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Rodzinna historia jednego zielarza

Polska silna
produkcją ziół?
W produkcji ziół zajmujemy drugie miejsce
w Europie. Na razie nasza
pozycja jest pewna
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zień Wojska Polskiego to również
Dzień Zielarza. Czy
kondycja polskiego zielarstwa jest podobna
do stanu polskiej armii? Według ekspertów
tu także gromadzą się
czarne chmury.
Niemal każdy zna – lub Zielarskich w czasie konpowinien znać – Inwo- ferencji „Stan i perspekkację z „Pana Tadeusza” tywy rozwoju upraw zieAdama Mickiewicza larskich w Polsce”. Przy
i słynny wers: „Gdzie pa- czym za najważniejsze,
nieńskim rumieńcem najlepiej zorganizowadzięcielina pała...”. A kto ne rynki surowców ziepamięta, że na staro- larskich uważa się rynmodną dzięcielinę mó- ki europejskie. Znajduwimy dzisiaj: cząber? je się tu w obrocie okoZioła często występu- ło 2000 gatunków roślin
ją w literaturze. Mają leczniczych i aromatyczbowiem ogromne zna- nych z wszystkich rejoczenie w naszym życiu: nów świata. Ponad pow medycynie, przemy- łowa gatunków pochośle kosmetycznym i na dzi z Azji. Aż półtora tynaszych stołach.
siąca przerabianych jest
15 sierpnia polski Ko- w Niemczech. Na Starym
ściół katolicki obcho- Kontynencie szczególnie
dzi Święto Matki Boskiej bogate w zioła są kraZielnej (przez staropol- je śródziemnomorskie,
ski zwyczaj święcenia ale również kraje Europy
ziół). Od roku 1995 jest Środkowej i Wschodniej.
to także święto wszyst- W całej Europie uprawia
kich zielarzy i sympaty- się około 130 gatunków.
ków ziół. – Od tego czasu
Jeżeli chodzi o pokażdego roku w Wielko- wierzchnię upraw roślin
polsce, w Klęce lub oko- zielarskich w krajach eulicach, 15 sierpnia orga- ropejskich, liderami są
nizowany jest Dzień Zie- trzy kraje: Francja (25 tys.
larza – mówi Jerzy Jamha), Polska (20 tys.
bor, prezes Polskieha) i Hiszpania
go Komitetu Zie(19 tys. ha).
larskiego.
W tyle pozoŚwiatowa
stają Niemcy,
produkcja ziół
Austria i Gredla celów farcja.
maceutycznych
Surowce
wynosi obecnie
pozyskuje się
ponad pół milioz plantacji,
na ton rocznie, szaa także
cuje profesor Waldemar Buchwald
z Instytutu
Mamy zielarskie tradycje
Włókien
Tradycje polskiego zielarstwa sięgają wieNa t u ra l lu wieków wstecz – mówi Jerzy Jambor,
n y c h
prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego
i Roślin

z roślin rosnących naturalnie. Plantacje w naszym kraju zajmują łącznie powierzchnię około 20 tys. ha. Zaś łączne
zbiory wynoszą średnio 17–20 tys. ton rocznie. Zioła uprawia się
w 11 tys. gospodarstw
rolnych. Średnia wielkość plantacji wynosi
od 0,5 do 2,5 ha. Natomiast zbiory z pól (tzw.

dzikich) kształtują się na
poziomie 3 do 5 tys. ton
rocznie. Ogółem średnia
wielkość skupu wynosi zatem 20–25 tys. ton.
Podobnie jak w wielu innych dziedzinach produkcji rolnej w Polsce,
ogromne znaczenie ma
sprzedaż za granicę. Tylko około 30 procent skupowanych do dalszego
przetwórstwa surowców

Polska specjalność?
Podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, które odbywało się 18 lipca tego roku w gospodarstwie Anny i Jacka Szarszewskich w Głogowie
koło Torunia, a także podczas innych spotkań
z rolnikami, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, mówił, że powinniśmy być wielkim producentem ziół.
To może być polska specjalność, wielka nisza dająca dochody rolnikom i surowce
dla przemysłów, które w oparciu o to będą produkowały zioła poszukiwane przez konsumentów

zielarskich jest przeznaczonych na rynek krajowy. Pozostała część jest
eksportowana, głównie do
krajów Unii Europejskiej.
Skupowane zioła przetwarzane są na roślinne produkty lecznicze,
środki żywienia zwierząt,
ziołowe środki kosmetyczne oraz żywność. Ta
ostatnia grupa obejmuje artykuły spożywcze,
suplementy diety
oraz żywność
ekologiczną.
Współc z e s n e
przetwór-

stwo zielarskie w Polsce
to przede wszystkim produkcja leków roślinnych.
Rosnące znaczenie ma
produkcja środków spożywczych i kosmetycznych.
– Generalnie można
powiedzieć, że sytuacja
polskich producentów
ziołowych produktów
leczniczych jest coraz
trudniejsza – stwierdza
Krzysztof Nowak, prezes
Zakładu Zielarskiego KAWON-HURT, wiceprezes PKZ.
Skąd się biorą nie
najlepsze nastroje na
rynku? Plantatorzy
i przetwórcy narzekają
na słabe wsparcie państwa. – Nikt nie traktuje nas jak prawdziwych
rolników – mówią. MS

Kiedy zakwitnie
ziołowy interes?

20–25 tys. ton
rocznie
Tyle w Polsce skupuje się ziół.
Większość pochodzi z upraw.
Tylko 3–5 tys. ton zbiera się
z samoistnych wysiewów

Michał Dewódzki,
Ogrody Ziołowe

Dzięki tradycji
rodzinnej...
...zajmuję się produkcją
ziół i trwam przy niej mimo
przeciwności. Ja to po prostu
lubię. Mam nadzieję, że uda mi
się rozwinąć firmę

oi rodzice są absolwentami Akademii Rolniczej
(obecnie Uniwersytet
Przyrodniczy) we Wrocławiu. I po nich przejąłem zamiłowanie do
ogrodnictwa. Tyle że
sam ukończyłem politologię, a potem zarządzanie w Wyższej
Szkole Handlowej,
również w stolicy Dolnego Śląska.
Rodzinna firma istnieje od wielu lat. Od
ponad 30 lat uprawiane
są tam głównie kwiaty.
I tam zacząłem swoją
przygodę z ogrodnictwem. Potem, chcąc
się odróżnić, zainteresowałem się ziołami.
Trochę pomagają mi
dwaj bracia.
Całe gospodarstwo
liczy 24 ary. Z tego na
10 arach jest 5 tuneli
foliowych, a w trzech

Michał Dewódzki, właściciel firmy Ogrody Ziołowe
w Bielanach Wrocławskich w województwie dolnośląskim
są zioła. Sprzedaję je w całej Polsce przez stronę internetową (około 60 procent), a resztę na miejscu.
Ale przyjeżdżają też klienci z Czech i Niemiec.
Siedem lat temu stworzyłem stronę internetową poświęconą zielarstwu, a rok później zacząłem sprzedawać zioła.
Dużo też o nich czytałem.
Zacząłem hodowlę od
jednego z najbardziej
popularnych gatunków:
mięty. Bardzo mnie to zaciekawiło. Jak się okazuje, na świecie występuje
mnóstwo jej odmian.
Na przykład mięta pieprzowa powstała w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku poprzez skrzyżowanie mięty zielonej z miętą

wodną. Później powstały
też między innymi mięta
grejpfrutowa czy jagodowa. Łącznie skatalogowanych jest kilkaset odmian.
Zainteresowanie przerodziło się w prawdziwą
pasję. Zbieram książki, litografie. Wszystko, co jest
związane z miętą. Obecnie mam już ogromny
zbiór. Obejmuje on między innymi miedzioryt
z 1511 roku – prawdopodobnie najstarszy na
świecie.
Rośnie też świadomość
w całym społeczeństwie.
Ludzie jeżdżą po świecie,
obserwują. Stykają się
z ziołami w restauracjach.
Ogromne znaczenie mają
też telewizyjne programy
kulinarne.

Moja firma zatrudnia na razie jedną osobę. Praca, jak to w rolnictwie, nie jest łatwa. Czasem pracujemy od 5 rano
do 22. Wszystko robimy
sami: siejemy, ukorzeniamy i tak dalej. Ale daje to wielką satysfakcję.
Nie tylko nam, bo nasze
gospodarstwo stało się
centrum spotkań pasjonatów.
Odmiennie niż kupowane w sklepie, moje rośliny można hodować całe miesiące. Obserwować
jak rosną, zapewniając im
odpowiednią ilość światła
i wilgoci. Klienci bardzo
to sobie cenią. Niektórzy
przychodzą na przykład
po dwa zioła, a wychodzą z kilkunastoma.
REKLAMA

