Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie od kilkunastu
lat prowadzi działania na rzecz gromadzenia i ochrony zasobów genowych
roślin leczniczych i aromatycznych. Prace te dotyczą zarówno naszych rodzimych, dziko rosnących gatunków, jak i
roślin obcych, pochodzących głównie z
Dalekiego Wschodu. Służą one zachowaniu bioróżnorodności tej grupy roślin,
co jest szczególnie ważne przy zmieniają-

Zadania są częścią programu wieloletniego pn.

cych się dynamicznie sposobach użytko-

„Tworzenie naukowych podstaw postępu biolo-

wania lasów i gruntów rolnych na któ-

gicznego i ochrona roślinnych zasobów geno-

rych wiele z tych gatunków występuje.

wych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościo-

Ww. prace realizowane są w ramach
zadań:
„Prowadzenie kolekcji zasobów geno-

wego kraju” koordynowanego przez IHAR-PIB w
Radzikowie i finansowanego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wych roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych) z wyłączeniem roślin chronionych na terenie Polski” – zadanie 1.2
„Wprowadzenie do upraw na terenie
kraju wartościowych, zwaloryzowanych form i populacji uprawnych
oraz dziko rosnących roślin zielar-
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skich i aromatycznych w celu posze-

Kurator kolekcji roślin leczniczych i

rzenia różnorodności w systemach

aromatycznych : dr inż. Katarzyna Bączek

rolniczych, a także promowanie tej
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grupy roślin” – zadanie 1.6
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Wśród badanych grup roślin w na-

Prowadzone prace nad ww. gatunkami roślin

szej kolekcji można wyróżnić:

polegają na:
identyfikacji stanowisk naturalnych na któ-

rośliny przyprawowe (np. lebiodka

rych występują ww. gatunki i wykonaniu

pospolita, cząber górski, bazylia

dokumentacji fitosocjologicznej tych sta-

wonna)

nowisk

rośliny lecznicze (np. pierwiosnka

przenoszeniu tych roślin do jednolitych wa-

lekarska, macierzanka piaskowa,

runków uprawy, gdzie w sposób rzetelny

bukwica

wiązówka

mogą być ocenione ich cechy użytkowe

lekarski,

(na stanowiskach naturalnych na rośliny

bylica piołun, krwawnik pospoli-

te oddziaływają zróżnicowane warunki

ty)

glebowe, klimatyczne i inne, wpływające

bulwkowa,

lekarska,
krwiściąg

rośliny dalekowschodnie, wykorzy-

na fenotyp tych roślin)

stywane w Tradycyjnej Medycynie

waloryzacji zgromadzonych w kolekcji polo-

Chińskiej i Tybetańskiej i coraz czę-

wej roślin pod kątem ich cech rozwojo-

ściej stosowane w Europie w profi-

wych, plonowania i jakości uzyskanego z

laktyce chorób cywilizacyjnych (np.

nich surowca

różeniec górski, szczodrak krokoszo-

Pierwiosnka lekarska na stanowisku naturalnym

Kolekcja macierzanek i lebiodki

wytypowaniu do dalszych badań najbardziej

wy, saposhnikovia divaricata, tra-

poszukiwanych przez przemysł zielarski

ganek mongolski, eleuterokok kol-

populacji w celu wprowadzenia ich do

czysty)

uprawy
współpracy z rolnikami zainteresowanymi
uprawą tych roślin (szkolenia, konsultacje dla
rolników, pomoc przy zakładaniu plantacji,
obserwacje na plantacjach)

Kolekcja różeńca górskiego

