
Kolekcja wieloletnich dzikich 
gatunków z rodzaju Alliumn

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych 
zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, 

finansowanego przez MRiRW.
Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie 

świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.

Materiały bezpłatne 

Kolekcja dzikich gatunków Allium stanowi źródło bogatej zmienności 

genetycznej oraz źródło cech niezbędnych do twórczej hodowli nowych 

odmian. Ten zestaw zróżnicowanych genotypów jest również wartościowym 

materiałem do prowadzenia różnorodnych doświadczeń i badań naukowych. 

Głównym celem utrzymywania kolekcji jest zabezpieczanie i uchronienia tych 

cennych genetycznie materiałów przed zaginięciem. Różnorodność biologiczna 

czosnków sprawia, że znajdują się one w centrum zainteresowania osób 

poszukujących nowych rozwiązań i zastosowań w wielu dziedzinach oraz coraz 

szerszego grona ogrodników.
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Kolekcja dzikich gatunków Allium



Kolekcja wieloletnich dzikich gatunków z rodzaju Allium istnieje w Instytucie 

Ogrodnictwa w Skierniewicach od 1975r. i liczy 100 obiektów. W kolekcji 

znajdują się gatunki, które nadają się do spożycia, np. Allium schoenoprasum L. 

(szczypiorek), Allium fistulosum L. (siedmiolatka), Allium nutans Schult. & 

Schult.f., a także gatunki o walorach estetycznych, jak np. Allium 

hymenorrhizum Ledeb., Allium rubens Schrad. ex Willd., Allium senescens L., 

Allium ledebourianum Schultes & J.H. Schultes, Allium altaicum Pall., 

Allium chinense G. Don., Allium aflatunense B. Fedtsch., Allium odorum L. 

i wiele innych. 
Gatunki znajdujące się w kolekcji pochodzą z różnych rejonów świata, m.in. 

z ekspedycji przeprowadzonych na terenie Azji Środkowej (Kirgistan, 

Uzbekistan, Turkmenistan, Kazachstan), a także Rosji, Ukrainy i Polski, 

pozyskanych z naturalnych środowisk i ogródków przydomowych oraz 

z wymiany z ogrodami botanicznymi.
Zgromadzone genotypy różnią się wieloma cechami morfologicznymi m.in. 

pokrojem i wielkością roślin, barwą, szerokością i długością liści, typem i barwą 

kwiatostanów. Odznaczają się także cennymi właściwościami zdrowotnymi 

i odżywczymi. W przeszłości czosnki dziko rosnące były najczęściej stosowane 

jako rośliny lecznicze. Doceniano ich bogaty skład, a zwłaszcza dużą zawartość 

soli mineralnych i substancji biologicznie czynnych (witaminy, biostymulatory). 

Obecnie wraca do nich medycyna tradycyjna stosując je w zielarstwie 

i farmakologii. Podkreśla się takie ich własności, jak: działanie bakteriobójcze, 

obniżanie ciśnienia krwi, korzystne oddziaływanie na serce, zapobieganie 

miażdżycy, pobudzanie wydzielania soku żołądkowego i żółci. W nowoczesnej 

hodowli zwierząt uważa się czosnki (Allium angulosum L., Allium scorodoprasum 

L.) za ważny, a wręcz pożądany składnik porostu łąkowego i pastwiskowego, 

który zapewnia dobrą kondycję zwierząt i jest antidotum na problemy 

trawienne.
Wiele gatunków Allium, u nas nieznanych jest używanych do konsumpcji: jako 

warzywa, rośliny przyprawowe, a także w medycynie, głównie w Azji Środkowej, 

na Syberii, Tybecie czy Bliskim Wschodzie. 
Przy używaniu dzikich czosnków w kuchni zwraca się uwagę na miękkie, bogate 

w witaminę C oraz lekko aromatyczne i pobudzające apetyt liście. Zalecane są 

one jako składnik wiosennych (Allium angulosum L., Allium ursinum L., Allium 

victorialis L., Allium senescens L.) lub jesiennych (Allium scorodoprasum L.) zup. 

Można je też dodawać do różnego rodzaju sałatek i kisić oraz marynować 

w oliwie.
Gatunki te, zostały docenione również  jako ciekawe rośliny dekoracyjne. Walory 

ozdobne posiada niewątpliwie Allium angulosum L., Allium victorialis L., Allium 

senescens L., Allium rubens Schrad. ex Willd., Allium chinese G. Don., Allium moly 

L., Allium tuberosum Roxb. i wiele innych. Bogactwo form i ich różnorodność 

sprawia, że można je dostosować niemal do każdych warunków ogrodowych. 

Pełny efekt dekoracyjny uzyskuje się, wtedy gdy czosnki  posadzone są w dużych 

kępach między innymi bylinami. Część z nich, jako rośliny górskie (Allium 

montanum F. W. Schmidt, Allium victorialis L.), doskonale nadaje się do 

zastosowania w ogrodach skalnych i alpinariach. Większość gatunków 

ozdobnych może być użyta na kwiat cięty i do suszonych bukietów. W wazonie 

kwiaty czosnków utrzymują długo swoją świeżość, a niektóre pachną miodem.
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