
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SUROWCÓW ZIELARSKICH
W POZAŻYWNOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2022 r.

Jadwiga Weisbrod



WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Olsztynie

Jadwiga Weisbrod

Olsztyn, 2022 r.

Możliwości wykorzystania
surowców zielarskich
w pozażywnościowej

działalności gospodarczej



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel./fax 89 535 76 84, 526 44 39

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

WMODR Oddział w Olecku
Aleja Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

tel. 87 520 30 31, 520 30 32, fax 87 520 22 17
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl

Dyrektor WMODR
mgr inż. Damian Godziński

I Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

II Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Sonia Solarz-Taciak

Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku
mgr Robert Nowacki

Druk: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax. 89 526 44 39, 89 535 76 84
e-mail: redakcja@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Nakład: 100 egz.
Wydanie: I



Możliwości wykorzystania surowców zielarskich w pozażywnościowej działalności gospodarczej

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2022 r. 3

SPIS TREŚCI

Wstęp  ...........................................................................................................................   4

1. Rodzaje i podział surowców zielarskich  .................................................................   4
2. Wykorzystanie surowców zielarskich  ......................................................................   5

2.1. Fitokosmetyki – surowce roślinne w kosmetyce  ...............................................   6
2.2. Aromaterapia  ....................................................................................................   7
2.3. Dodatki paszowe  ..............................................................................................   7

3. Zioła na Warmii, Mazurach i Powiślu ......................................................................   8
3.1. Regionalne Święto Ziół w Olsztynku  ................................................................   8
3.2. Pijalnia Ziół w Olsztynku  ..................................................................................   9
3.3. Warsztaty zielarskie w Ziołowym Dzbanku   .....................................................   9
3.4. Zielarska wioska Blanki  .................................................................................... 10
3.5. Ogrody Republiki Ściborskiej – gmina Banie Mazurskie .................................. 10
3.6. Sklep Zielarnia Warmińska w Olsztynie  ........................................................... 11

Podsumowanie  ............................................................................................................. 11



Możliwości wykorzystania surowców zielarskich w pozażywnościowej działalności gospodarczej

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2022 r.4

WSTĘP

Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w produkcji ziół w Europie. W kraju ziołami zajmuje się ok. 
20 tys. gospodarstw rolnych. Statystyczna uprawa ma od 0,5 do 2,5 ha, ale są i większe liczące 6-10 ha. 
Na rynki zachodnie trafia ok. 80 proc surowca zielarskiego. 

Produkcja ziół to dziedzina perspektywiczna, co sprawia, że zainteresowanie ziołolecznictwem jest 
coraz większe. Wynika to między innymi z mody na zdrowy i ekologiczny styl życia, a także przekonanie, 
że rośliny zielarskie pozwalają długo zachować sprawność i dobre samopoczucie. Ludzie coraz chętniej 
sięgają po leki ziołowe także ze względu na to, że są tańsze od leków syntetycznych. 

Analiza rynku leków roślinnych wskazuje, że około 80% ludności na świecie korzysta z terapii opar-
tych na roślinach leczniczych. Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie. Zapotrze-
bowanie na leki ziołowe rośnie nie tylko wśród osób starszych, ale i młodych, które częściej niż kiedyś 
zapadają na choroby cywilizacyjne (choroby serca, układu krążenia, nerwowego czy trawiennego). 
Preparaty ziołowe mają właściwości osłonowe, regulują przemianę materii, zmniejszają podatność na 
stres, wzmacniają system immunologiczny, niwelują negatywny wpływ substancji toksycznych.

1. RODZAJE I PODZIAŁ SUROWCÓW ZIELARSKICH

Surowcem zielarskim roślin jest ta część rośliny, która zawiera najwięcej substancji biologicznie 
czynnych. Należą do nich związki chemiczne (związki biologicznie aktywne), jak glikozydy, alkaloidy, 
garbniki, olejki eteryczne, antocyjany, śluzy, saponiny, flawonoidy, gorycze, które ze względu na specyfikę 
działania mają różne zastosowanie. Może to być część podziemna, np. korzeń lub część nadziemna 
(liście, kwiat czy owoc). Wśród roślin zielarskich występują gatunki, z których pozyskuje się jeden rodzaj 
surowca (większość roślin zielarskich) lub więcej. Przykładem może być pokrzywa zwyczajna, z której 
pozyskuje się liście, ziele, i korzeń albo mniszek lekarski, gdzie surowcem jest zarówno korzeń, jak i zie-
le, a także krwawnik pospolity (surowcem jest ziele i kwiat). Na nazwę surowca zielarskiego składa się 
nazwa części rośliny oraz nazwa botaniczna samej rośliny, np. kwiat rumianku, ziele pokrzywy. W grupie 
surowców zielarskich wyróżniamy kłącza (rhizoma), korzenie (radix), ziele (herba), liście (folium), kwiat 
(flos), owoc (fructus), nasiona (semen), także korę (cortex) – w przypadku surowców pozyskiwanych 
z drzew.

Podział surowców zielarskich
n pierwsza grupa – po zbiorze surowce są przeznaczone do konsumpcji i nie wymagają dalszej obróbki. 

Będą to organy roślin (np. nasiona), wyschnięte soki roślin (chlebek makowy), gumy, gumożywice, ży-
wice i balsamy. Przykładowo liście pokrzywy, liście lipy, liście mięty, liście herbaty (bez fermentacji), 
kwiaty lipy, korzenie kozłka lekarskiego (waleriana), kora cynamonowca.

n druga grupa – to surowce, które po zbiorze przerabiane są do postaci: olejków, tłuszczy roślinnych, 
skrobi i wyciągów roślinnych. Należy te zabiegi przeprowadzić w miarę szybko, ponieważ podczas 
przechowywania surowiec traci swoje właściwości.
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2. WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZIELARSKICH

Rośliny zielarskie charakteryzują się różną zawartością substancji bio-
logicznie czynnych, stąd mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych ga-
łęziach przemysłu. Dawniej stosowano je głównie w medycynie ludowej. 
Obecnie wykorzystywane są w przemyśle zielarskim, farmaceutycznym, 
spożywczym, spirytusowym, cukierniczym, kosmetycznym, perfumeryjnym, 
paszowym. Zioła są również częstymi składnikami żywności funkcjonalnej 
i suplementów diety 

Wykorzystanie surowca zielarskiego w przemyśle

Przemysł Surowiec zielarski Produkty

farmaceutyczny
konwalia, naparstnica, lulek, pokrzyk, 
barwinek, śnieżyczka, jemioła, miłek, 
mak

Olejki eteryczne: spirytusy aromatyczne, 
mikstury olejkowe, syropy lecznicze, mazi-
dła lecznicze, maści, kremy dermatologicz-
ne, roztwory do inhalacji, alternatywy dla 
syntetycznych chemioterapeutyków, dodatki 
poprawiające smak i zapach leków 

spożywczy 

rośliny dietetyczne, prozdrowotne, od-
żywcze o specjalnych właściwościach 
(kurkuma, kozieradka, balsamka, kol-
cowój chiński (Goja), cytryniec chiński), 
cząber, liść laurowy, majeranek, estra-
gon, imbir, chrzan, goździki, szafran, gał-
ka muszkatołowa, gorczyca, kardamon 

suplementy diety, dodatki do żywności: 
substancje zagęszczające, emulgujące, 
aromaty cukiernicze, barwniki, przyprawy, 
herbaty, słodycze, dodatki smakowo-zapa-
chowe (budynie, kisiele, desery nabiałowe, 
soki, syropy, napoje), stabilizatory, konser-
wanty, antyoksydanty, 

spirytusowy,
piwowarski,
winiarski

zioła smakowo-zapachowe: żubrów-
ka, tomka wonna, nostrzyk, jałowiec, 
chmiel, goryczka, bobrek, cedr, jodła, 
kardamon, anyż, kminek, muszkatoło-
wiec, mięta, wawrzyn, bylice

nalewki ziołowe, likiery, piwa, wódki aroma-
tyzowane, wina aromatyzowane, 

kosmetyczny,
perfumeryjny

aloes, arnika, lawenda, mięta, nagietek, 
pokrzywa, rozmaryn, rumianek, skrzyp, 
szałwia 

perfumy, wody kolońskie, toniki, olejki, 
błyszczki zapachowe, dezodoranty, kre-
my, maseczki, płukanki do włosów, 
szampony, balsamy, sole do kąpieli, mydła, 
żele do mycia, środki czystości i piorące

paszow
-premiksowy

len zwyczajny, kminek zwyczajny, jało-
wiec pospolity, dziurawiec zwyczajny, 
pokrzywa zwyczajna, szałwia, mięta 
pieprzowa, lekarska, lipa drobnolistna, 
podbiał pospolity, perz właściwy, czo-
snek pospolity, aronia czarnoowocowa, 
dąb szypułkowy, wierzba purpurowa

dodatki paszowe
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Lista ziół, jakie można uprawiać na plantacjach jest spora. W zależności od wymagań uprawowych 
i rodzaju gleby, należy wybrać odpowiedni gatunek rośliny. Do ziół, na które zazwyczaj jest popyt zaliczyć 
można: rumianek, pokrzywę, tymianek, nagietek, szałwię, melisę, krwawnik, prawoślaz czy mydlnicę.

Informację dotyczącą pozyskania dobrej jakości materiału siewnego dla danego gatunku można uzy-
skać w Polskiej Izbie Nasiennej lub na stronie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

2.1. Fitokosmetyki – surowce roślinne w kosmetyce 

Kosmetyki naturalne są jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup produktów, które zawierają 
substancje pochodzenia roślinnego. Zainteresowanie ziołolecznictwem oraz zapotrzebowanie na zioła, 
leki i kosmetyki ziołowe ciągle wzrasta. Terapia ziołowa jest jednym z najstarszych sposobów leczenia 
wielu schorzeń. Jedną z przyczyn popularności kosmetyków roślinnych jest brak ich ubocznego, szkodli-
wego działania na organizm ludzki.

 
Fitokosmetyki to kosmetyki wytwarzane 

na bazie łagodnych dla skóry surowców ro-
ślinnych, nieposiadających w swoim składzie 
substancji toksycznych. Substancje czynne 
w fitokosmetykach to: antybiotyki, azuleny, 
aminy, pektyny, saponiny, flawonoidy, oleje 
i witaminy, które mają ogromne znaczenie 
w pielęgnacji skóry i włosów, wspomagają le-
czenie chorób oraz defektów kosmetycznych. 
Zioła najczęściej stosowane w kosmetyce to: dziurawiec, rumianek, lipa, podbiał, pokrzywa i świetlik. 
q Dziurawiec – wyciąg z kwiatu pobudza procesy regeneracyjne w skórze, przeciwdziała zmarszczkom 

i wspomaga odnowę naskórka, jak również zapobiega przekrwieniu skóry, co czyni go przydatnym 
w pielęgnacji cery wrażliwej, naczyniowej, ze skłonnością do trądziku różowatego. 

q Rumianek – działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, łagodzi podrażnienia, goi rany oraz przeciw-
działa reakcjom alergicznym. Wchodzi w skład wielu przeznaczonych do pielęgnacji skóry wrażliwej 
kosmetyków, takich jak kremy, mleczka kosmetyczne, toniki.

q Lipa drobnolistna – kwiat stosowany w preparatach hipoalergicznych, działa przeciwzapalnie 
i zmiękczająco, chroni skórę wrażliwą i łagodzi podrażnienia.

q Podbiał pospolity – wyciąg z kwiatów i liści stosowany jest w olejkach do kąpieli, maściach, kre-
mach, także w kremach oczyszczających skórę łojotokową, w szamponach przeciwłupieżowych.

q Pokrzywa zwyczajna – dzięki zawartości krzemionki poprawia jędrność i ukrwienie skóry; wyko-
rzystywana jest w preparatach przeciwzmarszczkowych, przeciwtrądzikowych oraz w szamponach 
przeciwłupieżowych.

q Świetlik łąkowy – ma działanie przeciwzapalne, zapobiega stanom alergicznym oraz podrażnie-
niom. Jest składnikiem preparatów łagodzących zmęczenie czy podrażnienie oczu, pomaga w zapa-
leniach spojówek i brzegów powiek.
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2.2. Aromaterapia

Aromaterapia – to wykorzystywanie materiałów roślinnych i aromatycz-
nych olejów roślinnych, w tym olejków eterycznych do poprawy psychiczne-
go lub fizycznego samopoczucia. W medycynie niekonwencjonalnej bywa 
stosowana jako uzupełnienie terapii lub jako forma medycyny alternatywnej. 

W przypadku aromaterapii najczęściej wymienianą zaletą takiego sposo-
bu leczenia jest fakt, że stosowane są naturalne oleje eteryczne, a większość 
z nich wykazuje działanie odprężające. Do stosowania aromaterapii w domu 
używa się specjalnych kominów aromaterapeutycznych lub kilka kropel oleju 
dodaje się do nawilżaczy powietrza. 

Oleje do aromaterapii to naturalne wyciągi z dzikich roślin. Pozyskuje się je najczęściej z liści (jak 
mięta czy eukaliptus), korzeni (imbirowy), kwiatów (lawendowy czy różany), a także kory i drewna (cyna-
monowy czy z drzewa sandałowego). W zależności od stosowanych olejków aromaterapia może zmniej-
szyć wiele dolegliwości. 

Olejki ziołowe, najczęściej stosowane w aromaterapii:
n lawendowy – ma działanie uspokajająco-odprężające. Polecany jest osobom cierpiącym z powodu 

depresji i problemów ze snem. Lawendowy olejek aromaterapeutyczny polecany jest również osobom 
ze skłonnością do zaparć – w tym przypadku polecany jest masaż przy użyciu lawendowego olejku;

n różany – jest szczególnie polecany kobietom, ponieważ łagodzi dolegliwości związane z menstruacją;
n eukaliptusowy – wykazuje działanie bakteriobójcze, orzeźwiające i kojące. Jest szczególnie poleca-

ny osobom ze skłonnościami do infekcji dróg oddechowych;
n z mięty pieprzowej – polecany osobom z problemami górnych dróg oddechowych. Działa również 

wykrztuśnie;
n z drzewa herbacianego – idealny dla osób, które mają tendencję do częstych przeziębień;
n pomarańczowy – olejki ze słodkiej i gorzkiej pomarańczy działają uspokajająco i kojąco. Łagodzą 

objawy depresji i nerwicy, pomagają osobom z problemem bezsenności i zaburzeń snu;
n waniliowy – dzięki słodkiemu zapachowi wyraźnie ułatwia zasypianie, łagodzi dolegliwości mie-

siączkowe i te związane z okresem

2.3. Dodatki paszowe

W przemyśle paszowym jako cenne dodatki do pasz dla zwierząt, wykorzystywanymi często do-
datkami smakowo-zapachowymi są naturalne olejki eteryczne, sproszkowane aromatyczne zioła oraz 
ekstrakty z ziół zapachowych. Badania potwierdzają skuteczność preparatów ziołowych w żywieniu 
zwierząt, pod względem efektów produkcyjnych i zdrowotności. Preparaty ziołowe coraz częściej sto-
suje się także jako alternatywę dla antybiotyków i stymulatorów wzrostu wycofanych ze stosowania 
w chowie zwierząt.
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Zioła stosowane jako dodatek do pasz są naturalnymi i bezpiecznymi składnikami poprawiającymi 
produkcyjność i jakość mięsa brojlerów, tuczników oraz mleka krowiego. 

W żywieniu zwierząt stosuje się gotowe mieszanki paszowe. Są to preparaty pochodzenia roślinne-
go, nazywane fitobiotykami. Większość składników aktywnych pobudza wydzielanie śliny, np. kurkuma, 
pieprz cayenne, imbir, anyż, mięta, cebula, kozieradka, szafran, nagietek, tymianek, i kminek. Wpły-
wają na zwiększenie syntezy kwasów żółciowych w wątrobie i ich wydzielanie z żółcią, co korzystnie 
wpływa na trawienie i wchłanianie lipidów.

3. ZIOŁA NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU

Pożyteczne właściwości ziół znane były od najdawniejszych czasów. Ich zbieraniu towarzyszyły 
często magiczne rytuały i tajemne zaklęcia. Zebrane z pól zioła wykorzystywano do produkcji leków, 
kosmetyków, dodawano do potraw. Wydawać by się mogło, że zielarstwo to zapomniana dziedzina 
wiedzy, jednak na Warmii i Mazurach ma się ona doskonale. Świadczą o tym liczne miejsca, gdzie 
możecie poznać tajniki zielarskiego kunsztu.

3.1. Regionalne Święto Ziół w Olsztynku

15 sierpnia, w świę-
to Matki Boskiej Zielnej, 
odbywa się największe 
w regionie Święto Ziół, or-
ganizowane od 2011 roku 
w Skansenie w Olsztynku. 
Ta impreza przybliża i po-
pularyzuje lokalną tradycję 
stosowania ziół w lecznic-
twie i gastronomii. Jednym 
z najważniejszych jej za-
mierzeń jest promocja dzie-
dzictwa kulturowego regio-
nu oraz upowszechnienie 
użytkowania bogactwa ziół 
i wykorzystywania ich natu-
ralnych, znanych od wieków właściwości. W trakcie imprezy można zakupić regionalne produkty żyw-
nościowe, rękodzieło, wyselekcjonowane zioła oraz posłuchać wykładów dotyczących ziołolecznictwa 
i zastosowania ziół w kuchni oraz kosmetyce. Co roku w drewnianym kościele w skansenie odprawiana 
jest uroczysta msza święta, w trakcie której istnieje możliwość poświęcenia wykonanych własnoręcznie 
przed wejściem wianków.
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3.2. Pijalnia Ziół w Olsztynku

W skansenie w Olsztynku 
działa pierwsza w Polsce praw-
dziwa Pijalnia Ziół pod patrona-
tem zielarza i psychofarmakologa 
Jakuba Babickiego, w której za-
dbano o to, aby wszystko było tu 
zgodne z prawidłami dawnej me-
dycyny i ludowej wiedzy o ziołach, 
łącznie z architekturą i wystrojem 
wnętrz. 

Zioła dostępne w Pijalni są 
zbierane z ekologicznych lokalnych pól, łąk i lasów lub pozyskiwane z lokalnych upraw najwyższej jako-
ści. Dodatkowo Pijalnia oferuje autorską markę: Mazurskie Słoiki, czyli wysokiej klasy lokalne produkty, 
np. syropy z kwiatów sosny, z kwiatów bzu czarnego, pokrzywowy, lipowo-rokitnikowy, mniszkowy, zio-
łomiody, soki z aronii, dżem z malin i wiele innych. 

Tu można odpocząć od trudów dnia codziennego, napić się różnych ziół lub autorskich mieszanek 
ziołowych, które osobiście, na miejscu, przygotowywane są przez Jakuba Babickiego. Z zaparzonymi 
ziołami można spocząć wewnątrz lub na zewnątrz pod piękną lipą. Pijalnia to również miejsce, gdzie 
odbywają się warsztaty zielarskie oraz wykłady z takich dziedzin jak: ziołolecznictwo, fitofarmakologia, 
etnobotanika, psychofarmakologia, neurochemia, towaroznawstwo zielarskie.

3.3. Warsztaty zielarskie w Ziołowym Dzbanku

Ziołowy Dzbanek położony jest w wiosce tematycznej Sąpy 
„Babia Dolina” w gminie Młynary. Umiejscowiony na obrzeżach 
wsi, zaprasza do obcowania z naturą. Chata zielarska w Zio-
łowym Dzbanku to miejsce, które powstało z miłości do natu-
ry. Tu w oknach wiszą pęki ziół zebranych z okolicznych pól, 
a czas zatrzymał się na dobre. Nieopodal znajduje się ogród 
ziołowy, w którym rośnie około 30 gatunków ziół, m.in. macie-
rzanka, nagietki, lawenda, lubczyk, arcydzięgiel, cząber, maje-
ranek, czarnuszka, ale również dziko rosnące zioła: parząca 
pokrzywa, szorstki żywokost i pachnący tatarak, które skrzęt-
nie skrywają w sobie swe zdrowotne moce. Tu prowadzone są 
warsztaty dla dzieci i dorosłych, w trakcie których robione są 
ziołowe mydła czy ziołowy papier czerpany, a także kilka ro-
dzajów mikstur z ziół (nalewki, mieszanki, maści, olejki) i poka-
zywane są sposoby konserwacji ziół. 
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3.4. Zielarska wioska Blanki

Blanki to wieś położona na Warmii, w gminie Lidzbark War-
miński, nad pięknym jeziorem Blanki. Tu znajduje się Zielarska 
Wieś Blanki – miejsce, którego koncepcja powstania narodzi-
ła się z małego zielnika. Inicjatorkami powołania wsi są jej 
mieszkanki – pasjonatki zielarstwa. Blanki słyną z produktów 
wytwarzanych na bazie ziół. „Babki Zielarki” korzystają z kwia-
tów czarnego bzu, mniszka lekarskiego, owoców pigwowca, 
dzikiej róży, aronii, jarzębiny, poziomek, malin czy korzenia 
arcydzięgla. Nalewki i syropy o wyjątkowych nazwach są bez 
wątpienia flagowym produktem Blanek, a wśród nowości pole-
cana jest nalewka z rzewienia oraz z dziewanny. Na bazie naturalnych surowców powstają tu również 
niezwykłe dania i wypieki, np. zupa z pokrzywy, pierogi z kapustą i grzybami z miejscowego lasu, 
gołąbki z soczewicą czy naleśniki z serem i pokrzywą oraz ciastka ze skwarek. Prawdziwym rarytasem 
są warsztaty: zielarskie, kulinarne, wykonywania syropów leczniczych, produkcji świec czy pierników.

3.5. Ogrody Republiki Ściborskiej – gmina Banie Mazurskie

Najczystsze powietrze w kraju, ziemia od kilkudziesięciu lat czysta od nawozów, naturalne otoczenie 
i własna wiedza z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem skłoniły gospodarzy Republiki do stworzenia 
nowych ogrodów: ziołowych i warzywnych – historycznych. Tu prowadzone są zajęcia edukacyjne, 
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie m.in. kultury, sztuki, etnografii, zielarstwa, ekologii.

W ogrodzie warzywnym rośnie około 300 gatunków i odmian roślin (drzewa owocowe, krzewy, wa-
rzywa, owoce, zioła, rośliny ozdobne). To praktycznie ogród podręczny (do zapewnienia żywności dla 
wegetariańskiej rodziny i gości). Rośliny uprawiane są na wiele sposobów ekologicznych, tradycyjnych, 
biodynamicznych, organicznych. Wszystko tylko naturalne, bez jakiejkolwiek chemii. Jest tu też sporo 
permakultury (to wynik fascynacji permą i ukończony w 1993 roku międzynarodowy kurs permakultury). 
Stosowany jest tylko własny sprawdzony obornik koński i kompost. W ogrodzie ziołowym uprawianych 
jest m.in. kilkadziesiąt odmian mięty. Od 2020 r. Republika Ściborska organizuje cykliczną imprezę 
Ziołowy Targ, czyli Spotkanie Alternatywnych Społeczności (PAS NORD) i ekologicznych rolników, na 
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który zapraszani są zielarze, rolnicy ekologiczni, osoby zajmujące się zdrowym stylem życia, ekolodzy, 
puszczanie i wszyscy, dla których zdrowie, przyroda, kultura ma znaczenie priorytetowe.

3.6. Sklep Zielarnia Warmińska w Olsztynie

Gotowe mieszanki czy produkty można zakupić w Zielarni Warmińskiej w Olsztynie. Prowadzona 
jest w niej sprzedaż naturalnych kosmetyków, herbat ziołowych, żywności prozdrowotnej oraz przypraw. 
W sklepie dostępne są produkty członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Zie-
larnia Warmińska prowadzi także sprzedaż internetową.

PODSUMOWANIE

W ostatnich latach nastąpił wzrost powierzchni uprawy ziół. Zainteresowanie ich uprawą wynika 
głównie z czynników ekonomicznych. Jednak w praktyce występuje dużo barier związanych z uprawą 
roślin zielarskich zależnych od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, od plantatora. Głównym 
problemem pozyskiwania ziół w Polsce jest duże rozproszenie upraw, problemy z zakresu agrotechniki 
(mechanizacji prac i obróbki surowca), duża pracochłonność oraz zbyt niskie ceny skupu surowca. 

Co przemawia za uprawą roślin zielarskich: 
n rosnące zapotrzebowanie na surowce zielarskie; 
n zmniejszanie się terenów na których prowadzone są zbiory z natury; możliwość wprowadzenia no-

wych gatunków i odmian roślin zielarskich do uprawy polowej oraz optymalizacja ich produkcji, za-
równo pod względem wielkości plonu, jak i zawartości substancji czynnych; 

n możliwość zachowania większej dbałości o czystość surowca, unikanie stosowania nawozów 
sztucznych i pestycydów, których pozostałości powinny być nieobecne w surowcu; 

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

Nowe możliwości w zakresie uprawy roślin zielarskich może dać wprowadzenie nowego produktu 
(nieuprawianego dotychczas gatunku) na rynek bądź wprowadzenie produktu na nowy rynek. Inną, 
dającą możliwość wejścia na niedostępne do tej pory rynki może certyfikacja ekologiczna gospodarstw 
rolnych uprawiających rośliny zielarskie.

Źródła:
-	www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2016/2016-UPRAWIAMY-ROSLINY-ZIELARSKIE.pdf
-	www.dodr.pl/userfiles/contents/publikacje/108/ziola2019.pdf
-	portfelpolaka.pl/profesjonalna-uprawa-ziol/
-	espz.pl/materialy/Rodzajesurowcowzielarskich.pdf
-	pkik24.pl/warto-wiedziec/surowce-roslinne-w-kosmetyce-fitokosmetyki
-	pwsz.ch/wp-content/uploads/2020/03/towaroznawstwo_zielarskie_rozanski.pdf
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