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Rozdział 2. Zbieranie roślin leczniczych/lekarskich. 

 

 Podsumowanie 

Rozdział 2. omawia, w jaki sposób parametry zbioru mogą zmienić jakość i ilość produktu końcowego 

oraz które z nich powinny być brane pod uwagę w odniesieniu do zapotrzebowania na surowiec i 

produkt końcowy. Podano również przykłady, aby lepiej zrozumieć zakres tych parametrów. 

  Deskryptory wyników nauczania 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe 

1. Należy określić główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy zbiorze. 

2. Zrozumienie, który parametr zbioru może być odpowiedzialny za niską jakość produktu 

końcowego 

3. Wybrać pożądane parametry dla określonej rośliny i produktu końcowego. 

 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

 

1. Zaplanuj zadanie badawcze 

2. W razie potrzeby pracuj niezależnie lub z minimalnymi wskazówkami 

3. Pracuj w zespole, kierując się minimalnymi wskazówkami 

4. Pokaż dobre umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej. 

5. Zademonstrowanie umiejętności obsługi komputera. 

       6.    Wykonuj wyszukiwanie online (komputerowe), aby rozwinąć umiejętności w zakresie technologii     

informatycznych w celu wyszukiwania informacji z różnych źródeł 

 

1. Zbieranie roślin leczniczych / medycznych 

Zbieranie roślin leczniczych i aromatycznych, jest początkową fazą wstępnego przetwarzania produktu 

roślinnego i sprawia, że jest on przygotowywany do wykorzystania w różnych przedsięwzięciach. Zbiór 

powinien być zakończony w taki sposób, aby utrzymać jakość i zdrowie produktu. Idealne stany zbiorów 

są niezbędne do pozyskania surowca o wysokiej jakości i zwiększonej wydajności przetwarzania. Istnieją 

różne elementy, które mogą mieć wpływ na warunki zbioru, od klimatu i narzędzi aż po gatunki lub część 

parametrów specyficznych dla roślin. Dbałość o optymalne warunki zbioru jest kluczowym krokiem w 

kierunku wysokiej jakości zbiorów. 
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Kwestie jakościowe w gotowych produktach mogą wynikać z: stosowania niewłaściwych gatunków, 

braku swoistości narządów, zbiorów w fazie nieoptymalnego rozwoju, nieoptymalnych parametrów 

uprawy, np. gleby, światła, wody, temperatury i składników odżywczych, zanieczyszczenia czynnikami 

mikrobiologicznymi i chemicznymi, nieidealnego suszenia i wydajności, nieidealnej ekstrakcji i 

długotrwałego przechowywania gotowego produktu. Kwestie jakości produktów gotowych dodatkowo 

komplikuje fakt, że w wielu przypadkach składniki fitochemiczne odpowiedzialne za deklarowaną 

aktywność produktu roślinnego często nie są znane lub słabo wyjaśnione. Jednakże w celu skutecznego 

przygotowania powtarzalnych elementów fitochemicznych większość wyżej opisanych działań powinna 

być ukierunkowana na podstawie szczególnych protokołów 

 

Odniesienia 

1. Hakibu Tanko, Danielle Julie Carrier, Lijun Duan and Ed Clausen (2005). Pre- and post-harvest 

processing of medicinal plants. Plant Genetic Resources, Volume 3, Issue 2, 304-313. 

 


