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Aspekty prawne wykorzystania roślin dzikich  

jako źródła materiału badawczego 

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM, Zakład Botaniki Systematycznej 

i Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Badania nad użytkowymi właściwościami roślin skłaniają naukowców do 

coraz szerszych poszukiwań potencjalnych źródeł substancji czynnych, 

włókien czy innych związków. W zakresie zainteresowania znajdują się 

zarówno dobrze znane odmiany uprawne, jak  i gatunki dzikie ze wszystkich 

stref klimatycznych. Nieocenionym zasobem wiedzy są też informacje, 

dotyczące właściwości roślin, przekazywane z pokolenia na pokolenie wśród 

grup ludzkich zamieszkujących niezmienione jeszcze bardzo przez 

globalizację części świata. Jednakże oprócz ciekawego obiektu badania, 

projektu eksperymentu oraz funduszy, trzeba jeszcze pamiętać o zasadach 

prawnych, które na poziomie krajowym i międzynarodowym regulują obrót 

zarówno materiałem roślinnym, jak i wiedzą etnobotaniczną z nim związaną. 

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych przepisów dotyczących 

badań nad gatunkami roślin dzikich, chronionych i inwazyjnych, pozyski-

wania materiałów i lokalnej wiedzy z różnych państw świata. Wykazana 

zostanie konieczność stosowania się do tych zasad z powodów prawnych, jak 

i etycznych.  

  



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin  

w nauce i przemyśle”, 18 listopada 2021 r., Wystąpienia Gości Honorowych 
 

12 

Czy roślinne kanały jonowe mogą być użyteczne 

w badaniach biomedycznych? 

dr Dariusz Kluczyk, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, Instytut Nauk 
Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Kanały jonowe są wielkocząsteczkowymi, białkowymi strukturami, przeni-

kającymi błony biologiczne komórek oraz wielu organelli komórkowych (od 

mitochondriów poprzez chloroplasty, retikulum endoplazmatyczne, aparat 

Golgiego, wakuole do jądra komórkowego). W pewnych, ściśle określonych 

dla danego rodzaju kanału, warunkach – zamknięte zazwyczaj światło kanału 

rozwiera się, umożliwiając selektywny przepływ jonów między dwiema 

stronami membrany. 

Dziś te białka tworzą stale powiększającą się, różnorodną grupę, 

charakteryzowaną podziałami ze względu na budowę, sposób działania czy 

występowanie. O ile ich istnienie wykazano stosunkowo niedawno, procesy 

z nimi związane już wcześniej były obiektem żywego zainteresowania 

naukowców, które zaowocowało kilkoma (!) Nagrodami Nobla, włączając 

tegorocznych laureatów w dziedzinie „fizjologii lub medycyny”.  

Obecność kanałów jonowych stwierdzono zarówno w komórkach 

zwierzęcych, jak i roślinnych, grzybowych, a nawet u bakterii. Roślinne 

kanały biorą udział w wytwarzaniu potencjałów czynnościowych (AP), czyli 

zmian potencjału elektrycznego komórki. AP – rozprzestrzeniając się na 

dystalne fragmenty organizmu, niosą informację o nagłej zmianie w  oto-

czeniu i służą generowaniu odpowiedzi rośliny na te zmiany.  

Strukturalne podobieństwa między niektórymi roślinnymi i zwierzęcymi 

kanałami prowokują do poszukiwania odpowiedzi na pytania o przyczyny 

takiego stanu rzeczy, a dalej o jego konsekwencje. Szczególnie ciekawym jawi 

się zagadnienie funkcjonowania kanałów roślinnych w odpowiedzi na 

działanie substancji o profilu aktywności znanym z modeli zwierzęcych, 

w tym ludzkich. Skonfrontowanie skutków takich interakcji może pomóc 

określić funkcjonalne podobieństwa między roślinnymi i zwierzęcymi 

odpowiednikami. Na ile warto poszukiwać, wśród kanałów roślinnych, 

kandydatów do badań nad substancjami o potwierdzonej bądź przypusz-

czalnej aktywności biologicznej?  
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Aktywność ekstraktów roślinnych  

wobec wybranych szczepów bakterii 

Mariola Mendrycka, m.mendrycka@uthrad.pl, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział 

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

im. K. Pułaskiego w Radomiu, www.uniwersytetradom.pl 

Zuzanna Ofiara, z.ofiara@uthrad.pl, Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego 

w Radomiu, www.uniwersytetradom.pl 

Agnieszka Woźniak-Kosek, awozniak-kosek@wim.mil.pl, Pracownia Mikrobiologii, 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital 

MON w Warszawie, www.wim.mil.pl 

Ekstrakty otrzymywane z roślin leczniczych oraz przyprawowych 

zawierają w swoim składzie związki o wielostronnym działaniu i znalazły 

zastosowanie w medycynie, ziołolecznictwie, w produkcji kosmetyków oraz 

w przemyśle spożywczym. Związki bioaktywne, będące metabolitami wtórnymi  

roślin, wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, anty-

oksydacyjne oraz przeciwrodnikowe, ze względu na obecność:  alkaloidów, 

balsamów, garbników, steroli, terpenoidów, seskwiterpenoidów, fenoli, 

saponin, żywic, olejków lotnych i niektórych glikozydów. W badaniach 

wykorzystano szczepy wzorcowe: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Streptococcus 

pneumoniae ATCC 49619 oraz Haemophilus influenzae ATCC 49766, które 

poddano działaniu ekstraktów glikolowo-wodnych z: babki lancetowatej, 

rozmarynu, tymianku, arniki, nagietka oraz lawendy, pozyskanych z firmy 

Naturex s.c. Badania wykonano metodą dyfuzyjno-krążkową, wykorzystując 

podłoża Muller Hinton Agar oraz Muller Hinton with Horse Blood oraz krążki 

BLANK firmy OXOID. Nakładano krążki bibułowe nasączone ekstraktami 

w ilości 20 µl na odpowiednie podłoża z naniesioną zawiesiną bakteryjną 

o stężeniu 0,5 MF. Badane ekstrakty nie wykazały aktywności wobec wzor-

cowych szczepów: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, zaś hamowały wzrost szczepu Streptococcus pneumoniae. Największą 

strefę zahamowania wobec szczepu Streptococcus pneumoniae uzyskano 
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w przypadku ekstraktu z rozmarynu. Stwierdzono również aktywność 

ekstraktów z babki lancetowatej, tymianku, arniki oraz lawendy wobec 

Haemophilus influenzae, zaś ekstrakt z nagietka oraz rozmarynu nie wykazał 

aktywności wobec tego szczepu wzorcowego. Ekstrakty roślinne przyprawowe 

mogą być stosowane jako środki wspomagające leczenie infekcji dróg 

oddechowych. 
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Badania nad tkanką wydzielniczą u Bulbophyllum 

(Orchidaceae). Potencjał storczyków tropikalnych 

w nauce i przemyśle farmaceutycznym 

Agnieszka Kowalkowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Cytologii 

i Embriologii Roślin 

Natalia Wiśniewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Cytologii 

i Embriologii Roślin 

Monika Lipińska, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii 

Roślin i Ochrony Przyrody 

Marek Gołębiowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Analizy 

Środowiska 

Kwiaty gatunków z rodzaju Bulbophyllum wydzielają zapachy zwabiające 

muchówki (Diptera) oraz nektar, gromadzony w powierzchniowych miodni-

kach (nektarnikach). Składnikami rozpuszczonymi w nektarze mogą być 

różne związki: węglowodany, kwasy aminowe, jony, białka, składniki zapa-

chowe, enzymy, antyoksydanty, związki toksyczne odstraszające niechcianych  

konsumentów. Substancje zapachowe są produkowane w gruczołach 

zapachowych (osmoforach), które mogą morfologicznie wyróżniać się lub nie 

spośród innych tkanek kwiatów. Ze względu na cytotoksyczność, substancje 

zapachowe są wydzielane okresowo i nie akumulują się na powierzchni 

osmoforów. 

Tkankę wydzielniczą u wybranych gatunków badano z użyciem 

mikroskopu stereoskopowego (makromorfologia), używając różnych testów 

na wykrycie grup związków: białek, polisacharydów, lipidów, kwasów 

pektynowych i innych (histochemia), z użyciem mikroskopu elektronowego 

skaningowego SEM (mikromorfologia), z użyciem mikroskopu elektronowego 

transmisyjnego TEM (ultrastruktura) oraz za pomocą chromatografii gazowej 

sprzężonej ze spektroskopią mas GC-MS (badania składu chemicznego 

substancji). 

Z naukowego punktu widzenia, gatunki Bulbophyllum są zróżnicowane pod 

kątem mikromorfologii i ultrastruktury. W tkankach kwiatów obserwowano 
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cechy charakterystyczne komórek wydzielniczych, m.in. pęcherzyki wbudo-

wujące się w plazmalemmę świadczące o wydzielaniu granulokrynowym, 

wrosty ścian komórkowych podobne do tych obecnych w komórkach  

transferowych.  

Z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego, stanowią przykład grupy 

zawierającej obiecujące związki chemiczne pod kątem przyszłych leków 

kardiologicznych, a także antynowotworowych. Z wcześniejszych wyników 

badań antynowotworowe działanie substancji pozyskiwanych ze storczyków 

wykorzystywano w białaczce, nowotworu skóry i mięśniakach. Podkreślono 

także znaczenie substancji ze storczyków w opiece paliatywnej lub reduko-

waniu skutków ubocznych związanych z leczeniem nowotworów.  
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Charakterystyka roślin Sarracenia purpurea L. 
o zwiększonym potencjale przeciwdrobnoustrojowym 

Kinga Maria Pilarska, kinga.pilarska@upwr.edu.pl, Katedra Biotechnologii 
i Mikrobiologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu 

Magdalena Wróbel-Kwiatkowska, magdalena.wrobel-kwiatkowska@upwr.edu.pl, 
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk 
o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Rośliny owadożerne z rodzaju Sarracenia mogą być kwalifikowane jako 

potencjalnie lecznicze. Jak wskazują doniesienia literaturowe, na przestrzeni 

ostatnich dziewięciu stuleci rośliny te były wykorzystywane do leczenia lub 

jego wspomagania w chorobach takich, jak m.in. zakażenia bakteryjne, 

dolegliwości ginekologiczne, czy zaburzenia gospodarki insulinowo-gluko-

zowej. Produkowane przez Sarracenia metabolity wtórne, należące do polifenoli  

oraz triterpenów, wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciw-

zapalne, a także przeciwnowotworowe. Niestety, z uwagi na niską  zawartość 

w tkankach roślin, ekstrakcja nie jest opłacalna. Z tego względu celowym jest 

stosowanie metod pozwalających na zwiększenie akumulacji tych aktywnych 

biologicznie związków w tkankach roślin.  

W niniejszej pracy przedstawione zostaną wyniki dotyczące roślin kompo-

zytowych Sarracenia purpurea L. charakteryzujących się zwiększonym 

potencjałem przeciwdrobnoustrojowym. W celu ich uzyskania zastosowano 

metodę transformacji genetycznej za pomocą iniekcji eksplantatów kulturą 

Agrobacterium rhizogenes (szczep ATCC 15834). Bakterie te posiadają plazmid 

Ri, zawierający fragment T-DNA, który został zintegrowany z genomem 

roślin, co potwierdzono za pomocą metody PCR. Właściwości przeciwdrobno-

ustrojowe ekstraktów roślinnych zostały zbadane z wykorzystaniem metody 

dyfuzyjno-krążkowej, w której oznaczono zwiększone właściwości przeciw-

drobnoustrojowe w stosunku do szczepów bakterii chorobotwórczych, w tym 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus. Grupę 

kontrolną stanowiły ekstrakty z roślin, które nie zostały poddane opisanej 

modyfikacji.  

Przedstawione wyniki potwierdzają obserwowany wcześniej zwiększony 

potencjał antyoksydacyjny uzyskanych roślin.  
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Dziurawiec zwyczajny na przestrzeni wieków 

Aleksandra Chrapek, aleksz1999@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Karolina Pitura, karolina.pitura@up.lublin.pl, Zakład Żywieni Roślin, Wydział 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii wykorzystania dziu-

rawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) jako rośliny prozdrowotnej.  

Dziurawiec zwyczajny jest rośliną wieloletnią należącą do rodziny 

dziurawcowatych (Hypericaceae). Na świecie wyróżniono około 400 gatunków 

dziurawca. W stanie naturalnym można spotkać roślinę  w Azji, Ameryce 

Północnej, Afryce północnej oraz na terenie całej Europy. Hypericum 

perforatum L. jest jedną z najdokładniej poznanych roślin zielarskich. 

Surowcem zielarskim jest ziele dziurawca (Hyperici herba), które posiada 

szerokie spectrum działania. Posiada właściwości przeciwzapalne, uszczelnia 

naczynia włosowate, działa ściągająco, moczopędnie, żółciopędnie, żółcio-

twórczo jednocześnie zapobiegając procesom kamieniotwórczym w woreczku 

żółciowym. Roślina ma również działanie antyseptycznie na mięśnie gładkie. 

Dziurawiec stosowany jest także w leczeniu nerwic, niepokoju, depresji, jak 

również jako środek przeciwbólowy a także stosowany w  chorobach 

reumatycznych. Rośliny dziurawca wykorzystywane były już w starożytności.  

Dioskorydes polecał dodawać nasiona dziurawca do serów jako środek 

przeciwpasożytniczy. W wiekach średnich był używany podczas diagnozo-

wania chorób oraz jako ochrona przed piorunami. W kulturze ludowej 

dziurawiec łączono z praktyką czarownic, ale również jako ochrona przed 

nieszczęściami, urokami oraz niektórymi chorobami. Aby surowiec posiadał 

najwięcej wartości leczniczych, suszenie powinno przebiegać w miejscu 

przewiewnym, bez bezpośredniego dostępu światła słonecznego, w tempe-

raturze nie wyższej niż 40°C. 
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Ekstrakcja CO2 w warunkach nadkrytycznych 

jako alternatywa procesu odtłuszczania kwiatostanów 

z wiązówki błotnej zawierających koniugaty polifenolowo-

polisacharydowe o walorach prozdrowotnych 

Aleksandra Zając, aleksandra.zajac@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii 

Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 

https://wch.pwr.edu.pl/ 

Izabela Pawlaczyk-Graja, izabela.pawlaczyk@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii 

i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 

https://wch.pwr.edu.pl/ 

Wiązówka błotna (łac. Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) to roślina 

wieloletnia o walorach leczniczych, występująca na całym obszarze niżu  

i w dolnej części gór, na bagnistych łąkach, przy brzegach wód, jak również 

w wilgotnych lasach. O popularności tej byliny świadczy między innymi 

bogactwo nazw używanych do jej określania w różnych regionach Polski. 

Kwiatostany F. ulmaria zawierają liczne związki biologicznie aktywne, 

o działaniu głównie przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym, przeciwreuma-

tycznym i antyoksydacyjnym. Współczesne badania nad potencjałem 

leczniczym kwiatostanów pozwoliły na odkrycie koniugatów polifenolowo-

polisacharydowych o właściwościach antykoagulacyjnych wobec osocza krwi 

ludzkiej, które w przyszłości mogłyby wspomagać profilaktykę i leczenie 

żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.  

Sposób podejścia do wyodrębnienia struktur polifenolowych, tworzących 

koniugaty z polisacharydami ma istotne znaczenie, szczególnie w pierwszej 

fazie obróbki surowca roślinnego. Przeprowadzono badania sprawdzające 

zastosowanie ekstrakcji CO2 w warunkach nadkrytycznych jako czynnika 

odtłuszczającego, w celu przygotowania surowca z F. ulmaria do dalszych 

etapów obróbki. Otrzymane wyniki skonfrontowano z procesem odtłuszczania  

przy użyciu heksanu w podwyższonej temperaturze. Kluczową zaletą CO2 

w porównaniu z innymi płynami nadkrytycznymi jest jego bezpieczeństwo 

stosowania oraz ograniczona toksyczność. Dalsze etapy w obu wariantach 
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procesu wykonano analogicznie, a rezultaty końcowe wykazały pewne 

różnice w składzie chemicznym tych makromolekuł, w tym pod względem 

zawartości ogólnej cukrów (metoda fenolowo-siarczanowa), udziału kwasów 

uronowych w części polisacharydowej (metoda m-hydroksybifenylowa) oraz 

z uwagi na zawartość polifenoli (metoda Folina-Ciocalteu). Uzyskane rezultaty 

wymagają oceny walorów prozdrowotnych otrzymanych produktów, aby 

potwierdzić użyteczność zastosowania czystej metody odtłuszczania 

surowca, eliminując jego kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi.  
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Fitostymulacja jako innowacyjna metoda badań 

toksyczności środowiskowej 

Marcin Szymański, marcin.szymanski@amu.edu.pl, Centrum Zaawansowanych 

Technologii UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, www.wczt.pl 

Renata Dobrucka, renata.dobrucka@ue.poznan.pl, Katedra Jakości Produktów 

Przemysłowych i Opakowań, Instytut Nauk o Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu, https://ue.poznan.pl 

Robert Przekop, rprzekop@amu.edu.pl, Centrum Zaawansowanych Technologii 

UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, www.wczt.pl 

Nie skonstruowano jeszcze aparatury, która umożliwiałaby badanie 

toksyczności substancji chemicznych. Na jej ocenę pozwalają jedynie 

organizmy żywe, na różnym poziomie organizacji.  

Celem pracy było opracowanie nowego fitotestu pozwalającego na badanie 

wpływu substancji chemicznych na wzrost wybranych roślin. Podczas prac 

przeprowadzono dobór odpowiedniego podłoża do przeprowadzenia testu. 

Wykorzystano do tego celu piasek, ziemię uniwersalną oraz koloidalną 

krzemionkę Aerosil 200. Kolejnym etapem było określenie objętości wody 

demineralizowanej potrzebnej do 100% zwilżenia podłoża oraz dobór nasion 

potrzebnych do przeprowadzenia testu. W calu określenia współczynnika 

IC50 zastosowano metodę rozcieńczeń badanej substancji, a następnie na 

podstawie parametrów równania aktywności wzrostu obliczonej z wzoru 

100*(długość przyrostu pędu dla poszczególnego nasiona – średnia długość 

pędu dla próby kontrolnej)/średnia długość pędu próby kontrolnej) od 

stężenia wyznaczono współczynnik. Po przeprowadzeniu próbnych testów 

wybrano Aerosil 200 jako podłoże spełniające wszystkie potrzebne warunki.  

Opracowany test posłużył do badań wpływu biosyntetyzowanych w różnych  

wyciągach roślinnych nanocząstek metali (Ag, Au/Ag, ZnO), ich soli użytych 

do syntezy oraz wyciągów podstawowych i badaniu wpływu opracowanej 

innowacyjnej zaprawy nasion służącej do odstraszania szkodników. Na 

podstawie wyników przeprowadzonych testów jednoznacznie stwierdzono 

czy badana próbka wykazuje działanie toksyczne. 
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Opracowano biotest pozwalający na określenie wpływu próbki na wybrane 

rośliny. Test jest tani w odróżnieniu do biotestów dostępnych komercyjnie 

oraz łatwy do przeprowadzenia nawet przez osobę niewykwalifikowaną.  

Obok rutynowych analiz fizykochemicznych różnych próbek, powinny być 

stosowane również testy bioindykacyjne, które pozwolą zweryfikować czy 

próbka jest toksyczna czy nie. 
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Koniugaty polisacharydowe z jeżówki purpurowej – 
wyodrębnianie przy zastosowaniu mieszanin głęboko 

eutektycznych i charakterystyka chemiczna 

Ewa Górska, ewa.gorska@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów 
Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże 
Wyspiańskiego 29, 50-370 Wrocław, https://wch.pwr.edu.pl/ 

Izabela Pawlaczyk-Graja, izabela.pawlaczyk@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii 
i Technologii Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 
Wybrzeże Wyspiańskiego 29, 50-370 Wrocław, https://wch.pwr.edu.pl/ 

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.) powszechnie uznawana jest za 

roślinę leczniczą, bogatą w składniki biologicznie aktywne o działaniu 

przeciwzapalnym, przeciwutleniającym, przeciwbakteryjnym i przeciw-

wirusowym. Wskazuje się również na właściwości immunostymulujące oraz 

przeciwastmatyczne, za które odpowiedzialne są polisacharydy i kompleksy 

polifenolowo-polisacharydowe obecne w kwiatostanach tej rośliny.  

Celem prac badawczych było sprawdzenie potencjału do wykorzystania 

wybranych naturalnych mieszanin głęboko eutektycznych do wyodrębnienia 

makromolekuł o charakterze kompleksów polifenolowo-polisacharydowych 

przy wykorzystaniu tzw. zielonych rozpuszczalników – naturalnych mie-

szanin głęboko eutektycznych (NADES, ang. Natural Deep Eutecic Solvents).  

W eksperymencie zastosowano trzy rodzaje mieszanin głęboko eutektycz-

nych, które powstały poprzez połączenie chlorku choliny (CC) i kwasu 

cytrynowego (CA) (stosunek masowy 1:1), chlorku choliny (CC) i kwasu 

cytrynowego (CA) (1:2) oraz kwasu cytrynowego (CA), glukozy (Glc)  i wody 

(1:1:3). Silnie polarne związki zawarte w ekstraktach wytrącono w obecności 

nadmiaru alkoholu i dializowano wobec wody destylowanej w celu uzyskania 

produktów wielkocząsteczkowych. Otrzymane produkty scharakteryzowano 

przy wykorzystaniu metod kolorymetrycznych.  

Ekstrakcja kompleksów polifenolowo-polisacharydowych z E. purpurea 

przy zastosowaniu NADES okazała się być skuteczna. Największą wydajność 

procesu odnotowano dla układu ekstrakcyjnego CA/Glc/H2O (1:1:3). 

Natomiast najwyższą zawartość polisacharydów stwierdzono w przypadku 

produktu otrzymanego w układzie CC/CA (1:1). W przyszłości planuje się 

ocenę właściwości biologicznych wyodrębnionych produktów.  
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Konopie siewne (Cannabis sativa L.) –  

roślina o dużym potencjale użytkowym 

Małgorzata Wójcik, mwojcik@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Fizjologii Roślin 

i Biofizyki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

Karolina Jaros, karolinajaros430@gmail.com, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

Izabela Zaprawa, iza.zaprawa@gmail.com, Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), należą do rodziny konopiowatych 

(Cannabaceae). Aktualnie do rodzaju Cannabis zalicza się tylko jeden gatunek – 

Cannabis sativa L. (konopie siewne), obejmujący zarówno konopie włókniste 

(Cannabis sativa L. var. sativa), jak i indyjskie (narkotyczne) (Cannabis sativa 

L. var. indica). Konopie należą do roślin towarzyszących ludziom od około 

12 tys. lat, wykorzystywano je głównie w celach spożywczych, leczniczych 

oraz do otrzymywania włókna. Konopie indyjskie mają wysoką zawartość 

psychoaktywnego związku tetrahydrokannabinolu (THC), dlatego ich uprawa 

w Polsce nie jest legalna i nie znajdują one zastosowania w przemyśle. 

Konopie siewne, charakteryzujące się niskim poziomem THC ale wysoką 

zawartością łyka, znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. 

Włókna konopne, jedne z najbardziej trwałych i wytrzymałych włókien 

roślinnych, są cennym produktem do wyrobu papieru, lin, materiałów 

konstrukcyjnych i budowlanych. Mogą być także substratem do wytwarzania 

ekologicznej alternatywy plastiku. Konopie siewne użyteczne są również 

w fitoremediacji, a szczególnie w fitoekstrakcji. Cannabis sativa uprawiane na 

terenach skażonych transportują do części nadziemnych duże ilości zanie-

czyszczeń z gleby. Rolnicy, stosując konwencjonalne techniki agrotech-

niczne, zbierają zanieczyszczoną biomasę, obniżając przez to poziom 

zanieczyszczeń w glebie. Biorąc pod uwagę ogromną ilość produkowanej 

biomasy (ok. 10 ton suchej masy z 1 ha), rośliny te mogą w stosunkowo 

krótkim czasie rekultywować tereny skażone, np. przez metale ciężkie. 
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Konopie siewne należą do tzw. roślin energetycznych, czyli roślin upra-

wianych w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne. 

Z konopi można uzyskać m.in. biogaz, paliwo ciekłe oraz energię elektryczną. 

Obecnie prowadzone są badania, których celem jest opracowanie technik 

agrotechnicznych prowadzących do uzyskania największej biomasy konopi 

uprawianych na terenach zanieczyszczonych przy jednoczesnym uzyskaniu 

wyższej tolerancji na zanieczyszczenia obecne w glebie.  
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Laboratoryjna ocena wyciągu z roślin zielarskich 

na niektóre grzyby fitopatogeniczne 

Weronika Kursa, weronika.kursa@up.lubli.pl, Szkoła Doktorka Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/ 

Produkty pochodzenia naturalnego należą do najlepiej zbadanych, 

a równocześnie jednocześnie najbardziej obiecujących produktów, jeśli 

chodzi o ich zastosowanie w rolnictwie zrównoważonym. Substancje pocho-

dzenia roślinnego charakteryzują się bardzo szerokim zakresem działania 

z uwzględnieniem właściwości przeciwdrobnoustrojowych, czyli działaniem 

antymikrobowym tj. bakterio- i grzybobójczym. Celem przeprowadzonych 

badań była laboratoryjna ocena wpływu wyciągów z bylicy piołun (Artemisia 

absinthium L.), czosnku (Allium sativum L.), pokrzywy (Urtica dioica L.) i alg 

(Algae), zawartych w preparacie o nazwie handlowej „Zielony busz Himal”, 

na wybrane gatunki grzybów fitopatogenicznych. Materiał badawczy stano-

wiły kolonie grzybów: Alternatia alternata, Botritis cinerea, Colleotrichum 

coccodes, Fusarium avenaceum, Fusarium equiseti i Fusarium oxysporum. 

Preparat aplikowano na podłoże PDA (agar glukozowo-ziemniaczany), 

w stężeniach: 2% i 5%, porównując jego działanie do działania azoksystrobiny  

(0,05% Amnistar SC 250). Zwalczanie patogenów roślin przy wykorzystaniu 

preparatu pochodzenia naturalnego opartego na wyciągach roślinnych 

(bylica piołun, czosnek zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, algi) w odpowiednim 

stężeniu przyniosło bardzo obiecujące rezultaty. Preparat „Zielony Busz” 

w stężeniu 5% istotnie hamował wzrost liniowy Alternatia alternata i Botritis 

cinerea i był bardziej efektywny niż fungicyd oparty na azoksystrobinie 

(Amnistar 250 SC). Najlepsze efekty fungistatycznego działania wyciągów 

roślinnych zawartych w preparacie uzyskano w pierwszych dniach doświad-

czenia (4 dzień). „Zielony Busz Himal” w stężeniu 2% stymulował wzrost 

badanych gatunków grzybów. 
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Liposomy jako nośnik substancji aktywnych 

pochodzenia roślinnego w pielęgnacji skóry dojrzałej 

Karolina Król, krolkarolina40@gmail.com, Katedra Chemii i Technologii Orga-

nicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska 

Magdalena Anna Malinowska, magdalena.malinowska@pk.edu.pl, Katedra Chemii 

i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika 

Krakowska 

Celem współczesnych kosmetyków przeciwstarzeniowych jest opóźnienie 

procesu starzenia lub spowolnienie zachodzących już zmian strukturalnych 

zmian zachodzących w skórze wraz z upływem czasu. Aktualnie, składnikami 

aktywnymi o działaniu przeciwstarzeniowym są antyoksydanty, zwłaszcza 

pochodzenia naturalnego, roślinnego. Aktualne dane wskazują, że około 80% 

oznak starzenia się skóry twarzy jest konsekwencją negatywnego wpływu 

promieniowania UV. W warunkach narażenia na promieniowanie słoneczne, 

zanieczyszczenie powietrza, dym papierosowy, w wyniku stresu, czy przyj-

mowania niektórych leków podczas infekcji, organizm człowieka generuje 

reaktywne formy tlenu, które w nadmiarze wywołują wiele niekorzystnych 

zmian w skórze, w tym przyspieszone starzenie się. Znacząca liczba 

preparatów do pielęgnacji skóry, niwelujących efekty starzenia, oparta jest 

więc na egzogennych przeciwutleniaczach, zwanych również antyutlenia-

czami. W świecie roślin, antyoksydanty reprezentowane są bardzo szeroko, 

głównie przez związki polifenolowe. Warto zaznaczyć, że naturalne substancje 

przeciwutleniające stanowią najczęściej kompleksy zawierające grupę 

pokrewnych związków i ze względu na działanie synergiczne, nawet przy 

niskich stężeniach, są bardzo skuteczne. Efektywność przenikania związków 

aktywnych można zwiększyć m.in. poprzez wykorzystanie systemów nośni-

kowych takich jak liposomy, które są najpowszechniej wykorzystywanymi 

w kosmetyce nośnikami substancji aktywnych. Stosuje się je bardzo 

powszechnie, aby zwiększyć możliwość transportu związków pochodzenia 

naturalnego, które ze względu na szereg ograniczeń nie mogą penetrować 

przez naskórek, bądź skórę właściwą, a które jednocześnie stanowią 
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efektywne remedium na stres oksydacyjny skóry. W tej pracy przeglądowej 

przedstawiono charakterystykę tych systemów nośnikowych, ich rodzaje, 

metody otrzymywania oraz zastosowanie w kosmetyce w celu zwiększenia 

efektywności działania substancji pochodzenia naturalnego.  
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Ocena wpływu składników aktywnych pędów sosny 

(Pinus sylvestris L.) na właściwości funkcjonalne  

piwa pszenicznego 

Marcin Dziedziński, marcin.dziedzinski@up.poznan.pl, Wydział Nauk o Żywności 

i Żywieniu, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Joanna Kobus-Cisowska, joanna.kobus-cisowska@up.poznan.pl, Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Barbara Stachowiak, barbara.stachowiak@up.poznan.pl, Wydział Nauk o Żywności 

i Żywieniu, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu 

Żywność, zaraz po aktywności fizycznej, należy uznać za najważniejszy 

czynnik, który ma istotny wpływ na zdrowie. Aktualnie poszukuje się 

surowców roślinnych, których dodatek do żywności może wpłynąć na jej 

funkcjonalność. Szczególnego znaczenia nabierają surowce, które mogą być 

pozyskane ze środowiska naturalnego, a ich zbiór nie wpływa na szkody 

w ekosystemie. Takimi surowcami mogą być, chociażby rośliny utrudniające 

uprawę w monokulturze lub naturalne surowce leśne. Pędy sosny zwyczajnej 

(Pinus sylvestris L.) są surowcem popularnym i łatwo dostępnym w większości 

obszarów na świecie. Są one dobrym źródłem związków przeciwutleniających 

o działaniu przeciwkaszlowym i wzmacniającym układ odpornościowy. Piwo 

w polskiej kulturze znajduje się od bardzo dawna, jest napojem, który cieszy 

się wysoką popularnością. Dodatkowo z roku na rok zwiększa się rynek 

asortymentu piw rzemieślniczych, piw kraftowych czy piw nisko- i bezalko-

holowych. Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania składników 

aktywnych pędów sosny (Pinus sylvestris), jako składników piwa funkcjo-

nalnego. W ramach pracy wytworzono piwo pszeniczne z dodatkiem pędów, 

następnie poddano je 3-miesięcznemu przechowywaniu. W całym okresie 

przechowywania piwo oceniano pod względem fizykochemicznym, a także 

oceniono skład polifenoli oraz właściwości sensorycznych. Wykazano, że 

wytworzone piwo posiadało lekko kwasowy charakter, stosunkowo niską 
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goryczkę ocenioną w skali IBU. Dodatek pędów sosny na etapie wytwarzania 

piwa wpłynął na zwiększenie zawartości związków biologicznie aktywnych – 

polifenoli. Zawartość tych związków była niemal o 30% wyższa w próbie 

z pędami sosny w porównaniu do próby kontrolnej, co może determinować 

pozytywne korzyści funkcjonalne piwa. Ocena  sensoryczna potwierdziła 

wysoką atrakcyjność piwa z dodatkiem pędów sosny.  
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Ostropest plamisty jako składnik kosmetyków  

w opiece pacjenta onkologicznego 

Agnieszka Kulawik-Pióro, agnieszka.kulawik-pioro@pk.edu.pl, Katedra Chemii 

i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika 

Krakowska  

Olga Nowak, olga9721@wp.pl, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział 

Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska 

Jedną z substancji coraz częściej stosowanych w terapii nowotworowej – 

w celu łagodzenia jej skutków (szczególnie u pacjentów dotkniętych popro-

miennym zapaleniem skóry) – jest ekstrakt z nasion ostropestu plamistego 

(Silybum marianum seed extract). Ekstrakt ten łagodzi objawy popromiennego 

zapalenia skóry, zmniejsza zaczerwienienie. Stosowany na skórę wykazuje 

działanie regeneracyjne, nawilżające. Posiada też właściwości antyutle-

niające, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe.  

Celem niniejszej pracy było opracowanie receptury preparatu do 

pielęgnacji skóry pacjentów onkologicznych zawierającego w swoim składzie 

ekstrakt i olej z nasion ostropestu plamistego. W tym celu opracowano 

recepturę sześciu oleożeli kosmetycznych różniących się zawartością 

krzemionki koloidalnej oraz typem i stężeniem użytego ekstraktu. Pierwsza 

część analiz dotyczyła oceny właściwości użytego ekstraktu. Oceniono 

rozpuszczalność, zdolność pochłaniania promieniowania z zakresu UV-VIS, 

właściwości przeciwutleniające (metodą z rodnikiem DPPH), całkowitą 

zawartość polifenoli (metoda z odczynnikiem Folina-Ciocalteau), zawartość 

suchej masy (metodą wagową). Druga część dotyczyła analizy preparatów 

kosmetycznych i obejmowała: stabilność, pH, ocenę struktury mikrosko-

powej, właściwości reologiczne, zdolności przeciwutleniające, całkowitą 

zawartość polifenoli, badania właściwości aplikacyjno-użytkowych. Najlepsza 

formulacja, została poddana dodatkowo badaniom zdolności rozprowadzania, 

okluzji, oceny stopnia nawilżenia i elastyczności skóry podczas 2-tygo-

dniowej aplikacji oleożelu.  
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Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że: opracowana 

receptura oleożelu może być przeznaczona dla skóry pacjentów po radio-

terapii. Otrzymany preparat dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym 

oraz zawartych składnikach pozwala na regenerację naskórka, chroni także 

przed działaniem wolnych rodników. Oleożel ze względu na swoją postać 

fizykochemiczną jest również preparatem odpowiednim dla uszkodzonej 

skóry pod względem sensorycznym.  
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Paprocie jadalne –  

właściwości odżywcze i ich zastosowanie 

Anna Pietrak, anna.pietrak@zut.edu.pl, Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształto-

wania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie, www.zut.edu.pl 

Szacuje się, że na całym świecie blisko 150 gatunków paproci może służyć 

jako źródło pożywienia i przypraw. Paprocie jadalne są uprawiane 

i spożywane w wielu krajach, głównie w Chinach i Japonii, a także w USA, 

Indiach czy Malezji. Popyt na paprocie jadalne rośnie, gdyż coraz więcej osób 

poszukuje naturalnych, bezpiecznych dla zdrowia produktów żywieniowych 

o korzystnych dla zdrowia właściwościach. Do celów spożywczych wyko-

rzystywane są praktycznie wszystkie organy paproci, czyli kłącza, pędy, 

młode, nie rozwinięte liście i dojrzałe liście.  

Paprocie są cennym źródłem polisacharydów, białek, witamin, minerałów, 

nienasyconych kwasów tłuszczowych typu ω-3 i ω-6 oraz błonnika. 

Od dawna znane jest wszechstronne zastosowanie ekstraktów z kłączy 

i liści paproci. Paprocie wykorzystuje się w medycynie, ziołolecznictwie, 

fitoremediacji i florystyce. Ekstrakty z paproci wykazują działanie lecznicze, 

dzięki wysokiej zawartości substancji biologicznie czynnych, związków 

fenolowych, terpenoidów i karotenoidów. Znajdują zastosowanie jako środki 

wykrztuśne, moczopędne, przeciwreumatyczne itp. Wyciągi roślinne z nie-

których paproci można stosować jako alternatywne naturalne konserwanty 

do żywności.  

Produkty roślinne kojarzone są zazwyczaj jako bezpieczne w zastoso-

waniu, warto jednak wiedzieć, iż niektóre gatunki paproci mogą zawierać 

toksyczne substancje dla organizmu człowieka. Tym samym, ważne jest ich 

właściwe przygotowanie przed spożyciem.  

Ostatecznie wykazano, iż paprocie jadalne mogą być naturalnym źródłem 

związków antyoksydacyjnych i mogą wzbogacić rynek ogrodniczy w produkty 

posiadające prozdrowotny wpływ na organizm człowieka.   
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Pochodzenie, skład chemiczny, aktywność biologiczna 

i zastosowanie nasion chia (Salviae hispanicae semen) 

Sara Motyka, sara.motyka@doctoral.uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński 

Agnieszka Szopa, a.szopa@uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński 

Halina Ekiert, halina.ekiert@uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński 

Szałwia hiszpańska (Salvia hispanica L.) dostarcza nasion chia (Salviae 

hispanicae semen) – surowca wyróżniającego się bogatym składem 

chemicznym, zaliczanym do współczesnych „healthy foods”. Celem pracy był 

przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego pochodzenia rośliny, jej 

składu chemicznego, właściwości biologicznych, znaczenia w diecie, oraz 

zastosowania w lecznictwie i kosmetologii. 

Bogaty skład chemiczny, szczególnie wysoka zawartość niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), aminokwasów egzogennych, 

polifenoli oraz witamin i biopierwiastków, warunkuje cenne właściwości 

nasion chia. Surowiec ten posiada udowodnione działanie kardioprotekcyjne, 

hipotensyjne, przeciwcukrzycowe i przeciwmiażdżycowe. Eksperymenty 

przeprowadzone na modelach in vitro, na zwierzętach oraz na ludziach 

wskazują, że nasiona chia mają też właściwości neuroprotekcyjne, przeciw-

zapalne i antyoksydacyjne. Najnowsze badania dowodzą również działania 

immunostymulującego i ich wysokiego znaczenia w prewencji chorób 

nowotworowych.  

Nasiona chia są obecnie składnikiem coraz bardziej popularnym 

w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym w Europie, w tym 

w Polsce, nie tylko ze względu na skład chemiczny i aktywność biologiczną, 

ale i na dostępność. Mimo, że S. hispanica ma bardzo ograniczony naturalny 

zasięg występowania (Ameryka Środkowa), to z powodzeniem jest uprawiana 

w wielu rejonach świata.  

Obecnie nasiona chia, oraz produkty zawierające ekstrakt lub olej z nasion 

lub ekstrakt z ziela S. hispanica można kupić w aptekach, sklepach ze zdrową 

żywnością, hipermarketach, a także w sklepach internetowych. Są one 
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składnikiem suplementów diety, kosmetyków, oraz są stosowane jako 

dodatek do różnych produktów spożywczych.  

Ciekawym, innowacyjnym rozwiązaniem, proponowanym w ramach badań 

biotechnologicznych prowadzonych w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej 

UJ CM są kultury in vitro S. hispanica. Mogą one stanowić potencjalne 

alternatywne źródło surowca. 

Walory S. hispanica bez wątpienia zasługują na szczególną uwagę 

i zainteresowanie, nie tylko konsumentów, ale również farmaceutów i lekarzy . 
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Rapontycyna – ważny metabolit Rheum L.  

jako czynnik przeciwzapalny  

o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym 

Anna Saran, anna.saran@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immunologii 

Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

www.umed.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl 

Justyna Agier, justyna.agier@umed.lodz.pl, Zakład Mikrobiologii i Immunologii 

Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

www.umed.pl 

Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 

www.uni.lodz.pl 

Rośliny z rodzaju rzewieni (Rheum L.), w mowie potocznej nazywane 

rabarbarami od setek lat są wykorzystywane w lecznictwie, głównie w celu 

zwalczania dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a także w terapii innych 

chorób. Rzewień jest źródłem wielu leczniczych  związków w tym stilbe-

noidów, czyli bioaktywnych fitozwiązków należących do metabolitów wtórnych  

rośliny, które wykazują wysoki potencjał oddziaływania biologicznego. 

Jednym ze stilbenoidów wzbudzających szczególne zainteresowanie badaczy 

jest rapontycyna (glikozyd rapontygeniny), charakteryzująca się szerokim 

zakresem działania biologicznego, w tym właściwościami przeciwutle-

niającymi, estrogennymi, przeciwzakrzepowymi, przeciwnowotworowymi, 

czy przeciwzapalnymi. 

Celem niniejszej pracy jest podsumowanie istniejących dowodów na 

przeciwzapalne właściwości rapontycyny i perspektyw wykorzystania jej jako 

potencjalnej substancji leczniczej. Najnowsze dostępne dane literaturowe 

wskazują, że rapontycyna może mieć zastosowanie w zwalczaniu objawów 

alergii poprzez zahamowanie aktywacji degranulacji komórek i uwalniania 

mediatorów zapalenia. Zaobserwowano, ponadto, że proces zapalny będący 

jednym z elementów procesów nowotworzenia jest wyciszany dzięki 

zastosowaniu omawianej substancji. Obiecujące badania potwierdzają 
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również pozytywne oddziaływanie przeciwzapalne rapontycyny wobec 

zainfekowanych czynnikami bakteryjnymi komórek, co może sugerować 

możliwość zastosowania w przyszłości tego fitozwiązku w preparatach 

przeciwdrobnoustrojowych. 
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Właściwości gleby i warzyw w uprawie  

z zastosowaniem efektywnych mikoorganizmów 

Agnieszka Pilarska, pilarska@up.poznan.pl, Katedra Mleczarstwa i Inżynierii 

Procesowej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

Krzysztof Pilarski, pilarski@up.poznan.pl, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział 

Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 

Poznań 

Stosowanie preparatów mikrobiologicznych w postaci tzw. efektywnych 

mikroorganizmów (EM) jest sposobem na wzbogacanie i regenerację gleby, 

na drodze naturalnych przemian biochemicznych. Preparaty EM zawierają 

mieszankę różnych koegzystujących ze sobą, bezpiecznych mikroorga-

nizmów. Główne rodziny to: bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosynte-

tyzujące i drożdże. Wysoka aktywność bakterii mlekowych wspomaga 

sterylność warunków glebowych. Bakterie fotosyntetyzujące wytwarzają 

związki organiczne. Z kolei drożdże wydzielają substancje aktywne, które 

stymulują działanie bakterii mlekowych oraz promieniowców, wytwarza-

jących antybiotyki.  

 Powyższe przesłanki stały się inspiracją do realizacji doświadczenia, 

polegającego na zasianiu i uprawie działkowej wybranych rodzajów warzyw, 

z wykorzystaniem określonych preparatów nawożących. Próbki warzyw 

(kontrolne, nawożone preparatem mineralnym oraz preparatem EM) poddano 

analizie składu chemicznego, w tym zawartości witaminy A i C, mikro- 

i makroelementów oraz błonnika pokarmowego. Zbadano również właściwości  

biochemiczne i mikrobiologiczne próbek gleby z każdego z trzech rodzajów 

uprawy. Ponadto, przeprowadzono wywiady z właścicielami certyfikowanych 

gospodarstw ekologicznych, których tematyka związana była z metodami 

pielęgnacji gleb i jakością plonów.  

 W rezultacie wykonanego badania, korzystny wpływ zastosowania 

efektywnych mikroorganizmów na parametry gleby. W próbce gleby po 

aplikacji EM odnotowano wyższy poziom enzymów, świadczący o humifikacji 
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materii organicznej gleby. Ponadto w próbce niniejszej otrzymano 

podwyższoną wartość masy bakteryjną, która konkurencyjnie przyczyniała 

się do obniżania zawartości grzybów. Wyniki analizy składu chemicznego 

warzyw wskazały na wzrost zawartości witaminy C oraz witaminy A 

w warzywach uprawianych na glebie wzbogaconej przez EM. W próbkach 

niniejszych warzyw zaobserwowano również wzrostową tendencję zawartości 

błonnika. 
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Właściwości przeciwcukrzycowe owoców i kory  

Prunus padus L. oraz ich związków bioaktywnych – 

wpływ na inhibitory alfa-glukozydazy 

Aleksandra Telichowska, aleksandra.telichowska@mail.up.poznan.pl, Fundacja 

Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, Dąbrowka 

Joanna Kobus-Cisowska, joanna.kobus-cisowska@up.poznan.pl, Katedra Technologii 

Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 

Judyta Cielecka-Piontek, jpiontek@ump.edu.pl, Zakład Farmakognozji, Uniwersytet 

Medyczny w Poznaniu, Poznań 

W ostatnim czasie surowce naturalne oraz ich bioaktywne związki zyskały 

dużą popularność i stały się przedmiotem wielu badań. Czeremcha zwyczajna 

(Prunus padus L.), to roślina występująca głównie w Europie. Właściwości jej 

poszczególnych części anatomicznych wynikają przede wszystkim z zawar-

tości wielu charakterystycznych związków. Kora czeremchy jest szczególnie 

bogata w katechiny, a jej pochodne charakteryzują się dużą skutecznością 

wobec zmiatania reaktywnych form tlenu. Cukrzyca typu 2 jest przewlekłym 

zaburzeniem metabolicznym, charakteryzującym się wysokim poziomem 

glukozy we krwi. Pomimo skutecznego leczenia farmakologicznego cukrzycy 

typu 2, coraz częściej obserwuje się lekooporność. W metabolizmie węglo-

wodanów istotne jest opóźnienie wchłaniania glukozy poprzez hamowanie 

enzymów, między innymi takich jak alfa-glukozydaza. Celem niniejszej pracy 

była ocena obecności i zawartości poszczególnych związków polifenolowych 

w ekstraktach wodnych zarówno z kory, jak i z owoców czeremchy zwyczajnej 

(Prunus padus L.), a także ocena zdolności do hamowania alfa-glukozydazy. 

Wyniki badań wykazały, iż wśród polifenoli w ekstraktach wodnych domino-

wały kwasy: ferulowy, p-kumarowy, hydroksybenzoesowy i galusowy, a także 

kwercetyna i katechina, których obecność i proporcja występowania prawdo-

podobnie determinowały aktywność hamującą wobec alfa-glukozydazy. 

Aktywność inhibicyjna ekstraktu z kory czeremchy zwyczajnej wobec alfa-

glukozydazy określona została na poziomie 44,98 IC50 mg/ml, natomiast 
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zgodnie z wynikami badań IC50 dla akarbozy było ponad 20-krotnie niższe 

w porównaniu z analizowanymi ekstraktami. Dlatego też, kora i owoce 

czeremchy mogą być atrakcyjnymi składnikami preparatów przeciwcukrzy-

cowych wspomagających leczenie farmakologiczne, a skuteczność ekstraktów 

może wynikać z synergizmu działania pomiędzy związkami aktywnymi 

w badanych próbach. 
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Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne 

olejków eterycznych 

Małgorzata Kuśmierz, malgorzata.kusmierz@op.pl, Międzywydziałowe Koło Naukowe 

„Planta Medica”, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.pl/ 

Magdalena Walasek-Janusz, magdalena.walasek@up.lublin.pl, Katedra Warzyw-

nictwa i Zielarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50A,  

20-280 Lublin, https://www.up.lublin.pl/ 

Olejki eteryczne (EO) są heterogenną grupą lotnych substancji chemicz-

nych o charakterystycznym zapachu. Gromadzą się w roślinach głównie 

w tkance wydzielniczej zlokalizowanej w nasionach, korzeniach, kwiatach, 

owocach, liściach oraz korze, jako końcowe produkty przemiany materii. 

Najczęściej występują w postaci oleistej cieczy o gęstości mniejszej od 

gęstości wody, dlatego stanowią mieszaniny związków nierozpuszczalnych  

w wodzie. Rozpuszczają się natomiast w alkoholu etylowym, tłuszczach, 

wosku oraz innych olejach. Świeże olejki eteryczne zazwyczaj są bezbarwne. 

Obecnie znanych jest około 300 różnych typów olejków o zróżnicowanym 

składzie. Do najbardziej znanych związków  chemicznych, które wchodzą 

w ich skład należą, m.in. estry, ketony, aldehydy, alkohole, fenole, laktony 

i tlenki.  

Bogaty i zróżnicowany chemicznie skład EO decyduje o ich wielo-

kierunkowej aktywności biologicznej. Celem niniejszej pracy jest przed-

stawienie aktualnych doniesień naukowych i wyników badań na temat 

olejków eterycznych charakteryzujących się działaniem przeciwbakteryjnym, 

przeciwwirusowym, przeciwgrzybicznym i przeciwzapalnym. Działanie 

przeciwzapalne warunkuje możliwość wykorzystania ich w leczeniu różnego 

rodzaju jednostek chorobowych, również stanów zapalnych skóry. W tym 

celu stosowane są przede wszystkim olejki zawierające w swym składzie 

azuleny, czyli olejek krwawnikowy oraz rumiankowy. Jedną z najbardziej 

znanych aktywności olejków jest także ich działanie przeciwdrobno-

ustrojowe. Przykładem olejku o szerokim spectrum tego działania jest olejek 
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szałwiowy. Dane literaturowe wskazują, iż EO działają zarówno na grzyby jak 

i na bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, w tym również na szczepy 

izolowane klinicznie oraz na różnego rodzaju wirusy. Najnowsze badania 

wskazują, iż mogą one stanowić bardzo ważną grupę naturalnych 

antybiotyków. 
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Woda kokosowa jako źródło składników  

biologicznie aktywnych i możliwości jej zastosowania 

w projektowaniu produktów funkcjonalnych 

Joanna Kobus-Cisowska, joanna.kobus@up.poznan.pl, Wydział Nauk o Żywności 

i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Agnieszka Zawadzka, agnieszka.zawadzka@up.poznan.pl, Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Aleksandra Telichowska, a.telichowska@gmail.com, Fundacja Edukacji Innowacji 

i Wdrażania Nowoczesnych Technologii 

Rynek napojów poszerzany jest regularnie stanowiąc wciąż jeden 

z wiodących segmentów produktów żywnościowych. Wraz z powiększającym 

się rynkiem wzrasta zainteresowanie konsumenta żywnością funkcjonalną, 

do której zaliczają się napoje izotoniczne. Rosnąca tendencja do spożywania 

napojów izotonicznych towarzyszy nie tylko sportowcom wyczynowym, ale 

także amatorom. W literaturze naukowej wskazuje się, że napoje izotoniczne 

nawadniają organizm efektywniej niż woda. Jest to bezpośrednio związane 

z ich ciśnieniem osmotycznym, które jest takie samo jak ciśnienie płynów 

w ludzkim organizmie. Ze względu na liczne doniesienia o zawartości bio-

aktywnych komponentów w wodzie kokosowej, których proporcja występo-

wania jest typowa dla tego właśnie surowca, w literaturze przedmiotu 

dostępne są liczne doniesienia na temat właściwości prozdrowotnych wody, 

w tym na temat właściwości przeciwutleniających i izotonicznych.  

Celem niniejszej pracy była ocena aktywności przeciwutleniającej wody 

kokosowej oraz ocena możliwości wykorzystania jej jako bazy surowcowej do 

wytwarzania nowych owocowych napojów izotonicznych.  

Podstawowym materiałem do badań była woda kokosowa marki Coconaut 

pozyskana bezpośrednio od producenta. Woda po pasteryzacji pochodziła 

z Wietnamu i była pozyskiwana z młodych kokosów. Płyn był bezbarwny, 

przejrzysty, lekko mętny o charakterystycznym smaku i zapachu kokosa.  

Wykazano, że woda kokosowa posiada potencjał przeciwrodnikowy. Woda 

jako składnik nowych napojów zwiększa zawartość związków biologicznie 
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czynnych, takich jak polifenole. Wykazano, że odpowiedni dobór surowców 

dodatkowych pozwala stworzyć produkt o atrakcyjnych walorach senso-

rycznych. Uzyskane produkty cechują się niską kalorycznością przy wysokiej 

zawartości wybranych składników mineralnych i polifenoli, dzięki czemu 

mogą stać się alternatywą nie tylko dla sportowców, ale też dla osób niezwią-

zanych ze sportem. Uzyskane produkty realizują założenia dietetyczne 

promowane przez naukowców i dietetyków (RPWP 01.02.00-30-0124/17). 
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Wpływ dodatku włókien bananowca manilskiego 

na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne 

kompozytów cementowo-szklanych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład 

Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład 

Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Włókna naturalne stanowią oryginalne rozwiązanie materiałowe 

w procesie projektowania oraz technologii produkcji konstrukcyjnych 

kompozytów wysokiej wytrzymałości znajdujących zastosowanie w branży 

konstrukcyjnej, jak również w kształtowaniu elementów współczesnej 

architektury. Przykładem opisanym w prezentacji są włókna bananowca 

manilskiego, powszechnie stosowane w charakterze zbrojenia rozproszo-

nego, podnoszące wytrzymałości mechaniczną oraz trwałość kompozytów, 

uznane jako naturalny zamiennik włókien syntetycznych. Opisano metodykę 

projektowania mieszanek cementowo-szklanych modyfikowanych włóknami 

bananowca manilskiego, przedstawiono charakterystykę składników tworzą-

cych kompozyt, tj. spoiwa cementowe specjalne, domieszki chemiczne 

wpływające na zmianę parametrów reologicznych mieszanki, konstrukcję  

stosu okruchowego zaprojektowanego wyłącznie z granulatów szkła sodowego  

pozyskanego z procesów kruszenia odpadowej stłuczki szklanej, dodatki 

o właściwościach pucolanowych oraz wypełniaczy w postaci mączek szklanych  

i mineralnych skalnych. Przedstawiono wyniki badań próbek kompozytowych 

modyfikowanych dodatkiem włókien bananowca manilskiego w zakresie 

statycznego oraz dynamicznego oddziaływania obciążenia jak również 

badania trwałości materiału, tj. badanie dynamiczne dzielonym prętem 

Hopkinson’a, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu czteropunktowym i rozłupywaniu, mrozoodporność, odporność na 

ścieranie oraz szczelność kompozytu. Przedstawiono możliwości praktycz-
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nego zastosowania dodatku włókien naturalnych do modyfikacji struktury 

wewnętrznej materiałów oraz ich korzystnego wpływu na wzrost właściwości 

termoizolacyjnych kompozytów cementowo-szklanych. 
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Wpływ dodatku włókien kokosowych i sizalowych 

na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne 

kompozytów cementowo-szklanych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład 

Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład 

Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Innowacyjna metodyka projektowania składu oraz technologia wykonania 

kompozytów na spoiwach cementowych coraz częściej opiera się na 

materiałach organicznych jak również syntetycznych pozyskanych 

z recyklingu odpadów przemysłowych. Jednym z interesujących rozwiązań 

materiałowych jest zastosowanie w strukturze wewnętrznej stwardniałego 

kompozytu materiałów odpadowych włóknistych – włókien kokosowych oraz 

sizalowych, stanowiących temat pracy. Przeprowadzone badania w zakresie 

statycznego oddziaływania obciążenia oraz ustalone korzystniejsze wartości 

parametrów cieplnych, pozwoliły zakwalifikować kompozyt cementowo-

szklany modyfikowany włóknami do grupy materiałów konstrukcyjnych 

wysokich wytrzymałości z dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Serie 

próbek kompozytowych poddano badaniom określającym wytrzymałość 

mechaniczną, tj. wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy rozłupywaniu 

oraz wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. Opisano metodykę 

projektowania składu kompozytu z uwzględnieniem dodatków odpadowych 

w postaci włókien kokosowych oraz sizalowych. Zawarto charakterystykę 

składników oraz ich wpływ na właściwości mieszanki jak i stwardniałego 

kompozytu cementowo-szklanego, tj. domieszka biopolimerowa, spoiwa 

cementowe, stos okruchowych wykonany z granulatów stłuczki szklanej 

sodowej, dodatki w postaci włókien odpadowych, mączki szklanej oraz pyłu 

szklanego. Przedstawiono korzyści dla technologii kompozytów cementowo-

szklanych wynikających z modyfikacji włóknami struktury wewnętrznej 

materiału. 
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Wpływ domieszki na bazie melasy buraczanej 
na właściwości mieszanek oraz stwardniałych 

kompozytów cementowo-szklanych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład 
Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna; 
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej; Zakład 
Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Podstawę nowoczesnej technologii kompozytów stanowią domieszki 

chemiczne proszkowe oraz płynne na bazie substancji pozyskanych z roślin. 

Nowe rodzaje domieszek oparte na biopolimerach w znacznie mniejszym 

stopniu wpływają na korozję wewnętrzną kompozytów, jak i zbrojenia 

klasycznego w postaci prętów oraz włókien stalowych. Tematem przedstawionym 

w prezentacji jest wpływ domieszki płynnej na bazie melasy buraczanej na 

właściwości mieszanek cementowo-szklanych oraz na wytrzymałość 

mechaniczną stwardniałych kompozytów. Opisano metodykę projektowania 

składu kompozytów cementowo-szklanych modyfikowanych domieszką na 

bazie melasy buraczanej, dokonano charakterystyki składników tworzących 

mieszankę, tj. spoiwa cementowe, dodatki w postaci popiołów lotnych, pyłu 

krzemionkowego, stos okruchowy zaprojektowany z granulatów szkła 

sodowego pozyskanego z przetworzonej stłuczki szklanej oraz dodatki 

w postaci odpadowych włókien polimerowych. Przedstawiono wyniki badań 

w zakresie statycznego oraz dynamicznego oddziaływania siły, tj. wytrzymałość  

na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu trzypunktowym 

oraz rozłupywaniu, badania dynamiczne przy użyciu dzielonego pręta 

Hopkinson’a. Badaniom podlegały próbki sześcienne, belkowe, cylindryczne 

oraz płytowe modyfikowane domieszką na bazie melasy buraczanej w zakresie  

od 0,5 do 3,0% masy spoiwa cementowego. Opisano wpływ poszczególnych 

ilości domieszki na właściwości reologiczne mieszanek, tj. lepkość zaczynów 

cementowych oraz granicę płynięcia. Przedstawiono wyniki badań konsy-

stencji, zawartości porów powietrznych, skurczu, czasu zagęszczania oraz badania 

mikroskopowe struktury stwardniałych kompozytów cementowo-szklanych. 
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Wpływ granulowanych łupin orzechów makadamia 

jako częściowego zamiennika kruszywa drobnego 

na wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości cieplne 

betonów cementowych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład 

Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład 

Budownictwa Ogólnego, www.wat.edu.pl 

Stos okruchowy mieszanek betonowych coraz częściej komponowany jest 

na bazie kruszonych mechanicznie granulatów odpadowych syntetycznych 

lub organicznych. Zamiennik naturalne w postaci granulatów mielonych 

łupin orzechów makadamia stanowią interesujące rozwiązanie w koncepcji 

projektowania oraz doboru jakościowego składników receptur mieszanek 

betonowych na spoiwie cementowym. Tematem przedstawionym w pracy jest 

wpływ granulatów łupin orzecha makadamia na wytrzymałość mechaniczną 

oraz właściwości cieplne betonów cementowych wysokich wytrzymałości. 

Przedstawiony granulat organiczny pełnił rolę częściowego oraz całkowitego 

zamiennika kruszywa drobnego naturalnego lub łamanego skalnego 

w składzie mieszanek betonowych. Opisano metodykę projektowania składu 

mieszanek betonowych ze stosami okruchowymi modyfikowanymi granu-

latami łupin orzechów makadamia. Dokonano charakterystyki składników 

mieszanek betonowych, tj. granulaty łupin orzecha makadamia, dodatki 

o właściwościach pucolanowych, spoiwa cementowe, domieszki chemiczne 

płynne modyfikujące lepkość, kruszywa grube łamane oraz pyły i mączki 

skalne. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości mechaniczne j w zakresie 

statycznego oraz dynamicznego oddziaływania obciążenia oraz właściwości 

cieplnych betonów modyfikowanych granulatami łupin orzechów maka-

damia. Przeprowadzono badania trwałości betonów modyfikowanych 

granulatami naturalnymi, tj. badanie mrozoodporności, nasiąkliwości, 
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szczelności oraz odporności na ścieranie. Przedstawiono korzyści płynące 

z modyfikacji stosów okruchowych granulatami łupin orzecha makadamia 

w składach mieszanek betonowych. 
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Wybrane surowce roślinne w kosmetologii 

Katarzyna Kowalcze, kkowalcze@dietoterapia.waw.pl, Instytut Nauk o Zdrowi, 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, https://inoz.uph.edu.pl/ 

Współczesna nowoczesna kosmetologia bardzo często wykorzystuje 

właściwości wielu surowców roślinnych, co do których wiedza, możliwości 

ich wykorzystania oraz sposób stosowania, znane były już od lat, a nawet 

wieków. W recepturach wielu produktów kosmetycznych znajdują się różne 

komponenty na bazie surowców roślinnych, co zasługuje na szczególne 

podkreślenie, bez dodatków chemicznych, przyjaznych zarówno dla skóry, 

jak i dla środowiska naturalnego. Ich właściwości sprawiają, że wykazują 

właściwości regenerujące skórę, odżywczą, pielęgnującą, czyniąc piękniejszą 

i znacząco poprawiają jej kondycję.  

Surowce roślinne są bardzo często, zwłaszcza w ostatnich latach,  

wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym, między innymi w produktach 

o działaniu przeciwstarzeniowym. Bardzo często przypisuje im się działanie 

nie tylko odżywcze, ale także regenerujące skórę. Według niektórych danych 

stosuje się surowce roślinne także w celu poprawy konsystencji i zapachu 

danego preparatu. Niestety niektóre z nich  mogą być przyczyną silnych 

reakcji alergicznych, w tym alergii kontaktowej. Niektórzy autorzy wskazują, 

że co drugi kosmetyk przeciwstarzeniowy zawiera substancje roślinne 

o znanym potencjale uczulającym, z których najczęściej występują citronellol , 

bisabolol oraz geraniol. 

W pracy zostały omówione właściwości i możliwości zastosowania 

w kosmetologii wybranych surowców roślinnych, w tym między innymi fiołka 

trójbarwnego, pokrzywy zwyczajnej, rozmarynu lekarskiego, rumianku 

i skrzypu polnego. 
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Zastosowanie izolatu białkowego z rzepaku 

w recepturach produktów spożywczych 

Danuta Rachwał, d.rachwal@napiferyn.pl, NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. 

Magdalena Kozłowska, m.kozlowska@napiferyn.pl, NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. 

Daria Szymczak, d.szymczak@napiferyn.pl, NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. 

Piotr Wnukowski, p.wnukowski@napiferyn.pl, NapiFeryn BioTech Sp. z o.o.  

Anna Chmielewska, a.chmielewska@napiferyn.pl, NapiFeryn BioTech Sp. z o.o., 

Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Technologii i Analizy Żywności, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej www.binoz.p.lodz.pl/ 

Celem pracy była ocena potencjalnego zastosowania izolatu białkowego 

z rzepaku (Raptein™90), otrzymanego z wykorzystaniem innowacyjnej 

technologii firmy NapiFeryn BioTech w sokach, koktajlach, emulsjach majo-

nezowych, kotletach wysokobiałkowych, batonach i granoli, bezach, napoju 

proteinowym w proszku, wyrobie o smaku czekoladowo-orzechowym, 

makaronach, pastach kanapkowych, mieszankach na naleśniki, lodach 

mlecznych i jogurtowych oraz deserach typu mus. Dla każdej opracowanej 

receptury przeprowadzono analizę jakościową i ilościową (charakterystyka 

związków żywieniowych) oraz ocenę organoleptyczną, która wykazała wpływ 

izolatów na cechy smakowe i wizualne produktów docelowych. Na podstawie 

wyników oceny organoleptycznej określono profil jakości sensorycznej 

i przedstawiono w sposób graficzny na wykresach radarowych.  Dla każdej 

z opracowanych receptur pożywienia określono ogólną ocenę jakości, 

wyrażoną pożądalnością konsumencką. W celach porównawczych wykonano 

również próby z innymi izolatami dostępnymi komercyjnie: izolatem sojo-

wym i grochowym. Wartość energetyczna prób technologicznych została 

określona na podstawie etykiet dla poszczególnych składników, specyfikacji 

otrzymanych od dostawcy oraz analiz NapiFeryn BioTech. 

Dodatkowo dla uznanych za najkorzystniejsze wariantów recepturowych 

deserów lodowych, przygotowanych w skali laboratoryjnej, wykonano partie 

pilotażowe wyrobów w skali półtechnicznej. Jakość deserów lodowych 
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oceniono za właściwą, zbieżną do uzyskanej dla próbek skali laboratoryjnej. 

Uzyskane wartości parametrów fizykochemicznych również były zbieżne.  

Badanie prowadzone w czasie wskazały, że okres zamrażalniczego przecho-

wywania nie wpłynął znacząco na walory organoleptyczne, strukturę, barwę 

i odporność na topnienie lodów mlecznych i deserów typu mus z białkiem 

rzepakowym w składzie. 

Badania zostały sfinansowane ze środków przyznanych w ramach projektu 

„Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali 

świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, 

ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku”, POIR.01.01.01-00-0563/15-00. 
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Zastosowanie naturalnych mieszanin 

głęboko eutektycznych do wyodrębniania 

polisacharydów z nasion siemienia lnianego 

Aleksandra Mazurek, aleksandra.mazurek@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Tech-

nologii procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 

Wybrzeże Wyspiańskiego 29, 50-370 Wrocław 

Izabela Pawlaczyk-Graja, izabela.pawlaczyk@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii 

i Technologii procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, 

Wybrzeże Wyspiańskiego 29, 50-370 Wrocław 

Len jest rośliną o bardzo szerokim zastosowaniu przemysłowym. Włókna 

tej rośliny od wieków wykorzystywane są do produkcji odzieży, jednak od 

niedawna z powodzeniem zastępują one np. włókno szklane w różnego 

rodzaju materiałach kompozytowych. Służą one do produkcji banknotów, 

a dzięki swoim właściwościom chelatującym stosowane są również jako 

produkt do filtracji wody. Oczywistym powodem dla uprawy lnu jest 

pozyskiwanie siemienia lnianego, które jest źródłem oleju, znanego ze 

swoich właściwości prozdrowotnych. Do ekstrakcji związków z nasion lnu na 

skalę przemysłową stosuje się szkodliwe rozpuszczalniki, takie jak heksan 

czy chloroform. Naturalne mieszaniny głęboko eutektyczne (ang. natural 

deep eutectic solvents, NADES) mogą być bezpiecznie uwalniane do 

środowiska i nie generują żadnych toksycznych odpadów, przy jednoczesnej 

wysokiej wydajności procesu ekstrakcji, co czyni je świetną alternatywą dla 

szkodliwych rozpuszczalników.  

Głównym celem pracy było porównanie efektywności ekstrakcji 

polisacharydów z nasion lnu różnymi rozpuszczalnikami: wodą destylowaną, 

5% roztworem kwasu cytrynowego (w/w) oraz NADES: kwas cytrynowy/ 

glukoza/woda (1:1:3), chlorek choliny/kwas cytrynowy (1:1 i 1:2). Przepro-

wadzono ekstrakcję do fazy stałej, odparowanie próżniowe i dializę. Do 

charakterystyki chemicznej otrzymanych produktów zastosowano test feno-

lowo-siarkowy oraz metodę Folina-Ciocalteu. 
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Zauważono, że NADES złożony z kwasu cytrynowego, glukozy i wody był 

najskuteczniejszym ekstrahentem w pozyskiwaniu błonnika pokarmowego 

z nasion lnu. Dalsze badania wymagają optymalizacji procesu ekstrakcji, 

a także zwiększenia jego wydajności, być może poprzez wspomaganie 

procesu ekstrakcji niektórymi czynnikami fizycznymi, takimi jak mikrofale 

czy ultradźwięki. 
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Zawartości lipidowych składników w nasionach komosy 

ryżowej zaadaptowanej do warunków uprawy w Polsce 

Wojciech Pilarski, w.pilarski941@gmail.com, doktorant w Szkole Doktorskiej na 

Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Politechnika Bydgoska 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, www.pbs.edu.pl/pl 

Krzysztof Gęsiński, gesinski@pbs.edu.pl, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, www.wrib.pbs.edu.pl/pl 

Małgorzata Tańska, m.tanska@uwm.edu.pl, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl 

Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.), inaczej quinoa, pochodzi 

z andyjskich rejonów Ameryki Południowej i należy do najstarszych roślin 

uprawnych na świecie. Ma małe wymagania środowiskowe, dużą siłę 

konkurencji w stosunku do większości chwastów i rośnie szybko (dojrzewa 

nawet po 4-5 miesiącach od siewu). Ograniczeniem uprawy komosy ryżowej 

na szeroką skalę w Polsce jest zbyt długi okres wegetacji wielu odmian tego 

gatunku. Dlatego też ważna jest selekcja, a także hodowla nowych odmian. 

Celem badań było scharakteryzowanie profilu lipidowego nasion komosy 

ryżowej 25 genotypów, które wydały nasiona w warunkach uprawy w Polsce. 

W próbkach nasion oznaczono ogólną zawartość lipidów metodą Soxhleta 

(ekstrakcja heksanem), skład kwasów tłuszczowych lipidów i zawartość 

steroli z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC-MS QP2010 PLUS), oraz 

zawartość tokoli, karotenoidów i skwalenu z zastosowaniem wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC Agilent Technologies 1200). Określono też 

pojemność przeciwutleniającą frakcji lipidowej w teście z rodnikiem DPPH 

używając spektrofotometru (FLUOstar Omega). Wyniki badań wykazały, że 

lipidy stanowiły w nasionach badanych próbek komosy ryżowej 5,24-7,11% 

i cechowały się wysokim udziałem kawasów tłuszczowych wielonienasyconych  

(52-56% sumy wszystkich kwasów) oraz korzystną, pod względem żywie-

niowym, proporcją kwasów n-6 do n-3 (od 3,6:1 do 4,7:1). Nasiona komosy okazały 

się dobrym źródłem skwalenu (66-126 mg/100 g) i steroli (56-88 mg/100 g), 

natomiast w mniejszej ilości występowały tokole (10-14 mg/100 g) i karote-
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noidy (do 1 mg/100 g). Spośród steroli dominowały β-sitosterol, kampesterol 

i stigmasterol, natomiast głównymi tokolami były α- i γ-tokoferol, a wśród 

karotenoidów przeważała luteina. Próbki nasion komosy były bardziej 

zróżnicowane pod względem profilu karotenoidów niż steroli i  tokoli. 

Natomiast pojemność przeciwutleniająca frakcji lipidowej nasion była mało 

zróżnicowana i mieściła się w zakresie 25-43 mM TE/100 g. 
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Żywieniowe możliwości poprawy właściwości 

immunostymulujących siary krów 

Julia Fabjanowska, julia.fabjanowska@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, https://up.lublin.pl/ 

Paulina Główka, paulinaglowka95@gmail.com, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl/ 

Renata Klebaniuk, renata.klebaniuk@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, https://up.lublin.pl/ 

Edyta Kowalczuk-Vasilev, edyta.kowalczuk@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl/ 

Szymon Milewski, xszymon47@gmail.com, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromato-

logii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, https://up.lublin.pl/ 

Agata Bielak, agata.bielak@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

https://up.lublin.pl/  

Magdalena Olcha, magda.olcha@op.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

https://up.lublin.pl/  

Piotr Jarzyna, jerzyn@wp.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział 

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

https://up.lublin.pl/ 

Zaburzenie przekazywania immunoglobulin siarowych jest głównym 

czynnikiem zwiększonej podatności na choroby okresu po urodzeniowego 

i większej śmiertelności młodych zwierząt gospodarskich. Dostarczanie 

wysokiej jakości siary gwarantuje cielętom ustanowienie własnego mechanizmu  

obrony immunologicznej i systemu antyoksydacyjnego po urodzeniu. 

Wprowadzenie do dawek pokarmowych ziół uruchamia i stymuluje 

mechanizmy wielkokierunkowego oddziaływania na układ trawienny, układ 
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odpornościowy, status antyoksydacyjny organizmu, a także działa 

przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwpasożytniczo, co skutkuje 

jednoczesną stymulacją wzrostu i zdrowia zwierząt.  

 Celem badań była ocena jakości siary krów otrzymujących w okresie 

okołoporodowym w mieszankach paszowych dodatki o działaniu prozdro-

wotnym i immunomodulującym (mieszanka ziołowa oraz nasiona lnu).  

 Badania realizowano w czterech gospodarstwach prowadzących 

w warunkach ekologicznych hodowlę krów z odchowem cieląt. Badaniami 

objęto ogółem 50 krów.  

W każdym z gospodarstw, krowy podzielono na dwie grupy: kontrolną 

i doświadczalną. Podczas trwania badań krowy grupy doświadczalnej 

w każdym z obiektów (gospodarstw) w okresie okołowycieleniowym 

otrzymywały wraz z wprowadzaną przed wycieleniem mieszanką treściwą, 

dodatek 30 g na 100 kg masy ciała mieszanki ziołowej oraz 50 g na 100 kg 

masy ciała nasion lnu. W trakcie badań monitorowano żywienie krów, skład 

i jakość siary oraz stan zdrowia i odchów nowo urodzonych cieląt.  

 W kolostrometrycznej ocenie jakości siary stwierdzono intensywne 

gromadzenie immunoglobulin w siarze i znacznie lepszą jej jakość u  krów 

otrzymujących mieszankę ziołową i nasiona lnu w porównaniu do siary krów 

żywionych bez tych dodatków. 
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