BEZ CZARNY (Sambucus nigra)
rodzina: Przewiertniowate
(Caprofoliaceae)
Inne nazwy to: bez lekarski, bzowina,
bez bia y, bez apteczny, holunder,
hyczka, ky ka.
W warunkach naturalnych
wyst puje powszechnie na skraju lasu,
le nych zr bach, przydro ach,
rumowiskach. Jest to krzew osi gaj cy
wysoko od 3 do 10 m wysoko ci. Kora
pnia szara lub brunatna,
charakterystycznie pop kana. Po prze amaniu ga zi widoczny jest g bczasty, nie nobia y
rdze . Li cie nieparzyste, pierzaste o 5 do 7 listkach. Kwiaty
tawobia e, zebrane w
baldachokszta tne kwiatostany o charakterystycznym zapachu rednicy 10-20 cm. W
sierpniu i wrze niu dojrzewaj owoce – fioletowoczarne jagody, s odkie w smaku. Krzew
wytrzyma y na mróz.
Surowcem zielarskim s :
Kwiaty - Flos Sambuci zbiera si dopiero wtedy, gdy ok. 80% kwiatów jest rozwini tych,
cze z nich w baldachach jeszcze si nie rozwin a. Zbiór nale y przeprowadza wczesnym
rankiem cinaj c kwiatostany w odleg ci 3 cm od najni szego rozga zienia szypu ki
kwiatostanowej. Zebrane kwiatostany suszy si w cieniu najlepiej w suszarniach
ogrzewanych w temp. do 45 oC. Dobrze wysuszony kwiaty powinien mie
tawobia aw
barw .
Owoce- Fructus Sambuci zbieramy, gdy s dojrza e – barwy fioletowo czarnej, cinaj c ca e
baldachy, dopiero po wysuszeniu ociera si je z szypu ek. Owoce suszymy z temp. 30 o C, a
dosuszamy w 60 oC (suszenie) Suche owoce powinny by kwaskowate, bez zapachu.
Kor – Cortex Sambuci, zdejmujemy z 2 i 3-letnich p dów jesieni , nast pnie suszymy w
miejscach przewiewnych i ocienionych lub w suszarniach ogrzewanych (do 100 oC przez 2
godz.).
Kwiaty i owoce bzu czarnego wchodz w sk ad wielu mieszane zio owych. Medycyna
ludowa wykorzystywa a cenne lecznicze w ciwo ci bzu najcz ciej w postaci naparu z
kwiatu. Li cie wykorzystywano na ok ady po oparzeniu, gotowane za w mleku na
hemoroidy. Zbieran z m odych p dów kor gotowano a wywar mia usuwa paso yty jelit.
Bez nale y do tzw. rodków na przemian materii. Wykazuje dzia anie moczop dnie reguluje
przepuszczalno naczy krwiono nych. Najsilniejsze dzia anie moczop dne ma kora.
Podana w wi kszych ilo ciach ze wzgl du na ostry zapach dzia a wymiotnie. Zarówno kwiaty
ja i owoce dzia aj przeciwgor czkowo i napotnie, agodz chroniczne zapalenia dróg
oddechowych. Kwiat u ywany bywa przy bolesnym miesi czkowaniu. Przy katarze stosuje
si inhalacje z pary ulatniaj cej si ze wie ego naparu, nachyliwszy si nad naczyniem z
ow okryt r cznikiem Owoce w postaci powide s bardzo dobrym lekiem
przeciwbiegunkowym, dobrze reguluj przemian materii. Owoców u ywa si tak e jako
naturalnego barwnika oraz do konserwacji i aromatyzowania produktów spo ywczych. z
suszonego lub wie ego ziela wykonuje si wyci gi do opryskiwania ro lin w zwalczaniu
niektórych szkodników, min. rolnic, bielinka kapustnika, mszyc. Suszonych p dów uzuwa si
do odstraszania gryzoni.
Nale y pami ta , e wszystkie cz ci ro liny w stanie wie ym mog by toksyczne
(zawieraj glikozyd sabgunigryn ), t w ciwo trac po suszeniu lub gotowaniu.

UPRAWA
Bez czarny rozmna a si atwo z sadzonek. P dy roczne tniemy jesieni na odcinki z
5-6 oczkami i sadzimy do ziemi by nad ziemi pozosta y tylko dwa oczka. Po roku
otrzymujemy gotowe sadzonki.
Bez czarny ma z regu y niewielkie wymagania glebowe jednak najlepiej udaje si na
glebach yznych, umiarkowanie wilgotnych, bogatych w wap na stanowisku
onecznym lub pó cienistym.
W zale no ci od jako ci gleby proponowane rozstawy w rz dzie to 2-3 m a mi dzy
rz dami 4-5m.
Potrzeby nawozowe bzu czarnego oceniono w do wiadczeniach uprawowych jako
bardzo du e i wynosz na 1 ha: azot 250 300 kg: fosfor 300 kg; potas 400-500 kg
Podczas gdy zwyk y bez czarny bez ci cia, co roku rodzi owoce, to uprawiane jego
wielkoowocowe odmiany zaleca si ka dego roku silnie przycina . Poniewa
najlepsze owoce rodz si na jednorocznych d ugop dach, zalecane jest ci cie bzu
czarnego wed ug dwuletniego cyklu rozwojowego. Po zebraniu owoców p dy
owocono ne w zimie obcina si do krótkich czopów. Ka dy czop wybija w kilka
ugich p dów rocznych d ugo ci 1,2 – 2 m, które po dwóch latach rodz owoce.
Krzew powinien zawiera 6 – 12 jednorocznych i dwuletnich p dów.
Pe nie owocowania bez czarny osi ga ok. trzeciego, czwartego roku po posadzeniu.
ywotno plantacji to 14 – 17 lat. Plony owoców mog waha si mi dzy 3 a 20 kg z
krzaka. rednie plony wieloletnie wynios y 6 do 9 kg. Zbiór przeprowadza si r cznie.
Jest to ro lina odporna na choroby i szkodniki, dotychczas nie zaobserwowano
wi kszych zagro
ze strony agrofagów.
Znanych jest kilkana cie odmian bzu czarnego. Nale do nich mi dzy innymi:
Haschberg, Korsor, Mammut, Sambu, Samyl, Sampo i inne. Odmiany te nie s
rejestrowane w Krajowym Rejestrze Odmian.

