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Ogrody ziołowe dawniej i dziś
Rośliny zielarskie zwane potocznie ziołami coraz częściej są uprawiane
w naszych ogrodach. Wzbogacają smak naszych potraw, korzystnie wpływają
na nasze zdrowie, polepszają jakość plonów w warzywniku, są również wykorzystywane do sporządzania preparatów na choroby oraz szkodniki. Dawniej
zioła pozyskiwano ze stanowisk naturalnych, dzisiaj pochodzą one głównie
z uprawy. Ich właściwości znano i wykorzystywano już w starożytności.
W dawnych ogrodach przyklasztornych zioła były uprawiane głównie
w celach kulinarnych, leczniczych oraz religijnych. Cenione były za ich przyjemny smak, zapach oraz właściwości uzdrawiające. Tworzono ogrody w formie wirydarzowej, w której to kwadrat był podzielony dwoma prostopadłymi
ścieżkami wysypanymi żwirem na cztery równe kwatery, a na środku umieszczano rzeźbę lub fontannę. Brzegi kwater obsadzano najczęściej bukszpanem,
a wnętrze natomiast wypełniano ziołami.
W przeszłości zioła obecne były prawie w każdej dziedzinie życia codziennego, dzisiaj panuje moda powrotu do natury i odkrywanie na nowo tradycyjnych zastosowań ziół.
3

Dawniej w gospodarstwach domowych zioła wykorzystywano do aromatyzowania i konserwowania jedzenia, przyrządzano z nich lekarstwa dla ludzi
oraz zwierząt domowych, dodawano do strzechy pokrywającej dachy, posypywano nimi podłogi, odświeżano stęchłe pomieszczenia, czyszczono, polerowano i odkażano nimi naczynia. Liści i jagód używano do farbowania wełny. Zioła suszono i umieszczano w szafach do odświeżania tekstyliów lub dodawano
do wosku przy wyrobie politury do mebli. W szafach umieszczano takie zioła
jak lawenda, rozmaryn, wrotycz pospolity, marzanka wonna.

SPOSOBY UPRAWY ZIÓŁ
W zależności od przestrzeni jaką dysponujemy zioła możemy uprawiać na
grządkach, rabatach lub w pojemnikach umieszczonych na balkonach, tarasach i parapetach. Możemy je uprawiać w jednym miejscu jako typowy ogród
ziołowy, w połączeniu z warzywami lub losowo w różnych częściach ogrodu
również na rabatach z roślinami ozdobnymi. Najczęściej w uprawie ziół stosuje
się system rzędowy. Na grządkach tradycyjnych uprawia się głównie rośliny

zielarskie jednoroczne (np. koper, czarnuszkę, bazylię, cząber, rumianek), ze
względu na łatwy dostęp do roślin podczas ich zbioru i pielęgnacji. Dobrym
rozwiązaniem jest uprawa na podwyższonych grządkach. Na takich rabatach
dobrze rosną gatunki ciepłolubne takie jak lawenda wąskolistna, bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek pospolity. Ziołom silnie rosnącym (np. mięta,
szałwia, oregano) należy zapewnić dużo miejsca. Nie powinno się ich sadzić
obok roślin delikatnych, słabo rosnących takich jak np. bazylia, rozmaryn, majeranek, gdyż mogą je zagłuszyć.
Tradycyjnie możemy usytuować rabatę wzdłuż ściany lub ogrodzenia,
gdzie wyższe rośliny posadzimy z tyłu natomiast niższe z przodu. Niektóre
rośliny zielarskie ze względu na efektywne kwiaty np. jeżówka purpurowa,
szałwia lekarska, dziewanna wielkokwiatowa, lawenda wąskolistna, nagietek
lekarski, ogórecznik lekarski, nasturcja ogrodowa lub ozdobne liście np. mięta
pieprzowa, rozmaryn lekarski, bazylia pospolita, koper włoski mogą być traktowane jako rośliny ozdobne. Można z nich tworzyć rozmaite kompozycje na
rabatach w różnych kształtach. Mogą to być np. formy geometryczne (koła,
prostokąty, kwadraty, romby), formy wirydarzowe, lub rabaty o swobodnym
charakterze, naturalistycznym. Nasadzenia z ziół mogą być fragmentem większej rabaty bylinowej lub częścią położonego na skarpie ogródka skalnego.
Ogródek ziołowy może stanowić wysepkę na trawniku, wówczas wyższe rośliny należy posadzić w środku rabaty, stopniowo zmniejszać ich wysokość
w miarę zbliżania się do jej obrzeży. Warto zakładać ogródek ziołowy pod
oknami, w pobliżu tarasów, na balkonie czy też kuchennym parapecie, ze
względu na ich niesamowity i intensywny zapach. Najłatwiejszą i najpraktyczniejszą formą uprawy ziół jest sadzenie ich w pojemnikach. W ogrodach zaprojektowanych w stylu rustykalnym zioła możemy sadzić w starych glinianych,
ceramicznych, drewnianych, wiklinowych lub metalowych naczyniach oraz
w drewnianych skrzyniach.
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Zakładanie ogrodu ziołowego
Rośliny zielarskie mogą stanowić piękną ozdobę ogrodu i jednocześnie
być spiżarnią pełną aromatów i smaków, a także domową apteczką na różne
dolegliwości. Nawet w najmniejszym ogrodzie warto więc znaleźć miejsce,
w którym posadzimy ulubione gatunkami ziół. Wśród roślin zielarskich możemy wyróżnić gatunki:
→→ jednoroczne - bazylia pospolita, biedrzeniec anyż, cząber ogrodowy,
czarnuszka siewna, kolendra siewna, koper ogrodowy, majeranek
ogrodowy, ogórecznik lekarski, ostropest plamisty, rumianek pospolity, pieprzyca siewna, trybula ogrodowa, nagietek lekarski,
→→ dwuletnie - arcydzięgiel litwor, dziewanna wielkokwiatowa, kminek
zwyczajny, kozłek lekarski, koper włoski, pietruszka zwyczajna,
→→ wieloletnie - babka lancetowata, bylica estragon, dziurawiec zwyczajny, glistnik jaskółcze ziele, hyzop lekarski, jeżówka purpurowa,
krwawnik pospolity, lawenda wąskolistna, lebiodka pospolita, lubczyk
ogrodowy, melisa lekarska, mięta pieprzowa, macierzanka piaskowa
(wieloletnia krzewinka), mniszek lekarski, mydlnica lekarska, pokrzywa zwyczajna, prawoślaz lekarski, rozmaryn lekarski, ruta zwyczajna,
serdecznik pospolity, szałwia lekarska, tymianek właściwy, żywokost
lekarski.
Zanim jednak przystąpimy do zakładania
ogrodu ziołowego należy
najpierw określić warunki
klimatyczno-glebowe panujące w naszym ogrodzie.
Następnie planując rozmieszczenie poszczególnych gatunków roślin na
rabacie, należy pamiętać
o ich wymaganiach i ich
maksymalnym rozmiarze
jaki osiągają, oraz o wzajemnym oddziaływaniu na
siebie.
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WYMAGANIA KLIMATYCZNO - GLEBOWE
Wymagania klimatyczne poszczególnych roślin zielarskich są zróżnicowane. Większość ziół pochodzi z rejonów o cieplejszym klimacie, dlatego
też nasłonecznienie będzie znacząco wpływało na
wielkość i jakość plonu. Najlepszym miejscem na
ogródek ziołowy będą stanowiska słoneczne, ciepłe
i osłonięte od wiatrów – przy południowych ścianach
budynków lub przy ogrodzeniu. W takich miejscach
rośliny będą wydzielać więcej olejków eterycznych
i innych związków chemicznych decydujących o ich
niepowtarzalnym aromacie. Do roślin wymagających
dobrego nasłonecznienia należą rośliny olejkowe, takie
jak np. melisa, mięta, tymianek czy czarnuszka.
Gleba powinna być żyzna, średnio zwięzła, próchniczna, przepuszczalna, starannie uprawiona (odpowiednio nawożona, zaorana i dokładnie odchwaszczona), wilgotna. Do uprawy ziół nie nadają się ciężkie i podmokłe gleby gliniaste.
Duże znaczenie ma również odczyn gleby, który powinien być obojętny (pH
6,6 – 7,2) dla większości roślin zielarskich lub zasadowy. Niektóre rośliny takie
jak np. naparstnica czy wrzosowate wymagają kwaśnego odczynu gleby. Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost roślin jest temperatura,
z którą związany jest okres wegetacji roślin. Długiego okresu wegetacji wymagają np. majeranek, tymianek. Natomiast krótszego mięta, kminek, naparstnica.
Różna jest również wrażliwość roślin na wysokość temperatury. Rośliny bardzo dobrze znoszące niskie temperatury to np. kozłek lekarski, kminek, dziurawiec, mniszek. Podczas mroźnych zim mogą wymarzać takie rośliny jak: koper
włoski, szałwia, lawenda.

Zioła można uprawiać po innych roślinach rolniczych np.
zbożach, rzepaku, warzywach oraz innych roślinach zielarskich.
Najlepszymi przedplonami dla ziół są rośliny okopowe, warzywa,
a także rośliny strączkowe, które pozostawiają w glebie dużo
zasymilowanego azotu i resztek pożniwnych.
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SIEW I SADZENIE
Rośliny zielarskie wymagają starannego przygotowania gleby. Przed siewem
najlepiej jesienią należy dobrze przekopać ziemię. Na wiosnę należy rozpocząć
uprawę roli najwcześniej jak tylko jest to
możliwe, aby ograniczyć straty wody, gleba powinna być wzruszona oraz wzbogacona w próchnicę. Najbardziej odpowiednie dla ziół są nawozy naturalne (obornik)
i organiczne (kompost, torf, słoma, nawozy
zielone na przyoranie). Rośliny zielarskie
powinny być uprawiane w drugim roku po
zastosowaniu obornika. Nawożenie wapniowe stosuje się pod rośliny zasadolubne
(np. majeranek, lawenda, kozieradka), lub
w przypadku podniesienia pH do zasadowego na glebach kwaśnych. Tuż przed siewem niektóre zioła o drobnych nasionach
wymagają dodatkowej uprawki gleby - wałowania wałem gładkim lub kolczastym.
Nasiona roślin przeznaczonych do
uprawy w ogródkach przydomowych (np.
pietruszka, szczypiorek, lubczyk, czarnuszka, bazylia, melisa ogrodowa, majeranek, bylica estragon, rozmaryn lekarski, tymianek) możemy już wysiać na
przełomie marca i kwietnia do skrzynek, doniczek lub w inspektach, szklarniach, tunelach foliowych. Dzięki temu możemy przygotować rozsadę, którą
wysadzamy do gruntu po 15 maja, kiedy minie obawa wystąpienia przymrozków.
Na dno płaskich pojemników wsypujemy żwir, następnie odpowiednią
ilość ziemi kompostowej wymieszanej z piaskiem. Nasiona wysiewamy na
powierzchni podłoża lekko ugniatając i przysypujemy cienką warstwą piasku.
Pojemnik przykrywamy szybą lub folią i ustawiamy w miejscu słonecznym,
na parapecie. Gdy nasiona wykiełkują zdejmujemy szkło i lekko cieniujemy.
Przed wysadzeniem rośliny do gruntu należy ją zahartować. Po okresie wystąpienia ostatnich przymrozków rośliny przenosimy stopniowo na zewnątrz, aby
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mogły się powoli dostosować do warunków oświetlenia i temperatury w ogrodzie. Natomiast w inspektach podnosimy szkło (wietrzymy inspekty), które po
paru dniach zdejmujemy.
Wprost do gruntu możemy wysiać nasiona późną wiosną (na przełomie
kwietnia i maja), gdy ziemia będzie już nagrzana. Nasiona większości roślin
zielarskich mają niewielkie rozmiary długo kiełkują, dlatego też wysiewa się
je dość płytko (1-2 cm) w wyznaczonych rzędach. Następnie należy przysypać je cienką warstwą gleby i delikatnie podlewać. Do gruntu możemy wysiać
takie zioła jak: cząber ogrodowy, czarnuszkę siewną, kolendrę siewną, koper
ogrodowy, ogórecznik lekarski, kminek zwyczajny, lebiodkę pospolitą, miętę
pieprzową.
Rośliny wieloletnie takie jak np. mięta, melisa, estragon, kozłek lekarski,
lebiodka pospolita, tymianek, szałwia możemy rozmnażać poprzez ich podział
wczesną wiosną lub jesienią. Następnie sadzimy je w nowe miejsce i obficie
podlewamy. Każda podzielona roślina z kępy powinna mieć swoje korzenie
oraz pędy.
Można również rozmnażać rośliny poprzez pobieranie sadzonek zielnych,
które pozyskuje się latem. Odcinamy pędy dobrze ulistnionego wierzchołka
o długości ok. 5 – 10 cm, obrywamy dolne listki i umieszczamy końce w ukorzeniaczu. Następnie wsadzamy do wcześniej przygotowanego podłoża, zraszamy wodą i przykrywamy folią. Rośliny, z których możemy pobierać sadzonki zielne: szałwia, lawenda, rozmaryn, ruta zwyczajna.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie ziół należy bieżące spulchnianie i odchwaszczanie gleb, szczególnie jest to ważne w początkowej fazie wzrostu ziół. W ogródkach przydomowych odchwaszczanie
wykonujemy ręcznie. Rośliny rosnące na rabacie w zbyt dużym zagęszczeniu
przerywamy. Bardzo ważne jest również regularne i umiarkowane podlewanie
roślin, szczególnie na glebach lekkich i w czasie upałów lub wiosną, gdy rośliny są jeszcze małe i wrażliwe na suszę. Obfitszego podlewania wymagają
mięta i ogórecznik. Najlepiej rośliny podlewać wieczorem lub wcześnie rano.
Systematycznie usuwamy części roślin uszkodzone przez szkodniki lub choroby. W przypadku wystąpienia chorób grzybowych można zastosować preparaty
naturalne np. biosept, bioczos.
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Przycinamy wierzchołki młodych roślin (uszczykiwanie) w celu ich rozkrzewienia. Do innych zabiegów pielęgnacyjnych zalicza się również ściółkowanie gleby wokół roślin np. torfem, korą, lub trocinami oraz okrywanie roślin
wieloletnich (szałwię, lawendę, tymianek, hyzop) na zimę. Do zabezpieczania
roślin przed mrozami możemy użyć słomę, torf, kompost, stroisz, suche liście.
Wiosną usuwamy pędy uszkodzone przez mróz. Rośliny jednoroczne uprawiane w doniczkach przenosimy do pomieszczeń na okres chłodów, a uprawiane
w gruncie wykopujemy, przesadzamy do doniczek i postępujemy podobnie.
Zdrowe egzemplarze np. bazylii, cząbru, majeranku, melisy, tymianku, szałwii
mogą przetrwać do wiosny, pod warunkiem, że będą odpowiednio podlewane.
Starsze pędy roślin wieloletnich przycinamy na wiosnę w celu ich odmłodzenia i rozkrzewienia, a u roślin uprawianych na korzeń usuwa się pąki kwiatowe (np. u kozłka lekarskiego, arcydzięgla).

ODDZIAŁYWANIE NA INNE ROŚLINY (ALLELOPATIA)
Poszczególne gatunki posadzone obok siebie mogą oddziaływać na siebie
korzystnie np. stymulując wzrost, odstraszając szkodniki lub wpływać negatywnie na ich wzrost (zwiększając stopień porażenia roślin przez choroby)
poprzez wydzieliny z korzeni bezpośrednio do gleby, wydzielane z liści i wymywane przez deszcz do gleby oraz uwalniane z roślin w postaci substancji
lotnych.
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Przykłady wzajemnego oddziaływania na siebie roślin zielarskich
i warzywnych
Gatunek

Korzystny wpływ na:

Negatywny wpływ
na:

Bazylia pospolita

pomidor, ogórek, warzywa kapustne ruta, majeranek

Bylica estragon

lubczyk, ogórki, kapustne,

Bylica piołun

porzeczka (ogranicza szkodniki)

Cząber ogrodowy

koper, burak, sałata, fasola (odstrasza mszyce), rośliny cebulowe

Hyzop lekarski

brokuł, kapusta, winorośl

rzodkiewka

Kminek pospolity

groch

Kolendra

brokuł, anyż

fasola, cebula,
czosnek, bylica piołun
koper włoski, koper
ogrodowy

Koper ogrodowy
Lawenda
wąskolistna
Majeranek
ogrodowy
Melisa lekarska

koper

cebula, kapusta, ogórek, groch,
kolendra,
roszponka, sałata, szałwia, marchew, pomidor,
bylica
piołun
ziemniak, burak, cykoria
większość warzyw (np. sałata, burak, groch, fasola, marchew)
koper, cebula, warzywa kapustne

fasola, bazylia, ruta

wiele roślin uprawnych

pysznogłówka

pokrzywa, fasola, marchew, kapusta, rumianek
sałata, pomidor, groch
Nasturcja pospolita drzewa owocowe, róże, dynia, ziemniak, fasola, pomidor
Ogórecznik lekarski pomidor, truskawka, dynia, rośliny
kapustne, cukinia, kalarepa
Pietruszka
rzodkiew, rzodkiewka, pomidor,
sałata
zwyczajna
cebula, aksamitka

Mięta pieprzowa

Rozmaryn lekarski

szałwia, marchew, kapusta

róża, fasola, koper włoski, kapusta,
marchew, rozmaryn
Tymianek pospolity truskawki, na obwódki warzyw odstrasza mszyce

Szałwia lekarska
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bylica piołun

Zbiór i konserwowanie ziół
Jako surowiec zielarski, wykorzystywana jest ta część rośliny, która zawiera najwięcej tzw. substancji biologicznie czynnych takich jak glikozydy, flawonoidy (ruta, fiołek), alkaloidy (mak), garbniki (szałwia, dąb), olejki eteryczne
(lawenda, mięta, kminek), antocyjany (aronia, czarna porzeczka), saponiny
(mydlnica), śluzy (kozieradka, prawoślaz), gorycze (piołun, krwawnik, dziurawiec). Związki biologicznie czynne tworzą się w różnych fazach wegetacji
roślin. Surowcem zielarskim mogą być: kłącza, korzenie, ziele, liście, kwiat,
owoc, nasiona, pączki oraz kora. Aby uzyskać surowiec wysokiej jakości należy przestrzegać pewnych zasad, związanych z jego terminem zbioru oraz późniejszą obróbką.
Ze względu na sposób użytkowania zioła możemy podzielić na:
→→ przyprawowe - wzbogacające smak i zapach potraw np. majeranek,
imbir, bazylia, tymianek i inne,
→→ olejkodajne - z których pozyskuje się olejki eteryczne np. mięta pieprzowa,
→→ lecznicze - zawierające substancje pomocne w leczeniu wielu schorzeń
i dolegliwości,
→→ miododajne - wytwarzające duże ilości nektaru np. melisa lekarska,
→→ garbnikowe - zawierające duże ilości garbników, służące do zabezpieczania np. surowej skóry (kora dębu),
→→ barwierskie - wykorzystywane do barwienia tkanin, skóry czy wyrobów cukierniczych np. krokosz barwierski.

ZBIÓR
Z wielu gatunków ziół szczególnie uprawianych w pojemnikach w naszych
domach możemy korzystać praktycznie przez cały rok. Zioła z ogrodu możemy
pozyskiwać od wiosny do jesieni. Najlepiej zbierać je, gdy są w pełni dojrzałe
i mają optymalne walory smakowe i zapachowe.
Poszczególne grupy surowców zielarskich należy zbierać według podobnych zasad i w odpowiednim terminie właściwym dla danego gatunku. Usta13

lając termin zbioru powinniśmy brać pod uwagę warunki pogodowe, porę dnia
oraz porę roku podczas zbioru, sposób zbioru, a także czystość surowca. Zbiór
najlepiej wykonywać w dni suche, słoneczne, bezwietrzne, w późnych godzinach rannych po obeschnięciu rosy. Zioła ścinamy na wysokości 10 – 15 cm od
ziemi za pomocą ostrych nożyc lub sekatora.
Ziele zbieramy przed lub na początku kwitnienia np. mięta pieprzowa, bazylia pospolita, tymianek pospolity, sasanka pospolita. Liście najlepiej zbierać
wiosną lub przed kwitnieniem np. szałwia lekarska, żółtlica drobnokwiatowa.
Najbardziej pracochłonny jest zbiór kwiatów, który dokonujemy sukcesywnie,
gdy mają odpowiednią dla gatunku wielkość i barwę. Kwiaty najlepiej zbierać
na początku kwitnienia (np. kwiaty mniszka, aby nie uległy rozsypaniu podczas
suszenia), stokrotki, lawendy, rumianku pospolitego, wiązówki błotnej) lub
w jej pełni. Z nagietka lub bławatka można zbierać same płatki. Nasiona i owoce zbieramy, gdy są w pełni dojrzałe np. nasiona czarnuszki siewnej, kozieradki
pospolitej, kminku. Korzenie roślin jednorocznych wykopujemy w dowolnym
momencie okresu wegetacyjnego rośliny, roślin dwuletnich - jesienią pierwszego roku wzrostu lub wiosną drugiego. Natomiast korzenie roślin wieloletnich
jesienią, zimą lub wiosną np. mniszek lekarski, żywokost lekarski, kozłek lekarski. Kłącza wykopujemy wczesną wiosną lub jesienią. Surowiec zielarski
możemy używać świeży lub po przetworzeniu.

SUSZENIE
Suszenie jest najpopularniejszym sposobem na zachowanie właściwości
ziół. Suszenie powinno się przeprowadzać zaraz po zbiorze. Sposób suszenia
zależy od rodzaju pozyskanej części rośliny. Ziele możemy suszyć wiążąc je
w niewielkie pęczki i zawieszając w przewiewnym miejscu wierzchołkiem
w dół. Całe rośliny, liście i kwiaty możemy układać cienką warstwą na papierze,
specjalnych sitach. Proces suszenia przebiega najkorzystniej w zacienionym,
ciepłym i przewiewnym miejscu np. na strychu. Optymalna temperatura do
suszenia to 35oC. Owoce mięsiste możemy suszyć w piekarniku lub w suszarce
do warzyw. Początkowa temperatura suszenia wynosi 30oC, później zwiększamy ją do 60oC. Korzenie i kłącza czyścimy przed suszeniem i kroimy na kawałki. Korę suszymy w temperaturze 60 – 70o C. Prawidłowo wysuszoną korę
możemy przechowywać nawet przez kilka lat. Owocostany możemy suszyć
w papierowych torebkach zawieszone w dół przez ok. 1–2 tygodnie, aż obsypią
się nasiona.
14

ZAMRAŻANIE
Zamrażanie jest najprostszym sposobem konserwowania ziół. Dzięki zamrażaniu zioła zachowują swój zapach, barwę oraz smak. W ten sposób możemy przechowywać np. bazylię, kolendrę, koper ogrodowy, koper włoski, trawę
cytrynową, miętę, pietruszkę, tymianek. Umyte i wysuszone liście lub pędy
ziół możemy zamrażać w woreczkach do mrożenia, plastikowych pojemnikach
lub w pojemnikach do kostek lodu. Tak przygotowane możemy dodawać do
potraw gotowanych, napojów.

POZOSTAŁE METODY KONSERWACJI ZIÓŁ
Zioła możemy zasolić używając do tego sól morską lub niejodowaną sól
kuchenną. Do zasolenia nadają się takie zioła jak np. lubczyk, pietruszka, cząber, majeranek.
Zioła o intensywnym zapachu możemy konserwować
w oleju, occie winnym lub alkoholu. Świeże gałązki umieszcza
się w butelkach lub innych naczyniach, zalewa olejem, octem
lub alkoholem i zakręca. Tak
zabezpieczone zioła możemy
przechowywać przez dłuższy
czas. Oleje i octy ziołowe są
dobrym dodatkiem do sałatek,
sosów, marynat do mięs. Do
sporządzania oleju ziołowego
możemy użyć: bazylii, cząbru,
estragonu, mięty, majeranku,
tymianku, rozmarynu, lawendy.
Do przygotowania octów ziołowych możemy wykorzystać
bazylię, miętę, rozmaryn, tymianek, cząber, estragon, melisę, koper włoski i ogrodowy,
lawendę.
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Charakterystyka
wybranych ziół
Nazwa
rośliny

Trwałość
roślin

Wymagania

Arcydzięgiel
litwor

dwuletnia

Bazylia
pospolita

jednoroczna

Cząber
ogrodowy

jednoroczna

Kminek
zwyczajny

dwuletnia

Kolendra
siewna

jednoroczna

Koper
ogrodowy

jednoroczna

Lawenda
wąskolistna

wieloletnia stanowisko
słoneczne, gleba
żyzna,
wapienna
jednostanowisko
roczna
słoneczne, gleba
żyzna,
wapienna

Majeranek
ogrodowy

Termin
siewu

stanowiska
słoneczne lub
półcieniste, gleby
żyzne,
próchniczne
stanowisko
słoneczne, rośl.
wrażliwa na
chłody
stanowisko
słoneczne, gleby
lekkie wapienne

VIII – IX
rozsadnik

stanowisko
słoneczne, gleba
żyzna,
wapienna
gleba ciepła
zasobna w wapń

Termin
zbioru

Surowiec Zastosowanie

korzenie,
kłącza,
jesień
w drugim
roku
VII - IX

korzenie,
kłącza,
nasiona,
ogonki
liściowe
ziele,
liście

przyprawowe,
lecznicze

poł. IV
grunt

VII
początek
kwitnienia

ziele

przyprawowe,
lecznicze

III/ IV
grunt

VII drugi rok nasiona
(owoce)

przyprawowe,
lecznicze

III – IV
grunt

liście cały
okres wegetacji,
VIII nasiona
ziele, świeże liście
cały okres
wegetacji,

nasiona

przyprawowe,
przemysł
perfumeryjny

ziele,
nasiona
(ze zbrązowiałych
baldachów)
kwiatostany

przyprawowe,
lecznicze

ziele

przyprawowe,
lecznicze

IV/V
inspekt,
skrzynki

stanowisko
III – VII
słoneczne, gleba grunt
żyzna,
przepuszczalna

III lub XI
rozsadnik

VII
początek
kwitnienia

późna
jesień lub
III - IV
inspekt,
skrzynki

VI – VII
początek
kwitnienia,
IX drugi
zbiór
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przyprawowe

przyprawowe,
lecznicze

Melisa
lekarska

Mięta
pieprzowa

Nagietek
lekarski
Szałwia
lekarska

Tymianek
pospolity

wieloletnia stanowisko
słoneczne, gleba
żyzna,
wapienna
wieloletnia stanowisko
słoneczne,
wilgotne, gleba
żyzna,
wapienna
jednostanowisko
roczna
słoneczne,
wilgotne,

III – IV
inspekt

VII – VIII
ziele,
przed
liście
kwitnieniem

lecznicze,

jesień lub
III – IV
grunt

VI – VII- I
zbiór
VIII – IX- II
zbiór

ziele,
liście

herbatki
lecznicze

III – VI
grunt

VI - IX

kwiaty

lecznicze

wieloletnia stanowisko
słoneczne,
wilgotne, gleba
żyzna,
wapienna
wieloletnia stanowisko
słoneczne,
wilgotne, gleba
wapienna
piaszczystogliniasta

IV
inspekt

VII - IX

liście

lecznicze

poł. IV
rozsadnik

VII
początek
kwitnienia

liście,
przyprawowe,
ziele otarte lecznicze

olejek
w perfumerii
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