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OGÓRECZNIK LEKARSKI (Borago officinalis) 

 

 

W wielu źródłach spotkać się można z opisami kulinarnego, czy też wewnętrznego 
zastosowania ziela ogórecznika. Jednak ze względu na liczne opisy prowadzonych badań                        
na temat działania hepatotoksycznego (uszkadzającego komórki wątroby) i rakotwórczego                            
- przy zastosowaniu ziela ogórecznika wewnętrznie – nie będę poruszać tego zagadnienia  
w niniejszym artykule i zajmę się zastosowaniem zewnętrznym ziela. Obecnie – ziele 
ogórecznika stosuje się zewnętrznie  - jako środek ułatwiający gojenie ran, oparzeń 
termicznych, uszkodzeń skóry, obrzęków po stłuczeniach. W kosmetyce ziele ogórecznika 
bywa stosowane do kąpieli i okładów, aby ożywić skórę, przywrócić jej jędrność i elastyczność. 
Olej z nasion ogórecznika zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, możemy 
stosować wewnętrznie jak i zewnętrznie na skórę; działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, 
przeciwzakrzepowo, obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu oraz wykazuje działanie 
immunostymulujące, przyczynia się do utrzymania prawidłowej struktury, elastyczności  
i wyglądu skóry. 

Surowcem zielarskim jest więc ziele oraz nasiona ogórecznika, z których uzyskuje się 
olej. Ogórecznik udaje się na glebie lekkiej, przepuszczalnej. Lubi stanowiska słoneczne,                     
ale wystarczająco wilgotne. Nie ma specjalnych wymagań klimatycznych - dobrze udaje się  
w naszych warunkach klimatycznych. Nasiona wysiewa się wiosną, zwykle w kwietniu, wprost 
do gruntu,  w rzędy co 40-50 cm na głębokość 1-2 cm. Aby uzyskać surowiec zielarski w postaci 
ziela ogórecznika - zbiór ziela powinno przeprowadzać się na początku kwitnienia, suszyć  
w warunkach naturalnych w miejscu zacienionym i przewiewnym (zbiór z większych 
powierzchni można suszyć w suszarni ogrzewanej do 40oC.) Bardziej uciążliwy jest zbiór 
nasion, ze względu na ich nierównomierne dojrzewanie. Jako metoda pozyskiwania nasion                   
w publikacjach podawana jest np. metoda polegająca na ścinaniu roślin w początkowej fazie 
dojrzewania i pozostawieniu ich na pokosie do wysuszenia, a potem poddanie roślin omłotowi. 
Można umieszczać w międzyrzędziach folię, aby dojrzewające nasiona na nią się osypywały.  

CIEKAWOSTKA  

W czasach średniowiecza powiadano,                
że ogórecznik czyni człowieka 

walecznym, dodaje odwagi.                  
Wojownicy pili wino z dodatkiem                   

liści ogórecznika,                                     
wierząc,  że dodaje im męstwa. 



Ogórecznik jest rośliną jednoroczną, szorstko owłosioną,  
o grubej wzniesionej łodydze, górą wiechowato 
rozgałęzionej. Dorasta do ok. 60 cm. Błękitne kwiaty  
w kształcie gwiazdy pojawiają się od czerwca do lipca.  

Cecha charakterystyczna:                                              

liście o zapachu świeżych ogórków. 

Ogórecznik pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego.                   
Jest rośliną owadopylną i miododajną. Zwabia liczne 

pszczoły i posadzony w pobliżu ogórków, melonów czy pomidorów uprawianych w gruncie, 
zwiększa plon owoców. Jednak planując posadzić go w ogródku w celach dekoracyjnych czy 
wabiących zapylacze – należy uważać, gdyż ogórecznik łatwo się rozsiewa i może zachwaścić 
pozostałe uprawy ogrodowe czy plantację innej rośliny. Jednak jest to niewątpliwie roślina 
dekoracyjna, będąca rajem dla zapylaczy. Bywa traktowana jako chwast, przy nadmiernym 
rozsiewaniu, jednak ze względu na dobroczynne właściwości oleju – również coraz  bardziej 
popularna ze względu na dobroczynny wpływ oleju – zarówno w dbaniu o urodę  jak i działanie  
na system immunologiczny (zarówno odporność, jak i alergie oraz choroby skóry wynikające 
z zaburzeń systemu immunologicznego – np. łuszczyca) 

Równie pożyteczną i piękną rośliną jest  WIESIOŁEK DWULETNI (Oenothera biennis) 

Nasiona wiesiołka zawierają do 24% cennego oleju 
zawierającego niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe, do 15% białka bogatego w aminokwasy 
siarkowe i tryptofan, 43% włóknika (celuloza  
i lignina), skrobię, fitosterole, enzymy, witaminę E  
i sole mineralne. Olej z nasion wiesiołka zwiększa 
ogólną odporność organizmu, zmniejsza nasilenie 
objawów gośćcowych, utrzymuje stan czynnościowy 
skóry, obniża podwyższony poziom cholesterolu, 
ciśnienie krwi, zapobiega powstawaniu zakrzepów 
naczyniowych zmniejszając krzepliwość krwi, 
preparaty z olejem z wiesiołka można stosować też  
w profilaktyce zespołu napięcia 
przedmiesiączkowego. Surowcem zielarskim                           
są wysuszone nasiona wiesiołka. Termin zbioru: 
VII/VIII. Podobnie jak w przypadku ogórecznika, 
zbiór nasion wiesiołka jest trudny, ze względu na 

nierównomierne dojrzewanie owoców wiesiołka. W praktyce nasiona mogą już wysypywać się 
z dolnych dojrzałych torebek, natomiast torebki usytuowane wyżej są jeszcze zielone. Sprawą 
ważną jest więc uchwycenie optymalnego terminu zbioru. Zbiór nasion z małych powierzchni 
można przeprowadzać poprzez ich osypywanie na rozłożone pod roślinami folie/płachty, bądź 
odcinanie sekatorem dojrzałych części. Na większych powierzchniach, jedną z opisywanych 
metod jest ścinanie owocujących pędów i umieszczanie w papierowych torbach, zapobiegając 
osypywaniu się nasion na ziemię. Następnie zebrane pędy suszy się na sitach w warunkach 
naturalnych. Po wysuszeniu przeprowadza się omłot nasiennych pędów. Wiesiołek uprawia się 
na glebach lekkich, przepuszczalnych. Przed siewem należy dobrze odchwaścić glebę; wysiew 



nasion odbywa się wiosną lub późną jesienią w listopadzie, bezpośrednio do gruntu,                               
na głębokość 1 cm, w rzędy co 50 cm. Może być także uprawiany z rozsady. 

 

 

 

 

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) mają znaczenie w przypadkach zaburzeń pracy 
gruczołów wydzielania wewnętrznego (otyłość, cukrzyca) oraz w przewlekłych schorzeniach skóry- 

choroby alergiczne, egzema, trądzik, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów. Także  
w zakażeniach dróg oddechowych, stanach zapalnych wątroby i przewodu pokarmowego,  

w zaburzeniach przemiany tłuszczowej (miażdżyca), zaburzeniach pracy ośrodkowego układu 
nerwowego (nadpobudliwość dzieci i młodzieży).                                                                                          

NNKT wspomagają rozwój mózgu i układu nerwowego dzieci. 

CIEKAWOSTKA 

kwiaty wiesiołka otwierają kielich o zmierzchu, 
świecąc fosforyzującym światłem,                                              

stąd też niekiedy bywa nazywany nocną świecą. 


