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2 “Metody zbioru” 

 

1. Rozdział 5. Przechowywanie i pakowanie 

 Podsumowanie  

 Rozdział 5 omawia warunki przechowywania i pakowania surowców i produktu końcowego oraz 

wpływ, jaki mogą one mieć na jakość i ilość tego produktu. Wyjaśnia również właściwą metodę 

etykietowania produktu końcowego. 

 Rezultaty nauczania 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe 

1. Określa główne czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy składowaniu i pakowaniu. 

2. Podsumowuje wymagania dotyczące pełnego oznakowania  

3. Wybiera odpowiednią metodę przechowywania i pakowania dla konkretnego produktu 

końcowego. 

 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne 

1. Planuje zadania badawcze 

2. W razie potrzeby pracuje niezależnie lub z minimalnymi wskazówkami 

3. Pracuje w zespole, kierując się minimalnymi wskazówkami 

4. Wykazuje umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej. 

5. Demonstruje umiejętności obsługi komputera. 

6. Wykonuje wyszukiwanie online, wyszukując informacje z różnych źródeł. 

 

5. Przechowywanie i pakowanie 

Przetworzone materiały roślinne powinny być szybko pakowane, aby nie dopuścić do pogorszenia 

jakości produktu i chronić produkt przed atakiem szkodników i innymi źródłami infekcji. Przed i w trakcie 

końcowych etapów pakowania należy podjąć środki kontroli jakości w celu usunięcia materiałów 

niespełniających norm, zanieczyszczeń i ciał obcych. Przetworzony materiał roślinny powinien być 

pakowany w czyste, suche pudełka, worki, torby lub różne pojemniki zgodnie ze standardowymi 

metodami operacyjnymi oraz krajowymi i/lub regionalnymi przepisami krajów będących producentami 

i odbiorcami końcowymi. Materiały stosowane do pakowania muszą być niezanieczyszczające, czyste, 

suche i nieuszkodzone oraz muszą spełniać wymogi jakościowe dla danych substancji roślinnych. 

Wrażliwe substancje roślinne powinny być pakowane w sztywne opakowania. Materiały opakowaniowe 

nadające się do ponownego użycia, takie jak worki jutowe i siatkowe, należy przed ponownym użyciem 

zdezynfekować i dokładnie osuszyć, aby uniknąć zakażenia poprzednimi składnikami. 

Magazynowanie 

Podczas przechowywania roślin ziołowych należy zwrócić uwagę na poniższe punkty: 

1. Magazynowanie surowców. 
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2. Właściwości materiału magazynowego, w którym przechowywany jest materiał roślinny. 

3. Właściwa etykieta. 

Właściwe przechowywanie surowych ziół po zebraniu świeżych z pola powinno być poświadczone 

w pierwszej kolejności. Personel powinien posiadać wykształcenie w odpowiednich dziedzinach, takich 

jak technologia farmaceutyczna, taksonomia, botanika, fitochemia, farmakognozja, higiena, 

mikrobiologia. Natychmiast po dotarciu materiału ziołowego do zakładu przetwórczego należy go 

natychmiast rozładować i rozpakować, a jednocześnie podjąć środki zapobiegające kontaktowi z glebą. 

Nie należy go wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Należy chronić materiał przed 

deszczem i infekcjami mikrobiologicznymi. 

Nieprzetworzone części roślin, takie jak łodyga, kora, korzenie, liście mogą być zanieczyszczone glebą, 

dlatego cząstki pyłu muszą być usunięte przez wysokociśnieniową dmuchawę powietrzną po 

przepłukaniu czystą wodą. Mycie suchego materiału ziołowego wodą jest na ogół niedopuszczalne. Gdy 

konieczne jest ich oczyszczenie, należy użyć odkurzacza. 

Materiał nieprzetworzony, jeśli zawiera lotny olej powinien być przechowywany w suszarni. Należy 

unikać przepuszczania powietrza przez wysokociśnieniowe dmuchawy powietrzne, ponieważ może to 

prowadzić do zmniejszenia udziału procentowego olejku lotnego. Metoda suszenia ziół zależy od 

aktywnego składnika, np. olejku eterycznego i rodzaju zbieranej części rośliny, np. korzenia, liści i kwiatu. 

Suszenie przez bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych jest możliwe, ale bez 

kontaktu z ziemią. Sterylizacja surowego leku jest możliwa dzięki obróbce tlenkiem etylenu w celu 

usunięcia mikroorganizmów. 

Surowe zioła powinny posiadać następujące informacje: 

1. Nazwa botaniczna rośliny użytej zgodnie z systemem dwumianowym (rodzaj, gatunek, 

potwierdzenie, organ potwierdzający) można również dodać rodzimą nazwę i zastosowania 

terapeutyczne w kraju lub regionie pochodzenia rośliny. 

2. Szczegóły dotyczące źródła pochodzenia rośliny, np. regionu, z którego jest ona pozyskiwana, 

niezależnie od tego, czy jest uprawiana czy zbierana w naturze, metody uprawy, daty i warunków 

zbiorów, procedury zbiorów, stosowania pestycydów, oraz jeśli takie występują, rodzaj i ilość 

pestycydów. 

3.  Należy określić, jaką część rośliny wykorzystano, w przypadku suchego materiału roślinnego 

należy podać sposób suszenia. 

Dla każdego przetworzonego i oczyszczonego zioła należy podać następujące informacje: nazwa ziół, 

data przybycia, nazwa dostawcy, miejsce i czas zbioru, numer partii, składowana część (korzeń, łodyga, 

kora, liście, kwiaty, kłącza itp.), status inspekcji i data ważności. 

 

Badanie surowca roślinnego 

Przechowywanie i konserwacja mają istotne znaczenie dla przyszłego wykorzystania ziół w składzie. 

Ocena jakości, bezpieczeństwa i skuteczności receptury w różnych chorobach zależy od przechowywania 
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i zachowania stanu ziół. Podczas zbierania produktu roślinnego na skład chemiczny końcowego 

preparatu może mieć wpływ kilka czynników, takich jak miejsce zbioru, czas zbioru, etap wzrostu roślin 

i inne czynniki środowiskowe. Badania surowca należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Jeśli materiał ziołowy przeznaczony do przetworzenia nie jest zgodny ze specyfikacją jakości, 

odrzucone zioła są przechowywane oddzielnie i odpowiednio usuwane. 

Magazyn 

Miejsce do przechowywania powinno być dobrze zorganizowane i uporządkowane. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na czystość i dobrą konserwację. Różne materiały roślinne powinny być przechowywane 

w różnych miejscach. Aby zachować przechowywany materiał w bezpiecznym miejscu i zmniejszyć 

ryzyko inwazji szkodników, należy skrócić czas przechowywania w formie niepakowanej do minimum. 

Świeże zioła powinny zostać przetworzone, o ile nie podano inaczej, od razu. Jeżeli okoliczności na to 

pozwalają, należy je przechowywać w temperaturze od 2 ° C do 8 ° C, podczas gdy mrożone materiały 

należy przechowywać w temperaturze poniżej -18 ° C. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z lekkimi, 

powietrznymi lub drobnoustrojowymi organizmami, które wywierają wpływ na aktywny składnik zioła, 

co prowadzi do obniżenia terapeutycznej skuteczności leku; ale jeśli zioło przechowywane jest luzem, 

aby zminimalizować ryzyko powstawania pleśni lub fermentacji, zaleca się przechowywanie ich w 

pomieszczeniach z napowietrzaniem lub pojemniku z zastosowaniem naturalnego lub mechanicznego 

napowietrzania i wentylacji. Surowy lek może być przechowywany w warunkach, które blokują skażenie 

i pogorszenie jakości. Musi być odpowiednia przestrzeń do wewnętrznych testów kontroli jakości. 

Zatwierdzone i odrzucone zioła powinny być przechowywane w odpowiednim ułożeniu. Wszystkie zioła 

powinny zostać starannie umyte, wysuszone (jeśli nie jest wymagana osobna procedura) i odpowiednio 

ułożone, w pomieszczeniu o regulowanej temperaturze i wilgotności. 

Materiał do przechowywania 

Procedur przechowywania leków należy przestrzegać z maksymalną ostrożnością, ponieważ moc 

nieprzetworzonego leku musi zostać zachowana, dopóki nie użyjemy go w mieszaninie. Materiał 

ziołowy, nawet jeśli jest przechowywany w beczkach, workach lub pudełkach, powinien być 

przechowywany z dala od ziemi i odpowiednio rozłożony, aby umożliwić czyszczenie i inspekcję. 

Przechowywanie roślin i ich produktów może wymagać specjalnych warunków wilgotności, temperatury 

i ochrony przed światłem. Podczas pobierania próbek, ważenia, analizowania i przetwarzania roślin 

należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ułatwić czyszczenie i uniknąć przenoszenia 

zanieczyszczeń z poprzednich partii. 

 

Materiały do specjalistycznego pakowania i przechowywania surowca: 

 Łodygi, twardziel, rdzeń drzewa, kora – torby jutowe i worki tkane 

 pnącza, liście - torby tkane z tworzywa sztucznego o niskiej gęstości, torby HMHD o wysokiej 

wytrzymałości i worki polietylenowe o wysokiej wytrzymałości 

 Owoce i korzenie - Torby HMHD o wysokiej wytrzymałości, torby z tworzywa sztucznego o niskiej 

gęstości, skrzynki drewniane. 
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 Kwiat, pylniki, stygmaty, płatki, nasiona - Skrzynka falista z workami tkanymi z polipropylenu, 

pojemniki HDPE, wykładzina z płyty pilśniowej. 

 Ekstrakty i związki ziołowe - Nieprzepuszczające powietrza pojemniki HDPE, pudełko faliste z 

workami z tkanego polietylenu i bębny z tektury włóknistej z workami polietylenowymi. 

Różne kategorie roślin leczniczych i aromatycznych, na przykład świeże zioła, suszone zioła, olejek lotny, 

muszą być przechowywane oddzielnie. 
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