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W latach 2004 do 2017 z kolekcji bolestraszyckiej przebadano w ośrodkach uniwersyteckich 17 gatunków roślin owocowych. Wśród nich były,
m.in. dereń jadalny, grusze, pigwa, pigwowiec, głóg, czereśnia ptasia, wisienka stepowa, morwa, świdośliwa, jagoda kamczacka. Badano
zarówno odmiany jak i ekotypy zgromadzone w arboretum. Analizowano głównie owoce, a także liście (C. mas L.) i korę (C. alba L.).

Najwięcej uwagi poświęcono owocom derenia. Badano zarówno surowiec (przez 13 lat) jak i produkty z niego przygotowane (kompoty,
dżemy, przeciery, susze, nalewki, kiszonki, wina i inne) pod kątem właściwości fizycznych (np. morfologia owoców, barwa napojów, ich
lepkość, mętność), chemicznych (związki podstawowe i bioaktywne) i przeciwutleniających (DPPH, ABTS, FRAP). W surowcach i w produktach
analizowano podstawowy skład chemiczny (zawartość suchej masy, ekstraktu, cukrów, kwasów organicznych, związków pektynowych,
popiołu, frakcji błonnika), a także stężenie związków aktywnych z grupy polifenoli, kwasów fenolowych, irydoidów i karotenoidów.
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Podjęto także badania w kierunku określenia właściwości biologicznych (przeciwzapalne, antyoksydacyjne) i kierunków zastosowania
(profilaktyka chorób cywilizacyjnych) związków bioaktywnych zawartych w owocach derenia. Część badań prowadzono w ramach prac
magisterskich na Wydziałach Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Łódzkiej.

Wyniki otrzymane z przeprowadzonych badań publikowano w formie oryginalnych artykułów (8 artykułów; IF=18,544) w renomowanych
czasopismach z listy JCR (np. Phytomedicine, Journal of Food Composition and Analysis, Atherosclerosis, Molecules), a także w Zeszytach
Naukowych i w monografiach. Efekty badań były prezentowane na 45 krajowych i 9 zagranicznych (Francja, Turcja, Ukraina, Słowacja, Czechy) 
konferencjach. Informacje o właściwościach, znaczeniu i możliwościach wykorzystania surowców z kolekcji bolestraszyckiej popularyzowano i 
rozpowszechniano w artykułach popularno-naukowych, na międzynarodowych targach (np. Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych
Technik BRUSSELS INNOVA w Brukseli) oraz podczas seminariów i festiwali.

Wieloletnie badania surowców z kolekcji bolestraszyckiej mają znaczenie naukowe (artykuły, konferencje), aplikacyjne (patent, rejestracja nowych odmian),
dydaktyczne (prace magisterskie) oraz popularyzatorskie, co niewątpliwie wpisuje się w misję arboretum i uniwersytetów.


