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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 2013r. 

prowadzi działalność w zakresie ekolo-

gii, zrównoważonego rozwoju i odna-

wialnych 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”



Miodunka – charakterystyka, właściwości, produkty
Autor: Natalia Guz, Magdalena Ożgo

 Miodunka (Pulmonaria L.) zwana także płucnikiem zalicza-
na jest do rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae). Jej sta-
nowiska naturalne, w zależności od gatunku, występują w pa-
sie od Europy po Azję Środkową. Jest wieloletnią rośliną zielną 
z długim, rozgałęzionym kłączem, z którego na przedwiośniu 
wyrasta pęd kwiatowy. Kwiaty zebrane są w baldachogrona. 
Korona kwiatowa zmienia barwę – początkowo jest różowa, 
po zapyleniu zmienia barwę na fioletową, a następnie niebie-
sko-fioletową. Ta informacja wysyłana przez miodunkę ułatwia 
pracę zapylaczom, dla których stanowi ona jeden z pierw-
szych wiosennych pożytków (fot.1). Początek jej kwitnienia 
często rozpoczyna się w okresie, gdy temperatura powietrza 
nie przekracza 5°C – pszczoła miodna nie jest przystosowana 
do pracy w takich warunkach termicznych, jednak z pomocą 
przychodzą wówczas trzmiele. 

Fot. 1 Zróżnicowanie kolorystyczne na kwiatostanach miodunki 
– obserwowane stanowisko naturalne z dominacją klonu pospo-
litego w drzewostanie -  Majdan Stuleński (Sobiborski Park Krajo-
brazowy) - fot. Natalia Guz 

 Według literatury miodunka zaliczana jest do umiarko-
wanie cienioznośnych. Najczęściej spotykana jest na glebach 
świeżych i wilgotnych o odczynie od umiarkowanie kwaśnego 
po zasadowy w lasach liściastych określanych jako żyzne, dla 
których jest gatunkiem wskaźnikowym. Najczęściej wymienia-
nymi typami lasu, w których występuje są: grądy, buczyny, lasy 
lipowo-jaworowe i nizinne łęgi olszowe (Witkowska-Żuk) 

Ryc. 1 Stanowiska dotychczas objęte monitoringiem (oprac: Na-
talia Guz, 2018). 

Prowadzony przez nas na obszarze trzech województw moni-
toring również wskazuje na występowanie w żyznych lasach 
liściastych, choć lista typów lasu wydaje się być dłuższa. 
  Na obserwowanym stanowisku naturalnym w Podhor-
cach (Kotlina Hrubieszowska) miodunka występuje w lesie 
świeżym, w którym dominuje dąb szypułkowy, współdzielący 
terytorium z grabem pospolitym, bukiem zwyczajnym oraz 
modrzewiem (fot.)

Fot. 2 Miodunka z kopytnikiem pospolitym, który również stano-
wi wskaźnik starych lasów – stanowisko w Podhorcach (fot. Mag-
dalena Ożgo)

 Odmiennymi cechami charakteryzuje się małopolskie, 
położone na obszarze Pogórza Ciężkowickiego stanowisko 
w Bobowej, na którym w drzewostanie dominują topole białe, 
topole osiki oraz czeremchy zwyczajne wraz z lipami i brzozami 
omszonymi. Stanowisko to znaduje się w dolinie rzeki Białej. 

Fot. 3 Pomiar parametrów morfologicznych miodunki na Pogó-
rzu Ciężkowickim – stanowisko w Bobowej – fot. Natalia Guz
 
 Krótki przegląd wybranych stanowisk naturalnych po-
zwala wysnuć wniosek, że miodunka jest rośliną posiadającą 
zdolność zaadaptowania się do różnych warunków siedlisko-
wych, jednak ich wspólnym mianownikiem jest jednokrotne 
w ciągu roku kwitnienie oraz wytwarzanie mniejszej ilości liści 
w porównaniu z miodunką wprowadzoną do uprawy – zarów-
no w agroleśnej uprawie alejowej z bzem czarnym w Sosnów-
ce, jak i w miejskim Rodzinnym Ogródku Działkowym (ROD) 
w Tarnowie pełniącym funkcję ogrodu leśnego. 



Fot. 4 Uprawa miodunki w  agroleśnym systemie alejowym 
z bzem czarnym w Gospodarstwie Rolnym dr Barbary Baj-Wójto-
wicz w Sosnówce – fot. Natalia Guz

 Wprowadzona do uprawy w  systemach agroleśnych 
miodunka charakteryzuje się wytwarzaniem kilkukrotnie 
większej ilości liści na rozecie w porównaniu do stanowisk 
naturalnych. Liście cechują się większą szerokością i długo-
ścią. Dłuższy i grubszy jest także ogonek liściowy. Mniejsza 
konkurencja o światło i większa dostępność zasobów środo-
wiska oraz allelopatia dodania z krzewami bzu czarnego spra-
wia, że po zbiorze surowca miodunka regeneruje się szybko, 
pozwalając na pozyskiwanie go kilkukrotnie w sezonie. Okres 
kwitnienia także jest wyraźnie dłuższy i w niektórych latach – 
powtarzalny.  
 Zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych (zo-
rientowanie rzędów w osi Wschód-Zachód, mniejsza konku-
rencja o zasoby, obecność pasieki i wspomagających pszczoły 
trzmieli, regularne ściółkowanie oraz usuwanie uschniętych 
liści, na których rozwija się choroba grzybowa), a także odpo-
wiednie sąsiedztwo sprawia, że jej rozwój i kondycja w prowa-
dzonej agroleśnej uprawie obecnie są wyraźnie lepsze, niż na 
objętych monitoringiem stanowiskach naturalnych.

Dlaczego miodunka? 
 Przy planowaniu roślin, które mają zostać wprowadzone 
do uprawy w agroleśnych systemach alejowych niezwykle 
istotnym czynnikiem była ich funkcjonalność i walory proz-
drowotne, jednocześnie takie było również jedno z założeń 
realizowanego przez konsorcjum projektu Innowacyjny mo-
del produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zie-
lawy – stworzenie żywności funkcjonalnej wspomagającej 
w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Miodunka 
szczególnie na znaczeniu zyskała w obliczu pandemii CO-
VID-19 za sprawą swoich zbawiennych właściwości w leczeniu 
chorób układu oddechowego - m.in. astmy, gruźlicy, zapale-
nia oskrzeli, płuc, a nawet mukowiscydozy. W przebiegu CO-
VID-19 działa zarówno wspomagająco w przebiegu, jak i jako 
element rekonwalescencji po przebytej infekcji. Wykazuje tak-
że właściwości wykrztuśne, pomagając pozbyć się wydzieliny 
z dróg oddechowych, a jednocześnie działa detoksykująco za 
sprawą mocy oczyszczania organizmu z toksyn i wzmacniania 
systemu odpornościowego. Odpowiedzialne za te niezwykłe 
właściwości są liczne substancje aktywne, do których zalicza 
się m.in.: 
• saponiny, 
• flawonoidy (zaliczane do polifenoli), 
• kwasy organiczne, 
• śluzy, 

• garbniki, 
• sole mineralne,
• alantoinę, 
• witaminę C
• krzemionkę (2,5%). 

 Surowcem zielarskim jest jej ziele, które znajduje także za-
stosowanie w dolegliwościach żołądkowych oraz jako środek 
przeciwbiegunkowy: garbniki ograniczają nadmierną pracę 
jelit. Z uwagi na właściwości ściągające wspomaga gojenie się 
ran. Ma także korzystne działanie na układ moczowy poprzez 
zapobieganie powstawaniu kamicy i moczopędność. Polifeno-
le decydują o jej silnych właściwościach antyutleniających.
Z powodu licznych właściwości ziele miodunki znajduje zasto-
sowanie także jako składnik herbatek dla seniorów oraz prepa-
ratów stosowanych w profilaktyce schorzeń neurodegradacyj-
nych takich jak demencja, choroba Parkinsona i Alzheimera. 
 W Gospodarstwie Agroleśnym dr Barbary Baj-Wójtowicz 
w Sosnówce miodunka wchodzi w skład herbatek oraz jednej 
z przypraw: 
- Herbatki Lubelskiej Miodunka,
- Herbatki Lubelskiej Beauty Queen,
- Herbatki Lubelskiej Na dobry sen, 
- Herbatki Lubelskiej Owocowo-ziołowej, 
- Herbatki Lubelskiej Owocowej z moroszką i aksamitką, 
- Herbatki Lubelskiej z maliną moroszką,
- Sosnowskiej Przyprawy Miodunka i Czarny Bez.

Fot. 5 Herbatka Lubelska Miodunka (fot. Natalia Guz)

Fot. 6 Etykieta Herbarki Lubelskiej Miodunka z kodem QR kierują-
cym do cyfrowego paszportu produktu

Lista produktów nie jest jednak zamknięta – w oparciu o pozy-
skiwany surowiec wciąż opracowywane są kolejne zawierające 
w składzie miodunkę.  



	 Jej	 uprawa	 na	 przynosi	 także	 inną	 korzyść	 –	wysoka	
miododajność	pozwala	na	pozyskiwanie	bardzo	wartościo-
wego,	a	jednocześnie	unikalnego	miodu.	Pszczoły	z	pasieki	
Lubelskich	Ziół	produkują	z	nektaru	miodunki	dwa	rodza-
je	miodu:	Miód	Miodunkowy	oraz	Miód	Agroleśny,	który	
powstaje	dodatkowo	z	nektaru	zebranego	z	przetacznika	
leśnego,	borówki	czernicy,	maliny	moroszki	i	lipy.	Są	to	je-
dyne	na	świecie	tak	skomponowane	miody.

Fot. 7 Miody Lubelskie Zioła: Miodunkowy i Agroleśny 
pozyskiwane z miodunkowego nektaru (fot. Natalia Guz)

Kwiat bzu czarnego – właściwości lecznicze i możliwości 
zastosowania w produktach prozdrowotnych
Autorki:	Anna	Geszprych,	Barbara	Baj	Wójtowicz,	Ewa	Osińska,	Wiesława	Rosłon

	 Bez	 czarny	 (Sambucus	 nigra	 L.)	 –	 krzew	 lub	 niewiel-
kich	rozmiarów	drzewo	z	rodziny	piżmaczkowatych	(Ado-
xaceae)	–	stanowi	źródło	dwóch	ważnych	surowców	zie-
larskich:	kwiatu	bzu	czarnego	(Sambuci	flos)	i	owocu	bzu	
czarnego	(Sambuci	fructus).

Fot.1 Kwiat bzu czarnego – agroleśna uprawa bzu czarne-
go i miodunki w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wój-
towicz w Sosnówce – fot. Barbara Baj Wójtowicz

	 Gatunek	 ten	 występuje	 pospolicie	 w	 całej	 Polsce	 –	
w	 zbiorowiskach	 ruderalnych	 –	 na	 nieużytkach,	 zrębach	
leśnych,	 w	 zaroślach,	 na	 skrajach	 lasów,	 w	 lasach	 łęgo-
wych.	Preferuje	gleby	żyzne,	zasobne	w	azot,	umiarkowa-
nie	wilgotne.	Na	stanowiskach	słonecznych	kwitnie	i	owo-
cuje	obficiej	niż	w	warunkach	zacienienia.	Jest	to	gatunek	
nadający	się	do	zastosowania	w	uprawach	agroleśnych	ta-
kich	jak	uprawy	alejowe	oraz	uprawy	w	systemie	z	produk-
tywnymi	żywopłotami.	W	ramach	projektu	„Innowacyjny	
model	produkcji	przetwórstwa	i	dystrybucji	ziół	w	Dolinie	
Zielawy”	realizowanego	przez	konsorcjum	„Agroleśnictwo	
w	Dolinie	Zielawy”	założone	zostały	uprawy	alejowe	bzu	
czarnego	i	miodunki	species	oraz	bzu	czarnego	i	przetacz-
nika	leśnego	według	nowych	technologii	uprawy.	Surowce	

pozyskiwane	z	tych	plantacji	stanowią	podstawę	nowych	
produktów	funkcjonalnych	opracowanych	w	ramach	tego	
projektu.	Produkcja	w	systemie	agroleśnym	umożliwia	do-
datkowo	 prowadzenie	 sprzedaży	 produktów	 bezpośred-
nio	z	gospodarstwa	rolnego	w	ramach	Rolniczego	Handlu	
detalicznego	(RHD).
	 Kwiat	i	owoc	bzu	czarnego	na	potrzeby	przemysłowe	
są	zbierane	są	głównie	ze	stanu	naturalnego,	ale	obecnie	
bez	 czarny	 coraz	 częściej	 uprawiany	 jest	 także	 na	 plan-
tacjach	 towarowych	 –	 głównie	 pod	 kątem	 pozyskiwania	
owoców.	W	tym	celu	uprawia	się	głównie	odmiany	obficie	
plonujące,	o	dużych	owocach.

Fot.2 Uprawa alejowa bzu czarnego i przetacznika leśnego 
– fot. Barbara Baj Wójtowicz

Kwiat bzu czarnego	 zbiera	 się	 w	 początkowym	 okresie	
kwitnienia,	zwykle	w	czerwcu.	Ścina	się	całe	baldachogro-
na	 i	 suszy	w	 temperaturze	ok.	35°C.	Kiedy	kwiaty	 są	 już	
suche,	a	szypułki	jeszcze	elastyczne,	oddziela	się	kwiaty	od	
pozostałych	części	kwiatostanu.



	 Kwiat	 bzu	 czarnego	 uwzględniony	 jest	 w	 aktualnie	
obowiązującej	Farmakopei	Polskiej	XI,	co	wskazuje	na	to,	
że	może	być	uwzględniany	w	produktach	leczniczych.	Do-
stępne	na	rynku	najprostsze	produkty	 lecznicze	na	bazie	
tego	surowca	mają	postać	pojedynczych	(jednoskładniko-
wych)	ziół	do	zaparzania,	które	sprzedawane	są	w	formie	
sypkiej	 (w	 większych	 opakowaniach)	 lub	 w	 saszetkach,	
z	konkretną	porcją	surowca	(2	lub	2,5	g),	przeznaczoną	do	
przygotowania	jednorazowej	dawki	naparu.	Napar	z	kwia-
tu	bzu	czarnego	stosuje	się	jako	środek	napotny	przy	prze-
ziębieniach,	przy	podwyższonej	temperaturze	ciała.
	 Kwiat	bzu	czarnego	wchodzi	również	w	skład	mieszan-
ki	 ziołowej	 Zioła	 przeciwgorączkowe	 (Species antipyreti-
cae),	wraz	z	korą	wierzby,	kwiatem	lipy,	kwiatem	rumianku	
i	 zielem	krwawnika.	Służy	ona	do	przygotowania	naparu	
o	podobnym	zastosowaniu	jak	napar	z	samego	kwiatu	bzu	
czarnego.
	 Sproszkowany	surowiec	jest	składnikiem	tabletek	dra-
żowanych	Sinupret,	stosowanych	w	ostrych	i	przewlekłych	
stanach	 zapalnych	 zatok,	w	 celu	uzyskania	efektu	 sekre-
tolitycznego	–	rozrzedzenia	śluzu	w	górnych	drogach	od-
dechowych	i	ułatwienia	jego	usunięcia	oraz	zmniejszenia	
obrzęku	błon	śluzowych.
	 Większość	produktów	na	bazie	kwiatu	bzu	czarnego,	
które	można	zakupić	na	polskim	rynku,	to	produkty	spo-
żywcze,	w	tym	produkty	funkcjonalne	oraz	takie	o	charak-
terze	 suplementów	 diety.	 Są	wśród	 nich	 jedno-	 i	 wielo-
składnikowe	herbatki	ziołowe,	podobnie	jak	w	przypadku	
produktów	leczniczych	dostępne	w	saszetkach	lub	w	for-
mie	sypkiej.	Mimo	że	nie	mają	 statusu	 leków,	często	 to-
warzyszą	im	informacje	dotyczące	leczniczych	właściwości	
kwiatu	bzu	czarnego	–	napotnych,	przeciwgorączkowych,	
moczopędnych,	 rozkurczowych,	 wykrztuśnych,	 wspoma-
gających	pracę	układu	odpornościowego.	W	ramach	reali-
zowanego	projektu	opracowaliśmy	nowy	produkt	Herbat-
kę Lubelską Letni Poranek o	składzie:	róża	płatki,	pokrzywa	
liść,	bez	czarny	kwiat,	mięta	liść.	Herbatka	ta	jest	jedną	z	li-
nii	Herbatka	Lubelska	produkowanych	przez	ECO	–	FARM	
Sosnówka	sp.	z	o.o.	–	lidera	konsorcjum	pod	marką	Lubel-
skie	Zioła.	Produkty	z	nowej	linii	Herbatka	Lubelska	zostały	
przebadane	laboratoryjnie	oraz	sensorycznie	przez	Szkołę	
Główną	 Gospodarstwa	 Wiejskiego	 w	 Warszawie,	 nato-
miast	 badania	 preferencji	 konsumenckich	 przeprowadził	
lider	konsorcjum.	

Możliwości produkcji przetworów z  bzu czarnego w  ra-
mach RHD
	 Produkcja	przemysłowa	to	nie	 jedyny	sposób	na	wy-
korzystanie	surowców	z	bzu	czarnego	w	przetwórstwie.	Ze	
świeżych	kwiatów	–	w	warunkach	domowych,	ale	i	na	ska-
lę	produkcyjną	–	przygotowuje	się	soki	i	syropy.	Obecnie	
możliwa	jest	produkcja	soków,	syropów,	konfitur,	musów	
i	 innych	 przetworów	 z	 owoców	 i	 kwiatów	 bzu	 czarnego	
w	ramach	Rolniczego	Handlu	Detalicznego.	

Fot.3 Warsztaty z przetwórstwa bzu czarnego w ramach 
wizyty studyjnej grupy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego – fot. Barbara Baj Wójtowicz
 
	 Opłacalność	sprzedaży	świeżych	owoców	bzu	czarnego	
jest	trudna	do	przewidzenia	z	powodu	niestabilności	cen	
oraz	importu	tego	surowca	z	zagranicy,	głównie	z	Ukrainy.	
Z	tego	powodu	przetwórstwo	owoców	i	kwiatów	bzu	czar-
nego	w	ramach	RHD	daje	możliwość	stabilnych	dochodów	
dla	gospodarstwa	rolnego.	Sprzedaż	do	kwoty	100	tys.	zł	
zwolniona	jest	z	podatku,	powyżej	tej	kwoty	wysokość	po-
datku	wynosi	 2%.	W	 przypadku	 rolników	 płatników	VAT	
od	sprzedaży	należy	odprowadzić	VAT.	Sprzedaż	ewiden-
cjonuje	się	prowadząc	własna	ewidencję	tj.	ile	sprzedano	
danych	 produktów	oraz	wskazuje	miejsce	 sprzedaży	 np.	
jarmark,	 targ,	gospodarstwo	rolnika	 itd.	Rolnika	obowią-
zują	maksymalne	 ilości	przetworów	 jakie	może	sprzedać	
rocznie	zgodnie	z	poniższą	Tabelą.	Ilości	są	na	tyle	duże,	że	
produkcja	taka	jest	opłacalna.
 Syropy z kwiatów bzu czarnego	polecane	są	zarówno	
ze	względu	na	walory	smakowe	i	możliwość	wykorzystania	
do	przygotowania	orzeźwiającego	napoju	 (przez	 rozcień-
czenie	syropu	wodą),	a	także	jako	dodatek	do	herbaty,	do	
drinków	i	do	deserów,	 jak	również	wskazuje	się	na	moż-
liwość	 potraktowania	 ich	 jako	 środki	 wspomagające	 or-
ganizm	przy	pierwszych	objawach	infekcji,	wzmacniające	
odporność	organizmu,	rozgrzewające	i	wykrztuśne.
Kwiaty bzu czarnego mają również zastosowanie w kosme-
tyce. Przygotowane z nich wyciągi wykorzystywane są jako 



Nazwa żywności Kategoria żywności Maksymalna ilość Jednostka

Przetwory z owoców

soki 6 700 litr

dżemy 3 400 kilogram

owoce suszone 1 600 kilogram

inne 3 900 kilogram/ litr

Przetwory z warzyw

kiszonki warzywne 5 000 kilogram

marynaty warzywne 3 400 kilogram

soki warzywne 10 000 litr

inne 6 200 kilogram/ litr

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki 8 400 kilogram/ litr

składniki maseczek, kremów, szamponów i płukanek do 
włosów. Do płukania włosów można też użyć samodzielnie 
przygotowanego naparu lub odwaru. Hydrolaty z kwiatów 
polecane są do pielęgnacji cery tłustej, trądzikowej, z przebar-
wieniami, rozszerzonymi naczynkami.
 Za główną grupę związków biologicznie czynnych w kwia-
tach bzu czarnego uważane są flawonoidy. To ich zawartość 
stanowi wyznacznik jakości surowca używanego do produkcji 
leków. Zgodnie z monografią farmakopealną zawartość flawo-
noidów nie powinna być mniejsza niż 0,80%, w przeliczeniu na 
izokwercytrozyd. Surowiec zawiera głównie pochodne flawo-
noli – kwercetyny i kemferolu. Flawonoidy uważane są za sub-
stancje odpowiadające za działanie moczopędne i napotne 
wyciągów z tego surowca. Jednym z glikozydów kwercetyny 
występujących w kwiatach bzu czarnego jest rutyna (3-O-ru-
tynozyd kwercetyny). Związek ten działa uszczelniająco na 
ściany naczyń krwionośnych, dzięki hamowaniu aktywności 
hialuronidazy i ochronie przed uszkodzeniami wolnorodniko-
wymi. Kwiaty bzu czarnego zawierają także fenolokwasy (m.in. 
kwas kawowy, ferulowy i chlorogenowy), kwasy organiczne 
(m.in. cytrynowy, jabłkowy, fumarowy), olejek eteryczny (0,03-
0,14%), śluzy, triterpeny, sterole, składniki mineralne (8%). 
Charakterystyczny zapach kwiatów wynika m.in. z obecności 
pochodnych monoterpenowych, takich jak hotrienol, tlenek 
nerolu, tlenki linalilu, α-terpineol, linalol.
 Ze względu na wysoką zawartość związków polifenolo-
wych wyciągi z kwiatów bzu czarnego wykazują właściwo-
ści przeciwutleniające, przeciwzapalne i  przeciwdrobno-
ustrojowe. Potwierdzono aktywność przeciwwolnorodnikową 
różnych form przetworów z kwiatów uwzględnianych w diecie 
– naparów, ekstraktu alkoholowego, napojów na bazie syropu. 
Surowiec i  przetwory brane są pod uwagę są jako cenne 
składniki żywności funkcjonalnej. Duże zainteresowanie 
wzbudzają badania dotyczące aktywności wyciągów z kwia-
tów bzu czarnego związanej z ich potencjalną rolą w  pro-
filaktyce i  leczeniu chorób układu krążenia, cukrzycy, 
otyłości. Na uwagę zasługują również badania aktywności 
przeciwbakteryjnej i  stwierdzona skuteczność wyciągu 
z  kwiatów przeciwko antybiotykoopornym szczepom 
Staphylococcus aureus, co może mieć znaczenie w leczeniu 
szpitalnych zakażeń skóry i  tkanek miękkich. Pod kątem 

Tabela 1. Maksymalna ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego w kategorii: owoce i warzywa innej niż surowce zby-
wana w ciągu roku w ramach RHD

zastosowania w infekcjach i stanach zapalnych skóry bada-
ne są różne rodzaje wyciągów i różne formy ich stosowania. 
Właściwości przeciwzapalne wodnych wyciągów z kwiatów 
bzu czarnego wykazano m.in. w przypadku stanów zapalnych 
wywołanych przez patogeny powodujące choroby przyzębia.

 W świeżych kwiatach bzu czarnego występują glikozydy 
cyjanogenne (głównie sambunigryna). W wyniku ich hydrolizy 
uwalnia się cyjanowodór, który blokuje m.in. enzymy cyklu od-
dechowego. Spożycie produktów zawierających glikozydy cy-
janogenne w większych ilościach może prowadzić do zatruć. 
Procesy termiczne związane z suszeniem, jakim poddawany 
jest surowiec, powodują jednak rozkład tych związków, dzięki 
czemu nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia.

Pamiętaj! Kwiaty i owoce bzu czarnego należy zawsze pod-
dać obróbce termicznej tj. suszeniu, podgrzewaniu , smaże-
niu itd.
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Wyjazd studyjny do Finlandii „Wykorzystanie innowacji 
w kreowaniu usług mieszkańców wsi oraz rozwoju 
przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, na 
przykładzie Finlandii”

	 Przedstawiciel	ECO	–	FARM	Sosnówka	sp.	z	o.o.	–	Li-
dera	 naszego	 konsorcjum	 wziął	 udział	 w	 wyjeździe	 stu-
dyjnym	pn.	„Wykorzystanie	innowacji	w	kreowaniu	usług	
mieszkańców	wsi	 oraz	 rozwoju	 przedsiębiorstw	działają-
cych	na	obszarach	wiejskich,	na	przykładzie	Finlandii”,	któ-
ry	został	zorganizowany	przez	Centrum	Doradztwa	Rolni-
czego	w	Brwinowie	-	oddział	w	Poznaniu.		Wizyta	odbyła	
się	w	dniach	16	–	22.10.2022	r.

łańcuchy	dostaw.	Mieszkańcy	tych	terenów	są	niejako	ska-
zani	na	współpracę	by	zaistnieć	na	rynku	np.	sprzedawać	
wspólnie	 produkty	 wytwarzane	 przez	 rolników	 z	 jednej	
okolicy	w	sklepie	na	farmie	prowadzonym	przez	jednego	
z	nich.	
	 Dobra	współpraca	w	mikroregionie	owocuje	wspólnie	
realizowanymi	projektami	z	udziałem	funduszy	unijnych,	
których	efektem	jest	rewitalizacja	wsi.	Wsie	w	Finlandii	są	
malowniczo	położone	w	lasach	i	nad	jeziorami,	więc	pro-
gramy	 rewitalizacyjne	opierają	 się	na	 rozbudowie	oferty	
turystycznej	oraz	marek	opartych	o	 surowce	 leśne.	Spo-
tkania	 z	 lokalnymi	 przedsiębiorcami	 oraz	 wymiana	 do-
świadczeń	zaowocowały	nowymi	kontaktami	oraz	planami	
realizacji	wspólnych	projektów.

	 To	był	bardzo	owocny	i	inspirujący	wyjazd	do	Północ-
nej	Kareli	w	Finlandii,	gdzie	uczestnicy	zapoznali	z	różnymi	
rodzajami	 działalności	 gospodarczej	 na	 terenach	 o	 spe-
cyficznej	 strukturze	 demograficznej,	 mało	 zaludnionych	
i	 często	 ulegających	 dalszej	 depopulacji.	 Tamtejsi	 rolni-
cy	 i	przedsiębiorcy	 stosują	 ciekawe	strategie	marketingu	
i	rozwijania	biznesu	opartego	na	lokalnych	surowcach	oraz	
lokalnej	tradycji.	Szczególnie	ciekawe	były	zaprezentowa-
ne	sposoby	 tworzenia	marek	 lokalnych	np.	piwa,	 soków,	
lodów,	 herbatek	 czy	 konfitur	 oraz	 funkcjonujące	 krótkie	

	 Uczestnicy	wyjazdu	studyjnego	gościli	 również	w	Eu-
ropejskim	 Instytucie	 Leśnictwa	 w	 Joensuu	 gdzie	 mieli	
okazję	 porozmawiać	 o	 roli	 innowacji	 w	 mierzeniu	 się	 z		
nowymi	wyzwaniami	w	sektorze	 leśnym	na	poziomie	EU	
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oraz	regionalnym.	Dla	nas	bardzo	ciekawa	była	wymiana	
doświadczeń	w	 zakresie	 systemów	 agroleśnych.	 Rozwią-
zania	 prezentowane	 przez	 instytut	 dotyczyły	 w	 głównej	
mierze	systemów	leśnych	natomiast	rozwiązania	wdrożo-
ne	przez	nasze	konsorcjum	badawczo	–	wdrożeniowe	do-
tyczą	w	głównej	mierze	uprawy	w	systemach	agroleśnych	

np.	alejowym	oraz	z	produktywnymi	żywopłotami.	W	ra-
mach	naszego	projektu	wprowadziliśmy	do	uprawy	gatun-
ki	 leśne	 dziko	 rosnące	 o	 podwyższonych	właściwościach	
prozdrowotnych	takie	jak	malina	moroszka,	miodunka	sp.,	
przetacznik	leśny.	Sadzonki	maliny	moroszki	do	założenia	
uprawy	sprowadzaliśmy	właśnie	z	Finlandii.

ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. i dr Barbara Baj Wójtowicz 
nagrodzone jako najbardziej innowacyjne przedsiębior-
stwo na wsi w Polsce
 ECO - FARM Sosnówka sp. z o.o. –	Lider	naszego	kon-
sorcjum	(GO)	oraz	dr	Barbara	Baj	Wójtowicz	na	Europej-
skim	 Forum	 Rolnictwa	 zostały	 uznane	 za	 najbardziej	 in-
nowacyjne	przedsiębiorstwo	na	wsi	w	Polsce.	Doceniono	
nasz	model	produkcji	w	systemie	agroleśnym,	opracowa-
nie	 i	wdrożenie	 innowacji,	 prowadzenie	 grupy	 operacyj-
nej	EPI	„Agroleśnictwo	w	Dolinie	Zielawy”,	która	realizuje	
operację	 „Innowacyjny	 model	 produkcji,	 przetwórstwa	
i	dystrybucji	ziół	w	Dolinie	Zielawy”.	Kapituła	podkreśliła	
innowacje	w	 technologiach	uprawy	oraz	nowe	produkty	
o	działaniu	prozdrowotnym	wprowadzone	na	rynek	przez	
firmę	i	dodatkowo	opatrzone	paszportem	produktu.	Uzna-
nie	 wzbudził	 inteligentny	 klimatycznie	 model	 produkcji	
firmy	i	gospodarstwa	„od	pola	do	stołu”,	który	opiera	się	

na	 rolnictwie	 węglowym,	 wspieraniu	 bioróżnorodności,	
gospodarce	obiegu	zamkniętego	oraz	nowej	metodzie	za-
rządzania	produkcją.	

Pierwsza w Polsce publikacja naukowa nt. agroleśnictwa 
„Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”
	 Z	przyjemnością	 informujemy,	że	współpracowaliśmy	
przy	opracowaniu	pierwszej	w	Polsce	publikacji	naukowej	
o	agroleśnictwie	„Agroleśnictwo	najważniejsza	innowacja	
w	rolnictwie”.	Publikacja	została	zredagowana	pod	wzglę-
dem	naukowym	przez	dr	Barbarę	Baj	Wójtowicz	oraz	prof.	
Ewę	Osińską	 i	wydana	 pod	 patronatem	Ministra	 Rolnic-
twa	 i	Rozwoju	Wsi	przez	Centrum	Doradztwa	Rolniczego	
w	Brwinowie	o/	Poznań.	Publikacja	jest	dostępna	w	wersji	
drukowanej	oraz	w	wersji	elektronicznej	w	postaci	pdf	na	
stronie	www.lubelskieziola.pl	 -	 zakładka:	Akademia	Wie-
dzy.
	 Publikacja	 ta	 jest	 używana	 obecnie	 jako	 podręcznik	
na	 kierunku	 Agroleśnictwo	 na	 uczelniach	wyższych	 oraz	
w	 szkołach	 rolniczych.	Korzystają	 z	niej	 również	doradcy	
rolni	i	rolnicy.	Jest	najważniejszą	publikacją	z	zakresu	rol-
nictwa	regeneratywnego	jakim	jest	Agroleśnictwo.


