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Roadział 3 Ogólne wytyczne 

 Podsumowanie 

Rozdział 3 szczegółowo omawia różne parametry dotyczące zbiorów i dzieli je na trzy główne grupy: 

kiedy, gdzie i jak. Omawianych jest wiele parametrów, od warunków pogodowych po obiekty 

magazynowe i wpływ tych parametrów na produkt końcowy. 

 Deskryptory wyników nauczania 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe 

1. Rozumienie, jakie parametry procedury zbioru mogą mieć wpływ na produkt końcowy 

        2. Zaplanuj poszczególne etapy produkcji, aby dostosować ją do potrzeb konkretnego zakładu i 

produktu końcowego. 

        3. Rozpoznanie różnych etapów zbioru i modyfikacja ich parametrów w zależności od potrzeb 

surowca wyjściowego i produktu końcowego. 

 Umiejętności ogólne i przekazywalne: 

      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 

 

3. Ogólne wytyczne 

 

Kiedy zbiory 

Koło rozrodcze jest inne, biorąc pod uwagę gatunki będące przedmiotem zainteresowania i drapieżność 

kolekcji. Mięta lub koniowate mogą mieć trzy lata, na przykład tymianek, oregano i melisa od 4 do 5 lat, 

lawendy i rozmaryn z 8 do 9 lat. Okres zbiorów rozpoczyna się w maju i może trwać do października. 

Niektóre gatunki są zbierane 3 lub 4 razy w sezonie, podczas gdy inne można zebrać tylko raz lub dwa 

razy. Moment zbioru zależy od części rośliny, której będziemy używać (liści, nasion, kwiatów, korzeni 

itp.) I powinniśmy pamiętać, że jest to kluczowy czynnik w uzyskiwaniu jakości i bogactwa składników 

aktywnych, których poszukujemy. dla. Tym bardziej, że kwitnące wierzchołki są zbierane dokładnie w 

kierunku początku kwitnienia, liście zwykle przed kwitnieniem i są przepisywane, aby to robić o młodej 

godzinie w ciągu dnia, owoce są zbierane, gdy są dojrzałe, korzenie w czasie żniw lub zimą lub gdy 
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roślina dała swoje owoce (aby mieć nasiona), kora jest pobierana z młodych pędów, a trawy są zbierane, 

gdy zaczyna się kwitnienie. Zwykle produkcja rozpoczyna się po roku, ale w przypadku, gdy sadzimy 

jesienią, wiele gatunków jest gotowych do pierwszego zbioru następnego lata. W zależności od 

warunków zbieramy się raz, dwa razy lub trzy razy w ciągu roku. Tymianek, na przykład, jeśli jest 

nawadniany, może być zbierany trzy razy w ciągu roku; oregano raz, melisę, podobną do mięty, można 

zebrać trzy lub nawet cztery razy, części powierzchniowe koniowatych trzy razy, dwukrotnie estrogeny, 

Salvia officinalis trzy razy, Hypericum perforatum dwa razy, jeśli są nawadniane, raz lawenda. Rytm 

zbiorów powinien niezawodnie nadążać za rytmem produkcji lub transformacji. W ten sposób zdolność 

do zbierania zużytej maszyny (hektary dziennie) powinna dokładnie odpowiadać wydajności sprzętu 

stosowanego do przekształcania (ton na każdą świeżą roślinę dziennie) oraz zdolności do pracy 

dostępnych pracowników i okresów zbierania gatunki, o których mowa. Materiały roślinne powinny być 

zbierane przez odpowiedni sezon lub okres, aby zagwarantować najwyższą jakość zarówno materiałów 

źródłowych, jak i gotowych produktów (Tabela 1). Należy wziąć pod uwagę, że ilościowe stężenie 

substancji biologicznie czynnych różni się od fazy rozwoju i poprawy roślin. Najlepszy czas na odbiór 

(najwyższa pora roku lub pora dnia) powinien zostać rozwiązany przez jakość i ilość biologicznie 

aktywnych substancji zamiast całkowitej wydajności wegetatywnej wybranych części roślin leczniczych. 

Zbiór nie powinien być zakończony w wilgotnych warunkach (rosa lub deszcz) ani w stanach o wysokiej 

wilgotności. W każdym możliwym momencie zbiory powinny być wykonywane w suchych warunkach o 

niskiej wilgotności. W przypadku zbierania się w mokrych warunkach zebrany materiał należy szybko 

przetransportować do suszarni, aby przyspieszyć suszenie, aby zapobiec szkodliwym wpływom ze 

względu na ekspansję 

 

Okres zbiorów Yield% 

Świeża masa Suszona masa 

Lato 0.25 0.43 

Jesień 0.16 0.48 

Zima 0.20 0.44 

Wiosna 0.21 0.29 

Tabela 1. Olejek eteryczny z cytratu Cymbopogon citratus, uzyskany ze świeżych i suszonych liści 

zbieranych w różnych porach roku (Maringá, 2012) 

 

Co to jest zbiór? 

Po rozwinięciu roślin uprawnych, pierwszą rzeczą do zrobienia jest zapewnienie, że jest to właściwy 

gatunek. Składniki fitochemiczne nie są jednakowo rozproszone w całej roślinie; pożądane fitochemikalia 

można znaleźć w różnych częściach rośliny, na przykład pąków, kory, liści, trawy, nasion, korzeni itd., 

odpowiednio dla gatunków deferentnych. Wcześniejsza znajomość konkretnej części lub części rośliny, 

że pożądane fitochemikalia znajdują się w wysokich stężeniach, ma duże znaczenie dla wyboru 
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odpowiedniej techniki i sprzętu w celu zmaksymalizowania jakości i ilości produktu. 

Ponadto fazy wzrostu i rozwoju rośliny wpływają na stężenie substancji biologicznie czynnych. W celu 

zagwarantowania idealnej ilości substancji biologicznie czynnych w produkcie leczniczym roślin, zbiory 

należy przeprowadzać na odpowiednim etapie rozwoju. Roślinny produkt leczniczy powinien zostać 

wyszlifowany z dowolnego produktu pod lub nad rozwiniętym, co może zmniejszyć ogólną jakość partii. 

W przypadku gatunków, w przypadku których prawidłowa faza zbioru nie jest znana, administratorzy 

zbiorów mogą poszukiwać wskazówek od odpowiedzialnych osób, którzy ukończyli wytwarzanie 

produktów dla takich gatunków leczniczych dla preparatów ziołowych. Czas zbierania zgodnie z fazą 

fenologiczną gatunków roślin wraz z datami i miesiącami dla każdej rośliny leczniczej musi być 

zarchiwizowany. 

Zbiór roślin leczniczych jest znaczący, należy zbierać tylko zdrowe osobniki pożądanych gatunków roślin. 

Należy unikać roślin porażonych owadami, szkodnikami, grzybami, bakteriami lub wirusami (chyba że 

wartość lecznicza gatunku pochodzi z takiego połączenia, jak w przypadku owadów, agaru i określonych 

części powstałych w wyniku patogenów) jako taki zaatakowany produkt roślinny może zdegenerować 

całą partię. Dodatkowo podczas zbierania należy uważać, aby żadne toksyczne rośliny ani chwasty nie 

mogły się zmieszać z zebranymi plonami. Również uszkodzone i zgine- lone części roślin muszą zostać 

szybko wytarte. Kolejnym parametrem, który należy rozważyć, jest ograniczenie uszkodzenia rośliny 

źródłowej. Podczas zbierania preferowanych części roślin, na przykład liści, owoców, kwiatów, nasion 

itp., Istnieją środki, które należy podjąć w celu ograniczenia uszkodzenia rośliny, z której zbierane są te 

części. Cięcie gałęzi w celu ułatwienia zbierania łożysk (owoce, liście, kwiaty itp.) Nie powinno być 

podejmowane. 

 

Jak zebrać 

Należy podjąć środki ostrożności w celu uniknięcia niepożądanego zmieszania substancji obcych z 

produktem roślin leczniczych. Prawdopodobieństwo niezamierzonego wymieszania resztek gleby, 

materii organicznej, takiej jak liście, łodygi lub porcje drewna z leczniczym produktem roślinnym jest 

wysokie w pewnym momencie zbioru i po zbiorze. Kolektorzy muszą zachować ostrożność, aby nie 

dopuścić do takiego mieszania. Należy dodatkowo unikać zakażenia krzyżowego zbieraniem lub 

równoczesnym przetwarzaniem różnych produktów leczniczych pochodzenia roślinnego.  W przypadku 

zbierania więcej niż jednej części rośliny leczniczej, różne gatunki roślin lub materiały roślinne powinny 

być zebrane pojedynczo i transportowane w oddzielnych pojemnikach. 

Należy zapobiegać kontaktowi z glebą w ilości możliwej do zrealizowania w celu ograniczenia obciążenia 

mikrobiologicznego zebranego materiału roślinnego. Urządzenia do cięcia kombajnów zbożowych należy 

tak dostosować, aby ograniczyć do minimum zbieranie cząstek gleby. W razie potrzeby masywne 

ściereczki kropelkowe, najlepiej wytworzone z łatwego muślina, mogą być wykorzystywane jako łącznik 

między zbiorem roślin a glebą. Jeżeli stosuje się części podziemne (takie jak korzenie), wszelkie 

przylegające gleby powinny być usuwane z leczniczych materiałów roślinnych tak szybko, jak to możliwe. 

Zebrane surowce roślinne powinny być natychmiast transportowane w suchych i czystych warunkach. 

Mogą być one umieszczane w czystych koszykach, suchych workach, przyczepach, lejach lub innych 

pojemnikach prawidłowo napowietrzanych i przewożone do ważnego punktu wysyłki do zakładu 

przetwórczego. 
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Sprzęt wykorzystywany do kopania, krojenia, rozbioru, sortowania, obierania i innych czynności musi być 

odpowiedni do celu, w jakim jest używany i powinien być przechowywany w niezanieczyszczonym, 

suchym obiekcie lub miejscu wolnym od ptaków, gryzoni, owadów i innych szkodników oraz bez dostępu 

do zwierząt gospodarskich i zwierząt domowych. System musi być wykonany z rzeczy nietoksycznych i 

powinien być utrzymywany w prawidłowych warunkach pracy. Istotne jest zapewnienie, aby elementy 

wyposażenia, które są dostępne w bezpośrednim kontakcie z produktem, były czyste i wolne od 

wszelkich potencjalnych zanieczyszczeń takich jak farby, smary itp. Sprzęt używany do cięcia, ścinania, 

rozlewania lub łuszczenia należy po użyciu dokładnie oczyścić, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego 

z ostatnimi pozostałościami.  

Wszystkie jednostki magazynowe wykorzystywane przy zbiorach muszą być utrzymywane w czystości i 

wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby być spowodowane przez zebrane wcześniej rośliny lecznicze i 

substancje obce. W przypadku stosowania pojemników plastikowych należy zwrócić szczególną uwagę 

na ewentualne zatrzymanie wilgoci, które prowadziłoby do wzrostu pleśni. Podczas gdy pojemniki nie są 

używane, powinny być przechowywane w suchych warunkach, w miejscu chronionym przed owadami, 

gryzoniami, ptakami i innymi szkodnikami oraz niedostępnym dla zwierząt gospodarskich i domowych. 

Ponadto należy zapobiegać wszelkim uszkodzeniom mechanicznym lub zagęszczaniu surowych 

materiałów roślinnych, które mogą być spowodowane przepełnieniem lub układaniem worków lub 

toreb, co może prowadzić do kompostowania lub w każdym innym przypadku pogorszenia jakości. 

Rozkładane lecznicze materiały roślinne powinny być diagnozowane i odrzucane w pewnym momencie 

zbiorów, kontroli i przetwarzania po zbiorach, tak aby uniknąć skażenia mikrobiologicznego i utraty 

jakości produktu. Wreszcie zbiory należy chronić przed szkodnikami, myszami/gryzoniami, zwierzętami 

gospodarskimi i zwierzętami domowymi, podczas gdy środki zwalczania szkodników powinny być 

udokumentowane, a czas między zbiorem a przetwórstwem rośliny musi być bardzo krótki, w celu 

uniknięcia uszkodzenia jakości produktu i zwiększenia jego zawartości mikrobiologicznej. 

Przenośniki używane do transportu materiałów sypkich roślin luzem z miejsca produkcji do miejsca 

składowania w celu przetworzenia powinny być czyszczone pomiędzy ładunkami. Transport luzem, 

podobnie jak w stosownych przypadkach statki lub wagony kolejowe, musi być odpowiednio 

wentylowany, aby odjąć wilgotność od materiału roślinnego i zapobiec kondensacji. 
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