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ECO – FARM Sosnówka sp. z o. o jest liderem Grupy Operacyjnej „Agro-

leśnictwo w Dolinie Zielawy”, którą tworzy ze Szkołą Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr Barbara Baj Wójtowicz (Go-

spodarstwo Rolne). Konsorcjum realizuje przełomowy projekt badawczo 

– wdrożeniowy „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji 

ziół w Dolinie Zielawy”, w którym zostały:

• Opracowane nowe metody uprawy (agrotechniki) wartościowych ga-

tunków zielarskich w systemach agroleśnych 

• Wprowadzone do uprawy gatunki dziko rosnące o szczególnych właści-

wościach  prozdrowotnych w sposób neutralny klimatycznie i korzystny 

środowiskowo

• Opracowane nowe metody zarządzania produkcją „od pola do stołu” 

gwarantujące możliwość śledzenia drogi gotowego produktu od wpro-

wadzenia do uprawy do produktu gotowego do sprzedaży

• Na bazie gatunków wprowadzonych do uprawy opracowane nowe 

produkty o działaniu prozdrowotnym, które mogą  być wykorzystane 

w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

• Innowacyjne produkty prozdrowotne zostały opatrzone elektroniczną 

etykietą pozwalającą konsumentowi zapoznać się z działaniem środowi-

skowym, klimatycznym i prozdrowotnym produktu oraz podjąć świado-

mą decyzję o zakupie.

ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. od 2013 

r. prowadzi działalność w zakresie eko-

logii, zrównoważonego rozwoju i od-

nawialnych źródeł energii. Jej misją jest 

produkcja i sprzedaż produktów ekolo-

gicznych bazujących na surowcach po-

zyskiwanych w systemach agroleśnych, 

wykazujących działanie prozdrowotne, 

a jednocześnie wprowadzenie modelu 

agro-energetycznego rozwiązującego 

problemy współczesnego rolnictwa tj. 

skutków susz czy przymrozków, zmniej-

szenie zanieczyszczenia środowiska: 

wód, gleb oraz powietrza oraz łącze-

nie upraw rolnych z produkcją zielonej 

energii na terenach rolnych. 

 

Firma prowadzi innowacyjny program 

edukacyjny dla rolnictwa i przetwór-

stwa oparty o Living Lab oraz specjalnie 

opracowaną metodę nauki przez prak-

tykę. Współpracuje z wieloma uczel-

niami wyższymi w Polsce i za granicą 

oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie i jego oddziałami oraz 

regionalnymi Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, a także szkołami rolniczymi 

i innymi instytucjami.

Firma była wielokrotnie nagradzana za 

wdrażane innowacje dla sektora rolno – 

spożywczego.
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„Innowacyjny 
model produkcji, 

przetwórstwa 
i dystrybucji ziół 

w Dolinie Zielawy”



 W ostatnich latach bioróżnorodność jest pojęciem od-
mienianym przez wszystkie przypadki. Często stanowi ono 
przedmiot badań, w których bada się oddziaływanie poszcze-
gólnych sektorów gospodarki na zróżnicowanie wszystkich 
żywych organizmów. Jedną z gałęzi gospodarki, która w zna-
czącym stopniu oddziałuje na bioróżnorodność jest rolnictwo. 
Ten wpływ może być zarówno negatywny, jak i pozytywny. 
O niekorzystnym oddziaływaniu mówi się w przypadku niera-
cjonalnie prowadzonej gospodarki. Do takich działań należy 
m.in. nadużywanie nawozów – zarówno sztucznych, jak i natu-
ralnych oraz środków ochrony roślin. Wspieraniu bioróżnorod-
ności nie sprzyjają również monokultury, które nie występują 
w naturze, a są sztucznym antropogenicznym „wytworem”. 
Często są one oparte na intensywnym nawożeniu oraz nad-
miernym stosowaniu pestycydów, które w efekcie prowadzi 
do zanieczyszczenia wód gruntowych oraz negatywnie od-
działuje na pożyteczne owady oraz ptaki, zmniejszając bio-
różnorodność. Pogłębiają one także problem susz (niewielka 
retencja wód), pustynnienia terenów rolniczych (erozja wietrz-
na), pogarszaniu jakości gleb (wywiewanie jej cząstek wraz 
z próchnicą oraz erozja wodna), emisji węgla do atmosfery 
oraz stanowią zagrożenie dla rodzimej fauny i flory. Alterna-
tywą dla jednogatunkowych upraw w rolnictwie są systemy 
agroleśne. Ich wdrażanie przynosi szereg korzyści dla środo-
wiska i rozwoju bioróżnorodności. Najpowszechniej stosowa-
ną formą agroleśnictwa są uprawy alejowe określane również 
jako współrzędne. 
 W Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj-Wójtowicz w So-
snówce w systemie alejowym uprawia się bez czarny z prze-
tacznikiem leśnym oraz miodunką, różę pomarszczoną oraz 
dziką z maliną moroszką, a także pokrzywę zwyczajną z olszą 
czarną, a także ostrożeń warzywny i rzepik pospolity. 
W niektórych okresach na plantacjach okresowo obserwowa-
ny jest pojaw mszyc, jednak nie stosuje się środków ochrony 
roślin, a zrównoważony system upraw sprawia, że szkodniki te 
stają się ofiarami biedronek i innych pożytecznych owadów. 
Zaniechanie stosowania insektycydów oraz herbicydów spra-
wia, że na plantacjach pojawiają się również inne rośliny bę-
dące cennymi pozyskiwanymi w gospodarstwie surowcami 
zielarskimi. 

Bioróżnorodność w agroleśnictwie
Autor: Natalia Guz

Fot. 1. Mniszek lekarski na agroleśnej plantacji bzu czarnego 
i miodunki – fot. Zespół Lubelskich Ziół

 Należą do nich m.in. mniszek lekarski, chaber bławatek 
oraz babka lancetowata, które są wykorzystywane w wytwa-
rzanych produktach prozdrowotnych. 

Fot. 2 Zbiory pozyskiwanego „przy okazji” na agroleśnych planta-
cjach mniszka lekarskiego - fot. Zespół Lubelskich Ziół
 
 W zaprojektowanych dla uprawy maliny morosz-
ki rowach torfowiskowych pojawiają się gatunki drzew 
i krzewów charakterystyczne dla torfowisk wysokich ta-
kie jak: brzozy, sosny, wierzby. Rośliny te także nie są li-
kwidowane, a sukcesywnie przesadzane w inne miejsca,  
w których sprawdzają się do tworzonych stref buforowych, 
w których jednocześnie pełnią funkcje fitosanitarne oraz redu-
kują prędkość wiatru. 
 Na plantacji bzu czarnego oraz miodunki znajdującej się 
w pobliżu lasu należącego do gospodarstwa zainstalowano 
podarowany przez Krainę Rumianku Rezerwat Trzmieli. 

Fot.3 Rezerwat Trzmieli na plantacji bzu czarnego i miodunki w 
Gospodarstwie Rolnym dr Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce – 
fot. Zespół Lubelskich Ziół
 
 Zaproszenie ich na uprawy i zapewnienie im bezpiecznej 
przystani przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla 
miodunki, ponieważ trzmiele pracują nawet w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych i temperaturze 5°C – w okresie, 
w którym dla  pszczół jest zbyt zimno i mokro. W przypadku 
miodunki rozpoczynającej kwitnienie jeszcze przed pojawie-



niem się liści na drzewach, w okresie, w którym temperatura 
często nie przekracza 10°C, a dni są pochmurne lub deszczo-
we, niekiedy również śnieżne, to bardzo istotna właściwość.  
Na plantacjach poza pszczołami z pasieki oraz trzmielami ob-
serwuje się również dzikie gatunki pszczół i pozostałych zapy-
laczy.  

Rola ściółkowania
 Prowadzenie upraw rolnych w zrównoważony, wspie-
rający bioróżnorodność sposób stało się możliwe także 
m.in. systematycznemu ściółkowaniu oraz zrębkowaniu. Za-
biegi te przyniosły szereg korzyści przyczyniając się m.in. 
do zmniejszenia ilości chwastów, spowolnienia odpływu 
wody, a także zredukowaniu erozji wietrznej oraz wod-
nej. Zaniechanie orki jednocześnie jest zgodne z zasadami 
rolnictwa węglowego, którego istotą jest wiązanie węgla 
w glebie i zmniejszanie jego emisji do atmosfery. Węgiel 
magazynowany w glebie przyczynia się do intensyfikacji 
procesu glebotwórczego, a także poprawy parametrów gleby  
i zwiększania jej pojemności wodnej. O zrównoważeniu sys-
temu  świadczy również obecność grzybów owadobójczych, 
które redukują liczbę szkodników występujących w glebie. Ba-
dania przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczo-Hu-
manistyczny w Siedlcach wskazują, że na agroleśnych planta-
cjach obecność szkodnikobójczych grzybów jest większa niż 
na badanych siedliskach naturalnych w pobliskim lesie. Bada-
niom poddano również sąsiadujące z plantacją bzu czarnego 
i przetacznika leśnego pole uprawne, na którym prowadzona 
była konwencjonalna orkowa uprawa monokulturowa. Wyniki 
przeprowadzonych tam pomiarów wskazują na mniejszy po-
ziom próchnicy w glebie oraz zdecydowanie mniejszą liczbę 
grzybów owadobójczych występujących w glebie. 
Bioróżnorodność w pozostałych systemach agroleśnych

Ochronie bioróżnorodności sprzyja także wdrażanie in-
nych systemów agroleśnych: 
pasów wiatrochronnych – hamujących siłę wiatru i zmniej-
szających erozję eoliczną, wysuszanie gleby oraz wyleganie 
upraw. Pasy te jednocześnie stanowią ostoję dla ssaków, pta-
ków oraz owadów przyczyniających się do zmniejszenia ilości 
szkodników upraw, zadrzewień śródpolnych, które spełniają 
podobne funkcje do pasów wiatrochronnych, a dodatkowo 
na pastwiskach stanowią dodatkowe źródło pożywienia – li-

ściarkę, stref buforowych – pełniących funkcje fitosanitarne, 
infiltrujących zanieczyszczenia spływające z pól uprawnych, 
zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia wód antropogenami 
i biogenami, produktywnych żywopłotów, które stanowią 
źródło pożywienia dla ptaków, przywabiają również pożytecz-
ne owady i tworzą swego rodzaju korytarze ekologiczne dla 
drobnych ssaków. Jednocześnie przyczyniają się do poprawy 
sytuacji rolnika poprzez zwiększanie pojemności wodnej pola 
za sprawą redukcji prędkości wiatru, a także odpowiednio na-
sadzone, są alternatywą dla ogrodzeń z siatki czy drutu. Mogą 
stanowić także dodatkowe źródło dochodów, umożliwiając 
zbiór surowca zielarskiego (np. owoc jałowca, owoce śliwy 
tarniny, róży dzikiej, głogu, rokitnika, czy derenia jadalnego), 
pasów kwietnych (agrobioautostrad) oddzielających od sie-
bie działki, będących ostoją dla ssaków, owadów oraz ptaków. 
Największe korzyści środowiskowe oraz ekonomiczne stano-
wi stosowanie w ich obrębie nasadzeń drzew i/lub krzewów 
– wówczas pełnią one także funkcje pasów wiatrochronnych 
oraz produktywnych żywopłotów, sylwopastoralizmu lub 
systemu mieszanego sylwopastoralno-alejowego stanowią-
cych alternatywę dla chowu zwierząt na uwięzi/całorocznego 
chowu w oborach/kurnikach przy jednocześnie prowadzonej 
uprawie roślinnej (np. sady owocowe z uprawą ziół czy grzy-
bów w podszycie), ogrodów leśnych, które zakładane zwykle 
na niewielkim areale charakteryzują się dużym wskaźnikiem 
bioróżnorodności, a jednocześnie pełnią szereg funkcji – przez 
użytkowo-rolniczą po rekreacyjno-wypoczynkową. Doskona-
łym przykładem takiego systemu są miejskie ogródki działko-
we. 

Wybrana literatura: 
Gołębiewska B., Chlebicka A., Maciejczak M., 2016: ROLNIC-
TWO A  ŚRODOWISKO. Bioróżnorodność i  innowacje  środowi-
skowe w rozwoju rolnictwa. Wydział Nauk Ekonomicznych. [W:] 
Wieś Jutra. Warszawa
Osińska E., Baj-Wójtowicz B., [red.]. (2020). Agroleśnictwo. Naj-
ważniejsza innowacja w  rolnictwie. [W:] Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Poznań
www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/wydawnictwa/2020/Agro-
lesnictwo_naj_innow_w_rolnictwe.pdf
www.iz.sggw.pl/wp-content/uploads/2016/10/Monografia_
koncowa_wersja.pdf

Morfologia
Róża pomarszczona (Rosa rugosa Thunb.) zwana również 
fałdzistnolistną oraz japońską należy do rodziny różowatych 
(Rosaceae). Jest krzewem osiągającym wysokość 1,5 do 2 m  
z licznymi rozłogami. Pędy wyprostowane, grube i gęsto po-
kryte licznymi kolcami i szczecinkami. Sztywne jajowato-e-
liptyczne pomarszczone liście osiągają do 5 cm długości.  
Z wierzchu są ciemnozielone i błyszczące, spodem – owło-
sione. Pachnące różowo-czerwone kwiaty osiągają 6 do 

Róża pomarszczona – charakterystyka, stanowiska 
naturalne, właściwości i zastosowanie
Autor: Natalia Guz 

8 cm średnicy i są osadzone pojedynczo lub po kilka na 
krótkich szypułkach. Owoce pozorne osiągają do 2,5 cm 
średnicy, są mięsiste i w miarę dojrzewania stają się ce-
glastoczerwone, płaskokuliste i gładkie. Wewnątrz za-
wierają liczne niełupki z włoskami. Kwitnienie przypada 
na okres od maja do jesieni (Witkowska-Żuk 2018), choć  
w uprawie kilkukrotnie je powtarza, aż do późnej jesieni (prze-
łom listopada i grudnia).



Fot. 1 Zbiór pączków róży pomarszczonej – fot. Barbara Baj Wój-
towicz

Występowanie 
 Róża pomarszczona pochodzi z wybrzeży morskich pół-
nocno-wschodniej Azji. W Europie pierwsze obserwacje po-
chodzą z 1841 roku, w Polsce prawdopodobnie od 1913 roku, 
uprawiana i dziczejąca. Rośnie w rozproszeniu w całym kraju, 
najliczniej w południowo-zachodniej części, najliczniej na 
glebach świeżych, mezotroficznych, o odczynie obojętnym, 
ubogich w składniki pokarmowe, może porastać także suche, 
piaszczyste podłoże. Preferuje widne i bardzo widne stanowi-
ska (Witkowska-Żuk 2018). 

Właściwości i zastosowanie 

Surowcami zielarskimi pozyskiwanymi w Gospodarstwie 
Agroleśnym Barbary Baj-Wójtowicz w Sosnówce są: 
• płatki i pąki,
• owoce: całe, naowocnie, owoc właściwy, 
• liście. 

 Płatki i pąki kwiatowe róż zawierają składniki aktywne 
o znacznych walorach prozdrowotnych: antocyjany, flawonole 
i flawonoidy, proantocyjanidyny, elagotaniny i kwasy fenolo-
we, a także witaminę C.
 Owoce róży pomarszczonej zawierają znaczne ilości skład-
ników aktywnych: witamin C oraz E, karotenoidów (m.in. likope-
nu i β-karotenu), flawonoidów, fenolokwasów, pektyn, kwasów 
organicznych i składników mineralnych. Zawarty w owocach 
galaktolipid (określany jako wegański odpowiednik kolage-
nu) o działaniu przeciwzapalnym stosowany jest w leczeniu 
choroby zwyrodnieniowej stawów. Olej pozyskiwany z nasion 
róży charakteryzuje się wysoką zawartością nienasyconych 
kwasów tłuszczowych: kwasu linolowego, α-linolenowego  
i oleinowego. Zawiera również liczne fenolokwasy. 

 Liście zawierają flawonoidy i znajdują zastosowanie w le-
czeniu za sprawą działania zabliźniającego i wzmacniającego. 

Pozyskiwane surowce znajdują szerokie zastosowanie 
prozdrowotne:
• owoce stosowane są jako środek wspomagający leczenie 

przeziębień i chorób układu krążenia oraz w celu uzupeł-
nienia niedoborów witaminy C. Wyciągi z owoców działają 
lekko moczopędnie, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. 
Owoce i nasiona zawierają składniki, które mogą być przy-
datne w przeciwdziałaniu otyłości. Wyciągi z owoców róży 
wykazują również działanie cytotoksyczne w stosunku do 
komórek nowotworowych, np. raka okrężnicy. Frakcje oligo-
sacharydowe z owoców mają działanie przeciwcukrzycowe,

•     • płatki wykorzystuje się w zaburzeniach trawiennych (nie-
strawności, bólach i skurczach żołądka, a także zaparciach), 
infekcjach górnych dróg oddechowych, bólach migreno-
wych, obniżonej odporności, kruchości naczyń krwiono-
śnych. Znajdują one również zastosowanie wspomagające 
kobiecy układ rozrodczy: w łagodzeniu bólów menstruacyj-
nych oraz PMS, a także w profilaktyce mięśniaków macicy 
i endometriozy i mogą być stosowane jako codzienny napój 
do picia (bez ograniczeń). Polisacharydy zawarte w płatkach 
działają antyoksydacyjnie i mają dużą zdolność utrzymywa-
nia wilgotności, co znajduje wykorzystanie w kosmetyce. 

• Warto wspomnieć, że cenny surowiec zielarski stanowi także 
korzeń róży będący źródłem witamin C, A, z grupy B, a także 
E i K. 

 Surowce pozyskiwane z krzewów róży pomarszczonej 
pozwalają na wielorakie zastosowanie, zarówno z uwagi na 
znaczące właściwości lecznicze, jak i znaczące walory smako-
we. Na ich podstawie wciąż opracowywane są nowe receptury 
wzbogacające ofertę agroleśnych produktów Lubelskie Zioła 
(ryc.1).

Fot. 2 Zbiór owoców róży pomarszczonej – fot. Barbara Baj Wój-
towicz 

Ryc. 1 Etykieta Herbatki Lubelskiej Very Berry Fruitea z dostępem 
do paszportu produktu QR (po lewej: tył, po prawej: przód etykie-
ty)

Wybrana literatura: 
Witkowska-Żuk L., 2018: Rośliny leśne. Flora Polski [W:] Multico 
Oficyna Wydawnicza. Warszawa



Grupa produktów Lubelskie 
Zioła

Surowiec zielarski

Płatki i pąki Owoce Liście

Herbatki

Just Roses,
Zielona Róża,
Na dobry sen,

Spi chai,
Bardzo Owocowa Róża,

Detox,
Lubelskie Lato

Very Berry Fruitea,
Owocowo-ziołowa,

Bardzo Owocowa Róża

Owocowo-ziołowa,
Owocowa z moroszką 

i aksamitką,
Z maliną moroszką,

Zielona Róża

Przyprawy
Sosnowska Przyprawa Orientalna,

Sosnowska Przyprawa Róża 
i Czarny Bez

Róża pomarszczona Hansa – owoc 
mielony,

Super Berry,
Rose Berry,

Cloudberry Rose,
Sosnowska Przyprawa do wyrobu 

serów,
Sosnowska Przyprawa do twarogu, 
Sosnowska Przyprawa do sałatek i 

kanapek z pokrzywą,
Sosnowska Przyprawa Dziki Las

Przetwory

Konfitura z płatków róży Hansa,
Konfitura różana,
Konfitura różana

z floksem,
Konfitura z płatków róży Hansa z 

syropem z bzu czarnego,
Syrop rozgrzewający Owoc Róży 

Orientalny,
Owoc róży w syropie  

z płatków,
Syrop z płatków róży

Konfitura różana  
z floksem,

Konfitura różana  
z owoców róży,

Konfitura różana  
z nagietkiem,

Owoc róży w syropie  
z płatków

Hydrolaty Z płatków róży Hansa

Róża pomarszczona w produktach Lubelskie Zioła
W produktach wytwarzanych w Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj-Wójtowicz różane surowce zielarskie wykorzystuje się 
w produkcji herbatek, przypraw, przetworów, a także od niedawna – kosmetyków. W tabeli zestawiono dotychczasowe wyko-
rzystanie poszczególnych surowców w produktach wytwarzanych pod marką Lubelskie Zioła.

Przetacznik leśny
– charakterystyka, stanowiska naturalne, wprowadzenie do uprawy, 
możliwość wykorzystania surowca
Autor: Natalia Guz

Morfologia
 Przetacznik leśny (Veronica officinalis L.) zwany również le-
karskim należy do rodziny babkowatych (w przeszłości zalicza-
ny do trędnikowatych). Jest wieloletnią rośliną zielną o pędach 
długości 5-60 cm. Pędy ubiegłoroczne pokładają się i zakorze-
niają, tegoroczne są wzniesione. Łodyga jest gęsto owłosiona. 
Liście osiągają około 3 cm długości i 1,5 cm szerokości. Blado-
niebieskie kwiaty z ciemniejszymi żyłkami zebrane są w długie 
grona zawierające od 15 do 25 kwiatów osadzonych na krót-
kich szypułkach. Owocem jest owłosiona torebka. Kwitnienie 
przypada na okres od maja do sierpnia (Witkowska-Żuk 2018), 
choć w uprawie kilkukrotnie je powtarza, aż do późnej jesieni. 

Występowanie 
  W Polsce jest gatunkiem uznawanym za pospolity na ca-
łym niżu, choć w wyniku intensywnie prowadzonej gospo-
darki leśnej jego liczebność na naturalnych stanowiskach 
ulega zmniejszeniu. W górach występuje po piętro kosod-
rzewiny. Preferuje półcień oraz gleby świeże, oligo- do mezo-

Fot. 1 Kwitnący przetacznik leśny uprawiany w systemie alejo-
wym z bzem czarnym – fot. Natalia Guz

troficznych o odczynie umiarkowanie kwaśnym. Występuje  
w borach sosnowych świeżych i mieszanych oraz świerkowych 
i jodłowych, a także kwaśnych: dąbrowach oraz buczynie ni-
żowej i zbiorowiskach okrajków, wrzosowiskach oraz ubogich 
murawach bliźniczkowych (Witkowska-Żuk 2018).



Uprawa
 W Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj-Wójtowicz 
w Sosnówce przetacznik leśny rośnie w systemie agroleśnym 
alejowym wraz z bzem czarnym. Pomysłodawczynią wprowa-
dzenia go do uprawy była prof. Ewa Osińska ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Gatunek ten, jak nazwa wskazu-
je, jest rośliną leśną, której dotychczas nie wprowadzono do 
uprawy polowej nigdzie na świecie – wymaga on warunków 
zbliżonych do swojego środowiska naturalnego. 

Fot. 2 Agroleśna uprawa alejowa bzu czarnego z przetacznikiem 
leśnym w Gospodarstwie Rolnym dr Barbary Baj Wójtowicz – fot. 
Natalia Guz

 Odpowiednio dobrane sąsiedztwo bzu czarnego i zo-
rientowanie rzędów na osi Wschód-Zachód, które jedno-
cześnie zapewniają optymalne warunki oświetleniowe 
sprawia, że roślina ta doskonale radzi sobie w uprawie, 
sukcesywnie rozrastając się i zajmuje miejsce w międzyrzę-
dziach, tworząc swego rodzaju płożący dywan chroniący 
glebę przed wysuszaniem. Przy okazji omawiania uprawy 
przetacznika lekarskiego warto również wspomnieć o jego 
miododajności. Wprowadzenie pasieki na plantację, na któ-
rej uprawiany jest przetacznik okaże się pomocne w dywer-
syfikacji dochodów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że  
w uprawie okres jego kwitnienia jest znacznie dłuższy i po-
wtarzalny. Przetacznik leśny jest cennym, poszukiwanym 
na rynku surowcem zielarskim pomocnym w leczeniu wie-
lu schorzeń, dlatego może być sprzedawany jako surowiec 
firmom farmaceutycznym lub przetwarzany na produkty we 
własnym zakresie i sprzedawany w ramach RHD (Rolniczy 
Handel Detaliczny). 

Możliwość wykorzystania surowca
Przetacznik leśny (Veronica officinallis) to roślina o bardzo du-
żym potencjale prozdrowotnym, dlatego często określa się go 
mianem przetacznika lekarskiego. Surowiec zielarski stanowi 
ziele zawierające: 
• aukubinę, 
• olejek eteryczny, 
• garbniki, 
• wosk, 
• żywicę, 
• sole mineralne, 
• kwasy organiczne.

 Aukubina należy do glikozydów irydoidowych. Wykazuje 
ona szereg działań przeciwdziałającym chorobom: przeciw-
bakteryjne i przeciwwirusowe, bakteriostatyczne, rozkurczo-
we, przeciwutleniające, a także przeciwzapalne: blokuje m.in. 
czynnik TNF-alfa (martwicy nowotworów). Ponadto działa 
osłaniająco na wątrobę: w badaniach przeprowadzonych na 
myszach związek ten zapobiegał uszkodzeniom wątroby wy-
wołanym m.in. alfa-amanityną występującą w muchomorze 
sromotnikowym [1]. 
 Zawarte w przetaczniku leśnym garbniki również mają 
liczne właściwości lecznicze: bakteriostatyczne, odtruwają-
ce, ściągające, ochronne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne 
oraz przyspieszające przemianę materii. Obecność aukubiny 
i garbników oraz pozostałych składników aktywnych sprawia, 
że ziele przetacznika może być stosowane w leczeniu wielu 
schorzeń: terapiach odtruwających (np. po zatruciach meta-
lami ciężkimi), dolegliwościach układu pokarmowego (nie-
żytach jelit, biegunkach, zatruciach pokarmowych), a także 
schorzeniach wątroby, nerek i pęcherza moczowego. Regu-
larnie stosowany obniża poziom cholesterolu we krwi. Napar 
z ziela działa także wykrztuśnie, napotnie i moczopędnie. Uży-
wa się go przeciw przeziębieniom, chrypce i kaszlowi, w lecze-
niu dychawicy oskrzelowej oraz zapaleniu oskrzeli. Wskazane 
jest spożywanie go szczególnie w okresach przesilenia jesien-
nego oraz wiosennego z uwagi na jego właściwości wzmac-
niające odporność. Sprawdzi się także u osób mających pro-
blemy z pamięcią koncentracją, bowiem pomaga wzmocnić  
i zregenerować system nerwowy. Przeciwdziała także choro-
bom nowotworowym poprzez blokowanie powstawania wol-
nych rodników. Jest także pomocny w profilaktyce i leczeniu 
chorób prostaty oraz problemów z erekcją, dlatego też bywa 
określany jako zioło idealne dla panów. 
 Zewnętrznie używa się odwaru z ziela do płukania przy 
anginie, podrażnieniu błon śluzowych gardła i jamy ustnej, 
zapaleniu dziąseł oraz do przemywania przy oparzeniach  
i przewlekłych chorobach skóry. Stosowany systematycznie 
łagodzi objawy alergii oraz trądziku, jednocześnie nawilżając 
skórę. W tradycyjnej medycynie ludowej był także stosowany 
w leczeniu chorób wenerycznych oraz szkorbutu. W Europie 
Środkowej oraz Wschodniej stanowił alternatywę dla herbaty. 
W XVIII wieku picie naparów z przetacznika leśnego zalecał 
ksiądz Jan Krzysztof Kluk, który około roku 1780 otrzymał tytuł 
doktora nauk wyzwolonych i filozofii Szkoły Głównej Wielkie-
go Księstwa Litewskiego w Wilnie oraz Akademii Wileńskiej 
Kolegium Fizycznego Towarzysza za zasługi dla szerzenia kul-
tury rolnej oraz wiedzy przyrodniczej (Trąba i in. 2014).
 W Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj-Wójtowicz zie-
le przetacznika leśnego wykorzystywane jest w prozdrowot-
nych herbatkach oraz przyprawach. Jest on również składni-
kiem Miodu Agroleśnego. 
Ryc.1 Etykieta Herbatki Lubelskiej Przetacznik leśny produko-
wanej przez Eco-Farm Sosnówka
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Bluszczyk kurdybanek – korzyści wprowadzenia do uprawy
Autor: Natalia Guz

 Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.) jest rodzi-
mym, cennym w ziołolecznictwie gatunkiem. Należy do roślin 
stosunkowo niskich i odpornych na zdeptywanie, co sprawia, 
że jego uprawa nie utrudnia zbioru surowca z gatunku współ-
sąsiadującego na plantacji. Zbiór możliwy jest przez większość 
okresu wegetacyjnego (kilkukrotna powtarzalność plonowania). 
Wprowadzenie go do uprawy może również umożliwić dywersy-
fikację uzyskiwanych w gospodarstwie przychodów – należy on 
bowiem do gatunków miododajnych. 

Morfologia
 Jest byliną rodzimą należącą do rodziny jasnotowatych (La-
miaceae). Potocznie nazywany bywa również m.in. kondratkiem 
lub kocimondą. Jego łodyga jest pełzająca, naga lub skąpo owło-
siona o długości od 5 do 20, rzadziej 30 cm, zakorzenia się w wę-
złach. Pędy kwiatowe są wznoszące się. Liście mają długość od 
1 do 4 cm o kształcie od nerkowatego do sercowato-okrągławe-
go z karbowanym brzegiem (fot.). Często spód blaszki liściowej 
ma barwę purpurową, a korona kwiatowa - niebiesko-fioletową 
(Witkowska-Żuk 2018). Według Snowarskiego (2021) kwitnienie 
przypada na okres od marca do lipca. Jego nasiona roznoszone 
są przez mrówki, co nosi nazwę myrmekochorii. 

Wysoka tolerancja na warunki oświetleniowe sprawia, że z po-
wodzeniem może być stosowany w uprawach współrzędnych 
zorientowanych zarówno na osi wschód-zachód, jak i północ-po-
łudnie. Jego zbiór można zautomatyzować, co wpływa korzyst-
nie na czasochłonność jego pozyskiwania, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę powtarzalność plonowania w sezonie. Podobnie jak po-
zostałe gatunki należące do rodziny jasnotowatych, należy on do 
gatunków wysoce miododajnych pozwalających na pozyskanie 
około 200 kg miodu z hektara (źródło: takdlapszczol.pl). Jego sto-
sunkowo szybkie kwitnienie oraz dwuwargowa budowa kwiatu 
wspiera pozyskiwanie pokarmu przez pożyteczne wczesnowio-
senne zapylacze. 

Wykorzystanie i właściwości lecznicze
 Bluszczyk kurdybanek należy do roślin, które były wykorzy-
stywane w medycynie oraz kuchni ludowej. Z jego liści przyrzą-
dzano sałatki, a także w niektórych krajach m.in. w Anglii używa-
no go jako przyprawy do piwa. Jako przyprawa dodawany był 
również do zup jako zamiennik pietruszki. Przekazy historyczne 
wskazują również, że jeszcze na początku XIX wieku była to naj-
popularniejsza obok kminku przyprawa (Łuczaj 2008). Stwierdzo-
no także, że dodatek jego ziela w paszy wpływa korzystnie na 
mleczność krów (Trąba i in. 2014). 
 W ziołolecznictwie oraz medycynie konwencjonalnej su-
rowiec zielarski stanowi ziele bluszczyku kurdybanka. Zawie-
ra ono liczne substancje czynne, do których zaliczane są m.in. 
przeciwutleniające i przeciwzapalne kwasy fenolowe, garbniki, 
flawonoidy, triterpeny oraz seskwiterpeny, a także olejek ete-
ryczny. Jest ono również źródłem witamin A i C, a także mine-
rałów: żelaza, krzemu, cynku, wapnia oraz molibdenu. Jednym 
z najbardziej wartościowych kwasów fenolowych zawartych 
w jego zielu jest kwas rozmarynowy. Z uwagi na jego właści-
wości prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania 
ekstraktu bluszczyku kurdybanka w terapiach nowotworowych 
m.in. czerniaka (Qiao i in. 2012) oraz nowotworów nerek (Chou 
2020). Ziele bluszczyku kurdybanka jest również stosowane  
w leczeniu schorzeń wątroby oraz całego układu trawienne-
go, przyspiesza przemianę materii, a także wspomaga oczysz-
czanie z toksyn. Korzystnie wpływa także na układ krążenia  
i zaburzenia pracy serca, a także odporność, wzmacniając orga-
nizm w czasie przeziębienia. Stosowany regularnie działa uspo-
kająco. Zewnętrznie stosowany jest w leczeniu świądu, trądziku, 
a także wykazuje właściwości regenerujące, przyspieszając goje-
nie ran. Jest również pomocny w terapiach antyreumatycznych. 
 Na polskim rynku dostępne są produkty bazujące na zie-
lu bluszczyku kurdybanka – głównie w postaci suszu. Ich 
oferta jednak nie jest zbyt duża, a większość z nich pochodzi  
z importu. Jego uprawa i częściowe lub całkowite przetwarzanie 
we własnym zakresie na herbatki, przyprawy czy przetwory w po-
staci soków, syropów, ekstraktów, octów czy maceratów  stanowi 
swego rodzaju niszę rynkową. Dodatkowo pozyskiwany produkt 
za sprawą wprowadzonej na plantację pasieki stanowić może 
miód kurdybankowy. 

Wybrana bibliografia:
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Fot. 1 Korona kwiatowa i ulistnienie bluszczyka kurdybanka (fot. 
Natalia Guz)

Siedlisko
 Bluszczyk kurdybanek jest rośliną powszechną dla lasów li-
ściastych oraz wilgotnych lub okresowo zalewanych łąk. Równie 
często spotykany jest na terenach ruderalnych i przydrożach. Po-
rasta zarówno miejsca słoneczne, jak i częściowo oraz całkowicie 
zacienione. Preferuje gleby eutroficzne, świeże i wilgotne o pH 
od słabo kwaśnego do zasadowego. Należy do gatunków tole-
rujących zwiększoną zawartość soli w glebie oraz w warunkach 
Polski wykazujących pełną mrozoodporność – strefa 4 (Snowar-
ski 2021). Jest odporny na zdeptywanie i koszenie (fot.), dlatego 
często pojawia się w przydomowych ogródkach, wspótworząc 
obok mniszka lekarskiego, przetacznika ożankowego, babki lan-
cetowatej, jasnoty purpurowej czy stokrotki pospolitej, element 
różnogatunkowego trawnika.

Potencjał zastosowania w uprawie
 Z uwagi na płożące i zakorzeniające się pędy, może być stoso-
wany do zadarniania miejsc pomiędzy rzędami nasadzeń drzew 
oraz krzewów, a także w strefie podszytu. Najlepiej sprawdzi się 
na stanowiskach stosunkowo żyznych i częściowo zacienionych. 
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Mikoryza – dlaczego jest ważna w rolnictwie?
Autor: Natalia Guz

Pojęcie mikoryzy
Mikoryza to symbioza między grzybami a korzenia-
mi roślin uprawnych wyższych. Taka relacja jest korzyst-
na dla obu stron: grzyby zyskują możliwość wzrostu  
i dostęp do związków organicznych z korzeni rośliny, nato-
miast strzępki grzybów udostępniają roślinie składniki mi-
neralne z podłoża zarówno dzięki mineralizacji związków 
organicznych, jak i znacznemu zwiększeniu strefy pobierania 
składników pokarmowych (Kubiak 2007).

Funkcja mikoryzy
 Rola mikoryzy w prowadzeniu upraw często jest pomi-
jana. Stosowane w sadach czy uprawach drzew środki grzy-
bobójcze mające za zadanie zwalczanie chorób grzybowych, 
poza patogenami niszczą grzybnię mikoryzową, natomiast ta 
znacząco zwiększa powierzchnię chłonną korzeni, co ułatwia 
roślinie pobór składników odżywczych. Niszczenie grzybni mi-
koryzowej wpływa negatywnie na kondycję uprawianych ro-
ślin wyższych, które z czasem stają się osłabione i podatne na 
choroby – m.in. są to patogeny grzybowe. Powoduje to swego 
rodzaju zamknięty krąg i konieczność stosowania fungicydów:

Ryc.1 Konsekwencje uszkodzenia grzybni mikoryzowej 

Ściółkowanie
By zapobiegać występowaniu chorób grzybowych, jedno-
cześnie nie zaburzając mikoryzy należy stosować warstwę 
ochronną w postaci ściółki (mulczu) o grubości kilkunastu cen-

tymetrów. Jako ściółka wykorzystywane mogą być m.in. mate-
ria organiczna w postaci rozdrobnionej trawy, liści, słomy, sia-
na, trocin, kory, zrębków, kompostu czy tektura. Ściółkowanie 
przynosi także szereg innych korzyści, do których należą m.in.: 
• poprawa jakości gleby (struktury, żyzności, przyspiesze-

nie procesu glebotwórczego oraz zwiększenie pojemności 
wodnej gleby),

• wytwarzanie związków azotowych, 
• zmniejszenie erozji wietrznej oraz wodnej, 
• spowolnienie obiegu wody i zmniejszenie ewaporacji,
• zmniejszanie amplitud temperatury gleby (zatrzymanie cie-

pła w chłodnej porze roku oraz zapobieganie nadmiernemu 
nagrzewaniu w czasie upalnej i bezdeszczowej pogody), 

• ograniczenie zachwaszczenia, 
• ograniczenie ilości szkodników upraw (grzyby powstające 

w materii organicznej mają właściwości owadobójcze), 
• zmniejszenie ryzyka przenoszenia chorób wirusowych przez 

wektory - przy właściwym doborze koloru ściółki (Csininszky 
i in. 1995). 

 Na ściółkowanych powierzchniach, na których stosuje się 
systemy bezorkowe pojawiają się także grzyby, które poza 
wspomaganiem upraw, mogą stanowić dodatkowy pożytek. 
Do takich grzybów należy m.in. pierścieniak uprawny – grzyb 
wskaźnikowy – jego obecność świadczy o odpowiednim zrów-
noważeniu w obrębie upraw i daje „zielone światło” do wpro-
wadzenia innych grzybni do upraw. Mogą być to np. boczniak: 
królewski czy ostrygowaty, jednak pierścieniak uprawny rów-
nież stanowi cenny surowiec. Pierwszy wysyp następuje pod 
koniec maja – w czasie, w którym zazwyczaj nie pojawiają się 
jeszcze w dużej ilości inne grzyby. Może być on sprzedawany 
świeży, jak również suszony.  
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