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2 Organiczna uprawa roślin medycznych 

Rozdział 4 Ekologiczna uprawa roślin MP – badania, aspekt 

ekonomiczny i ochrona 

 

 Streszczenie modułu 

Rozdział 4 omawia badania, oraz kwestie związane ze sprzedażą i uprawą organiczną. MP. Materiał 

zawiera informacje o obecnych i przyszłych badaniach dotyczących uprawy MP. Zasady zarządzania 

uprawą MP, działania obejmujące okres zbiorów i po zbiorach, związany ze sprzedażą plonów, włączając 

w to różne problemy i ograniczenia. Wymienione są tu ograniczenia związane z handlem roślinami 

medycznymi i ekspansja ekonomiczną. 

 

 Rezultaty nauczania 

 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

1. Wiedzę, zrozumienie i profesjonalne umiejętności w zakresie: 

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

1.2. Wyzwania w zakresie zachowania upraw medycznych. 

1.3. Kwestii związanych z badaniami, sprzedażą i ochroną roślin 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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4.1 Ekologiczna uprawa roślin MP – obecne i planowane badania  

Główne kierunki badań nad MP koncentrują się na biologii, różnorodności i mapowaniu populacji, a 

także na rozmnażaniu, selekcji i wprowadzaniu dzikich gatunków MP. Dodatkowo, badania w dziedzinie 

bioekologii, technologii ulepszania i uprawy roślin leczniczych (MP) odgrywają istotną rolę w zwiększaniu 

produkcji uprawianych gatunków. 

Uprawa roślin MP w oparciu o podstawy naukowe: 

 Zapewnia niezbędną ilość surowca dla przemysłu medycznego; 

 Gwarantuje, że produkt będzie bogaty w składniki aktywne i bardziej homogeniczny, bez 

zamienników i sztucznych dodatków; 

 Umożliwia zbieranie w optymalnym momencie (gdy zawartość związków aktywnych jest 

maksymalna), a następnie suszenie lub przetwarzanie w stanie świeżym; 

 Pomaga w aklimatyzacji nowych gatunków, które nie pojawiają się w określonych regionach; 

 Wspiera ochronę roślin, w tym pomników przyrody 

Wysoką produkcję surowców bogatych w aktywne składniki można uzyskać jedynie na drodze aplikacji 

technologii wypracowanych przez różne kultury, w oparciu o znajomość biologii i wymagania 

poszczególnych roślin, w porównaniu do czynników związanych z wegetacją. 

Obecne i przyszłe trendy w uprawie roślin MP obejmują następujące tematy: 

 Wzmacnianie / inicjowanie lokalnej produkcji nasion; 

 Nadzór nad różnorodnością genetyczną łącznie z analizą erozji genetycznej; 

 Badania całego łańcucha produkcji i konsumpcji; 

 Identyfikacja udoskonalonych procedur agronomicznych i produkcyjnych oraz zastosowanie 

strategii dodających wartości; 

 Analiza możliwości rynku; 

 Badania wartości odżywczej gatunków, wraz z charakterystyką i oceną pracy; 

 Rozwój sieci; 

 Analiza porażek w zakresie polityk uprawy roślin MP; 

 Opracowanie bazy danych w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej; 

 Badania zastosowań etnobotanicznych, poziomu toksyczności roślin dla ludzi i zwierząt, 

składników chemicznych i zastosowań farmakologicznych; 

 Ocena cech morfologicznych i chemotaksonomicznych MP; 

 Ocena ekotypów MP pod względem ilościowych i jakościowych różnic w metabolitach wtórnych 

w odniesieniu do wzrostu i rozwoju i / lub aktywności biologicznej; 

 Ocena podatności na stres środowiskowy (susze, niska temperatura, zubożone gleby itp.) 

Perspektywy zwiększenia zakresu badań nad roślinami MP koncentrują się na: 

 Zachęcaniu zbieraczy do przekazywania próbek dla narodowych kolekcji herbarium. 
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 Promowanie współpracy pomiędzy programami narodowymi pracującymi nad tymi samymi 

roślinami/grupami roślin poprzez lepszą komunikację zespołów roboczych. 

 Potrzeba opracowania zharmonizowanych metod/protokołów (techniki pobierania próbek , 

ochrony, itp.) przez krajowe i międzynarodowe programy badawcze. 

 

 

 

4.2 Zarządzanie uprawą roślin MP, zbiory i przygotowanie do sprzedaży 

W zakresie upraw, zarządzanie obejmuje następujące procesy: 

 Przygotowanie 

 Siew i przesadzanie 

 Kompost i nawozy 

 Nawadnianie 

 Pielenie 

 Ochrona zbiorów 

Zarządzanie zbiorami i obróbka po zbiorze obejmują: 

 Zbiory 

 Wstępna obróbka 

 Pakowanie, przechowywanie i transport 

Wszystkie te procesy, o ile przeprowadzone właściwie i efektywnie, tworzą wartość dodaną, co jest 

szczególnie ważne dla zastosowań komercyjnych, jak również ze względu na wartości medyczne 

surowca. Wartość dodaną roślin medycznych można osiągnąć bezpośrednio (bezpośrednia wartość 
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dodana) poprzez zwiększenie jakości uprawianych lub zbieranych roślin, lub pośrednio (pośrednia 

wartość dodana) dzięki zapewnieniu jakości procesu obróbki surowca do gotowego produktu. 

Bezpośrednia wartość dodana 

Środki zapobiegawcze w ochronie roślin MP są często zaniedbywane przez zajmujących się nimi 

ekspertów. Zagrożenie może zostać zminimalizowane poprzez właściwe oczyszczanie, pakowanie 

i przechowywanie. Wszystkie wymienione poniżej procesy generują bezpośrednią wartość dodaną: 

 Wybór odpowiedniej pory zbiorów 

 Klasyfikacja i sortowanie 

 Oczyszczanie 

 Pakowanie 

 Przechowywanie 

 Kategoryzacja roślin MP 

Pośrednia wartość dodana 

Pośrednia wartość dodana poddawana jest ewaluacji za pomocą testów na czystość i zdrowie rośliny 

MP. Obejmuje to również badanie pod kątem zachowania standardów chemicznych (zawartość wilgoci, 

FOM, zawartość popiołu, ekstrakty, itp.): 

 Wilgoć 

 Zawartość substancji obcych 

 Zawartość popiołu 

 Ekstrakty 

 Pozostałości pestycydów 

 Mikroorganizmy 

 

4.3 Częściowe przetwarzanie rośli MP do wartościowych produktów 

Zastosowanie procesów częściowego przetwarzania również skutkuje otrzymaniem pełnowartościowych 

produktów. techniki półprzetwarzania są proste i szybkie oraz zwiększają wartość preparatów roślin MP. 

Otrzymane produkty/preparaty oferowane są w postaci: proszku, tabletek, kapsułek i ekstraktów. 
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4.4 Problemy i ograniczenia związane z zarządzaniem uprawą roślin MP 

 Brak informacji na temat dziko rosnących roślin, ich dystrybucji geograficznej i właściwej 

eksploatacji; 

 Brak informacji, w obszarze badań, dotyczących sposobów zwiększenia wymiany handlowej; 

 Różnice w nazwach lokalnych tych samych roślin, w tym samym kraju, jest utrudnieniem jeśli 

chodzi o działania informacyjne; 

 Właściwe zarządzanie surowcami MP, w łańcuchu produkcji, od zbiorów do obróbki, wymaga 

współpracy badaczy i ekspertów z różnych organizacji i instytucji; 

 Niedostateczna ilość badań w zakresie rozwijania technik służących regeneracji i propagacji 

roślin MP w ich naturalnych środowiskach. 

 

4.5 Ograniczenia w handlu roślinami MP 

Uprawa roślin leczniczych staje przed wieloma problemami. Częściowo, wynikają one z małej skali 

działania. Jakkolwiek, nie należy pomijać tu również czynników biotechnologicznych, administracyjnych, 

prawnych, społecznych, czy temu podobnych. 

Niektóre z kluczowych cech handlu roślinami MP, zagrożone tego rodzaju problemami są powiązane ze: 

• Zwiększaniem nacisku na naturalne surowce roślin MP, na które zapotrzebowanie ciągle rośnie; 

• Ciągle rosnący rynek surowców MP wykorzystywanych w produktach leczniczych; 

• Zwiększenie międzynarodowej wymiany handlowej roślin MP; 

• Dopracowanie ram prawnych obrotu roślinami MP; 

• Brak dostępności do dokładnych i szczegółowych informacji. 



 

 
 

7 Organiczna uprawa roślin medycznych 

Podstawowe problemy obejmują następujące obszary: 

1. Uprawa i zbiory: 

 Małe gospodarstwa producentów roślin (większości); 

 Problemy ze znalezieniem pracowników w niektórych regionach, szczególnie tych 

wysokogórskich; 

 Duże odstępy czasowe pomiędzy sadzeniem a zbiorami roślin MP; 

 Przeszkody biurokratyczne w zdobywaniu pozwoleń na uprawy roślin zagrożonych/objętych 

ochroną; 

 Poziom skomplikowania upraw MP (szczególnie na wysoko położonych obszarach) 

spowodowany brakiem dostępu do technologii i odpowiednich urządzeń; 

 Niska jakość oraz/lub brak sadzonek; 

 Ograniczona wiedza dotycząca właściwości roślin; 

 Ceny roślin są zbyt niskie aby zainteresować potencjalnych producentów. 

2. Niewłaściwe przetwarzanie zbiorów 

 Powtarzające się i zaniedbywane problemy z pakowaniem, przechowywaniem, transportem i 

kontrolą jakości, nawet w przypadku dobrze rozwiniętych technologii; 

 Luka pomiędzy badaniami w zakresie roślin MP a doświadczeniem i potrzebami producentów 

tych roślin, którzy zwykle nie biorą udziału w tych programach badawczych; 

 Niedostateczna współpraca pomiędzy instytucjami badawczymi a przemysłem; 

 Złe praktyki w zakresie zbiorów i obróbki zebranego materiału; 

 Brak badań dotyczących odmian wysokodochodowych, aklimatyzacji, rozwoju produktu; 

 Nieefektywne techniki przetwarzania prowadzące do słabych zbiorów i niskiej jakości 

produktów. 

3. Kontrola jakości, marketing i handel 

 Niewystarczające procedury w zakresie kontroli jakości; 

 Problemy z marketingiem; 

 Brak rynków lokalnych dla wstępnie przetworzonych produktów; 

 Brak dostępu do najświeższych informacji w zakresie technologii i marketingu; 

 Brak wiedzy dotyczącej podaży wybranych produktów; 

 Bark informacji i mechanizmów ochrony IPR. 
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4.6 Przyszłe trendy i potencjalne zmiany w obszarze upraw MP 

 

Wymienione powyżej problemy związane ze skomplikowaną procedurą upraw i przetwarzania roślin MP, 

można rozwiązać poprzez zastosowanie środków łagodzących, na wielu etapach procesu. Przyszłe 

działania podjęte w celu pokonania tych przeszkód mogą obejmować: 

 Powstanie większych obszarów upraw, które zagwarantują pewniejsze dostawy roślin MP; 

 Redukcja pośredników występujących w łańcuchu dystrybucji i marketingu; 

 Zwiększenie roli producentów i zbieraczy w łańcuchu dystrybucji; 

 Poprawki w zakresie obchodzenia się z zebranymi surowcami, na poszczególnych etapach 

obróbki produktu; 

 Promocja działań R & D w zakresie składu chemicznego i eliminacji złych praktyk w odniesieniu 

do aktywnych składników wybranych gatunków roślin; 

 Rozwój efektywnych strategii i wynikających z nich planów działań przez właściwe instytucje 

rządowe, które mają na celu usprawnienie procesu upraw i systemu kontroli jakości; 

 Zapewnienie wysokiej jakości sadzonek i zachęcenie do inwestycji w nowe technologie; 

 Nadzorowanie globalnej podaży/popytu na rośliny MP, produkty i leki pochodzenia roślinnego, 

w celu zrozumienia zachowań rynku, przewidywań zapotrzebowania i opracowania efektywnych 

rozwiązań uwzględniających tą wiedzę; 

 Promocję zrównoważonych upraw roślin MP oraz wchodzenie na rynki na wczesnym etapie 

rozwoju i dostarczanie producentom nieprzetworzonych surowców; 

 Zachęcanie do zrównoważonego rozwoju wymiany handlowej oraz przemysłowego 

przetwarzania wstępnie zidentyfikowanych produktów MP, o wysokim potencjale rynkowym; 

 Dodawanie wartości w procesie produkcji; 

 Symulację bardziej sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z rosnącego zapotrzebowania 

na MP; 

 Zwiększanie marketingu MP. 
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4.7 Ograniczenia ekspansji ekonomicznej MP 

 Potrzeba badań w terenie , dotyczących upraw MP; 

 Nie wystarczająca wiedza firm eksportujących w zakresie istniejących ograniczeń. Skutkuje to 

niskimi cenami ziół i lekarstw pochodzenia roślinnego; 

 Brak technologii zarządzania uprawą i dystrybucją roślin MP 

 Brak informacji marketingowych dotyczących organizacji międzynarodowych zajmujących się 

roślinami MP. 

5.8  Sugestie 

 Rozwój strategii zbierania, kontroli i identyfikacji MP, ich środowiska oraz badania nad ich 

regeneracją; 

 Rozwój krajowych centrów R&D dla roślin MP; 

 Zachęcenie MŚP do zaopatrzenia lokalnych rynków w towary pochodzenia roślinnego; 

 Wprowadzenie i uprawa nie natywnych (egzotycznych) roślin leczniczych w różnych warunkach 

klimatycznych i glebowych; 

 Zachęcenie do finansowania programów badań nad regeneracją i zarządzaniem ważnymi 

roślinami MP. 

 

4.8 Perspektywy ekologiczne odnośnie ochrony roślin leczniczych 

Degradacja ziem uprawnych i ochrona lasów zmniejszyły dostępność roślin leczniczych. Faktem jest, że 

zmiana naturalnych obszarów leśnych na pola uprawne, zmniejszyła liczbę gatunków roślin leczniczych i 

ich dystrybucję na tych obszarach. Niewystarczające informacje na temat efektywności ekologicznych 

produkcji, formach upraw i zachowania poszczególnych gatunków utrudnia zbieraczom MP ich pracę. 
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W rzeczywistości ekologia gatunku może pomóc konkretnemu gatunkowi przetrwać nadmierną 

eksploatację. Takie zdarzenie znane jest dla niektórych MP żyjących w stanie spoczynku w określonych 

porach roku, szczególnie w zimie, i staje się łatwiej dostępne w deszczowych porach roku, takich jak lato 

czy wiosna. 

Należy uwzględnić jeszcze jeden czynnik wpływający na występowanie roślin leczniczych, związany 

z czynnikiem ludzkim, taki jak pożary  

Czynniki antropogeniczne mogą zahamować wzrost rodzimych gatunków roślin leczniczych i muszą być 

chronione poprzez wspólną działalność wszystkich zainteresowanych stron, ponieważ ma one istotne 

znaczenie dla całego społeczeństwa 

 

4.9 Tradycje w ochronie roślin leczniczych 

Przykłady wykorzystania dzikich roślin, w tym roślin leczniczych, możemy odnaleźć w historii każdego 

narodu. Faktem jest, że rośliny dziko rosnące są głównym źródłem jadalnych owoców, warzyw i ziół. Są 

one szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i zbilansowanej diety. 

Rośliny dziko rosnące mają kluczowe znaczenie dla przetrwania gatunku ludzkiego, szczególnie w 

okresach głodu, jak również pozwalają na ograniczenie wydatków i zapewniają alternatywne źródło 

dochodu małym gospodarstwom domowym. 

Ze względu na zmiany w wykorzystaniu ziemi na uprawy komercyjne, ilość roślin rosnących 

w środowisku naturalnym, maleje. Dodatkowo, nadmierne zbiory, na cele marketingowe oraz 

oczyszczanie terenów pod uprawy przemysłowe, spowodowały zanik tradycyjnych praktyk uprawy 

roślin. 

Współczesna kultura i rozwój medycyny również zmieniają dostosowanie i zakres lokalnej wiedzy 

i wykorzystania roślin leczniczych w społeczeństwach. Stwierdzono, że wiedza rdzenna w Europie spada 

z powodu technologii i nowoczesnej żywności komercyjnej. Wiarygodność tradycji została potwierdzona 

poprzez udokumentowane wykorzystanie roślin leczniczych. Starsze osoby, kultywujące tradycję, są 

zaniepokojone, ponieważ młodzi ludzie tracą tę cenną wiedzę, którą można wykorzystać do leczenia 

chorób. Tak więc szybka zmiana społeczna może również wpływać na znajomość MP i zainteresowanie 

ich wykorzystaniem. 

Aby promować ochronę, opiekę zdrowotną i kulturę lokalną, zaleca się edukacyjną dokumentację roślin 

MP i ich funkcji. Dostęp do wiedzy natywnej  zawsze był ograniczony, z uwagi na jej tajną naturę. Na 

przykład, jeśli ktoś posiadał wiedzę na temat specjalnego zioła zdolnego wyleczyć poważną chorobę, 

jego dziadek mógł pojawić się we śnie, aby powiedzieć, kto powinien otrzymać informację o tym, jak 

powinno się używać zioła. 

W odróżnieniu od rodzimych znachorów praktyków, naukowców charakteryzuje zarówno współpraca, 

jak i konkurencja. Działają oni w oparciu o wzajemne dążenia do naukowej analizy i skrupulatności, na 

zasadzie wzajemnej weryfikacji. Jest to system służący zapewnieniu jakości. Tego samego nie można 

powiedzieć o tradycyjnych praktykach. 
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