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2 Organiczna uprawa roślin medycznych 

Rozdział 5 Korzyści i wpływ społeczny ekologicznej uprawy roślin 

leczniczych– historie sukcesu 

 Streszczenie modułu 

W rozdziale 5, omawiamy korzyści i wpływ społeczny z upraw roślin leczniczych, prezentując 

równocześnie przykładowe historie sukcesu związane z takimi uprawami. Pokazujemy charakterystyczne 

cechy organicznej uprawy roślin medycznych, jak również korzyści społecznoekonomiczne oraz 

możliwości związane z taką uprawą. 

 

 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. Zalety i wpływ społeczny 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. 

  



 

 
 

3 Organiczna uprawa roślin medycznych 

5.1 Wprowadzenie 

Lekarstwa pochodzenia roślinnego są szeroko stosowane a ich konsumpcja stale rośnie. Jakkolwiek, 

zbieranie ich w naturalnym środowisku, które jest głównym źródłem surowca, może spowodować 

spadek różnorodności genetycznej i zniszczenia naturalnych habitatów. Uprawa domowa stanowi 

istotną alternatywę i daje możliwość pokonania problemów związanych z niewłaściwą identyfikacją 

ekstraktów, zróżnicowaniem genetycznym czy fenotypu, elementami toksycznymi i zanieczyszczeniami. 

Kontrola warunków środowiskowych może pomóc w pokonaniu problemów z uprawami oraz być 

narzędziem służącym do zmiany fenotypu w składnikach bioaktywnych i toksynach. Tradycyjne metody 

uprawy mogą poprawić zarówno agronomię i właściwości lecznicze, a selekcja wspomagana markerami 

molekularnymi będzie coraz częstsza. Osiągnięto znaczny postęp w stosowaniu hodowli tkankowej 

i technikach transformacji genetycznej w celu zmiany szlaków biosyntezy docelowych metabolitów roślin 

leczniczych (MP). Przeszkody w doprowadzeniu MP do udanej komercyjnej uprawy obejmują trudność w 

przewidzeniu, które ekstrakty pozostaną dostępne na rynku jak i ustaleniu prawdopodobnej preferencji 

rynkową dla jako ekstraktów pochodzenia naturalnego. 

 

5.2 Zalety ekologicznej uprawy roślin leczniczych 

Zalety ekologicznej uprawy można podsumować następująco: 

• Zapewnia wysoką jakość i czystość roślin leczniczych. Surowce są rozpoznawane na podstawie 

obecności w nich zawartości składników chemicznych oraz ich czystości. Zbiór surowych leków 

z hodowanych MP daje lepszą wydajność i jakość terapeutyczną. Wymaga to jednak pewnych 

umiejętności i profesjonalnej wiedzy. Taka praktyka pozwala na zbieranie leków o wyższej 

jakości terapeutycznej i plonie. Na przykład, są to zbiory lateksu z makówek, żywic z gatunków 

Pinus, zachowanie zielonego koloru liści senesu i minimalizowanie zanikania glikozydów 

nasercowych w świeżo zebranych liściach naparstnicy. 

• Jeśli w procesie uprawy, wszystkie działania są zuniformizowane, można otrzymać produkt, taki 

jak imbir, kurkuma czy lukrecja. 

• Podczas uprawy kłączy, wymagany jest właściwy poziom nawadniania i nawozów. Uprawa 

systemowa może zwiększyć plony o wysokiej czystości. 

• Uprawa zapewnia regularne dostawy składników leków i minimalizuje problem dostępności 

surowca dzięki właściwemu planowaniu uprawy. 

• Istotnym rezultatem uprawy roślin MP jest zwiększenie ich uprzemysłowienia. Na przykład, 

uprawa kakaowca, w wielu miejscach, dała początek wielu biznesom lokalnym. Ważną 

konsekwencją jest to że uprawa roślin MP umożliwia wykorzystanie nowoczesnych technologii, 

takich jak mutacje, poliploidia czy hybrydyzacja. 

Główne wady uprawy ekologicznej obejmują wysoką cenę leków, uwzględniającą ogromną podatność na 

straty powodowane przez naturalne zakłócenia typu sztormy, powodzie, susze, itp. 

 

5.3 Szanse stojące przed uprawą roślin medycznych 
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Z punktu widzenia medycyny, biologii, ekonomii i innych dziedzin, przed uprawą roślin MP stoją wielkie 

możliwości. Najciekawsze z nich koncentrują się na:  

- Większemu wykorzystaniu medycyny alternatywnej. Współczesna medycyna jest integratywna – 

łączy w sobie elementy oparte na nauce i elementy alternatywne, o potwierdzonej skuteczności. 

- Preferencje dotyczące naturalnych produktów i składników chemicznych pochodzących z ziół. W 

przemyśle farmaceutycznym, gdzie synteza aktywnych substancji leczniczych nie jest 

ekonomicznie uzasadniona, produkt należy pozyskać w wyniku uprawy danej rośliny. Planowana 

ochrona i uprawa na dużą skalę określonych roślin MP cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Wszechstronność działań biologicznych można przypisać ogromnej ilości i szerokiej 

różnorodności metabolitów wtórnych w organizmach roślinnych, należących do kilku klas 

chemicznych, takich jak alkaloidy, kumaryny, flawonoidy, garbniki, terpenoidy, ksantony itp. 

- Kurczące się obszary leśne, zredukowane dostawy z naturalnych środowisk i zagrożenie 

bioróżnorodności. Większość roślin MP, nawet dzisiaj, zbiera się w ich naturalnym środowisku. 

Ciągła komercyjna eksploatacja tych roślin spowodowała zanik określonych gatunków w ich 

naturalnych habitatach. Istnieją braki w zapotrzebowaniu na surowce dla przemysłu 

farmaceutycznego. W związku z tym, uprawa tych roślin musi zapewnić ich natychmiastową 

dostępność dla przemysłu, jak i dla osób zajmujących się medycyna naturalną. 

- Dostępność rynków (globalnych/narodowych). Zapotrzebowanie rynku na rośliny MP jest 

stabilne, zgodnie ze statystykami ekonomicznymi i przewidywaniami (Eurostat). Ewidentnie, 

uprawa roślin leczniczych może być promowana o ile występuje stałe zapotrzebowanie na rynku 

na te surowce. Z drugiej strony, jest równie ważne, aby przygotować stabilne genetycznie 

sadzonki, aby zapewnić jednakowość i pożądaną jakość roślin. 

- Dostępność roślin o wysokiej wydajności. Przed rozpoczęciem regularnej uprawy MP, należy 

wybrać odmiany o wysokich plonach. Rośliny rosnące dziko, potrzebują więcej uwagi i pracy. 

Odmiany dające wysokie plony można opracować przy użyciu uprawy selektywnej lub klonalnej 

mikropropagacji. 

- Dostępność agro technologii. Regulowana uprawa wymaga specyficznych praktyk kulturowych 

i wymagań agronomicznych. Obejmują one określone szczepy roślin, a także warunki zależne od 

gleby, wody i klimatu. Biorąc pod uwagę wymagania wybranych roślin, należy przygotować 

specyficzny pakiet agrotechniczny, aby dopasować istniejące obiekty infrastrukturalne. 

Konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych prac badawczo-rozwojowych w celu określenia 

Dobrych Praktyk Rolniczych (GAP). 

- Dostępność procesów technologii. Uprawa i przetwórstwo idą w parze. Inteligentne technologie 

przetwarzania oraz przetwarzanie na małą skalę mogą zagwarantować zbyt surowca i dostawę 

przetworzonych towarów. 

- Zadowalający zwrot z inwestycji. Stosowanie zamkniętej skali MP rosnących w naturalnych 

warunkach musi odbywać się według dokładnego harmonogramu dotyczącego rodzajów 

zasobów roślinnych, obfitości, możliwości zbiorów i zachowania ekosystemów 
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5.4 Charakterystyczne cechy współczesnych upraw 

Po rozpoczęciu procesu ochrony roślin MP, ważne jest aby wziąć pod uwagę klika parametrów: grupę 

odbiorców, wybór odpowiedniego nasienia, rentowność i jakość. 

Bardzo ważne jest też podejście do kwestia takich jak irygacja, nawożenie, czy kontrola chwastów, 

szkodników i chorób. W rzeczywistości, producenci roślin MP zobowiązania są do stosowania się do 

odpowiednich procedur dotyczących wyboru i zbioru określonych roślin, jak również ich przetwarzania 

i sprzedaży. Wszystkie te procedury i plany powinny być powiązane z wymogami rynku. 

Jakość produktu 

Typ praktyki rolnej (tradycyjna czy ekologiczna) wpływa na jakość produktu. Na przykład, produkcja 

ekologiczna charakteryzuje się pomijaniem lub wykluczaniem stosowania składników syntetycznych 

takich jak sztuczne nawozy, pestycydy, stymulatory wzrostu czy pożywki. Uprawa ekologiczna wymaga 

większego nakładu pracy, co zwykle skutkuje wyższą ceną produktu. 

Wybór gatunków 

Wybór gatunków ma duży wpływ na przyszły sukces w zastosowaniu danej rośliny MP. Z tego powodu, 

ważne jest aby rozważyć nie tylko klimat i warunki glebowe, ale również sprzęt, siłę roboczą i inne 

niezbędne udogodnienia, aby uzyskać maksymalna wydajność i zbiory. 

Wymagania rynku 

Uprawa przemysłowa określa akceptowalne gatunki roślin MP, jako że ich produkcja jest połączona 

z przemysłem farmaceutycznym, zielarskim, kosmetycznym, perfumeryjnym jak i spożywczym. 

Po uzyskaniu dostępu do wszystkich potrzebnych danych i wyborze odpowiednich gatunków należy 

uzyskać materiał roślinny do uprawy z użyciem specjalistycznych maszyn rolniczych, a następnie 

przetworzyć zebrany materiał. 

 

5.5 Wytyczne dotyczące zbierania i przetwarzania plonów MP 

Ogólne wytyczne 

 Zbieramy jedynie dojrzałe elementy. 

 Nie zbieramy roślin rosnących w pobliżu dróg, wybrzeża, mrowisk, ścieków, itp. 

 Suszenie zaczynamy od razu po zebraniu. 

 Przed zapakowaniem rośliny należy dokładnie wysuszyć. 

 Aromatyczne zioła i delikatne owoce suszymy w cieniu. 

 Zioła przechowujemy w przystosowanych do tego miejscach. 

Wytyczne dotyczące zbierania określonych części roślin MP 

I. Elementy rosnące pod ziemią i całe rośliny: 
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 Zbieraj całe rośliny po rozpyleniu nasion. 

 Zbieraj części rosnące pod ziemią kiedy roślina jest w pełni dojrzała. 

 Susz mięsiste części przed zapakowaniem i przechowywaniem. Potnij duże części na mniejsze 

kawałki. 

II. Kora i łodyga 

 Nie zbieraj niedojrzałych roślin 

 Zbieraj z gałęzi zamiast z głównego pnia. 

 Pozbądź się kory wzdłużnie i nie na całym obwodzie pnia/gałęzi. 

 Pokrój na małe kawałki, aby ułatwić całkowite wysuszenie. 

 Zbieraj tylko dojrzałe gałęzie i łodygi. 

III. Liście, kwiaty, nasiona i inne części: 

 Zbieraj jedynie dojrzałe elementy. 

 Nie zbieraj elementów chorych roślin. 

 Nie zbieraj elementów na których pojawiają się owady czy grzyby. 

 Kwiaty susz w cieniu. Na słońcu mogą ulec przesuszeniu. 

 Zgniłe i zużyte owoce powinno się oddzielić od reszty zapasów. 

IV. Olejki, guma, żywica, narośla, itp.: 

 Wykonuj pionowe nacięcia tylko na niektórych częściach drzewa. Nie zbieraj żywic a z drzewa w 

sposób ciągły. Zbierz gumę / żywicę we właściwym czasie. 

Ogólne wymagania w zakresie przechowywania nieprzetworzonych roślin MP 

1. Dogodne i dobrze zaprojektowane miejsce – suche i nie narażone na wilgoć; 

2. Zabezpieczone przed szkodnikami, insektami, ptakami, itp.; 

3. Specjalna przestrzeń dla różnych rodzajów nieprzetworzonego materiału roślinnego, np. dla 

surowców higroskopijnych, lotnych, itp.; 

4. Przestrzeń powinna umożliwiać swobodne poruszanie się ludzi i sprzętu; 

5. Podział na „zatwierdzone”, „odrzucone” i „nietestowane” surowce; 

6. Specjalizacja w podobnych do siebie produktach. 

7. Odpowiednie oznaczanie nieprzetworzonego materiału. 

8. Zachowywanie oryginalnych próbek jako „materiału referencyjnego” dla każdego z przechowywanych 

materiałów; 
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9. Korzystaj z surowców na zasadzie  ‘pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu’ (FIFO); 

10. Umieszczaj zapakowane surowce na drewnianych lub plastikowych paletach, trzymaj jeden surowiec 

na jednej palecie; 

11. Użyj odpowiedniego materiału do pakowania i przechowywania surowców. 

 

5.6 Aloes zwyczajny – historia sukcesu 

Uprawa Aloes zwyczajny (Aloe barbadensis) jest popularną roślina leczniczą, 

należącą do rodziny Liliaceae. Jest to roślina wieloletnia, jej liście są 

długie i grube, o układzie zbliżonym do koła. Obie strony liści posiadają 

cierniowatą strukturę i zakończone są cierniem. Wewnętrzna substancja 

liści jest galaretowata, o nieprzyjemnym zapachu i gorzkim. 

Kwitnie od października do stycznia, a długi kwiatostan ma wokół siebie 

dużą liczbę małych różowych kwiatów. Owoce rozwijają się w okresie od 

lutego do kwietnia. 

Zwykle rozmnaża się wegetatywnie, w prosty i wygodny sposób. 

Światowy handel Aloesem wynosi obecnie około 80 milionów dolarów 

amerykańskich i prawdopodobnie wzrośnie o 35-40 procent w ciągu 

następnych 5 lat. USA dominują na tym rynku (65%), inne kraje mają 

udział kilku procent, co może się umocnić dzięki promocji komercyjnych 

upraw. 

 

 

Gleba i klimat Aloes zwyczajny rośnie w warunkach wysokiej wilgotności i wysokich 

opadów. Jest uprawiany na wszystkich rodzajach gleb, ale najbardziej 

odpowiadają mu te odpowiednio drenowana z wysoką zawartością 

materii organicznej. Sprzyja mu również duże nasłonecznienie. 

Uprawiany w cieniu jest podatny na choroby. Jest też bardzo wrażliwy na 

zastałe wody. Dlatego do uprawy należy wybrać dobrze osuszone 
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wysokie grunty. Wysokość opadów w zakresie od 1000 do 1200 mm jest 

idealna do uprawy Aloesu zwyczajnego. 

Przygotowanie siewek i 

sadzenie 

Sadzonki normalnie pozyskiwane są z korzeni roślin. Pędy można również 

wykorzystać jako sadzonki. Idealnym okresem dla pędów jest sezon 

deszczowy. 

 

 

 

Przygotowanie gleby Należy zaorać ziemię co najmniej 2-3 razy w celu wytępienia chwastów i 

zapewnienia odpowiedniej kruchości. Następnie należy wyrównać teren. 

Wzdłuż stoku wykonuje się drenaż od 45 do 40 cm. 

Dostarczenie składników 

odżywczych 

Przed ostatnią orką dodaje się 35 kg N, 70 kg P2 O5, 70 kg K2O na hektar. 

We wrześniu - październiku można nawieźć około 35-40 kg N. Jeśli gleba 

jest bogata w materię organiczną, dawkę N można zmniejszyć. 

Nawadnianie i interkultura Po 40 dniach pielimy. Aloes jest dość tolerancyjny na suszę, ale bardzo 

wrażliwy na zastane wody. Dlatego właściwe odwadnianie jest 

ważniejsze niż nawadnianie. Zgodnie z zapotrzebowaniem, w czasie 

suszy, wystarczy lekkie nawadnianie. 

Ochrona rośliny 

 

Aloes zwyczajny bywa atakowany przez różne szkodniki i insekty. Należy 

tu zachować szczególną ostrożność, ponieważ sok z liści aloesu jest 

bezpośrednio przyjmowany jako lek. Czysta uprawa, interkultura, 

regularne nawadnianie i nawadnianie na żądanie, stosowanie 

odpowiedniego nawozu organicznego i właściwe nasłonecznienie sprzyja 

zdrowemu wzrostowi upraw Aloesu zwyczajnego. Stosowanie 

materiałów organicznych do ochrony roślin, takich jak surowy sok z 

czosnku, olej neem (10 000 ppm) 2-3 ml / litr, ekstrakt z tytoniu 20 ml / 
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litr, również przyniosło dobre wyniki. 

Plony W gorącym klimacie zbiór liści rozpoczyna się po 7-8 miesiącach od 

sadzenia. Do zbiorów wystarczy ostry nóż. Należy ścinać tak, aby 

zmniejszyć utratę soku z ciętych części. Jeśli zbiory odbywają się raz w 

roku, najlepszy okres to październik -listopad. W drugim roku osiąga się 

maksymalną wydajność i przez następne 4-5 lat można zebrać dobre 

plony. Po zebraniu, liście suszone są w cieniu, a następnie, przed 

zmagazynowaniem, na słońcu. Kwiaty zbierane są w grudniu - styczniu i 

konserwowane po odpowiednim wysuszeniu. Rocznie otrzymuje się 100 - 

115 kwintali surowych liści i 350 - 400 kg kwiatów z hektara. 

 

 

  

Właściwości medyczne Zarówno sok z liści i kwiaty używane są jako lek, ale właściwe leki 

przygotowywane są z liści. Spożycie soku z liści zwiększa apetyt 

i poprawia trawienie. Sok po zmieszaniu z cukrem leczy kaszel 

i przeziębienie. Jest pomocny również w osłabieniu nerwowym, astmie, 

żółtaczce itp. Miąższ z liści (około 7-8 g) zmieszany się z miodem, 

przyjmowany rano i wieczorem, leczy zaparcia. Zawiera różne związki 

organiczne o wartości terapeutycznej. Poza tym zawiera 12 rodzajów 

witamin, 20 rodzajów aminokwasów, 20 rodzajów minerałów, 200 

różnych rodzajów polisacharydów i liczne rodzaje białek glikolowych, 

korzystnych dla zdrowia. 
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Rentowność Wydatki poniesione na uprawę Aloesu zwyczajnego zwykle stanowią 

sumę, która zwykle zapewnia dobry zysk netto. Oprócz korzyści 

materialnych, nie bez znaczenia są również korzyści społeczne. 

Odpowiednie zarządzanie uprawą może skutkować wyższymi dochodami 

i zyskami netto. 

 

 

Historia sukcesu w uprawie 

Aloesu zwyczajnego 

Trzy osoby prowadzące gospodarstwo rodzinne na obszarze 3 ha. 

Odpowiadając na potrzeby uprawy, wykorzystali przygotowane przez 

nich nawozy organiczne / wermikompost itp. 

Przekonani o opłacalności uprawy Aloesu zwyczajnego postanowili 

uprawiać tę roślinę. Po roku kultywacji mogli uzyskać spore zyski. 
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Produkt jest nabywany przez lokalną uczelnię, która zapewnia doradztwo 

technologiczne w zakresie uprawy roślin leczniczych i ich przetwórstwa 

rolnego. Ponieważ produkty są kupowane przez uniwersytet, nie ma 

praktycznie żadnego problemu z marketingiem. W przyszłości planują 

uruchomić własną jednostkę przetwórnię. Przyjęta metoda uprawy: 

1. Przygotowanie gleby. 

2. Aplikacja 8 ton wermikompostu/ha podczas orki. 

3. Nie użyto żadnego nawozu sztucznego. 

4. Zastosowanie ½ kg wermikompostu /na pęd. Aplikację powtórzono, z 

ta samą dawką. 

5. Następnym krokiem było ręczne odchwaszczanie. 

6. Zapewniono odpowiednie odwodnienie. 

7. Nawodnianie według potrzeb. 

8. Ilość roślin /ha - 2625. 

9. Zbiory rozpoczęły się 8 miesięcy po zasadzeniu. 

10. W pierwszym roku podano trzy sadzonki. 

11. Wydajność wyniosła 39.4 tony liści z hektara. 

12. Od drugiego roku uprawy rośliny podcinano 5 razy. 

13. Po trzech latach oczekiwana liczba przycięć to 13 

14. W okresie trzech lat szacowane plony z hektara to 170.62. 
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5.7 Perspektywy 

Rośliny lecznicze i otrzymywane z nich produkty mogą być postrzegane jako ważne towary dla 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Istnieje również potrzeba zorganizowanego marketingu 

i handlu roślinami leczniczymi i produktami tworzonymi na ich bazie. Aby sprostać zapotrzebowaniu 

rynków wewnętrznych i międzynarodowych, konieczne stało się zwiększenie ilości produkowanych 

surowców. Można to osiągnąć jedynie wspierając lokalne uprawy roślin leczniczych, charakteryzujących 

się dużym zapotrzebowanie wewnętrznym i potencjałem eksportowym. 

Przemysł farmaceutyczny obejmuje leki roślinne stosowane w różnego rodzaju chorobach, a obecnie jest 

sterowany na poziomie globalnym ze względu na unikalne podejście bez skutków ubocznych. Wiele 

krajów zainteresowanych jest lekami ziołowymi i przewiduje się, że ich uprawa jest bardzo obiecująca. 

Dwa cele mogą zostać osiągnięte: 

i) Wykorzystanie ziemi dla dodatkowego zysku; 

ii) Ochrona ważnych gatunków roślin, które są obecnie zaniedbane i zagrożone wyginięciem 

z powodu wylesiania. Przyszłe pokolenia mogą odnieść korzyści z tego rodzaju działań. Niektóre 

gatunki są na skraju wyginięcia z powodu intensywnej eksploatacji przez przemysł farmaceutyczny. 

Wylesianie spowodowało utratę ważnych, unikatowych roślin leczniczych.  
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