
 

   
 

Oferta technologiczna 

Miłorząb dwuklapowy ‘Hipokrates’ 

Przedmiotem oferty jest sprzedaż odmiany miłorzębu dwuklapowego ‘Hipokrates’, która została 

wyselekcjonowana w Katedrze Dendrologii i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu przez prof. dr hab. Stanisławę Korszun. Odmiana jest chroniona krajowym wyłącznym prawem. 

Rośliny rozmnożone są wegetatywnie oraz nadają się na zakładanie plantacji dla celów farmaceutycznych. W jej 

liściach znajduje się podwyższona zawartość ginkgoflawonoglikozydów. Leki z ekstraktów z liści miłorzębu 

polecane są w chorobach związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego i obwodowego oraz wspomagająco w 

miażdżycy naczyń.  

Zakres oferty: 
� 1500 dwuletnich roślin miłorzębu dwuklapowego ‘Hipokrates’- rośliny dostępne na plantacji 

� dokumentacja technologii uprawy, rozmnażania, ochrony i zbioru liści (opcjonalnie) 

 

 
 Zalety i zastosowanie  

 
� znana i stała (udokumentowana) zawartość związków 

czynnych w liściach odmiany ‘Hipokrates’ rozmnażanej 
wegetatywnie,  

� podwyższona zawartość ginkgoflawonoglikozydów  
w liściach w porównaniu do wartości podawanych dla 
surowca pozyskiwanego z miłorzębu, 

� związki czynne pozyskiwane z liści miłorzębu 
uelastyczniają naczynka włosowate i usprawniają krążenie 
(ekstrakty z miłorzębu są składnikiem kosmetyków do cery 
naczynkowej). Ponadto łagodzą podrażnienia, poprawiają 
elastyczność skóry. Mają silne działanie antyoksydacyjne - 
zwalczają wolne rodniki. Poprawiają przepływ krwi, 
zwiększając tym samym ilość tlenu i glukozy, 
docierających do komórek mózgu, chronią komórki przed 
następstwami niedotlenienia, zapobiegają agregacji 
krwinek płytkowych, 

� wyciąg z miłorzębu jest skuteczny również w leczeniu 
zaburzeń krążenia obwodowego, istotnie wpływając na 
jego poprawę. Wskazany jest u pacjentów z zaburzeniami 
pamięci i sprawności umysłowej. 

 
Własność intelektualna 

 
Odmiana jest prawnie chroniona w rejestrze Centralnego 
Ośrodka Badań Odmian i Roślin Uprawnych, na podstawie 
decyzji z dnia 21 lutego 2005 roku, wpisana do Księgi ochrony 
wyłącznego prawa pod numerem: O 2074. Wyłączne prawo do 
odmiany ‘Hipokrates’ przyznane jest na okres do 20 lutego 
2035 r. Autorskie prawa  majątkowe należą do Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 

 
Twórcy 

 
prof. dr hab. Stanisława Korszun – jest wyłączną 
pomysłodawczynią technologii, którą rozwijała w toku 
wieloletnich prac oraz kariery naukowej realizowanej na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wiedza 
pomysłodawczyni poparta jest wieloma osiągnięciami  
w dziedzinie oferowanej technologii. 
 

Oferta 
 

Zainteresowane podmioty prosimy o przygotowanie ofert 
zakupu, obejmujących w szczególności oferowaną cenę  i 
termin odbioru roślin oraz opcjonalnie cenę dokumentacji 
technologicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
oferty. 
 

Terminy 
 

Oferty zakupu należy przesyłać drogą elektroniczną do 4 
kwietnia 2015 r. 

 
Dane kontaktowe 

 
mgr Jacek Wawrzynowicz   
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu 
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 
tel. +48 571 445 754 
email: ciitt@up.poznan.pl

  

   


