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Streszczenie
Celem niniejszej pracy była ocena jakości mikrobiologicznej suszonych kwiatów: dziewanny wiel-
kokwiatowej (Verbascum densiflorum Bertol.), bzu czarnego (Sambucus nigra L.) oraz wiązówki 
błotnej (Filipendula ulmaria L.), pochodzących z upraw własnych. Największą ogólną liczebność 
bakterii mezofilnych tlenowych, przetrwalników, drożdży oraz pleśni, wśród analizowanych ma-
teriałów, charakteryzowały się suszone kwiaty wiązówki błotnej. Z badanych materiałów wyizo-
lowano grzyby strzępkowe należące do następujących rodzajów: Alternaria sp., Aspergillus sp., 
Cladosporium sp., Botrytis sp., Penicillium sp., Trichoderma sp., Mucor sp., Phoma sp., Fusarium sp. 
W żadnej z badanych prób nie zanotowano obecności bakterii E.coli, Salmonelli sp. ani gronkow-
ców koagulazodadatnich. Miano bakterii z grupy coli było na poziomie 0,001 g.

Summary
The aim of this study was to evaluate the microbiological quality of dried flowers: dense-
flower mullein (Verbascum densiflorum Bertol.), elderberry (Sambucus nigra L.) and 
meadowsweet (Filipendula ulmaria L.) from cultivation of their own. The greatest overall 
number of aerobic mesophilic bacteria, spores, yeasts and molds, among the analyzed ma-
terials, characterized by dried flowers meadowsweet. In the test materials isolated from 
filamentous fungi belonging to the following genera: Alternaria sp., Aspergillus sp., Clado-
sporium sp., Botrytis sp., Penicillium sp., Trichoderma sp., Mucor sp., Phoma sp., Fusarium 
sp. None of the tested trying not reported the presence of E. coli, Salmonella sp. or Staphy-
lococci coagulase (+). The titer of coliform bacteria was 0.001 g.
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Wstęp
Surowce zielarskie były wykorzystywane przez człowieka od zarania dzie-
jów. To one wpływały na smak i zapach potraw, a ponadto służyły jako le-
karstwa. W czasie gwałtownego rozwoju przemysłu chemicznego zostały 
one zastąpione odpowiednikami syntetycznymi. Obecnie zainteresowanie 
surowcami zielarskimi jest znów duże, są one bardzo cenionym składni-
kiem nadającym charakterystyczny zapach i smak wielu produktom: spo-
żywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Ponadto zioła są źródłem 
olejków eterycznych oraz surowców farmakopealnych. Niektóre rośliny 
zielarskie stanowią dodatek do pasz lub też są wykorzystywane jako rośliny 
ozdobne. Niektóre substancje wyekstrahowane z ziół są składnikami żyw-
ności funkcjonalnej i wykazują działanie prozdrowotne [1, 2].

Świeże zioła są nietrwałe z uwagi na wysoką zawartość wody, dlatego 
suszenie jest często stosowaną metodą ich utrwalania. Jakość mikrobiolo-
giczna suszonych ziół zależy od tego który fragment rośliny jest poddany 
procesowi suszenia [2]. Zanieczyszczenia suszonych ziół mogą mieć cha-
rakter pierwotny lub też wtórny [3]. Wiele badań naukowych prezentowa-
nych w publikacjach wskazuje na częste zanieczyszczenie mikrobiologiczne 
suszonych surowców zielarskich [3, 4, 5]. Suszone zioła mogą być źródłem 
mikroflory patogennej oraz mikotoksyn, które mogą zagrażać zdrowiu kon-
sumentów [6, 7, 8]. Celem niniejszej pracy była ocena jakości mikrobiolo-
gicznej suszonych kwiatów: dziewanny, bzu czarnego i wiązówki błotnej.

Materiały i metody
Materiał badawczy stanowiły kwiaty: dziewanny wielkokwiatowej (Ver-
bascum densiflorum Bertol.), bzu czarnego (Sambucus nigra L.), wiązów-
ki błotnej (Filipendula ulmaria L.). Surowce pochodziły z roślin upra-
wianych w Ogrodzie Roślin i Surowców Kosmetycznych Centrum In-
nowacji Badań i Nauki (CIBIN) zlokalizowanym w miejscowości Wola 
Zadybska w województwie lubelskim (51 44’49”N, 21 50’38”E). Kwiaty 
zbierano ręcznie zrywając bezpośrednio korony kwiatowe dziewanny 
oraz pośrednio, ścinając najpierw kwiatostany a po wysuszeniu, wydzie-
lając kwiaty, bzu oraz wiązówki. Po zbiorze kwiaty suszono konwekcyj-
nie w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza o temperaturze 40ºC. 
Otrzymane susze zostały poddane ocenie jakości mikrobiologicznej, któ-
ra obejmowała: ogólną liczbę drobnoustrojów mezofilnych tlenowych 
oraz ich przetrwalników, wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 [9], liczbę droż-
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dży i grzybów pleśniowych wg PN-ISO 21527-1:2009 [10] oznaczenie 
bakterii z grupy coli wg. PN-A-75052/11 [11], obecności Escherichii coli 
(w 1 g produktu), wg PN-90/A-75052/12 [12], obecność pałeczek Salmonelli  
(w 25 g produktu) wg PN-EN ISO 6579:2003 [13], oraz gronkowców 
koagulazododatnich (w 0,1 g produktu) – wg PN-EN ISO 62001 888-1 [14]. 
Określono również procentowy skład jakościowy grzybów pleśniowych na 
podstawie cech makro- oraz mikroskopowych [15].

Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań obejmowała obliczenie: 
wartości średnich oraz odchylenia standardowego przy użycia arkusza kal-
kulacyjnego Excel 7.0 oraz programu Statistica 8 (StatSoft Polska).

Wyniki i dyskusja

Ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych w próbach badanych wyno-
siła od 4,12 do 4,98 log jtk∙g-1. Największą liczebność bakterii mezofilnych 
zanotowano w przypadku wiązówki błotnej (4,98 log jtk∙g-1), najniższą zaś 
dla kwiatów dziewanny (Tabela 1). W przypadku liczebności przetrwal-
ników wytwarzanych przez tlenowe bakterie mezofilne, była ona najwyż-
sza dla wiązówki błotnej (3,93 log jtk∙g-1), najniższa zaś dla dziewanny  
(2,76 log jtk∙g-1). 

Analiza literatury tematu wykazała brak publikacji dotyczących oceny jako-
ści mikrobiologicznej badanych suszonych kwiatów. Natomiast badania prze-
prowadzone przez Wójcik-Stopczyńską i wsp. [7] dotyczące oceny stanu mi-
krobiologicznych suszonych ziół przyprawowych, które można kupić w handlu 
w sklepach Szczecina, pokazały iż zanieczyszczenie ziół przez drobnoustroje 
było uzależnione m.in. od gatunku ziół. Autorzy liczebność bakterii mezofil-
nych tlenowych uzyskali na poziomie od 2,12 log jtk∙g-1 do 6,19 log jtk∙g-1.

W analizowanych materiałach liczba drożdży (Tabela 2) wahała się od 
2,11 log jtk∙g-1 w przypadku suszonych kwiatów dziewanny do 2,42 log jt-
k∙g-1 w przypadku suszonej wiązówki błotnej. Natomiast liczebność pleśni 
(Tabela 2) w przypadku dziewanny wynosiła 3,18 log jtk∙g-1, bzu czarnego 
3,41 log jtk∙g-1, zaś wiązówki błotnej 3,74 log jtk∙g-1. 

Steinka i wsp. [2] w swoich badaniach związanych z oceną jakości mikro-
biologicznej herbat ziołowych (rumianek, melisa, dziurawiec, szałwia, mięta) 
stwierdzili, iż poziom drożdży wahał się od 1 do 5,59 log jtk∙g-1. Natomiast 
ci sami autorzy, w przypadku liczebności grzybów pleśniowych w badanych 
materiałach, uzyskali wyniki na poziomie 1,74 log jtk∙g-1 do 5,46 log jtk∙g-1.
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Tabela 1. Liczebność bakterii mezofilnych [log jtk∙g-1] tlenowych oraz ich przetrwalników w ana-
lizowanych suszonych kwiatach: dziewanny wielkokwiatowej, bzu czarnego, wiązówki błotnej
Table. 1. The number of mesophilic bacteria [log cfu g-1] of oxygen and their spores in the analyzed 
dried flowers: dense- flower Mullein, elderberry, meadowsweet

Surowiec 
Raw materia

Liczebność bakterii mezofilnych [log jtk∙g-1] 
The number of mesophilic bacteria [log cfu g-1]

Liczba ogólna
Total count

Przetrwalniki
Spores

Dziewanna wielkokwiatowa
Dense- flower Mullein
(Verbascum densiflorum Bertol.)

4,12 2,76

Bez czarny
Elderberry
(Sambucus nigra L.)

4,37 3,18

Wiązówka błotna 
Meadowsweet
(Filipendula ulmaria L.)

4,98 3,93

Tabela 2. Liczebność [log jtk∙g-1] drożdży i pleśni w analizowanych suszonych kwiatach: dziewanny 
wielkokwiatowej, bzu czarnego, wiązówki błotnej
Table 2. The number of [log cfu g-1], yeast and mold in the analyzed dried flowers: dense- flower 
Mullein, elderberry, meadowsweet

Surowiec
Raw material

Liczebność [log jtk∙g-1] The numer [log cfu g-1]

Drożdże 
Yeasts

Pleśnie 
Moulds

średnia
mean

SD średnia
mean

SD

Dziewanna wielkokwiatowa 
Dense- flower Mullein
(Verbascum densiflorum Bertol.)

2,11 0,11 3,18 0,10

Bez czarny 
Elderberry 
(Sambucus nigra L.)

2,39 0,30 3,41 0,38

Wiązówka błotna 
Meadowsweet
(Filipendula ulmaria L.)

2,42 0,39 3,74 0,19

SD – odchylenie standardowe
SD – standard deviation  

We wszystkich analizowanych próbkach wykryto obecność grzybów ple-
śniowych należących do rodzajów: Aspergillus, Cladosporium, Botrytis, Al-
ternaria, Fusarium, Penicillium, Mucor, Trichoderma, Phoma (Tabela 3). 
W przypadku suszonych kwiatów dziewanny stwierdzono najwięcej grzy-
bów strzępkowych z rodzaju Alternaria sp. (26,2%). Natomiast suszone 
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kwiaty bzu czarnego oraz wiązówki błotnej były najbardziej zanieczysz-
czone grzybami pleśniowymi należącymi do rodzaju Aspergillus sp. (od-
powiednio: 34,3%, 39,1%). Najczęściej izolowanymi grzybami strzępkowy-
mi w badaniach przeprowadzonych przez Steinke i wsp. [2] oceniających 
jakość mikrobiologiczną w analizowanych preparatach ziołowych (melisa, 
rumianek, mięta, szałwia, dziurawiec) były Aspergillus niger i Uclodium sp. 

Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, można wyciągnąć wnioski, 
iż najczęściej izolowanymi grzybami pleśniowymi z suszonych surowców 
zielarskich są: Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Penicillium expansum, 
Aspergillus niger, Fusarium spp. [16, 17].

Tabela 3. Skład procentowy wyizolowanych grzybów pleśniowych z suszonych kwiatów: dziewanny 
wielkokwiatowej, bzu czarnego, wiązówki błotnej
Table 3. The percentage composition of fungi isolated from the dried flowers: dense- flower Mul-
lein, elderberry, meadowsweet

Jednostka systematyczna 
Taxonomy unit

Udział [%] wyizolowanych szczepów
Percent content of isolated strains

Dziewanna wielkokwiatowa
Dense-flower Mullein
(Verbascum densiflorum 
Bertol.)

Bez czarny
Elderberry
(Sambucus nigra L.)

Wiązówka błotna
Meadowsweet
(Filipendula  
ulmaria L.)

średnia 
mean SD średnia

mean SD średnia
mean SD

Alternaria sp. 26,2 0,32 20,4 0,26 20,4 0,35

Aspergillus sp. 24,3 0,31 34,3 0,32 39,1 0,10

Botrytis sp. 11,2 0,36 12,3 0,20 10,4 0,21

Penicillium sp. 5,6 0,19 6,9 0,25 6,6 0,12

Trichoderma sp. 4,2 0,27 1,8 0,30 2,1 0,13

Cladosporium sp. 15,5 0,26 10,3 0,20 8,3 0,17

Fusarium sp. 1,6 0,21 2,8 0,32 2,8 0,17

Mucor sp. 4,1 0,10 8,4 0,15 7,1 0,15

Phoma sp. 7,3 0,21 2,8 0,22 3,2 0,17

SD – odchylenie standardowe
SD – standard deviation 
 

Dokonując analizy surowców zielarskich, pod względem mikrobiolo-
gicznym, należy również ocenić ich stan sanitarno-higieniczny (Tabela 4). 
W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności bakterii: Escheri-
chia coli, Salmonelli sp. ani gronkowców koagulazododatnich. Miano coli, 
wszystkich badanych próbek było na bardzo niskim poziomie (0,001 g). 

Jakość mikrobiologiczna suszonych kwiatów: dziewanny...
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Dobry stan sanitarno-higieniczny uzyskali również w swoich badaniach 
Wójcik-Stopczyńska i wsp. [7], analizując: bazylię, tymianek, majeranek itd., 
z jedną różnicą, iż cytowani autorzy w analizowanej mięcie cytrynowej oraz 
bazylii, wykryli obecność bakterii E. coli. 

Badania dotyczące suszonych roślin o znaczeniu leczniczym przeprowadzo-
ne przez Steinke i wsp. [2] pokazały wysoki stopień zanieczyszczenia melisy 
gronkowcami koagulazododatnimi, na poziomie od kilku do kilkudziesięciu 
tysięcy komórek w 1 g badanych preparatów. Obecność bakterii patogennych 
w suszonych ziołach może być wynikiem: nieprawidłowej uprawy, zbioru, prze-
twarzania lub przechowywania [18]. W celu poprawy czystości mikrobiolo-
gicznej suszonych ziół należy zastosować odpowiednią metodę odkażania [1].

Tabela 4. Ocena stanu sanitarno-higienicznego suszonych kwiatów: dziewanny wielkokwiatowej, 
bzu czarnego, wiązówki błotnej
Table 4. Evaluation of sanitary-hygienic dried flowers: dense- flower Mullein, elderberry, meadowsweet

Surowiec
Raw material

Miano coli
Titre of coliform

E.coli
[w 1 g]
[in 1g]

Gronkowce
koagulazododatnie
Staphylococci 
coagulase (+)
[w 0,1 g]
[w 0,1 g]

Salmonella sp.
[w 25 g]
[in 25 g]

Dziewanna wielkokwiatowa
Dense- flower Mullein
(Verbascum densiflorum Bertol.)

0,001 -

nie stwierdzono 
w żadnej z analizo-
wanych próbek
not found in any 
of  all the samples  
analyzed

nie stwierdzono 
w żadnej z analizo-
wanych próbek
not found in any 
of  all the samples  
analyzed

Bez czarny 
Elderberry
(Sambucus nigra L.)

0,001 -

Wiązówka błotna 
Meadowsweet
(Filipendula ulmaria L.)

0,001 -

Wnioski
1. W suszonych kwiatach dziewanny ogólna liczba bakterii mezofilnych 

tlenowych wynosiła 4,12 (log jtk∙g-1), dla bzu czarnego 4,37 log jtk∙g-1, 
natomiast dla wiązówki błotnej 4,98 (log jtk∙g-1).

2. Największą liczebność przetrwalników zanotowano dla suszonych 
kwiatów wiązówki błotnej (3,93 log jtk∙g-1), najniższą zaś dla suszonych 
kwiatów dziewanny wielkokwiatowej (2,76 log jtk∙g1). 

3. Średnie zanieczyszczenie suszonych kwiatów dziewanny przez drożdże 
wynosiło 2,11 log jtk∙g-1, suszonych kwiatów bzu czarnego 2,39 log jtk∙g-1, 
natomiast wiązówki błotnej (2,42 log jtk∙g-1).
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4. Średnie zanieczyszczenie grzybami strzępkowymi analizowanych su-
szonych kwiatów było największe w przypadku wiązówki błotnej (3,74 
log jtk∙g-1), najmniejsze zaś dla dziewanny (3,18 log jtk∙g-1).

5. Wszystkie z analizowanych suszonych kwiatów były zanieczyszczone 
grzybami strzępkowymi. Najwięcej wykryto grzybów pleśniowych na-
leżących do rodzaju: Aspergillus sp., Alternaria sp., Cladosporium sp..

6. W przypadku wszystkich analizowanych surowców nie stwierdzono 
obecności bakterii: Escherichia coli, Salmonelli sp. ani gronkowców 
koagulazododatnich, co predysponuje je jako surowiec dla przetwór-
stwa spożywczego i kosmetycznego.

7. Miano coli, w przypadku suszonych kwiatów: dziewanny, bzu czarnego 
i wiązówki błotnej był na bardzo niskim poziomie (0,001g). Uzyskane 
wyniki świadczą o tym, że badany materiał nie stanowi źródła zagroże-
nia mikrobiologicznego. 
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