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Polski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

mgr in˝. Elżbieta Sikora

Na dział kach pa nu ją ide al ne wa run ki do upra -
wy ziół – od po wied ni mi kro kli mat, do bre na sło -
necz nie nie, pulch na gle ba. War to więc każ de
wol ne miej sce wy peł nić zio ła mi, bo przy no szą one
wie le ko rzy ści, m.in.: 

– ma ją sze ro kie za sto so wa nie ku li nar ne i zdro -
wot ne, są wy ko rzy sty wa ne w aro ma tote ra pii
(np. re lak su ją ce dzia ła nie pach ną cej la wen dy,
ma cie rzan ki);  

– sty mu lu ją wzrost drzew i krze wów owo co -
wych, wa rzyw oraz kwia tów. Po pra wia ją ich
od por ność na cho ro by, kon dy cję, wzmac nia -
ją smak i aro mat;

– od stra sza ją szkod ni ki (np. czo snek, hy zop), nie któ re chro nią przed roz wo -
jem cho rób (ba zy lia);

– są mio do daj ne, przy wa bia ją owa dy za py la ją ce i in ne po ży tecz ne;
– słu żą do przy rzą dza nia na tu ral nych środ ków ochro ny ro ślin po le ca nych 

w upra wach eko lo gicz nych (np. czo snek, rumianek).

RoÊnie zainteresowanie roÊlinami zielarskimi. 
Mo˝na powiedzieç wr´cz o modzie na zioła. Zamiast kupowaç 

w sklepie „wyciàgni´te” sadzonki w doniczkach, warto uprawiaç
wybrane gatunki na własnej działce! 

B´dzie taniej, zdrowiej, przyjemniej i z satysfakcjà! 

ZIO¸A!
Warto uprawiaç

Zioła na grzàdkach warzywnych
– buraki z bazylià i ogórecznikiem

A. Waszak
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a Zio ła, któ re sa mi upra wia my, są świe że, bar dziej aro ma tycz ne, niż te ku po wa -
ne, są więc też sku tecz niej sze w dzia ła niu. Od wio sny do je sie ni uży wa my ich na
świe żo, a upra wa do mo wa w po jem ni kach prze dłu ża ten okres na wet do
wiosny. Za chę ca my więc do upra wy ziół, uży wa nia ich z fan ta zją i po szu ki wa -
nia w kuch ni no wych kom po zy cji zio ło wych sma ków.

Miejsce dla zió∏ 
m Moż na je upra wiać po mię dzy in ny mi ro śli na mi lub w od dziel nym ogród -

ku zio ło wym (kil ka m2) bądź w po jem ni kach, np. na ta ra sie lub bal ko nie; 
m Miej sce mu si być sło necz ne, za cisz ne, osło nię te od wia trów;
mGle ba – ży zna, prze pusz czal na, za sob na w próch ni cę i skład ni ki po kar mo -

we, naj le piej za si la na co dru gi rok doj rza łym kom po stem.

10 pomys∏ów na zio∏a
1. NA RABACIE Z BYLINAMI Do sko na le spraw dzą się tu zio ła za li cza ne do

ozdob nych, o nie co wyż szym po kro ju i po dob nym ty pie wzro stu – la wen da,
szał wia le kar ska, pysz no głów ka, hy zop, ru ta, wro tycz, le biod ka. Aby do brze tu
ro sły, mu szą mieć po dob ne wy ma ga nia co ro sną ce obok by li ny.

Rabata ziołowa (1 krwawnik 2 lebiodka ‘Aureum’ 3 lebiodka 4 kocimiętka 5 lubczyk 6 macierzanka)
w towarzystwie bylin i krzewów ozdobnych

A. S∏omczyƒska
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a2. W OGRÓDKU SKALNYM Spraw dzą się tu wie lo let nie zio ła, np. ty mia -
nek, ma cie rzan ka, la wen da, czą ber górski, szał wia,  blusz czyk kur dy ba nek lub
jed no rocz ne – np. ba zy lia w od mia nach, ma je ra nek. Efek tow nym uroz ma ice -
niem mo że być upra wa ziół na dwu stop nio wym ka mien nym mur ku. Ro śli ny
sa dzi się w ży zną zie mię w więk szych szcze li nach mię dzy ka mie nia mi. Do brze
za pre zen tu ją się tu: hy zop, ma je ra nek, ty mia nek, czą ber, szał wia, la wen da, ba -
zy lia i mię ta – w od mia nach z ko lo ro wy mi li ść mi.

Murek zio∏owy dwustopniowy: 1 hyzop 2 majeranek 3 macierzanka 4 tymianek 
5 czàber 6 sza∏wia lekarska 7 smagliczka nadmorska 8 g´siówka kaukaska

E. Sikora/A. Pokora

E. Sikora/A. Pokora

Murek wolnostojàcy z uprawà zió∏:  1 tymianek 2 majeranek 3 macierzanka 
4 inne roÊliny posadzone w rz´dzie (lawenda, melisa, sza∏wia, mi´ta) 5 czàber
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3. Z WA RZY WA MI Na grząd kach z wa -
rzy wa mi w upra wie współ rzęd nej, np. ko per 
z ogór ka mi, hy zop obok rzę du ka la re py lub
ka pu sty wcze snej. W wa rzyw ni ku w róż nych
wol nych miej scach moż na upra wiać zio ła
sa łat ko we – ru ko lę, rze żu chę, ba zy lię, rosz -
pon kę, try bu lę, 2–3-krot nie w se zo nie. 
W wa rzyw ni ku upra wia się wie le in nych ro -
ślin przy pra wo wych – czo snek, pie trusz kę,
ko per, szczy pio rek, kmi nek i ko len drę, do
użyt ku na zie lo no.
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Schemat warzywnika z uprawà zió∏: 1 burak çwik∏owy 2 koper ogrodowy
3 ogórki 4 bazylia 5 fasola szparagowa 6 czàber 7 hyzop 8 warzywa kapustne 9 sa∏ata

E. Sikora/A. Pokora

Zioła na grzàdkach warzywnych
– fasola współrz´dnie z szałwià

1

E. Sikora
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5. OBRZEŻA DZIAŁKI Z bo ku dział ki po sadź -
my wy so kie zio ła wie lo let nie, np. lub czyk, ar cy -
dzię giel li twor, by li ca es tra gon (nie ro śnie tak
wy so ko, gdy jest sys te ma tycz nie przy ci na na).
Przez kil ka lat bę dą sta no wi ły osło nę od wia trów 
i użyt ko wą zie lo ną de ko ra cję. Z ro ślin dwu let nich
do sko na łe bę dą  mal wa, dzie wan na i pra wo ślaz.

6. OBRZEŻA GRZĄDKI Spraw dzą się tu wie lo -
let nie ga tun ki, jak: szał wia le kar ska, hy zop, ru ta,
me li sa, le biod ka (ore ga no). W cią gu se zo nu moż -
na je od po wied nio przy ci nać, two rząc ro dzaj
pach ną ce go, ni skie go ży wo pło tu.
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a4. OSOBNO – GATUNKI EKSPANSYWNE Ro śli ny wy jąt ko wo eks pan syw -
ne, jak np. mię ta, do brze zno szą sta no wi sko pół cie ni ste, wil got ne, jed nak wzrost
ich po wi nien być sta le kon tro lo wa ny. Nie moż na po zwo lić, aby mię ta „roz pa no -
szy ła się” zaj mu jąc miej sce in nym ro śli nom. Bar dzo eks pan syw ny jest też chrzan,
trak to wa ny ja ko wa rzy wo i przy pra wa. Le piej po sa dzić go w od dziel nym miej -
scu i kon tro lo wać je go wzrost (nie sa dzi my go w ogród ku zio ło wym). Sze ro ko
rozrasta się tak że es tra gon (roz ło gi), zwłasz cza gdy ma do bre warunki uprawy. 

5

Zio∏a na obrze˝ach rabat (nagietek, nasturcja)

Wzrost mięty musi byç kontrolowany. W gleb´ wkopano obrze˝e ograniczajàce
rozrost roz∏ogów

B. Fràszczak

A. Waszak



7. KĄCIK ZIOŁOWY To pro po zy cja upra wy wie lu ro ślin zie lar skich i przy -
pra wo wych w jed nym miej scu. Przed za ło że niem te go ty pu upra wy, trze ba
spo rzą dzić szcze gó ło wy plan na sa dzeń. Ro śli ny roz miesz cza my tak, aby mia -
ły zbli żo ne wy ma ga nia upra wo we, po dob ną wy so kość, po krój, si łę wzro stu.
Naj wyż sze sa dzi się od stro ny pół noc nej, by nie za cie nia ły po zo sta łych, na -
stęp nie wie lo let nie o wyż szym i śred nim wzro ście, i ko lej no w kie run ku po łu -
dnio wym, ro śli ny rocz ne śred nio wy so kie i ni skie – z sie wu i roz sa dy. Na le ży
zwra cać uwa gę na sil nie aro ma tycz ne ro śli ny, by nie ro sły w bez po śred nim są -
siedz twie, po nie waż mo gą dzia łać na sie bie an ta go ni stycz nie (np. ma je ra nek
i ba zy lia, mię ta i ba zy lia). 
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Kàcik ziołowy:1 arcydzi´giel 2 lubczyk 3 estragon 4 mięta 5 lebiodka 6 nagietek 7 nasturcja 
8 koper włoski 9 lawenda 10 hyzop 11 melisa 12 rozmaryn 13 majeranek 14 cząber 15 bazylia 
16 ogórecznik 17 koper ogrodowy 18 tymianek 19 macierzanka 20 szałwia

E. Sikora/A. Pokora
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a8. W SKRZYNIACH Ta ka upra wa ma za sto so wa nie tam, gdzie gle ba jest
słab sza, piasz czy sta al bo pod mo kła (tak że o wy so kim po zio mie wód grun to -
wych). Zio ła upra wia my tu tak jak w upra wie grun to wej. Skrzy nie z zio ła mi moż -
na z po wo dze niem usta wić na traw ni ku lub na wet na utwar dzo nej czę ści
szer szej ścież ki przy al ta nie. 

7

9. POD WYŻ SZO NA GRZĄD KA Do brze
spraw dzi się tam, gdzie gle ba jest cięż ka, wol no
na grze wa ją ca się. Pod ło że na wie zio ne wy żej le -
piej i szyb ciej się na grze wa, ma ure gu lo wa ną
wil got ność i zio ła do brze się tam czu ją. Wzdłuż
środ ka grząd ki sa dzi się na ogół ro śli ny śred niej
wy so ko ści (40–50 cm) i nie zbyt sil nie roz ra sta ją -
ce się. Im bli żej brze gów, tym zio ła po win ny być
niż sze (np. ty mia nek, ma cie rzan ka, drob no list -
na ba zy lia). Do brze by ło by, aby ta ka grząd ka by -
ła usy tu owa na w kie run ku pół noc -po łu dnie, co
za pew nia rów no mier ny do stęp świa tła dla
wszyst kich ro ślin.

A. Waszak

A. Waszak

Uprawa zió∏ w skrzyniach

Podwyższona grzàdka z zio∏ami
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a 10. W POJEMNIKACH Dzię ki ta kiej upra wie ma my moż li wość ko rzy sta nia
ze świe że go zie la i li ści nie mal przez ca ły rok. Do nicz ki moż na usta wiać w róż -
nych miej scach, zi mą w do mu przy oknie. Bę dą prak tycz ną i aro ma tycz ną de -
ko ra cją. Po jem ni ki (drew nia ne, bla sza ne, ce ra micz ne, z geo w łók ni ny) mu szą
mieć w dnie otwo ry do od pły wu nad mia ru wo dy oraz dre naż. Zio ła nie zno szą
za la ne go pod ło ża. Pod ło że mu si być ży zne, wzbo ga co ne na wo za mi, naj le piej
uni wer sal ny mi lub o prze dłu żo nym dzia ła niu (6 mie się cy). Go to we pod ło że
moż na ku pić w skle pach ogrod ni czych.

Na mniej szym bal ko nie moż na zio ła po sa dzić do pod wie sza nych wi kli no -
wych ko szy ków lub do nic. Przez umiesz cze nie ich na róż nej wy so ko ści, bal kon
jest le piej wy ko rzy sta ny. In nym roz wią za niem jest sa dze nie ziół szyb ko ro sną -
cych i o nie wiel kich roz mia rach w kie szon kach upra wo wych ma ty pionowo
pod wie szo nej na ścia nie. Kie szon ki te są wy peł nio ne ży znym pod ło żem. Do
nich sa dzi się go to wą roz sa dę ziół lub na wet nie któ rych wa rzyw, wy ko rzy sty -
wa nych na sa łat ki (sa ła ta, ko per, ru ko la, szczy pio rek). 

Ró˝ne pomys∏y na upraw´ zió∏:
a – w kieszonkach na pionowej macie
b – w plastikowych butelkach z podło˝em
c – w skrzynkach umieszczonych kaskadowo

a 

c 

b 

Shutterstock.comShutterstock.com

Shutterstock.com
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aRozmna˝anie ziół 
m Z na sion wy sie wa nych wprost do grun tu (np. czą ber, kmi nek, ko per, pie -

trusz ka, rze żu cha, lub czyk, ar cy dzię giel) lub do do ni czek w ce lu pro duk cji
roz sa dy (ba zy lia, ma je ra nek, ty mia nek, roz ma ryn). Sto su je się siew wio -
sen ny, let ni (szczy pio rek) lub je sien ny (ar cy dzię giel, lub czyk). 

m We ge ta tyw nie – przez sa dzon ki z pę dów pod ziem nych (kłą cza, roz ło gi),
przez po dział ro ślin star szych, z od ro stów ko rze nio wych, od kła dów, z sa -
dzo nek ziel nych.

m Roz sa dę wie lu ziół (i star sze ro śli ny go to we do kon sump cji) moż na ku pić
przez ca ły rok. 

Piel´gnacja
– prze ry wa nie (zio ła rocz ne wy sie wa ne do grun tu), od chwasz cza nie i wzru -

sza nie gle by, zwłasz cza po ulew nych desz czach; 
– ochro na przed chło dem – wio sną, na nie któ re ga tun ki za kła da się osło ny

cza so we, a przed zi mą wraż li we zio ła prze no si się do po miesz czeń (roz -
ma ryn) lub je oko pu je i okry wa (la wen da, me li sa, nie któ re od mia ny szał -
wii i mię ty); 

– pod le wa nie (częst sze w po jem ni kach), by wa łą czo ne z za si la niem; 
– na wo że nie – kil ka ra zy w se zo nie, szcze gól nie po więk szym cię ciu zie la

(roz two ry na wo zów wie lo skład ni ko wych płyn nych lub przy go to wa nych
na ba zie bio hu mu su); 

– przy ci na nie: w ce lu lep sze go roz krze wie nia się i uzy ska nia więk szej ma sy
zie lo nej (np. mię ta, ba zy lia, ma je ra nek); usu wa nie pę dów kwia to sta no -
wych (ba zy lia); cię cie de ko ra cyj ne, np. u roz ma ry nu, me li sy, mię ty, szał wii,
na da ją ce ro śli nom od po wied ni kształt (ku la, sto żek).

Co zbieramy? 
1. Li ście i ca łe zie le – ca łą część nad ziem ną zbie ra my, gdy ro śli ny są mło de,

przed kwit nie niem lub na po cząt ku kwit nie nia, np. mię ta, me li sa, ore ga no,
ma je ra nek.

2. Kwia ty i kwia to sta ny – w peł ni roz kwi tu, przez ca ły okres kwit nie nia ro śli -
ny, przy czym kwia ty nie mo gą być prze kwi tłe, np. na gie tek, na stur cja, la -
wen da. 

3. Ko rze nie, kłą cza, ce bu le (prze waż nie dwu let nie lub wie lo let nie) na le ży wy -
ko py wać póź ną je sie nią, kie dy ro śli ny zdą ży ły już na gro ma dzić w nich naj -
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a wię cej skład ni ków za pa so wych, np. chrzan, ar cy dzię giel, lub czyk. In ny ter -
min to wcze sna wio sna, za nim ro śli ny roz pocz ną we ge ta cję.

4. Owo ce tyl ko doj rza łe. Zry wa się je w sło necz ne i cie płe dni. Owo ce su che,
np. to reb ki na sien ne, gdy są zbyt doj rza łe i su che, szyb ko pę ka ją na słoń -
cu i na sio na wy sy pu ją się z nich (kmi nek, ko per, czar nusz ka), dla te go le -
piej zbie rać je, gdy za czy na ją doj rze wać.

Zbiór ziela rozmarynu

Wykorzystanie 
W kuchni Świe że zio ła nie tyl ko uszla chet nia ją smak po traw, do da ją im nie -

po wta rzal ne go aro ma tu, ale też czy nią je bar dziej straw ny mi, chro niąc nasz
układ po kar mo wy przed wie lo ma cho ro ba mi. Za wie ra ją sub stan cje lecz ni cze,
któ re wpły wa ją na do bre sa mo po czu cie. Zio ła są też do sko na łą de ko ra cją sto -
łu i dań. Naj le piej oso bi ście wy pró bo wać smak po szcze gól nych przy praw i ich
mie sza nek, do bie ra jąc je do in dy wi du al nych upodo bań. Naj czę ściej uży wa ne
są: es tra gon, ba zy lia, czą ber, kmi nek, ko per ogro do wy, ko len dra, lub czyk, ma -
je ra nek, le biod ka (ore ga no), ty mia nek, szał wia le kar ska, me li sa, roz ma ryn, pa -
pry ka ostra, ro kiet ta. Zio ła de li kat ne (me li sa, ko per, try bu la, pie trusz ka, le biod ka)
pa su ją pra wie do każ dej mie szan ki ziół i są sto so wa ne do so sów, zup i po traw
z wa rzyw, ryb, de li kat ne go mię sa. Zio ła o sil nym aro ma cie nie po win ny być sto -

Shutterstock.com
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aso wa ne jed no cze śnie (ba zy lia, szał wia, roz ma ryn, la wen da). Nie moż na też ich
uży wać w du żych ilo ściach. 

Czą ber, ma je ra nek, ty mia nek po win no się do da wać do po traw pod ko niec
go to wa nia. Świe że zio ła, drob no po sie ka ne na krót ko przed po da niem, do da -
je się do zup i sa ła tek. W so sach zim nych zio ła po win ny „na cią gać” 30 mi nut,
wte dy sos bę dzie bar dziej aro ma tycz ny. Zio ła sie ka my za wsze nie rdzew nym
no żem na por ce la no wej lub pla sti ko wej de sce (nie drew nia nej ani me ta lo wej).

Przetwory Zio ła utrwa lo ne w róż ny spo sób na wet zi mą spra wią, że wie le
po traw bar dzo zy ska na sma ku. Zio ła moż na za mro zić lub usu szyć. Ro bi się 
z nich tak że róż ne zio ło we pa sty (np. z ba zy lii – pe sto), octy sma ko we (es tra go -
no wy, ba zy lio wy) i ole je zio ło we (roz ma ryn, es tra gon, ty mia nek, ma je ra nek,
czo snek). Susz prze cho wu je się w szczel nie za mknię tych po jem ni kach, bez do -
stę pu świa tła. Ro śli ny nie po win ny być po kru szo ne. Mie szan kę sma ko wą przy -
go to wu je się tuż przed uży ciem, w por ce la no wym moź dzie rzu, do bie ra jąc
kom po zy cję sma ków i aro ma tów do okre ślo nej po tra wy. Nie któ re zio ła słu żą do
przy go to wa nia wspa nia łych zio ło wych na le wek o róż nych bu kie tach sma ko -
wych al bo o jed nym wy ra zi stym aro ma cie (np. mię tów ka, ar cy dzię gie lów ka,
any żów ka). 

W apteczce Naj czę ściej ko rzy sta my z ziół su szo nych (np. mię ta, szał wia, ty -
mia nek, me li sa, ma je ra nek, po krzy wa, ru mia nek) przy go to wu jąc z nich na pa -
ry, od wa ry, płu kan ki do wło sów, ką pie le zio ło we. Za sto so wa nie ma ją też

Suszenie ziół w małych pęczkach podwieszonych w przewiewnym i zacienionym miejscu

Shutterstock.com



Zioło Do czego używamy

Bazylia dania z pomidorami, szpinak, sałata, zupy fasolowe, baranina, wołowina,
cielęcina, sosy do spaghetti, omlety

Cząber potrawy z warzyw strączkowych, kapusta, tłuste mięsa, smażone ryby

Estragon marynaty do mięs, drób, sałatki, omlety, ryby, zupa pomidorowa, brokuły,
szparagi, kalafior, kapusta

Kminek chleb, kapusta, ziemniaki, mięsa

Kolendra zupy z warzyw strączkowych, potrawy mięsne, sałaty

Majeranek biały barszcz, żurek, pieczenie mięsne, pasztety

Mięta galaretki, lody, sałatki owocowe, kompoty 

Oregano pizza, sosy pomidorowe i do spaghetti, pieczeń wołowa, cielęcina, ryby, szpinak,
soki warzywne

Rozmaryn pieczone ziemniaki i mięsa, drób 

Szałwia wieprzowina, farsze do ryb i drobiu, ciemne sosy, pomidory

Tymianek pomidory, cebula, zupy warzywne, grzyby, ziemniaki 
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis. 
Aktualna oferta na www.dzial ko wiec sklep.pl  tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-68-3

na lew ki (np. orze chów ka, mię tów ka na do le gli wo ści żo łąd ko we, tra wie nie) 
i zio ła świe że (okła dy, ma ce ra ty), olej ki (przy in ha la cjach, np. ma je ra nek).

Dekoracje Świe że kom po zy cje ziół w wa zo nach (tak że od po wied nio za su -
szo ne) są ozdo bą do mu. De ko ra cyj ne są mi sy za pa cho we, czy li „potpo ur ri”. Aro -
mat ziół słu ży do od świe ża nia za pa chu bie li zny, ubrań w sza fach (sa szet ki 
z ty mian kiem, la wen dą), od stra sza jąc też mo le. 

Zastosowanie ziół


