
, O ROBINII AKACJOWEJ 

I JEJ LECZNICZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH 

„Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) lub grochodrzew w stanie natu- 
ralnym występuje w Ameryce Północnej. Jest drzewem osiągającym do 30 m wy- 
sokości, z głęboko spękaną martwicą korkową na pniu. Do uprawy wprowadzona 
została w 1653 r. Obecnie jest gatunkiem znaturalizowanym w całej Europie. 
W Polsce największy jednogatunkowy las robiniowy o powierzchni 174 ha znaj- 
duje się w miejscowości Cigacice pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą. Robinia 
akacjowa jest gatunkiem polimorficznym, posiadającym około 30 odmian i form 
uprawnych. | 

Dotychczas robinia uprawiana jest w następujących celach: jako drzewo ozdob- 
ne, do umacniania ruchomych piasków, zboczy i skarp wąwozów, jako miododaj- 
na (miód posiada własności lecznicze), do pozyskania drewna o dużej wartości 
I trwałości oraz martwicy korkowej (kory) dostarczających garbników. Sygnalizo- 
wano ponadto o zdolności robinii do pochłaniania obfitych ilości strontu Sr% (Sel- 
ders, Rediske, Larson 1953). | 

Ale okazuje się także, iż robinia od wielu lat stosowana bywa w celach lecz- 
niczych (..) W medycynie ludowej, a także naukowej susz kwiatowy wykorzystu- 
je się dla przygotowania wyciągów wodnych stosowanych jako środek antyspaz- 
matyczny (przeciwskurczowy) oraz przy zapaleniu pęcherza moczowego, gośćcu sta- 
wowym i w ginekologii. Wykazano, że fitoncydy kwiatów robinii niszczą stafylo- 
koki, np. Staphylococcus aureus i pałeczkę okrężnicy Eschericha coli. Komplek- 
sowy preparat z kwiatów, a także czysta robinia wykazywały silne działanie mo- 
czopędne, co potwierdziły również nowsze badania. 

Wyciąg wodny z liści stymulował rucky mięśni gładkich macicy i posiadał właś- 
ciwości hypotoniczne. Korę z młodych drzew stosowano w homeopatii i w medy- 
cynie ludowej w leczeniu niektórych chorób żołądka. 

Farmakologiczne stosowanie robinii uwarunkowane jest występowaniem w Tóż- 
nych jej organach związków o charakterze flawonoidów, które charakteryzują 
się szerokim spektrum biologicznego oddziaływania i stosunkowo niską toksycz- 
nością. Flawonoidy z tych względów zyskują coraz większe znaczenie w farmacji. 
U robinii są to przede wszystkim pochodne kemferolu i akacetyny (...). „Wszech- 
Świat” (nr 5—6/82). 
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