych działań. Jednak uprawa MP na 

komercyjnych ziemiach rolniczych nie jest tak duża, jak potrzeba. 

Uprawa roślin leczniczych na gruntach wspólnych jest dobrze ugruntowana. Dostępna jest również 

dobra znajomość procesu uprawy i marketingu. Charakteryzuje się łatwym dostępem do zasobów jak 

również do rynków wewnętrznych i międzynarodowych. Dodatkowo, zdrowy charakter niektórych z 

upraw, pozwalający na przetrwanie w trudnych warunkach pogodowych przyczynia się do korzystnego 

wyniku takich upraw. Niemniej jednak, uprawa MP na komercyjnych ziemiach rolniczych nie pokrywa 

istniejącego zapotrzebowania. 

Zapotrzebowanie na rośliny lecznicze jest wysokie i bardzo szybko rośnie. Ilość dostępnego na rynku 

materiału roślinnego nie pokrywa potrzeb przemysłu farmaceutycznego. Podaż nie jest wystarczająca i 

uważa się, że odpowiednim rozwiązaniem tego problemu jest zwiększenie upraw MP na terenach 

prywatnych. Ponadto, wiele firm farmaceutycznych zaczęło kontraktować uprawy bezpośrednio, 

dostarczając materiału i wiedzy.  

Uprawa roślin leczniczych na prywatnych gruntach sprawdziła się w wielu regionach, ponieważ 

zwiększyła zarówno zyski jak i poziom zatrudnienia. Uprawy obejmują zarówno miejscowe gatunki roślin 

jak również nowe uprawy dla wybranych obszarów. 

Liczne przypadki dotyczące rolników i producentów wskazują na ważne czynniki uzasadniające uprawę 

roślin leczniczych na skalę komercyjną. Najważniejsze z nich to: 

• Duży zakres jeśli chodzi o zapotrzebowanie oraz stabilne prognozy ekonomiczne; 

• Wiele roślin ma długą tradycję upraw; 

• Relatywnie większy dochód dla rolników, w porównaniu do innych upraw; 

• Lepsza wydajność w uprawie MP w porównaniu z innymi uprawami, ponieważ uprawa tej 

pierwszej wymaga mniej zasobów i jest stosunkowo łatwa; 

• Rośliny MP to gwarantowane rynki zbytu i ceny; 
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• MP generują więcej miejsc pracy niż uprawy sezonowe, niemniej jednak określone inwestycje są 

często niezbędne do rozpoczęcia produkcji a zwrot z inwestycji trudniej jest przewidzieć. 

Oczywiste jest, że uprawa MP na komercyjnych gruntach rolnych i gruntach prywatnych jest niezbędna 

do zapewnienia surowca wysokiej jakości dla przemysłu z jednej strony i do zachowania tożsamości 

gatunku z drugiej. Producenci i przetwórcy MP ogólnie zgadzają się, że istnieją możliwości 

marketingowe, ale istnieje wiele problemów do rozwiązania i wyraźnie potrzebne jest większe wsparcie 

rządowe. 

Podstawowe problemy to: 

• Brak ogólnodostępnych specjalistycznych maszyn; 

• Brak odpowiednich magazynów i suszarni; 

• Brak dostępu do nasion o odpowiedniej jakości (wysokowydajne odmiany) 

• Brak wiedzy na temat zarządzania poszczególnymi uprawami (szczególnie w odniesieniu do 

wymagań nawozowych); 

• Brak zatwierdzonych herbicydów/pestycydów oraz nieznajomość technik zbiorów; 

• Problemy rynkowe często przeważają nad wykonalnością projektów upraw, ze względu na 

kwestie związane z marketingiem. 

 

3.5 Metody ochrony 

Stosuje się różne metody, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia i istniejących zagrożeń dla gatunków 

MP. Są to techniki ochrony in situ i ex situ. Metoda ochrony zależy od charakterystyki biologicznej 

danego gatunku i jego źródeł surowca. Według źródła surowca, gatunki MP zostały podzielone na trzy 

grupy: wystarczające, ograniczone i niewystarczające. 

• Gatunki z wystarczającymi zasobami surowca są eksploatowane jak zwykłe gatunki. 

• Rozpowszechnione gatunki charakteryzują się dużą różnorodnością fenotypową, ale niskimi 

źródłami surowca. Dzikie populacje tych gatunków nie są zagrożone w ich naturalnych 

siedliskach. Niemniej jednak rozpoczęto pobieranie próbek ich różnorodności, aby zapewnić ich 

dalsze wykorzystanie w uprawie. 

• Gatunki o niskim poziomie surowca i wąskiej adaptacji ekologicznej ciężko wprowadzić do 

upraw. Grupa ta obejmuje rzadkie i zagrożone rośliny. 

 

3.6 Wyzwania w ochronie roślin leczniczych 

3.6.1 Zwiększenie ochrony roślin leczniczych poprzez rolnictwo 

Rolnictwo przemysłowe intensywnie rozprzestrzeniło się w XX wieku, a co za tym idzie, wzrosło 

zrozumienie niezbędnych zmian w kontekście polityki ekologicznej. Rozwój ekologii w drugiej połowie XX 
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wieku przyczynił się do zmiany poglądów ludzi na przyrodę. Praca ekologów i twórców innowacji 

w rolnictwie ekologicznym oferuje szereg praktyk znanych jako "Nature Farming". 

Szczególną uwagę poświęcono uprawie jadalnych roślin wieloletnich (projektowanie ekologiczne). 

Permakultura i inne praktyki ekologiczne traktują dzikość jako zasadniczy element zachowania 

różnorodności biologicznej i zdolności systemu do przystosowania się do zmieniających się warunków. 

Dzikie warunki upraw można tworzyć na małą skalę, wykorzystując żywopłoty do podziału pól, lub 

naturalne pasy oddzielające rzędy w mieszanym systemie upraw. Obecnie, odtwarzanie naturalnych 

warunków upraw stało się narzędziem do zwiększania innowacyjności w tym zakresie. 

 

3.6.2 Ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego 

Ostatnie lata potwierdzają wartość środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, w zwiększaniu 

zrozumienia tego, w jaki sposób poszczególne gatunki przyczyniają się do całości. Stało się jasne, że 

interakcje różnych gatunków tworzą dynamiczny, samoregulujący się system, który nabiera własnego 

życia. Obecność "szkodników" nie wpływa na zdrowe rośliny, a równowaga danego ekosystemu jest 

zbliżona do stanu dzikiego.  

Ponadto, postępujące wyniszczanie siedlisk MP, a także inne związane z tym zagrożenia na świecie, 

stawiają pytanie, w jaki sposób zachować naturalny stan, unikając dalszego rozpadu? Konieczne wydaje 

się nadanie odpowiedniej wartości zagrożonym gatunkom, aby je ocalić. Niemniej jednak tak zwane 

metody "symulowania naturalnych warunków" lub "uprawy w naturalnych warunkach" są jeszcze 

bardziej powiązane z naturą. 

3.6.3 Zachowanie poprzez ochronę 

Na zachowanie MP może wpływać ich status ochrony. Należy tu wziąć pod uwagę dwa ważne czynniki: 

przepisy dotyczące ograniczeń zbiorów dla poszczególnych gatunków, oraz ilość materiału potrzebnego 

do rozmnażania, uprawy i zrównoważonego zbioru. W niektórych przypadkach, zachowanie gatunków 

MP poprzez ich ochronę, się sprawdza. Na obszarach chronionych rośliny są mniej narażone na 

nielegalne zbiory. Skuteczne zachowanie gatunków poprzez ich ochronę zostało wdrożone w niektórych 

miejscach o dużym znaczeniu takich jak Park Narodowy Krugera, Rezerwat Hluhluwe czy Mkhambathi. 

Jednak podejścia tego nie można skutecznie wdrożyć wszędzie, ponieważ wykazuje pewne wady dla 

zbieraczy roślin MP. Z tego powodu społeczności opracowały model zarządzania uprawami MP, który 

zaczyna się od stanu dzikiego, bez przecinania i przechodzenia. Model ten nie wymaga aktywnego 

zarządzania uprawą roślin. Przeciwnie, opiera się na założeniu, że jeśli gatunek jest przedmiotem troski 

ludzi, pielenie może mieć miejsce, gdy gatunek jest na wolności. Chociaż wymaga to wkładu 

energetycznego, odchwaszczanie chronionych MP umożliwia zarządzanie w ich własnym środowisku, 

a tym samym przyczynia się do ich ochrony. 

Zachowanie MP poprzez ich ochronę ma również znaczenie społeczne. Tradycyjnie kobiety są głównymi 

graczami, jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się roślinami leczniczymi, ponieważ łatwo 

wpisują się w ich harmonogramy pracy. Działania te często reprezentują gromadzenie i transport 

surowców MP na rynek. 
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Z drugiej strony, te małe firmy pomagają w zachowaniu tradycji oraz przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia, szczególnie odczuwalnego na obszarach wiejskich. 

Znaczenie tradycyjnej wiedzy o roślinach jest oczywiste ze względu na potrzebę prowadzenia badań (w 

poszukiwaniu nowych leków) które zakładają pomoc rdzennych mieszkańców w rozpoznaniu 

zastosowań lokalnej flory, z równoczesną ochroną praw intelektualnych. Istnieją tradycyjne podejścia, 

ułatwiające zachowanie roślin leczniczych. Niemniej jednak, zmniejsza się wykorzystanie tradycyjnej 

żywności, ponieważ stosowanie jej wiązało się zwykle z ubóstwem. Wiele osób polega bardziej na 

żywności komercyjnej, ponieważ nie chcą być postrzegani jako osoby biedne. 

 

 

 

3.6.4 Zachowanie poprzez zarządzanie zasobami genetycznymi oraz zapewnianie 

stabilności/zróżnicowania genetycznego 

Współczesne podejście do określania zmienności genetycznej zwykle wykorzystuje trzy rodzaje 

markerów genetycznych – markety morfologiczne, biochemiczne i molekularne. 

• Markery morfologiczne (np. wysokość rośliny, kształt liści, kolor, itp.) to najstarsze i najszerzej 

wykorzystywane markery w określaniu stabilności/zmienności genetycznej. Niemniej jednak, 

brakuje im szczegółowości, ponieważ geny, w zależności od warunków środowiskowych, mogą 

się różnie objawiać, co powoduje dużą zmienność fenotypów wśród osobników tego samego 

gatunku. 

• Markery biochemiczne (np. zawartość albumin, profile izozymowe lub zawartość olejku 

eterycznego w pojedynczym organizmie) również uważa się za niespecyficzne, ponieważ cechy 

biochemiczne są podatne na zmiany i ściśle związane ze środowiskiem danej jednostki. 

• Markery molekularne wykorzystywane są od lat 80-tych, od momentu opracowania technologii 

modyfikacji genetycznej. Markery molekularne to nowoczesne narzędzie służące określaniu 

zmienności genetycznej. Pokazują one zróżnicowanie pomiędzy indywidualnymi osobnikami na 

poziomie DNA, które jest ostateczne i nie ulega zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. 
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Markery molekularne wykorzystywane do potwierdzania stabilności/zmienności genetycznej posiadają 

różne właściwości, oraz określone wady i zalety. W związku z tym można je klasyfikować jako markery 

dominujące i współdominujące; markery o różnym zasięgu genomu; o różnej specyfice, koszcie, łatwości 

interpretacji analitycznej otrzymanych danych itp. 

Pomimo tej obfitości, markery molekularne dostarczają dużo informacji o zmienności genetycznej 

pomiędzy osobnikami, populacjami i odmianami. W związku z tym ich stosowanie jest uniwersalne nie 

tylko dla roślin, ale również dla wszystkich żywych organizmów. 

W tym kontekście, markery molekularne można uznać za niezbędne narzędzia w uprawie MP, ze 

względu na: 

• Odtwarzanie szczepu (typowanie DNA) i mapowanie genomu; 

• Badanie i ocenę stabilności genetycznej, zmienności i relacji; 

• Zarządzanie zasobami genetycznymi i bioróżnorodnością; 

• Badanie relacji filogenetycznych 

Wśród tych praktycznych zastosowań, zarządzanie zasobami genetycznymi i ich zachowanie mają 

podstawowe znaczenie. 

Główny cel zarządzania zasobami genetycznymi to możliwie największe zachowanie obecnego 

zróżnicowania genetycznego gatunków. Skuteczność tego procesu zależy w dużej mierze od informacji 

genetycznych dostępnych na temat badanej plazmy zarodkowej. 

 

 

 

Markery molekularne dostarczają bezpośredniej informacji genetycznej dla ochrony ex-situ i in-situ. Dla 

ochrony ex-situ istotne jest pozyskiwanie danych dotyczących różnorodności zbiorów. W tym celu 

markery molekularne można wykorzystać do: 

• Rozpoznania wartościowej zmiennej genetycznej, która jest niedostatecznie reprezentowana w 

zbiorze próbek; 

• Identyfikacji duplikatów akcesji i monitorowania zmian w strukturze genetycznej w miarę 

generowania akcesji; 

• Oceny dostępnej różnorodności genetycznej dla każdego z gatunków; 
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• Dostarczenia precyzyjnej i szczegółowej informacji w porównaniu do tej uzyskanej w wyniku 

klasycznej analizy fenotypu; 

• Szybkiej identyfikacji typów i cech. 

Z podstawowego punktu widzenia informacja o markerach molekularnych może umożliwić dalszą 

identyfikację użytecznych genów zawartych w puli. 

Dane molekularne na temat bioróżnorodności dostarczają niezbędnych informacji do ustalenia 

kluczowych miejsc, które dokładnie odzwierciedlają całą pulę. 

W ramach ochrony ex-situ (przez przeniesienie do ekosystemu zastępczego), markery molekularne 

wykorzystywane są do: 

• Określania tożsamości oraz/lub podobieństw akcesji lub indywidualnych osobników; 

• Pomiar struktury różnorodności pomiędzy osobnikami, akcesjami, populacjami i gatunkami; oraz 

wykrywanie określonych alleli lub sekwencji nukleotydowych w taksonie, sukcesji w banku genów lub w 

populacji in situ (w pierwotnym środowisku) 

3.6.5 Ochrona poprzez zrównoważone uprawy 

Inną metodą ochrony roślin leczniczych jest zrównoważony zbiór ich elementów, tak jak zrównoważony 

sposób usuwania ich korzeni czy kory, podczas zbiorów. Na przykład, udowodniono, że kora drzew 

potrafi się zregenerować, jeśli po tym jak w miejscu usunięcia kory naniesie się błoto. W rzeczywistości 

metoda ta umożliwia przetrwanie gatunkom w ich naturalnym środowisku. Jakkolwiek, zastosowanie 

metody zrównoważonych zbiorów jest trudne, szczególnie w przypadku, zbieraczy roślin leczniczych, 

którzy robią to zarobkowo. Mimo że uprawa zapewnia długoterminowe przetrwanie gatunku, w 

przypadku przedłużania procesu mogą pojawić się pewne problemy. 

Dodatkowo, istnieją wyzwania stojące przed sprzedawcami roślin związane z ochroną poprzez zbiory. 

Wiele osób korzysta z medycyny naturalnej. Wysoki poziom bezrobocia, urbanizacja, wycinanie 

naturalnych habitatów roślinnych pod ziemie uprawne, jak również niski poziom edukacji w tym 

zakresie, to główne elementy przyczyniające się do rosnącego zapotrzebowania na rośliny lecznicze. 

Wszystko to łączy się ze zwiększoną ilością osób zbierających wybrane rośliny dla zysku. 

Wykorzystywane przez nich niewłaściwe metody zbiorów doprowadziły do zmniejszenia liczby roślin 

leczniczych lub nawet całkowitego wyginięcia pewnych gatunków. 

Handel roślinami leczniczymi stanowi ważny sektor gospodarki, a nadmierne zbiory, szczególnie korzeni i 

nasion, w pewnych krajach zmniejszyły stopień odtwarzania się wybranych gatunków. Wysoka stopa 

bezrobocia, szczególnie wśród kobiet, spowodowała, że uprawa i sprzedaż roślin leczniczych stała się dla 

nich ciekawą alternatywą. Stąd też duży wzrost zapotrzebowania na rośliny medyczne, przekraczający 

zasoby tych roślin dostępne w naturze. Większa część roślin leczniczych dostępnych na rynku zbierana 

jest w środowisku naturalnym, co w połączeniu z powiększającą się populacją ludzką, doprowadziło do 

lokalnego zanikania wielu gatunków. 
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Niedobór popularnych roślin leczniczych zwiększył ceny rynkowe. Poza rosnącymi szybko cenami, 

pojawiają się dodatkowe problemy w postaci niskiej jakości materiału roślinnego, niewystarczającej 

stabilizacji produktu oraz warunków sprzedaży. Stanowi to poważny problem i może zagrozić: 

 Usługom opieki zdrowotnej, ze względu na problemy spowodowane niewłaściwym 

wykorzystaniem roślin leczniczych; 

 Bioróżnorodności zasobów, ze względu na duży nacisk na zwiększanie zbiorów roślin MP; oraz 

 Ekonomicznej stabilności osób zależnych żyjących z handlu. 

Patrząc z tej perspektywy, zrównoważony rozwój branży leczniczej zależy od większości sprzedawców 

produktów leczniczych, utrzymujących się z roślin leczniczych. Istnieje potrzeba wprowadzenia 

specjalnych programów edukacyjnych, które pozwolą sprzedawcom produktów leczniczych na 

zastanowienie się nad kwestiami, stanowiącymi wyzwanie dla ich działalności. 

3.6.6 Zachowanie poprzez ochronę prawną i edukację 

Poza zrównoważoną uprawą, ochrona prawna ma również duży wpływ na zachowanie roślin MP. 

Wysiłki podjęte w celu zachowania populacji roślin leczniczych przy pomocy krajowych regulacji 

prawnych, w większości przypadków nie osiągnęły sukcesu. Powodem tego jest agresywne zachowanie 

osób, naruszających obszary chronione i niszczących naturalne środowisko występowania roślin 

leczniczych. 

Poza działaniami rządu, mającymi na celu złagodzenie tego procesu, podjęto środki zmierzające do 

ograniczenia możliwości zbierania roślin leczniczych w ich naturalnym środowisku. W rzeczywistości, 

wiele jeszcze jest do zrobienia, aby zapewnić, że zbieracze roślin leczniczych rozumieją jak ważne jest 

respektowanie przepisów dotyczących ochrony tych roślin, dla ich przetrwania. Choć ministerstwa 

rolnictwa w różnych krajach wprowadziły pozwolenia jako środki kontrolne mające służyć ograniczeniu 

niezrównoważonych zbiorów wybranych roślin leczniczych, nadal nie powstrzymało to nielegalnych 

zbiorów roślin, w ich naturalnym środowisku. 
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Należy wprowadzić ograniczenia prawne mające na celu wzmocnienie ochrony roślin poprzez 

zarządzanie ich uprawą i zbiorami. Istotne znaczenie ma opracowanie i wdrożenie przepisów 

handlowych regulujących zbiory i handel roślinami leczniczymi, w tym wymogi dotyczące ochrony ziół. 

Celem w perspektywie długoterminowej jest osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy ograniczeniem 

dostępu do roślin (w celu zachęcenia do upraw komercyjnych) i zapewnieniem ochrony różnorodności 

biologicznej. 

Wszystkie te czynniki pokazują, że edukacja w obszarze ochrony gatunków jest niezbędna. Pozwoliłaby 

na zwiększenie świadomości w zakresie potencjalnych metod ochrony roślin leczniczych. 

 

3.7 Dynamiczna ochrona zorientowana na uprawę zagrożonych MP 

Zgodnie z niedawnym badaniem dotyczącym znaczenia komercyjnego oraz statusu zagrożonych roślin 

MP w Europie, około 150 gatunków było zagrożonych w co najmniej jednym kraju europejskim 

z powodu nadmiernych zbiorów w ich naturalnym środowisku, niewłaściwego handlu i utraty siedlisk. 

Niektóre z zagrożonych roślin leczniczych są odporne na zimno. Są one szczególnie odpowiednie do 

uprawy i ewentualnej produkcji surowca. 

Produkując surowiec na kontrolowanych uprawach, ceny obecnie zagrożonych roślin zostaną 

zmniejszone, a dodatkowy dochód dla osób uprawiających zioła zostanie zagwarantowany. 

Efektywne programy dynamicznej ochrony i zachowania roślin MP muszą być sprawdzone w warunkach 

eksperymentalnych na małą skalę, zanim rozpocznie się edukację hodowcy w zakresie produkcji tych 

nowych roślin leczniczych. 

Handel europejskimi roślinami leczniczymi ma długą tradycję, ale w ostatnim dziesięcioleciu szybko się 

rozwija. Społeczność zajmująca się ochroną, zainteresowana praktykami i bardziej świadomymi 

konsumentami, apeluje o wytwarzanie zrównoważonych produktów ziołowych. Niestety, obecnie tylko 

kilka firm uwzględnia w swojej polityce zrównoważone i etyczne pozyskiwanie surowców. 

Głównym rozwiązaniem wydaje się być uprawa. Jest ona istotna zarówno z punktu widzenia ekonomii 

jak i ochrony roślin. Uprawa nie może być jednak jedynym rozwiązaniem w kontekście handlu wieloma 

różnymi gatunkami, szczególnie tymi zbieranymi w naturalnym środowisku, które są źródłem dochodu 

wielu mieszkańców UE. 

Wysiłki skoncentrowane na udomowieniu wielu gatunków łączą się z działaniami zmierzającymi do 

osiągnięcia zrównoważonego zarządzania kontrolowanymi dzikimi zbiorami. 

Potencjalne strategie, nakierowane są na bardziej zrównoważone pozyskiwanie surowców źródła, wśród 

nich wymienić można obecne inicjatywy WWF-UK i WWF-Niemcy takie jak: 

 Europejski plan ochrony roślin (European Plant Conservation Strategy) i wyszczególnione w nim 

rośliny; 

 Globalna strategia dotycząca ochrony roślin i bioróżnorodności (CBD); 

 Grupa robocza ECP/GP w zakresie roślin leczniczych i aromatycznych. 
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