
GROMADZENIE I ZACHOWANIE W POLSCE ZASOBÓW 

GENETYCZNYCH Linum usitatissimum L. SZANSĄ NA POWRÓT 

DO UPRAWY LNU ZWYCZAJNEGO   
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Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 

1. Len włóknisty , który był  powszechnie uprawiany  w drugiej połowie XX wieku, obecnie  nie ma dużego znaczenia , ze względu na  upadek 

przemysłu włókienniczego. 

2. Obecnie w Polsce  coraz większe znaczenie  ma  len oleisty oraz  len dwucelowy  (przejściowy) na  słomę i nasiona. 

3. Koordynatorem ochrony różnorodności biologicznej w Polsce jest IHAR w Radzikowie, gdzie mieszczą się  komory chłodnicze Krajowego 

Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). 

4. Do końca 2016 roku w banku nasion KCRZG IHAR w Radzikowie zabezpieczono w przechowalni długoterminowej  829 obiektów  lnu. 

5. Zgromadzone i zachowane w Polsce zasoby genetyczne L. usitatissimum L. są szansą na powrót do uprawy lnu zwyczajnego, ponieważ 

pozwolą na wyodrębnienie  odpornych genotypów o wysokiej zawartości  prozdrowotnych składników np. antynowotworowych lignanów. 

6. Len uprawny  (Linum usitatissimum L) powinien wrócić do uprawy , ze względu na  bardzo cenny  dla zdrowia skład nasion. Te 

prozdrowotne składniki to nienasycony kwas tłuszczowy alfa-linolenowy omega-3, lignany, błonnik, antyutleniacze, selen i inne. 

7. Na Polski rynek agresywnie wchodzą nasiona innych gatunków, nie uprawianych w Polsce oraz produkty prozdrowotne sprowadzane z 

zagranicy, podczas gdy w Polsce mamy siemię lniane, które przewyższa swoim dobroczynnym działaniem sprowadzane z innych krajów 

składniki diety. 

8. Światowa nauka potwierdza ogromny wpływ diety, zawierającej siemię lniane oraz olej lniany, tłoczony na zimno z wysokolinolenowych 

nasion, na zapobieganie takim chorobom cywilizacyjnym jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe,  choroby degeneracyjne, stany 

zapalne i wiele innych, które spowodowane są zbyt ubogą w kwas tłuszczowy trójnienasycony omega-3 (alfa-linolenowy) dietą (natomiast  

zbyt bogatą w kwas tłuszczowy dwunienasycony omega-6 (linolowy). Stąd wynika konieczność sprawdzania składu kwasów tego oleju. 

 

 

Len oleisty 

  

Len włóknisty   

Rodzaj Linum obejmuje  około 200 gatunków, ale tylko len 

zwyczajny (L. usitatissimum L.) jest gatunkiem uprawnym.  

Znaczenie gospodarcze lnu włóknistego jest niewielkie a lnu 

oleistego wzrasta.  Powrót do uprawy lnu i włączenie nasion 

lnu do diety jest możliwy i bardzo pożądany ze względu na 

SZCZEGÓLNIE CENNY DLA ZDROWIA SKŁAD NASION LNU. 

Len jest najbogatszym źródłem trójnienasyconych kwasów 

tłuszczowych OMEGA-3 (w tłustych rybach morskich jest go 

niewiele) , oraz antynowotworowych LIGNANÓW.   

O lnie mówi się, że to  POLSKIE ZŁOTO – bardzo słusznie. 

Nasiona lnu, tradycyjnych wysokolinolenowych, odmian 

służą również do wytłaczania oleju lnianego – Oleum Lini, 

którym niemiecka lekarka Joanna Budwig leczyła 

NOWOTWORY.   

Zasoby genowe rodzaju len (Linum L.) są chronione metodą 

in situ w parkach narodowych i rezerwatach i także ex situ w 

ogrodach botanicznych i bankach genów Instytutu Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Instytutu Włókien 

Naturalnych i Roślin Zielarskich. Większość z 829 obiektów 

lnu, przechowywanych w komorach chłodniczych IHAR,  

została zgromadzona przez Instytut Włókien Naturalnych, 

który powstał w 1930 roku w Wilnie. Stare odmiany, 

charakteryzują się wysoką zawartością omega-3, w 

przeciwieństwie do niektórych współczesnych odmian, 

zawierających dużo omega-6, będącego w nadmiarze w diecie  

człowieka. Wszystkie polskie odmiany są wysokolinolenowe. 
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Roszenie lnu włóknistego 

Wnioski 

Nasiona lnu mają specjalną nazwę 

-  siemię lniane, od spolszczonego 

łacińskiego terminu semen. Len 

zwyczajny jest jedynym gatunkiem, 

którego nasiona mają nazwę 

własną ze względu na UNIKATOWE  

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE. 

Dobroczynny wpływ na zdrowie 

nasion lnu i oleju lnianego był 

znany od dawna. Była też tradycja 

częstego spożywania oleju 

lnianego, bogatego w sterole i 

tokoferole. Często tłoczono olej na 

zimno (temperatura do 45 0 C), we 

własnych olejarniach, które 

zaopatrywały lokalną społeczność 

w olej lniany.  Z 7 kilogramów 

ziarna otrzymywano 1 litr oleju. 
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