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Ožepek je polgrm, ki doseže do 60 cm višine. Stebla so spodaj
olesenela, višje pa zelena. Temno zeleni rahlo dlakavi listi so ozki in
suličaste oblike. Na listnih ploskvah so žleze, ki dajejo ožepku značilen
vonj. Cvetovi se razvijejo na vrhu vejic v zalistjih in sestavljajo skupine
treh do sedmih cvetov, ki so vedno le na eni strani stebla.
Najpogosteje so temno modri, redkeje vijoličasti in beli. Cveti od julija
do septembra. Seme je zelo drobno, temno rjavo in jajčaste oblike.
Korenine so nitaste, zelo močne in segajo globoko v tla.
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Za zdravilne namene uporabljamo celotno rastlino, ki jo naberemo
med cvetenjem, ko vsebuje največ eteričnega olja.
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Ožepek lajša izkašljevanje pri boleznih dihal, uravnava delovanje
želodca, rahlo pomiri in zmanjšuje krče v prebavilih. Primeren je za
čiščenje krvi. Uporabljamo ga za grgranje pri vnetjih grla in žrela.
Uporabljamo ga tudi za spiranje prask, odrgnin in podplutb.
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Preglednica 2: Rezultati kemičnih analiz pridelek ožepka v
posušeni drogi na lokacijah Žalec, Vrhnika in Logarska
dolina v letu 2017

Preizkušanje v okviru strokovne naloge
Ekološka rajonizacija zelišč
V okviru strokovne naloge smo preizkušali
pridelovanje ožepka (akcesija iz Vrta
zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS)
na treh različnih lokacijah v Sloveniji, da bi
določili
najprimernejše
agroekološke
pridelovalne pogoje za to zelišče. Lokacije
so se med seboj razlikovale v nadmorski
višini, lastnosti tal ter vremenskih razmerah
(preglednica 1). Preizkušanje je potekalo v
letih 2015 do 2017.
Med rastno sezono smo opazovali:
- rast in razvoj ter
- dovzetnost za bolezni in škodljivce.
Pridelek smo vrednotili v času tehnološke
zrelosti. Določili smo:
- pridelek sveže mase,
- vsebnost vlage v pridelku ter
- pridelek suhe snovi na enoto površine.
Analizirali smo ustrezne kemijske
parametre:
- vlago v drogi in
- količino eteričnega olja.
Kakovost pridelane droge smo primerja z
zahtevami BHP 83 (British Herbal
Pharmacopeia 1983).

Lokacija

Vlaga Et. olje (ml/100
(%)
g suhe snovi)

Žalec: 1. žetev 11,0
2. žetev 10,9
Vrhnika: 1. žetev 9,3
2. žetev 9,9
Logarska dolina:
1. žetev 11,6
2. žetev 10,7
BHP*– mejna ≤ 12*
vrednost

2,98
1,75
1,64
0,80
3,52
1,79
Min 0,25 %*

Pridelek suhe
snovi
(kg/100 m2)
56
74
114
4
66
4

*British Herbal Pharmacopeia 1983 (BHP 83) in Deutsches Arzneikodex
(DAC) z dopolnili (EB 6).

Literatura navaja zelo različno količino pridelka,
in sicer od 2-3 t/ha do 6-10 t/ha. Podatki so za
različne sorte in različna območja (Evropa,
Amerika).
Po podatkih iz literature je vsebnost eteričnega
olja v različnih pridelovalnih območjih od 0,7 do
3,19 %. V večini primerov od 0,8 do 1,3 %.
Ožepek običajno ne napadajo bolezni in
škodljivci. Lahko pa:
- pršice (Tetranychidae spp.),
- bolhači (Chrysomelidae ssp.) in
- kapusova sovka (Mamestra brassicae).
Ožepek se običajno uporablja v biotskem
varstvu kot dober sosed v nasadu zelja in vinske
trte.

Na podlagi triletnih rezultatov ugotavljamo:
- da je pridelovanje ožepka proučevane akcesije izmed preučevanih
lokacij najbolj optimalno na lokaciji Žalec (nižinska lokacija), kjer je bil v
vseh treh letih poskusa pridelek višji (do 30 %) v primerjavi z lokacijama
Vrhnika in Logarska dolina;
- na vseh lokacijah je bil sicer pridelek v vseh treh letih primerljiv s podatki iz
literature;
- količina eteričnega olja je bila v letih 2015 in 2016 pod določili, jih kot
določa BHP 83, na vseh treh lokacijah, v letu 2017 pa je bila v skladu z
določili pri prvi žetvi na lokacijah Žalec in Logarska dolina (pregl. 2);
- v letu 2015 je bila najvišja vsebnost eteričnega olja na lokaciji Vrhnika, v
letu 2016 je bila na lokacijah Žalec in Vrhnika primerljiva, na lokaciji
Logarska dolina pa je bila nižja.
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