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1. Źródła surowców zielarskich oraz ich podział

Surowce zielarskie możemy pozyskać tak samo z upraw jak z siedlisk roślin dziko rosnących. 
Rośliny lecznicze możemy spotkać w rozmaitych zbiorowiskach, a ich skład będzie mieć ścisły zwią-
zek z klimatem, glebą jak również z gospodarką jaką prowadzi tam człowiek. Zioła możemy spotkać 
zarówno pośród roślin przydomowych występujących w naszych ogrodach jak i chwastów na polach 
uprawnych. Licznie występują na łąkach, torfowiskach, lasach, zielonych nieużytkach czy przydro-
żach. Do roślin leczniczych należą również drzewa i krzewy. Wśród nich najbardziej popularne to lipa, 
głóg, jarząb pospolity, róża pomarszczona, czarny bez, malina, czarna porzeczka oraz wiele innych.

Na początku uprawiano przede wszystkim rośliny pochodzące z terenów śródziemnomorskich. 
Do najbardziej popularnych należały tu tymianek oraz szałwia. Później do uprawy włączono rośliny, 
które powszechnie spotykano w stanie dzikim, a których zasoby naturalne były nie wystarczające 
w związku ze stale wzrastającym na nie zapotrzebowaniem konsumentów.

Racjonalna uprawa wpływa pozytywnie na jakość ziół. Dzieje się to np. poprzez wprowadzenie 
do uprawy ich wysokowartościowych odmian, zbioru bardziej jednolitego surowca oraz ograniczeniu 
importu ziół nie występujących w Polsce w stanie naturalnym.

Na surowiec zielarski pozyskuje się następujące części roślin:
n kwiat  n owoc
n koszyczek n jagoda
n kwiatostan n owocnia
n kłącze  n nasienie
n korzeń  n ziele
n kora  n pąk

Nazwa surowca zielarskiego to połączenie nazwy części rośliny oraz jej nazwy botanicznej np. 
ziele mięty, kwiat róży, korzeń mniszka. W handlu zielarskim możemy spotkać się z podziałem na 
grupy: kłącza i korzenie; liście, kora, owoce, nasiona, ziela i kwiaty. Pozostałe surowce łączy się 
w grupę i nazywa „różne”. Możemy zaliczyć do niej np.: szyszki chmielu, strąki fasoli czy pączki topoli.

Farmakopea Polska stanowi urzędowy spis leków i stawia surowcom zielarskim konkretne wymaga-
nia jakościowe. Oprócz nich obowiązują również opracowane w przemyśle zielarskim normy jakościowe, 
które są zatwierdzane a następnie wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Tyczą się one m. in.: 
n tożsamości surowca (tj. gatunku, właściwego organu roślinnego),
n właściwości organoleptycznych (barwa, zapach, smak, wilgotność),

Dopuszczalnych zanieczyszczeń organicznych i mineralnych:
n ilości składnika działającego,
n sposobu pakowania, przechowywania, warunków transportu.
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2. Uprawa ziół w Polsce

Zioła to przede wszystkim surowiec pozyskiwany w celach leczniczych, kulinarnych czy kosme-
tycznych. Dlatego duży nacisk kładzie się na ich jakość tzn. zawartość substancji czynnych, dzięki 
którym określa się ich właściwości lecznicze, a nie np. na wydajność surowca.

Przed przystąpieniem do uprawy ziół warto do-
wiedzieć się, jakie będą możliwości zbycia wyprodu-
kowanego surowca w okolicy oraz jakie możliwości 
uprawy da nasz areał i jego struktura gleby. Warto 
rozważyć założenie próbnej uprawy, która zweryfi-
kuje, jak konkretny gatunek będzie się zachowywał 
na naszym terenie – czy zostaną spełnione dla 
niego wymagania glebowo-klimatyczne oraz czy ja-
kość, a co za tym idzie, masa uzyskanego surowca 
okaże się zadowalająca.

Na poniższym schemacie przedstawiono uprosz-
czony schemat uprawy roślin zielarskich:

Źródło: Opracowanie własne

Skup ziół z upraw polowych w Polsce 

Skup ziół 
Ogółem

W tym
gospodarstwa
indywidualne

Tys. ton
2019 r. 9,9 9,8
2018 r. 10,0 9,6
2017 r. 8,8 8,5
2016 r. 8,5 8,5
2015 r. 9,3 9,3
2014 r. 18,0 18,0
2013 r. 10,8 10,7
2012 r. 11,8 11,8
2011 r. 10,3 10,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przygotowanie
gleby

Wysiew nasion
/ rozsada sadzonek

Zabiegi
agrotechniczne:

- nawożenie
- prace pielęgnacyjne

Zbiór
(odpowiedni

termin i sposób)

Stabilizacja
surowca

(suszenie)
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Niewątpliwie jedną z największych zalet roślin zielarskich jest możliwość ich uprawy na słab-
szych glebach. Przystępując do tego procesu zaleca się jednak przygotować ich stanowisko po-
przez odpowiednie nawodnienie, nawiezienie oraz napowietrzenie. Wykonanie tych działań nie-
wątpliwie pozytywnie wpłynie na całą uprawę oraz przyczyni się do otrzymania wysokiej jakości 
surowca zielarskiego. Jednakże by mogło to nastąpić, równie ważne jest dobranie gatunków i od-
mian roślin o określonej tożsamości botanicznej oraz wysokim współczynniku zawartości sub-
stancji czynnych. Nie zapominając o wpływie ogólnych czynników środowiskowych na wielkość 
i jakość plonów. Ważną rolę pełnią tu metody intensyfikacji upraw. Wiążą się one z racjonalnym 
nawożeniem, odpowiednim dla uprawianych odmian roślin oraz zintegrowaniem go z chemiczną 
ochroną plantacji. Jednym z problemów z jakim przyjdzie się zmierzyć w trakcie sezonu będzie nie-
wątpliwie zachwaszczenie pól uprawnych. W celu jego ograniczenia poleca się stosowanie zabie-
gów agrotechnicznych, do których zaliczamy m.in. pielenie, bronowanie, stosowanie właściwego 
płodozmianu, uprawę poplonów, odpowiednie czyszczenie materiału siewnego czy ściółkowanie. 
Jeżeli chodzi o stosowanie środków ochrony roślin, to jest ono ograniczone. Ma to swoje źródło 
z jednej strony w wysokich i bardzo wymagających normach farmakopealnych jak i surowcowych 
narzuconych przez konkretne przedsiębiorstwa, z drugiej strony podyktowane jest ogólną niechę-
cią większości producentów środków ochrony roślin do ich rejestrowania, dla tak naprawdę mało 
opłacalnych upraw. Kolejnym etapem produkcji surowca zielarskiego jest jego stabilizacja, czyli 
suszenie. Można na ten proces spojrzeć dwojako. W jego szerszym znaczeniu będzie to inwestycja 
w całe zaplecze w postaci całych zakładów przetwórczych, natomiast w węższym, będzie to budo-
wa lub zakup suszarni termicznej.

Przykład suszarni termicznych
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3. Czynniki wpływające na masę i jakość surowca zielarskiego

Na etapie pozyskiwania surowca zielarskiego do czynników wpływających na jego masę i jakość 
(zawartość substancji czynnych, które są określane przez zawarte w roślinie związki chemiczne, wy-
kazujące działanie na organizm ludzki) zalicza się: 
n zmienność genetyczną tzn.: gatunek rośliny oraz jego indywidualne upodobania uprawowe i kli-

matyczne; 
n zmienność rozwojową będącą bezpośrednio następstwem przyrostu masy rośliny i zmian w ilości 

substancji czynnych w jej organach; 
n zmienność środowiskową tzn.: nasłonecznienie, temperatura, wilgotność, ilość opadów, wiatry;
n warunki glebowe: klasa gleb i ich żyzność, pH, struktura gleby, zawartość i dostępność wody; 
n uprawę: płodozmian, nawożenie, sąsiedztwo innych roślin (allelopatia, czyli wzajemne oddziały-

wanie roślin), racjonalna gospodarka, zabiegi agrotechniczne, zwalczanie szkodników i chorób, 
odpowiednia pora i dojrzałość w czasie zbioru. 

W odpowiednim czasie i fazie dojrzałości rośliny powinien nastąpić zbiór jej konkretnych części. 
Od tego momentu bardzo ważne jest dalsze postępowanie z surowcem. Chodzi tu przede wszystkim 
o zachowanie jego jak najwyższej jakości. Wpływają na to czynniki związane z warunkami suszenia 
surowca, jego przechowywaniem oraz odpowiednim pakowaniem. Związki chemiczne są tworzone 
w różnych fazach wegetacji roślin, a ich zawartość może być różna w zależności od momentu ich 
zbioru. Toteż zbiór powinien być przeprowadzony w momencie największego nagromadzenia sub-
stancji czynnych. Duże znaczenie dla wartości surowca ma tu nawet pora dnia. Poszczególne części 
roślin zbiera się na ogół wg. podobnych zasad i w podobnych terminach. 

Kora
W zależności od gatunku rośliny, korę, z uprzednio ściętych gałęzi najczęściej zbiera się wcze-

sną wiosną tak jak np. korę wierzby (istnieją jednak przypadki, gdy wskazane jest to w późniejszym 
terminie np. kora kruszyny). Korę przeważnie zaleca się zbierać wczesną wiosną, gdyż wtedy to wła-
śnie tworzy się pomiędzy korą a drewnem warstwa młodych komórek, co zdecydowanie ułatwia ich 
oddzielanie. Wybiera się gałązki młode dwu-, czteroletnie, gładkie i zdrowe. Zebrana kora powinna 
mieś kształt rurek lub rynienek.

Korzenie i kłącza
Korzenie i kłącza zbiera się zazwyczaj w okresie 

spoczynku rośliny, a więc jesienią bądź wczesną wio-
sną, kiedy to nagromadzenie w nich ciał czynnych 
jest największe. Istnieje kilka wyjątków od tej reguły. 
Mowa tu np. o korzeniu mydlnicy, który pozyskuje się 
późną wiosną, kłączach tataraku pozyskiwanych la-
tem, korzeniach kozłka przed lub po jego przekwitnię-
ciu (wtedy zawartość ciał czynnych jest u tych roślin Korzeń kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis)



Zaprzyjaźnij się z ziołami

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.10

największa). Zebrane i oczyszczone korzenie rozkłada się cienką warstwą, aby obeschły, a następ-
nie oczyszcza się je z drobnych korzonków, usuwa części nadziemne oraz zbrunatniałe. Zebrany 
i oczyszczony w ten sposób surowiec, powinien być jak najszybciej dostarczony do suszenia.

Kwiaty
Kwiaty zawsze zbiera się w okresie ich kwitnienia – na początku lub w jego pełni. Jak zawsze 

istnieją też wyjątki i niektóre kwiaty należy pozyskiwać wyłącznie na początku ich kwitnienia. Należą 
do nich np. kwiat podbiału, mniszka, kocanki czy rumianku. Kwiaty należy zbierać w delikatny sposób, 
zapobiegając ich zgnieceniu, a co za tym idzie ciemnieniu. Co ciekawe, do grupy kwiatów nie należą 
tylko surowce w postaci pojedynczych kwiatów, czy ich całych kwiatostanów, lecz również części 
kwiatów. I tak, np. jako kwiat jasnoty białej zbiera się korony kwiatowe, a jako kwiat bławatka jego 
zewnętrzne kwiaty koszyczka. Pojedyncze kwiaty, lub te zebrane w koszyczki poleca się zrywać bez 
szypułek, natomiast te zebrane w kwiatostany np. bzu czarnego, krwawnika czy wiązówki ścina się 
całe, a dopiero po ich wysuszeniu oddziela się je od szypułek. Zbiór kwiatów należy zdecydowanie 
do najbardziej pracochłonnych prac, gdyż zazwyczaj zbiera się je ręcznie.

Zbiór kwiatu ślazu (malva)

Owoce i nasiona
Owoce i nasiona należy zbierać kiedy te dojrzewają lub są dojrzałe. Owoce należące do tych 

bardziej mięsistych zbiera się, kiedy są dojrzałe, wybarwione ale nadal jędrne i twarde. Nasiona 
i owoce suche zbiera się w momencie, kiedy już zaczynają dojrzewać, ale jeszcze się nie osypują. 
Zbiór najlepiej przeprowadzać w godzinach rannych lub gdy jest niebo jest pochmurne. Owoce mięsi-
ste, pojedynczo osadzone na szypułce poleca się zrywać ręcznie. Baldachogrona np. bzu czarnego 
czy jarzębiny ścina się w całości, a owoce obrywa przed suszeniem (jarzębina) lub po suszeniu 
(bez czarny). Nasiona i owoce suche można zbierać poprzez ścięcie całych pędów z dojrzewającymi 
owocami, związanie w snopy, podsuszenie i omłócenie. Zbiór niektórych z nasion i owoców można 
przeprowadzić kombajnem (np. czarnuszki, kolendry). 
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Liście
Liście powinno się zbierać przed lub w trakcie kwitnienia rośliny. Ta zasada nie tyczy się tych z ro-

ślin, które kwitną jeszcze przed wytworzeniem liści np. podbiał, lub w czasie tworzenia pierwszych 
liści np. bobrek lub porzeczka. Liście w zależności od wymagań zbiera się z lub bez ogonków liścio-
wych. Dobry materiał nie może być zgnieciony, dlatego liście obrywa się pojedynczo. W niektórych 
wypadkach można wysuszyć całe pędy z drobnymi, niełamliwymi liśćmi np. borówka brusznica, które 
następnie łatwo można oddzielić od pędu. Liście pozyskuje się również poprzez koszenie, jednak 
wiąże się to później z wymogiem starannego przebrania i odrzucenia roślin ściętych razem z surow-
cem oraz liści o niewłaściwym wyglądzie. Zebrany surowieć należy luźno układać np. w kosze i jak 
najszybciej przetransportować do suszenia. Niedopuszczalne jest zgrzanie lub zamoczenie zebra-
nych liści w momencie przechowywania, czy transportu.

Ziele
Ziele zbierane jest na początku kwitnienia rośliny. Tylko dla niektórych surowców z tej grupy prze-

dłuża się okres zbioru na pełnię kwitnienia (np. krwawnik), lub na okres, kiedy roślina zaczyna wytwa-
rzać pierwsze owoce (np. fiołek trójbarwny). Ziele pozyskuje się ścinając górne części rośliny. Omija 
się ścinanie najniższych części łodyg, gdyż są one zdrewniałe, bezlistne lub o liściach pożółkłych 
i suchych. 

Pora dnia i pogoda ma wielkie znaczenie przy zbiorze ziół i ich późniejszej wartości. Części nad-
ziemne powinno się zbierać w suche dni po obeschnięciu rosy. Mokry surowiec zielarski powoduje 
zagrzewanie go w trakcie transportu oraz zmianę jego barwy i zapachu. Surowce olejkowe zaleca 
się zbierać w godzinach popołudniowych. Do zbioru należy wybierać tylko rośliny zdrowe, czyste 
i nieuszkodzone. Etap stabilizacji powinien przebiegać w warunkach, w których temperatura oraz 
czas suszenia będzie indywidualnie dostosowany do konkretnego gatunku oraz jego suszonej części. 
W świeżej roślinie zawartość wody wynosi 70-80%, a wysuszony surowiec powinien jej zawierać 
8-12%, czasem 14-18%. Optymalna temperatura podczas suszenia nie powinna raczej przekraczać 
35°C – jesteśmy wtedy pewni, że susz zatrzyma swój aromat oraz właściwości prozdrowotne.

Etap suszenia kwiatów ślazu (malva)
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W Polsce zioła są uprawiane na powierzchni 15-25 tys. ha. Szacuje się, że w uprawie polowej 
występuje 60-70 gatunków ziół. Do najważniejszych upraw należą m.in. kozłek lekarski, mięta, meli-
sa, rumianek, tymianek, a także ostropest plamisty. Ciekawostką jest to, że na plantacjach w Polsce 
można również spotkać uprawy żeń-szenia.

4. Zioła – możliwością rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

W dzisiejszych czasach rośnie znaczenie rolnictwa w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościo-
wego, ponieważ współczesne rozumienie tego zagadnienia obejmuje dostarczanie nie tylko dużej 
ilości produktów, ale także produktów o wysokiej jakości, wytwarzanych w przyjazny dla środowiska 
sposób. W sektorze zielarskim, ciągłemu wzrostowi zapotrzebowania na zioła, w tym także na przy-
prawy, sprzyja rosnące zainteresowanie ludzi prowadzeniem zdrowego stylu życia. Jest to niewątpli-
wie szansa dla rolników posiadających małe gospodarstwa rolne, o niskim potencjale produkcyjnym, 
którzy mogą je przekształcić lub rozwinąć swoją własną produkcję rolniczą, związaną właśnie z pro-
dukcją surowca zielarskiego. Rolnik może też zdecydować się na zróżnicowanie produkcji w gospo-
darstwie w kierunku pozarolniczym, co będzie wymagać przeprowadzenia odpowiednich inwestycji. 
W procesie dywersyfikacji gospodarstwa często jest niezbędny dostęp do wiedzy oraz odpowiednich 
rozwiązań w zakresie współpracy i wprowadzania produktów do obrotu.

Znaczący wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych ma tu rozwój pozarol-
niczej aktywności na obszarach wiejskich. W związku z tym istnieje oczywista potrzeba uaktywnie-
nia niewykorzystanych możliwości oraz potencjału, które tkwią w lokalnych środowiskach. Z tego 
powodu należy szeroko rozpowszechniać podejmowanie i rozwój alternatywnych źródeł dochodów 
w gospodarstwach rolnych. Pomagają w tym unijne dofinansowania związane z rozwojem gospo-
darstw rolnych. Rolnik decydując się na skorzystanie takiej pomocy powinien na wstępie obliczyć 
jaka jest wielkość ekonomiczna jego gospodarstwa wyrażona w euro. Wiedza ta nie tylko przyda się 
dla własnych celów rolnika, ale pozwoli mu na szybkie sprawdzenie czy spełnia kryteria dostępu do 
niektórych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014-2020:
q Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (typ: Modernizacja gospodarstw rolnych)
q Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (typ: Premie dla mło-

dych rolników),
q Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ: Re-

strukturyzacja małych gospodarstw).
q Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (typ: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej dzia-

łalności gospodarczej na obszarach wiejskich). 

Poglądową wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego możne obliczyć każdy na podstawie 
udostępnionego kalkulatora SO na stronie internetowej: www.kalkulator-so.pl. Szacuje się, że upra-
wiając zioła i przyprawy na 1 hektarze ziemi można uzyskać wielkość ekonomiczną gospodarstwa 
wartą 1 689,14 euro.
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5. Podsumowanie

Według danych szacunkowych, w Polsce rocznie pozyskuje się około 25-30 tys. ton surowców zie-
larskich, z czego 1/3 pochodzi z tzw. zbioru naturalnego. Jesteśmy krajem, który zaopatruje aż 50% 
europejskiej produkcji surowców zielarskich. Mimo to, w ostatnich latach powierzchnia upraw ziół w Pol-
sce zmalała. Nie da się ukryć, że na plantatora czeka dużo przeszkód związanych z ich uprawą i będą 
o nich decydować zarówno czynnik zewnętrzne jak i wewnętrzne. Duże rozproszenie upraw, problemy 
z zakresu agrotechniki (mechanizacji prac i obróbki surowca), pracochłonność prac oraz nie za wysokie 
ceny skupu surowca, to tylko niektóre z nich. Nie należy zapominać natomiast o argumentach przema-
wiających za uprawą roślin zielarskich. 

Należą do nich: 
n stale rosnące zapotrzebowanie na surowce zielarskie;
n zmniejszanie się obszarów, na których prowadzone są zbiory ze stanu naturalnego;
n możliwość wprowadzenia nowych gatunków i odmian roślin zielarskich do uprawy polowej oraz optyma-

lizacja ich produkcji – zarówno pod względem wielkości plonu, jak i zawartości substancji czynnych; 
n możliwość zachowania większej dbałości o czystość surowca;
n unikanie stosowana nawozów sztucznych i pestycydów, których pozostałości powinny być nie-

obecne w surowcu;
n znalezienie nowych, przyjaznych środowisku naturalnemu miejsc pracy;
n możliwość uzyskania dodatkowego dochodu zwiększającego efektywność ekonomiczną gospodarstwa. 

Specjaliści z zakresu agrobiznesu mogą zdecydowanie pomóc w procesie stworzenia dwóch kie-
runków rozwoju rynku związanego z uprawą i przetwarzaniem surowców zielarskich. Jednym z nich 
może być wprowadzenie na Polski rynek nowego produktu (np. nieuprawianego dotychczas gatunku 
rośliny) lub stworzenie zupełnie nowego rynku zbytu dla ziół. 

Kolejnym możliwym kierunkiem rozwoju może okazać się proces certyfikacji ekologicznej gospo-
darstw rolnych zajmujących się uprawą roślin zielarskich, co w przyszłości dałoby im możliwość wej-
ścia na nowe rynki zbytu.

Po lewej proces konfekcjonowania ziół, po prawej proces tłoczenia oleju na zimno
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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