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Celem niniejszego doświadczenia jest określenie wpływu różnych metod ochrony roślin, 

odchwaszczania oraz sposobu mulczowania na wzrost, plonowanie oraz zawartość ginsenozydów 

w surowcu leczniczym żeń-szenia amerykańskiego. 

Badania składają się z dwóch ścisłych eksperymentów polowych. Doświadczenie 

I założono w Krężnicy Jarej k. Lublina w 2002 r. na piasku gliniastym mocnym pylastym. Jednym 

z czynników doświadczenia jest określenie wpływu zastosowanych różnych metod odkażania gleby 

i ochrony roślin w czasie ich wegetacji. Jesienią przed siewem nasion część poletek odkażono 

roztworem formaliny technicznej i na nich stosowane są chemiczne środki ochrony roślin -

naprzemienne opryski fungicydami. Pozostałe poletka nie były odkażane przed siewem nasion, 

a podczas kolejnych lat uprawy rośliny podlewano preparatem z grupy biologicznych środków 

ochrony roślin - Polyversum. Drugim czynnikiem doświadczenia są różne metody odchwaszczania 

roślin: bez odchwaszczania, odchwaszczanie ręczne oraz za pomocą herbicydów: Aminopielik D, 

Fusilade oraz łącznie oba wymienione preparaty. 

Doświadczenie II założono w Krasnymstawie w 2003 r. na piasku gliniastym lekkim pylastym. 

Pierwszym czynnikiem doświadczenia są sposoby mulczowania (mulcz mineralny - agran 

i organiczny - słoma). Mulcz mineralny, w przeciwieństwie do konwencjonalnie stosowanej słomy 

zbóż, nie jest źródłem patogenów, co przyczyniać się może do ograniczenia porażenia roślin przez 

grzyby chorobotwórcze. Drugim czynnikiem są różne metody odchwaszczania żeń-szenia: 

odchwaszczanie ręczne oraz zastosowanie herbicydów (Aminopielik, Kerb, Azogard i Afalon). 

Zarówno w doświadczeniu I i II, kilkakrotnie w okresie wegetacji, określany jest skład gatunkowy 

oraz świeża i sucha masa chwastów na poletkach. 

Podczas wegetacji, początkowo co tydzień, a od czerwca co dwa tygodnie, przeprowadzane 

są pomiary wysokości roślin oraz określana jest obsada roślin na poletkach, a także stopień ich 

porażenia przez grzyby chorobotwórcze i uszkodzenie przez szkodniki. Począwszy od drugiego roku 

wegetacji przeprowadzane są zbiory owoców i nasion. Jesienią z każdego poletka wykopywane są 

rośliny pomiarowe i określane są ich szczegółowe parametry biometryczne. Co roku po wysuszeniu 

pobierane są także próbki materiału roślinnego do analiz chemicznych na zawartość ginsenozydów 

w korzeniach i częściach nadziemnych. Każdego roku, wczesną wiosną pobierane są próbki gleby, zaś 

w lipcu roślin do analiz mikrobiologicznych w celu określenia patogenów zasiedlających rośliny żeń-

szenia. Po czterech latach trwania doświadczenia planowane jest określenie pozostałości 

zastosowanych herbicydów w surowcu. 

 

Innowacyjność prowadzonej pracy badawczej 

 

Pierwsze plantacje żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.) w Polsce 

powstały w rejonie działania ODR Końskowola oraz, większa plantacja ok. 1 ha, w Suchodołach pod 

Fajsławicami. Pozyskuje się z nich surowiec wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym. 



W naszym kraju uprawa żeń-szenia amerykańskiego jest jednak nadal mało rozpowszechniona. 

Przyczyną tego stanu rzeczy jest słaba znajomość wymagań, sposobu uprawy oraz wzrostu 

i plonowania tej rośliny w naszych warunkach klimatycznych i glebowych. 

Żeń-szeń pochodzi z Ameryki Północnej (Kanady i USA), czyli strefy o podobnych 

warunkach klimatycznych, jakie występują w Polsce. Pozwala to przypuszczać, iż będą odpowiednie 

do uprawy żeń-szenia. Wymaga to jednak przeprowadzenia szeregu badań i doświadczeń dla 

potwierdzenia tej tezy. 

Prowadzone przeze mnie doświadczenia mają na celu zbadanie wpływu trzech 

czynników na wzrost i plonowanie żeń-szenia amerykańskiego: 

• ściółkowanie (organiczne - słoma i mineralne - agran); 

• ochrona roślin (przy użyciu chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin); 

• odchwaszczanie (stosowanie kombinacji herbicydów, odchwaszczanie ręczne i uprawa 

bez odchwaszczania). Badania te są niezbędne głównie ze względu na możliwość 

wykorzystania rodzimych środków ochrony roślin, nie sprawdzonych dotychczas 

w uprawie tej rośliny. Doświadczenia takie nie były przeprowadzone w Polsce, 

a poznanie wpływu wymienionych czynników na żeń-szeń pozwoli określić optymalne 

warunki jego uprawy w naszym kraju. 

Efekty niniejszych badań mogą być wykorzystane w przyszłości przez plantatorów. 

Rolnicy z rezerwą podchodzą do nowych, nie uprawianych dotychczas lub mało rozpowszechnionych 

w uprawie gatunków roślin. Obawy wzbudza również fakt, iż żeń-szeń jest rośliną wieloletnią 

a efektów swej pracy plantatorzy mogą spodziewać się po czterech latach uprawy. Wyniki 

prezentowanych doświadczeń mogą stać się zatem cenną wskazówką dla nowych hodowców żeń-

szenia, którzy mogą przekonać się o skuteczności uprawy tej rośliny w Polsce, nie ponosząc przy tym 

żadnego ryzyka. 

 

 

 


