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Kozłek lekarski 
(Valeriana officinalis) 

W stanie naturalnym kozłka spotkać można zarówno                        
w miejscach wilgotnych jak i suchych, preferuje jednak                                
na wilgotne  łąki, pastwiska, brzegi strumieni i rowów, skraje 
lasów.  

Charakterystyczną cechą kozłka jest wysoka 
mrozoodporność. Jest to roślina mająca kłącze bez rozłogów 
nadziemnych, z którego wyrastają liczne korzenie wiązkowe, 
cienkie, brunatne, tworzące tzw. brodę – o charakterystycznym 
zapachu, dla wielu - niemiłym. Ten charakterystyczny zapach 
waleriany pochodzi od olejków eterycznych i przywabia koty. 

W pierwszym roku wegetacji  wytwarza się rozeta liści                    
i kłącze, w drugim wyrasta łodyga – pusta w środku, a na jej 
szczycie - baldachokształtne kwiatostany, złożone z licznych 
drobnych białawych lub różowawych kwiatków. Kwitnie                     
od czerwca do sierpnia. Kozłek lekarski osiąga, w zależności                    
od stanowiska od 50 cm do 2 metrów.  

Rozmnażanie:  przez podział roślin:  korzenie dzieli się wiosną lub jesienią i przesadza                     
na nowo przygotowane miejsce;  z nasion:  chcąc uprawiać w ogrodzie, nasiona można wysiewać 
bezpośrednio do gruntu; najlepiej jednak do  kuwet lub palet rozsadowych, zostawiając nieprzykryte; 



literatura z zakresu upraw roślin zielarskich podaje,                  
iż na założenie 1 ha plantacji potrzeba 700-800 m2 
rozsadnika, na którym w sierpniu wysiewa się 1 kg 
nasion w rzędy co 25 cm (inne źródła: co 40 cm),                    
nie przykrywając nasion, a jedynie lekko ugniatając 
glebę. Rozsadę przesadza się na miejsca stałe w końcu 
września lub wiosną, w marcu, w rozstawie 40 x 40 cm;  

Najlepsze dla kozłka są gleby żyzne  próchnicze,  
z dużą zawartością wapnia. Ciężkie gleby gliniaste                      
są nieodpowiednie, gdyż korzenie słabo się rozwijają. 

W czasie wegetacji należy prowadzić 
odchwaszczenie, nawozić pogłównie oraz 
systematyczne usuwać pędy kwiatowe, gdyż kwitnienie 
niekorzystnie wpływa na rozwój kłączy i korzeni.  

Surowcem leczniczym są podziemne organy. 
Korzenie i kłącza zbiera się wiosną przed kwitnieniem 
oraz jesienią po dojrzeniu nasion; najpierw usuwa się 
części nadziemne, następnie wykopuje lub wyoruje 
korzenie i kłącza, oczyszcza je z najdrobniejszych 
korzeni i ziemi, przecina na pół wzdłuż i suszy                            
w suszarniach naturalnych lub w temperaturze 350C. 
Dobrze przygotowany surowiec powinien być 
szarobrunatny i mieć charakterystyczny zapach, 
którego nabiera po wysuszeniu. Substancje czynne to 
przede wszystkim olejek i walepotriaty oraz 
trójterpeny, kwasy organiczne. 

 Walerianę stosuje się w stanach pobudzenia nerwowego, bezsenności, migrenach, skurczach 
żołądka i jelit na tle nerwowym. Zewnętrze można stosować do zwalczania łupieżu i leczenia łojotoku. 

 


