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WSTĘP

Rozwijająca się medycyna niekonwencjonalna, a także zapotrzebowanie na surowce zielarskie 
firm farmaceutycznych i kosmetycznych sprawia, że zainteresowanie uprawą ziół oraz ich zbiorem 
ze stanu naturalnego wzrasta. Szacuje się, że rynek zbytu ziół suszonych w kraju to przede wszyst-
kim przetwórstwo spożywcze, które skupuje 58-60% surowca. Na drugim miejscu jest zastosowanie 
farmaceutyczne, co stanowi blisko 35% sprzedaży na rynek krajowy. Sektor kosmetyczny to 3-4%, 
a sektor paszowy 3-5%. W przypadku zastosowania spożywczego, kosmetycznego i paszowego 
sprzedaż rośnie i perspektywy są coraz lepsze, kurczy się natomiast rynek ziołowych produktów 
leczniczych. Od ponad trzech dekad obserwuje się wyraźny wzrost znaczenia roślin zielarskich na 
światowym rynku produktów roślinnych. Niestety firmy zajmujące się przetwórstwem ziół borykają 
się z poważnym problemem zaopatrzenia w surowce zielarskie. Szacuje się, że około 110 gatunków 
roślin, wykorzystywanych w przemyśle zielarskim nadal pozyskuje się z terenów naturalnych (tzn. 
łąki, nieużytki, przydroża, lasy), natomiast tylko 40 gatunków są to surowce pochodzące z upraw. 
Opisywany generalny wzrost popytu zapotrzebowania na surowce zielarskie nie przełożył się ani 
na ogólny wzrost powierzchni upraw ziół w Polsce, ani na wzrost liczby gospodarstw produkujących 
rośliny zielarskie co skutkuje ich poważnym deficytem.

„Każde zioło podarowane człowiekowi to zamknięta księga mądrości,
trzeba tylko ją otworzyć, przestudiować
i tę mądrość w życiu zastosować”
       Ks. Jan Twardowski

1. Cel operacji

Celem operacji było ukazanie szerokiego wachlarza innowacyjnych przedsięwzięć związa-
nych z zakładaniem działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w tym działań związanych 
z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją surowców zielarskich będących alternatywą dla małych 
gospodarstw rolnych. Operacja służyła do transferu wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zakładania 
i prowadzenia upraw roślin zielarskich, pozyskiwania wysokiej jakości surowca naturalnego, jego 
przetwórstwa, a także tworzenia innowacyjnych form współpracy i partnerstw w zakresie organizacji 
i funkcjonowania ekologicznej uprawy ziół. Integracja sektora rolno-spożywczego oraz tworzenie sie-
ci współpracy pomiędzy światem nauki, doradztwem rolniczym oraz innymi podmiotami uczestniczą-
cymi w operacji przyczyni się do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie produkcji, tworzenia 
i działania przetwórstwa zielarskiego jako innowacyjnej działalności pozarolniczej jako alternatywy 
dla małych gospodarstw rolnych. Wyjazd studyjny oraz seminarium stacjonarne były okazją do na-
wiązania kontaktów między uczestnikami, doradcami i właścicielami prężnie działających gospo-
darstw i firm wzorcowych, co miało zaowocować powstaniem sieci współpracy oraz zwiększeniem 
polowej produkcji ziół.
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2. Realizacja operacji

2.1. Webinarium pt.: „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo 
surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych” cz. I – 15.09.2020 r.

Tajniki roślin zielarskich i przyprawowych, w tym ich uprawę, zbiór, przetwórstwo, sprzedaż, a tak-
że innowacyjne praktyki zielarskie na przykładzie prowadzonych przez siebie upraw przedstawił dr 
Mirosław Angielczyk – właściciel firmy „Dary Natury” i gospodarstwa ekologicznego „Ziołowy Zaką-
tek”. Uczestnicy webinarium wysłuchali jak przy użyciu naturalnych lokalnych surowców zielarskich 
rozpocząć innowacyjną działalność pozarolniczą, a także mieli okazję zapoznać się z przykładem 
prężnie działającej firmy, która kultywuje tradycje dziedzictwa przyrodniczego wsi oraz wspiera rozwój 
upraw rolnictwa ekologicznego. Na koniec spotkania, broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolni-
czego O/Poznań, pan Przemysław Lecyk zademonstrował kilka dobrych przykładów prowadzonych 
innowacyjnych działalności pozarolniczych w województwie warmińsko-mazurskim, a pan Grzegorz 
Cetner opowiedział jak z sukcesem uruchomić pozarolniczą działalność gospodarczą w małym go-
spodarstwie umiejętnie korzystając z innowacyjnego marketingu.
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2.2. Seminarium internetowe pt.: „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja 
i przetwórstwo surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”

 cz. II – 27.05.2021 r.

Przeprowadzone seminarium miało na celu ułatwić transfer wiedzy i innowacji w zakresie nowych 
rozwiązań w działalności pozarolniczej, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie produkcji ziół 
oraz zaprezentowanie certyfikowanych produktów ekologicznych. 

Zaproszeni goście podzielili się ze słuchaczami dobrymi praktykami jakie z sukcesem stosują 
w swojej działalności pozarolniczej skupiając się na produkcji i przetwórstwie ziół oraz wdrażaniu 
innowacyjnych kierunków promocji i marketingu certyfikowanej żywności tradycyjnej i ekologicznej.

Dobre praktyki prezentowane podczas seminarium:

n Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Anielskie Ogrody” w Budachowie, woj. lubuskim, 
prowadzone przez pana Bogdana Kasperskiego
Pan Bogdan Kasperski 

opowiedział historię powsta-
nia „Anielskich Ogrodów” oraz 
cel działalności Internetowej 
Akademii Anielskich Ogrodów. 
Przybliżył słuchaczom istotę 
akcji jeden metr kwadratowy 
bio oraz podzielił się osiągnię-
tymi na przestrzeni lat sukcesa-
mi związanymi z prowadzoną 
działalnością. Wszystkich początkujących swoją przygodę z ziołami zachęcił do spróbowania swo-
ich sił w uprawie na małą skalę w podniesionych rabatach (rabatach skrzynkowych). Na koniec pan 
Bogdan przedstawił licznych znanych gości ze świata gastronomii i ogrodnictwa, którzy co roku go 
odwiedzają i korzystają w swojej pracy z uprawianych przez niego jadalnych kwiatów. 
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n Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego „Kraina Rumianku”, woj. lubelskim, 
prowadzona przez panią Gabrielę Bilkiewicz
Pani Gabriela Bilkiewicz, 

Prezes Stowarzyszenia, w cza-
sie swojej prelekcji opowiadała 
między innymi o: uruchomieniu 
i działaniu Stowarzyszenia, 
wioski tematycznej, Manufaktu-
ry Zielarskiej, Ośrodka Odnowy 
Biologicznej (SPA), warsztatach 
zielarskich, edukacyjnym ogro-
dzie ziołowym, zajęciach w pra-
cowni etnograficznej i rękodzielniczej w Ośrodku Edukacji Regionalnej, fabularnych grach terenowych 
oraz o możliwościach zdobycia certyfikatu na dobrego męża i dobrą żonę.

n Manufaktura ziół „Turowski Młyn”, woj. warmińsko-mazurskie, prowadzone przez pana 
Krzysztofa Bucholskiego
Pan Krzysztof Bucholski 

opowiedział o czynnikach, które 
były inspiracją do odtworzenia 
dawnej osady młyńskiej z XV 
wieku. Uczestnicy usłyszeli mię-
dzy innymi o zachowaniu jakości 
surowca zielarskiego w produk-
cji, pobudzaniu świadomości 
konsumenckiej nabywców pro-
duktów zielarskich, wpływie metod i okresu zbioru na jakość surowców zielarskich, a także procesie 
produkcji wysokojakościowych produktów zielarskich wytwarzanych w Turowskim Młynie. 

 
n Gospodarstwo Agroturystyczne „Mimoza” w Krawczykach, woj. warmińsko-mazurskie, 

prowadzone przez panią Grażynę Ławrynowicz
Pani Grażyna opowiedzia-

ła historię powstania swojego 
przedsięwzięcia i podzieliła się 
wieloma ciekawostkami na temat 
istoty planu ogrodu, biodynamicz-
nej uprawy ziemi i hortiterapii. 
Pani Grażyna jako była pracow-
nica polskiej służby zdrowia po-
leciła wiele ciekawych publikacji 
i opowiedziała o zastosowaniu ziół w leczeniu i profilaktyce wielu chorób.
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n „Zioła Eligiusza Kozłowskiego” w Wilimowie, woj. warmińsko-mazurskie, prowadzone 
przez Krystynę i Bogdana Kozłowskich
Pani Krystyna Kozłowska 

przedstawiła uczestnikom swo-
ją rodzinną firmę, dzieląc się 
z wszystkimi archiwalnymi fil-
mami sprzed kilkudziesięciu lat 
o historii założyciela, zielarza 
i uzdrowiciela – pana Eligiu-
szowi Kozłowskiego. W przed-
stawionym materiale filmowym 
znalazły się liczne świadectwa ciężko chorych osób, które pan Eligiusz zdołał uleczyć dzięki zasto-
sowaniu przez nich jego autorskiej terapii z indywidualnie dobranymi mieszankami ziół. Pani Kry-
styna opowiedziała również o zasadach pozyskiwania pełnowartościowych surowców zielarskich do 
sporządzenia wysokojakościowych mieszanek ziołowych oraz ich działaniu na organizm człowieka. 
W czasie dyskusji z uczestnikami spotkania na czacie pojawiło się wiele pytań, które dotyczyły m.in.: 
wpływu ziół na zdrowie człowieka, właściwym dobieraniu i łączeniu ziół w mieszankach herbat zio-
łowych oraz możliwości skorzystania z porad wykwalifikowanego zielarza.

Seminarium stacjonarne przyczyniło się do transferu wiedzy w zakresie innowacyjnych działań 
pozarolniczych prowadzonych na terenach wiejskich będących alternatywą dla małych gospodarstw 
rolnych. Pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami rolnymi, producentami 
i przetwórcami żywności ekologicznej, przedstawicielami świata nauki, doradztwa rolniczego a rolnika-
mi zainteresowanymi rozpoczęciem prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

 

2.3. Wyjazd studyjny pt.: „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwór-
stwo surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych
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Od 16 do 18 czerwca 2021 r. odbył się wyjazd studyjny do Lawendowego Pola w Nowym Kaw-
kowie oraz Ziołowego Zakątka w Korycinach. Uczestniczyło w nim 25 osób: rolników, doradców W-
-MODR, pracowników jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich 
zainteresowanych rozpoczęciem działalności pozarolniczej.

 
n Gospodarstwo „Lawendowe Pole” w Nowym Kawkowie, woj. warmińsko-mazurskie prowa-

dzone przez panią Joannę Posoch

Pani Joanna Posoch była prekursorką uprawy lawendy (Lavandula angustifolia) na Warmii, dla-
tego pokazując i oprowadzając uczestników wyjazdu po plantacji, szczegółowo omówiła zasady jej 
uprawy i zbioru. Było to świetnym wprowadzeniem do kolejnego punktu programu – warsztatów alche-
micznych. W ich trakcie grupa miała okazję zdobycia wiedzy nt. właściwości, możliwości zastosowa-
nia i przetwórstwa lawendy, a także uczestniczyć w pokazie destylacji olejku lawendowego, na bazie 
którego następnie przygotowała krem i mydło potasowe. Otrzymane preparaty każdy mógł zabrać ze 
sobą w dalszą podróż. Po tak aktywnym poranku na wszystkich czekało pyszne śniadanie z lawen-
dą w roli głównej. Na stołach w otoczeniu wszechobecnej lawendy i jej roztaczającego się aromatu 
czekały m.in. takie specjały jak: chleb lawendowy, „smalec” wegański z lawendą, selekcja serów pod-
puszczkowych z licznymi ziołowymi dodatkami, twarożki, pasty z ziołami i świeżymi listkami lawendy, 
konfitury z płatków dzikiej róży, lawendowe kruche ciasteczka oraz orzeźwiające napoje na bazie ziół.

n Gospodarstwo „Ziołowy Zakątek” oraz firma „Dary Natury” w Korycinach, woj. podlaskie 
prowadzone przez dr Mirosława i Jolantę Angielczyków
Obiekt powstał ok. 30 lat temu z pasji i szacunku do podlaskiej tradycji zie-

larstwa dr Mirosława Angielczyka. Wyjątkowość tego miejsca polega na użyciu 
lokalnych surowców zielarskich na każdym etapie wytwarzanej tu żywności 
ekologicznej. Każda faza prowadzonej tu produkcji – od uprawy ziół, przez ich 
zbiór, suszenie, przetwarzanie i konfekcjonowanie, odbywa się na miejscu w Ko-
rycinach. Pan dr Mirosław Angielczyk serdecznie powitał uczestników wyjazdu 
w Ziołowym Zakątku i rozpoczął spotkanie od wygłoszenia wykładu nt. nowe-
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go podejścia do znaczenia i wykorzystania ziół w kontekście nowego kierunku rozwoju dla małych 
gospodarstw rolnych. Prelekcja ta stanowiła doskonały wstęp do kontynuacji zajęć, tym razem tere-
nowych, w Podlaskim Ogrodzie Botanicznym. W trakcie ich trwania grupa studyjna poznała zasady 
innowacyjnej uprawy oraz zrównoważonego zbioru ziół ze stanu dzikiego z uwzględnieniem wielu 
czynników wpływających na plon i jakość ekologicznego surowca zielarskiego. Temat ten po części 
kontynuowała pani dr Barbara Baj-Wójtowicz, która w Dolinie Zielawy w województwie lubelskim – re-
gionie słynącym z tradycji uprawy ziół, prowadzi swoje gospodarstwo rolne ECO-FARM. 
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Wykład pani doktor przybliżył słuchaczom zasady innowacyjnej uprawy ziół w systemie agro-
leśnym jako innowacyjnego kierunku rozwoju dla małych gospodarstw rolnych. Pani doktor zwróci-
ła uwagę na zalety agroleśnictwa i zachęciła do powrotu do gospodarki rolno-leśnej umożliwiającej 
uprawę dwóch lub więcej różnych gatunków na tym samym areale rolnym – bez utraty wysokości plonu 
i uzyskania podwójnego lub wielokrotnego dochodu z tego samego areału. Po tym wystąpieniu do 
uczestników powrócił gospodarz miejsca, dr Mirosław Angielczyk, aby zaprezentować na przykładzie 
autorskich produktów firmy Dary Natury innowacyjne metody konfekcjonowania surowców zielarskich, 
w tym liofilizację i suszenie rozpyłowe. 

 
W kolejnych dniach wszyscy uczestnicy wyjazdu wzięli udział w dwóch praktycznych warsztatach 

ziołowych poświęconych przyrządzaniu mieszanek herbat ziołowo-owocowych oraz esencji zioło-
wych, w trakcie których poznali właściwości i zastosowanie wykorzystywanych w tym dniu ziół. 

Końcowym etapem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk samej firmy Dary Natury w trakcie 
wizyt na pobliskich plantacjach ziół, suszarniach, laboratorium oraz kompleksie budynków, w których 
odbywa się cały proces przetwórstwa i konfekcjonowania surowców zielarskich firmy Dary Natury.

 
Obecnie rośliny zielarskie są surowcem bardzo pożądanym na rynku farmaceutycznym, 

spożywczym i kosmetycznym. Prowadzenie uprawy roślin zielarskich może stać się potencjalną 
szansą rozwoju dla małych gospodarstw rolnych. Zrealizowanie operacji pozwoliło na omówienie 
wybranych aspektów związanych z uprawą roślin zielarskich oraz ich przetwórstwem. Szczególny 
nacisk został położony na wymagania związane z uprawą, zbiorem, postępowaniem z surowcem 
po zbiorze, charakterystyką przetwórstwa upraw zielarskich w Polsce oraz jej aspektami ekono-
micznymi.
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Wyjazd studyjny pozwolił na transfer wiedzy i doświadczeń związanych z uprawą roślin zielar-
skich w Polsce w oparciu o dobre praktyki i obecnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie innowa-
cyjnej działalności pozarolniczej w produkcji i przetwórstwie ziół oraz zakładania pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przyczynił się do budowania partnerstw i współpracy 
na rzecz rozwoju sektora produkcji i przetwórstwa roślin zielarskich, w szczególności prowadzonych 
w ekologicznej uprawie polowej.
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3. Efekty realizacji operacji oraz jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Operacja przyczyniła się do wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie 
rozwoju obszarów wiejskich. Ułatwiono wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnic-
twa w sektorze wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzanie wiedzy 
dotyczącej produkcji i przetwórstwa surowców zielarskich, certyfikacji upraw ekologicznych, wytwarza-
nia produktów na poziomie gospodarstwa oraz ich dalszej dystrybucji. Operacja pozytywnie wpłynęła 
na tworzenie sieci kontaktów pomiędzy jej uczestnikami oraz powiązanie ich w zakresie wprowadzenia 
innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu działalności pozarolniczej. W perspektywie długoterminowej 
spowoduje to wzrost liczby nowoczesnych gospodarstw produkujących surowce zielarskie nowymi me-
todami służącymi doskonaleniu usług ich produkcji i przetwórstwa na obszarach wiejskich.



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Broszura opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Innowacyjne działalności pozarolnicze, 
w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich

– alternatywa dla małych gospodarstw rolnych

Broszura bezpłatna


