
WYDZIELINY 

Myrrha - Mirra FPXI 

Commiphora myrrha (Nees) Engl. (Commiphora molmol Engler) i/lub inne gatunki Commiphora – 

balsamowiec (Burseraceae - Osoczynowate) 

Olibanum indicum – Gumożywica Boswellia serrata FPXI 

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. – kadzidłowiec indyjski (Burseraceae - Osoczynowate) 

Olibanum – Gumożywica Boswellia carteri (kadzidło) 

Boswellia carteri Birdw. (Burseraceae - Osoczynowate) 

Mastix – Mastyks FPXI 

Pistacia lentiscus L. var. latifolius Coss. – pistacja kleista (Anacardiaceae – Nanerczowate) 

Terebinthina – Terpentyna 

różne gatunki Pinus (Pinaceae – Sosnowate) 

Colophonium - Kalafonia FPXI 

różne gatunki Pinus (Pinaceae – Sosnowate) 

Benzoe sumatranus – Żywica benzoesowa sumatrzańska FPXI 

Styrax benzoin Dryander – styrak benzoesowy (Styracaceae – Styrakowate) 

Benzoe tonkinensis - Żywica benzoesowa FPXI 

Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwig (Styracaceae – Styrakowate) 

Balsamum peruvianum – Balsam peruwiański FPXI 

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms – woniawiec balsamowy (Fabaceae – 

Bobowate) 

Balsamum tolutanum – balsam tolutański FPXI 

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. balsamum (Fabaceae – Bobowate) 

Podophylli resina – Żywica stopkowca 

Podophyllum peltatum L. – stopkowiec tarczowaty, syn. biedrzyga tarczowata i P. emodi Wall. 

(Berberidiaceae – Berberysowate) 

Asa foetida – Asafoetyda 

Ferula asa foetida L. – zapaliczka cuchnąca (Apiaceae – Selerowate) 

  



ZWIĄZKI SIARKI 

Allii sativi bulbus – Cebula czosnku 

Allii sativi bulbi pulvis – Sproszkowana cebula czosnku FPXI 

Allium sativum L. – Czosnek pospolity, Amaryllidaceae (Alliaceae; Liliaceae) - Amarylkowate 

(Czosnkowate; Liliowate) 

Allii cepae bulbus – Cebula 

Allium cepa L. – Cebula zwyczajna (syn. cebula jadalna, czosnek cebula), Amaryllidaceae (Alliaceae; 

Liliaceae) - Amarylkowate (Czosnkowate; Liliowate) 

Raphani sativi var. nigra rx - Korzeń rzodkwi czarnej 

Raphanus sativus L. var. nigra (Mill.) Kerner- Rzodkiew zwyczajna (syn. rzodkiew czarna), 

Brassicaceae – Kapustowate 

Sinapis albae sem. (Erucae sem.)- Nasienie gorczycy białej 

Sinapis alba L. - Gorczyca biała, Brassicaceae – Kapustowate 

Sinapis nigrae sem. - Nasienie gorczycy czarnej 

Brassica nigra (L.) Koch. (Sinapis nigra L.) - Kapusta gorczyca (syn. kapusta czarna, gorczyca czarna), 

Brassicaceae – Kapustowate 


