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DEFINICJA ZIÓŁ I ICH PODZIAŁ

Ziołami nazywamy rośliny, zawierające związki chemiczne, które oddziałują 

na organizm człowieka. 

Zioła dzielimy na:

▪ zioła lecznicze, o silnym działaniu fizjologicznym, 

▪ zioła przyprawowe (np. bazylia, cząber, majeranek, tymianek, estragon, hyzop),

▪ przyprawy warzywne (np. cebula, czosnek, szczypiorek, pietruszka),

▪ przyprawy aromatyczne (np. pieprz, imbir, goździk, wanilia).
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SUROWIEC ZIELARSKI

▪ kłącza (Rhizoma), 

▪ korzenie (Radix), 

▪ pędy (Turio), 

▪ kora (Cortex), 

▪ liście (Folium), 

▪ kwiaty (Flos), 

▪ owoce (Fructus), 

▪ nasiona (Semen), 

▪ pączki (Gemmae), 

▪ ziele (Herba) – cała nadziemna 
część roślin niezdrewniałych.

Głównymi składnikami ziół leczniczych i przyprawowych są olejki eteryczne,
alkaloidy, garbniki, glikozydy, fitoncydy, cukrowce, kwasy organiczne,
witaminy, sole mineralne. Wszystkie wymienione związki występują w różnych
częściach roślin i w różnych ilościach, dlatego surowcem zielarskim mogą być:
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POSTACIE ZIÓŁ LECZNICZYCH

W fitoterapii stosuje się najczęściej następujące formy przyrządzania surowców zielarskich:

▪ Macerat (Maceratio). Otrzymuje się przez zalanie ziół przegotowaną, ochłodzoną wodą
i pozostawienie pod przykryciem na kilka godzin (2-8). Po tym czasie macerat należy przecedzić.
Na jedną porcję wodnego maceratu, naparu, odwaru używa się zwykle 1 łyżkę stołową suszonego
surowca, zalanego szklanką wody.

▪ Napar (Infusum). Sporządza się przez zalanie ziela wrzącą wodą i pozostawienie go pod
przykryciem na około 15 minut. Napary nie nadają się do przechowywania, należy je przyrządzać
przed użyciem.

▪ Wywar (Odwar) (Decoctum). Jest wodnym wyciągiem, uzyskiwanym przez gotowanie
rozdrobnionego surowca przez kilka lub kilkanaście minut (najczęściej 2-10). Podobnie jak napar,
nie nadaje się do przechowywania.



POSTACIE ZIÓŁ LECZNICZYCH

▪ Nalewka (Tinctura).

▪ Jest dość trwałą postacią leku. Otrzymuje
się ją przez zalanie ziela spirytusem, wódką
lub winem. Wyrabia się nalewki proste
(z surowca jednorodnego) oraz nalewki
złożone.

▪ Wyciąg (Extractum)

▪ Jest stężonym wyciągiem wodnym lub
spirytusowym. Otrzymywany z surowców
roślinnych metodą ekstrakcji ciągłej,
w temperaturze pokojowej. Sporządza się
je w proporcji: 1 część surowca – 1 część
rozpuszczalnika.

Nalewka z czarnej porzeczki
Przyrządzana ze świeżych owoców - na 1 część 
owoców bierze się 10 części wódki. Proporcje 
można zmieniać, zwiększając ilość owoców, 

wtedy otrzymamy wyciąg o mniejszym stężeniu 
alkoholu. Otrzymany specyfik poprawia krążenie 

i przeciwdziała przeziębieniom.



BENEDYKTYNKA – LEGENDARNA NALEWKA

Składniki

▪ 1/2 litra spirytusu 96%,

▪ 1/4 litra wody,

▪ 20 dag cukru,

▪ po szczypcie przypraw: goździków, 
cynamonu, szafranu, czarnego pieprzu, 
anyżku, kardamonu, majeranku, kminku,

▪ po szczypcie ziół: mięty, lawendy, tymianku, 
korzenia rabarbaru, piołunu,

▪ 6 pestek jabłek.

Wykonanie

▪ Zrobić syrop wody i cukru, połączyć ze 
spirytusem. 

▪ Zalać wszystkie składniki za wyjątkiem 
szafranu i lawendy. Odstawić na godzinę. 

▪ Następnie dodać szafran i lawendę, ale 
tylko na 15 minut. 

▪ Wreszcie zlać, przefiltrować przez bibułę 
filtracyjną, przelać do butelek, te 

zakorkować, zalakować 
i wynieść na 2-3 miesiące do piwnicy by 

dojrzała. Oczywiście im dłużej tym lepiej.



ZIOŁA I … ZAKONNICY

▪ Początki ogrodów i kącików zielarskich sięgają starożytności. Już wówczas uprawiano
w nich wiele gatunków roślin leczniczych oraz roślin stosowanych do przyprawiania potraw.

▪ W czasach średniowiecza ogrody znajdowały się często wewnątrz murów zamkowych, gdzie
oprócz roślin zielarskich uprawiano wiele gatunków roślin ozdobnych. Nazywano te ogrody
herbariami (zielnik).

▪ Niemałą zasługę w tej dziedzinie przypisuje się zakonnikom. Zakładali oni i urządzali ogrody
przyklasztorne według ścisłych wzorów. Uprawiane w nich rośliny były zbierane, suszone
i przechowywane w specjalnych pomieszczeniach. Później powstały apteki przyklasztorne,
w których surowce zielarskie przerabiano i mieszano ze sobą, wytwarzając odpowiednie „ziółka”
przeciwko konkretnym chorobom.
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ŚW. HILDEGARDA (1098-1179)

▪ Na początku XIII wieku rozpoczął się proces
beatyfikacyjny, jednak dokumenty przesłane z
Moguncji okazały się na tyle niewystarczające,
że proces został wstrzymany.

▪ Do kalendarza liturgicznego dodana została
w 1971 roku.

▪ Dnia 10 maja 2012 roku papież Benedykt XVI
ogłosił ją jako świętą, a 7 października 2012 r.
ogłosił św. Hildegardę z Bingen doktorem
Kościoła.



ZNACHORKI, ZIELARKI, SZEPTUNKI ….

Chałupa znachorki zielarki z Lipnicy Festyny zielarskie



ZIOŁOWE OGRODY PRZYDOMOWE

▪ uprawa tradycyjna: zioła uprawiane w gruncie (np. przeznaczone na jednokrotny zbiór),

▪ uprawa na rabatach podwyższanych,

▪ uprawa w pojemnikach (rośliny dobrze znoszące uszczykiwanie).



ZIOŁOWY OGRÓD NATURALISTYCZNY



ZIOŁA NA SKALNIAKU

1. Macierzanka cytrynowa

2. Hyzop lekarski

3. Szałwia lekarska

4. Lebiodka pospolita

5. Kozłek lekarski

6. Cząber górski

7. Macierzanka wczesna

8. Lawenda wąskolistna

9. Macierzanka ogrodowa

10. Szczypior

11. Macierzanka wczesna

12. Zioła jednoroczne, np.     
bazylia

13. Jeżówka purpurowa



PODWYŻSZONE RABATY ZIOŁOWE

wys. 20-30 cm, 60-75 cm; 75-90 cm; szer. 60 cm lub 120 cm



AROMATOTERAPIA W SALONIE OGRODOWYM



DOMOWE OGRÓDKI



CZAS ZBIORU DECYDUJE O WARTOŚCI SUROWCA

▪ Właściwości lecznicze roślin, czy poszczególnych ich organów, zmieniają się w okresie
wegetacji.

▪ Ustalając termin, należy zwrócić uwagę na warunki pogodowe i agrotechniczne w czasie
wzrostu roślin, porę roku, porę dnia, pogodę w czasie zbioru, sposób zbioru, czystość
surowca.



ZASADY ZBIORU

▪ Liście zbiera się w miarę wzrostu rośliny. Jednorazowo można pobrać najwyżej jedną trzecią liści
rośliny. Zbieramy je zazwyczaj rano, po obeschnięciu porannej rosy. Gromadzą się
w nich wtedy olejki eteryczne dla ochrony przed nadmiernym gorącem (parowanie olejków ochładza
liście) oraz szkodnikami i chorobami. Do zbioru przystępujemy przed kwitnieniem lub w początkowej
jego fazie. Można zbierać pojedyncze liście lub całe rośliny, pędy i dopiero później obrywać liście,
czasem nawet dopiero po wysuszeniu.

▪ Ziele zbieramy tuż przed rozwinięciem się kwiatów lub w czasie pełnego kwitnienia, kiedy rośliny
zawierają najwięcej związków czynnych. Rośliny roczne ścinamy 8 cm nad powierzchnią gleby. Jeśli
zbioru dokonuje się 2 lub 3 razy w roku z tej samej rośliny, pozostawia się za każdym razem taką jej
część (zwykle 5-15 cm nad powierzchnią gleby), aby mogła wypuścić nowe pędy. Z roślin
wieloletnich ścinamy tylko jedną trzecią z ich wysokości.



MIĘTA – KRÓLOWA WŚRÓD ZIÓŁ

Gatunek Zastosowanie

mięta wodna kulinarne, przemysł perfumeryjny

mięta kukurydziana ozdobne, przemysł chemiczny, spożywczy

mięta imbirowa olejek eteryczny

mięta okrągłolistna, mięta jabłkowa
przemysł chemiczny, perfumeryjny,

farmaceutyczny, spożywczy 

mięta korsykańska ozdobne, przemysł chemiczny, spożywczy

mięta kędzierzawa
kulinarne, przemysł chemiczny, perfumeryjny, 

farmaceutyczny, spożywczy

mięta pieprzowa
przemysł chemiczny, perfumeryjny,

farmaceutyczny, spożywczy



ZRÓŻNICOWANIE MORFOLOGICZNE LIŚCI MIĘTY PIEPRZOWEJ



ZASTOSOWANIE KULINARNE MIĘTY

▪ Drobno posiekanymi listkami mięty można posypać
gotowane ziemniaki, frytki, sałatkę z pomidorów, twarożek.

▪ W sosach, farszach miesza się liście mięty z innymi ziołami tj.
hyzopem, cząbrem, estragonem, a szczególnie z szałwią.

▪ Jeden liść mięty dodany do sosu pieczeniowego bardzo
podnosi jego smak.

▪ Rewelacyjnie smakuje ryba w sosie miętowym.

▪ Jest bardzo dobrym dodatkiem do napojów chłodzących.

▪ Stanowi składni ciast o smaku miętowym. Ciasto maślankowo-kukurydziane 
z makiem, kokosem i miętą



ZIELE ZBIERANE WIOSNĄ

▪ bagno zwyczajne, 

▪ barwinek pospolity, 

▪ glistnik jaskółcze ziele, 

▪ tasznik pospolity, 

▪ bluszczyk kurdybanek,

▪ fiołek trójbarwny, 

▪ jasnota biała, 

▪ przywrotnik pasterski, 

▪ marzanka wonna, 

▪ pokrzywa zwyczajna. 

Liście

▪ babka lancetowata, 

▪ bobek trójlistkowy, 

▪ lepiężnik różowy,

▪ pokrzywa zwyczajna,

▪ brzoza brodawkowata.



ZIELE LATA

▪ Zaraz w pierwszych dniach lata w ogrodach i na plantacjach
zielarskich przystępujemy do zbioru ziela dziurawca, drapacza
lekarskiego, krwawnika pospolitego, szanty zwyczajnej, wiązówki
błotnej, bylicy bożego drzewka, bylicy estragon, glistnika,
karczocha zwyczajnego, serdecznika pospolitego, jeżówki
purpurowej, pokrzywy zwyczajnej, fiołka trójbarwnego, rdestu
ostrogorzkiego.

▪ Na drugą połowę lipca przypada czas zbioru wszystkich roślin
zielarskich z rodziny jasnotowatych: lebiodka pospolita, melisa
lekarska, mięta pieprzowa, majeranek ogrodowy, bazylia pospolita,
hyzop lekarski, cząber ogrodowy, kocimiętka cytrynolistna.



ZASADY ZBIORU (CD.)

▪ Kwiaty i kwiatostany zbieramy na początku lub w pełni kwitnienia, nigdy zaś po przekwitnieniu.
Wybieramy godziny popołudniowe w pogodne, suche dni, gdy kwiaty są w pełni otwarte.

▪ Nasiona i owoce zbieramy w ciepłe dni, tak dobierając termin, aby rośliny nie zdążyły się rozsiać.
Owoce suche należy zbierać w dni pochmurne, przed obeschnięciem rosy. Owoce mięsiste zrywa
się tuż przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, gdy owoc da się łatwo oddzielić od szypułki. Zbiór
wykonujemy w dni suche i słoneczne.



LISTA JADALNYCH KWIATÓW
▪ akacja (! gałązki trujące!)
▪ aksamitka
▪ bazylia
▪ begonia
▪ bergamotka
▪ bez czarny (! gałązki 

trujące!)
▪ bez lilak
▪ bluszczyk kurdybanek
▪ bodziszek
▪ bratek
▪ brzoskwinia
▪ chaber
▪ chryzantema
▪ cukinia
▪ cykoria
▪ cytryna
▪ czosnek
▪ dynia
▪ dziewanna
▪ dziurawiec
▪ fasola

▪ fiołek
▪ fiołek afrykański
▪ floks
▪ forsycja
▪ frezja
▪ fuksja
▪ funkia
▪ goździk
▪ grusza
▪ gwiazdnica
▪ hibiskus
▪ hyzop
▪ jabłoń
▪ jasnota biała
▪ jaśmin
▪ jeżówka
▪ jeżyna
▪ judaszowiec
▪ kabaczek
▪ karczoch
▪ koniczyna
▪ koper

▪ krwawnik
▪ lawenda
▪ liliowiec (na surowo może 

wywołać alergię)
▪ lipa
▪ lucerna
▪ lwia paszcza
▪ magnolia
▪ majeranek
▪ mak
▪ malina
▪ malwa
▪ mieczyk
▪ mięta
▪ miodunka
▪ mniszek
▪ nagietek
▪ nasturcja
▪ niecierpek
▪ niezapominajka 
▪ ogórecznik
▪ oregano

▪ pelargonia
▪ petunia
▪ pierwiosnek
▪ pigwa
▪ piwonia
▪ podbiał
▪ pomarańcza
▪ por
▪ poziomka
▪ rozmaryn
▪ róża
▪ rukola
▪ rumianek
▪ rzeżucha łąkowa
▪ rzodkiewka
▪ salsefia
▪ słonecznik
▪ stokrotka
▪ storczyk
▪ surfinia
▪ szałwia
▪ szczawik zajęczy

▪ szczypiorek
▪ ślaz
▪ śliwka
▪ truskawka
▪ tymianek
▪ wiązówka
▪ wiciokrzew japoński
▪ wiesiołek
▪ wiśnia
▪ wrzos
▪ wyka



ZASADY ZBIORU (CD.)

▪ Korzenie i kłącza zbieramy pod koniec okresu wegetacyjnego: jesienią, gdy nadziemne części roślin zaczynają
zamierać lub wczesną wiosną, jeszcze przed wypuszczeniem przez nie liści. W tych okresach w kłączach i
korzeniach są cenne substancje, które w okresie wegetacji roślin tracą swoje właściwości lecznicze. Części
podziemne roślin możemy zbierać niezależnie od pogody (po zbiorze korzenie zwykle płucze się wodą).
Rośliny dwuletnie wykopujemy pod koniec pierwszego roku wegetacji. Korzenie roślin wieloletnich zbieramy
po drugim lub trzecim roku, gdy zawierają dużo związków czynnych.

▪ Kora pozyskiwana jest wiosną. Okres, w którym pączki zaczynają pęcznieć, jest odpowiedni do jej
zdejmowania, gdyż w tym czasie łatwo odstaje od drewna. Łatwiej też obłupuje się ją przy wilgotnej pogodzie.
Korę powinno się zbierać z młodych gałązek i pni, z drzew już ściętych bądź w miejscach wyznaczonych do
zbioru przez administrację leśną.

▪ Odpowiednim okresem zbioru pączków jest bardzo wczesna wiosna, gdy zaczynają one rosnąć, pęcznieją,
stają się lepkie i nabierają właściwego aromatu. W tym czasie zawierają najwięcej cennych substancji czynnych.
Pozyskuje się je wyłącznie z drzewek wyciętych w czasie czyszczeń, w młodniku.



PRZYKŁADOWE ZIOŁA Z PRZEZNACZENIEM NA ZBIÓR KORY I KORZENI

W OKRESIE WIOSENNYM

▪ Kora pozyskuje się ją z młodych pędów wierzby purpurowej i białej, kaliny koralowej,
kasztanowca zwyczajnego, kruszyny pospolitej, jesionu wyniosłego, dębu
szypułkowego, orzecha włoskiego.

▪ Wiosna jest okresem zbioru korzeni mydlnicy lekarskiej, pokrzywy zwyczajnej oraz
kłączy perzu właściwego, kłączy i korzeni lubczyku ogrodowego, kozłka lekarskiego
i arcydzięgla lekarskiego.

Kora wierzby białej Korzeń pokrzywy zwyczajnej



PĄCZKI TOPOLI, BRZOZY I SOSNY

▪ Zbiera się bardzo wczesną wiosną, kiedy zaczynają pęcznieć, stają się lepkie i nabierają
odpowiedniego aromatu.

▪ Okres przydatności roślin do zbioru jest bardzo krótki, trwa ledwie kilka dni.

▪ Pączki pozyskuje się z drzewek wyciętych w czasie czyszczeń w młodniku. Pączki brzozy
uzyskuje się przez omłot wysuszonych drobnych gałązek. Po omłocie należy je oczyścić na
wialni i posortować.

▪ Pączki brzozy i topoli suszy się w suszarniach powietrznych lub ogrzewanych w temperaturze
nie przekraczającej 40°C.

▪ U sosny najcenniejszym surowcem są pączki szczytowe, występujące w tzw. koronkach,
składających się z 5-7 pączków, które ścina się nożem lub sekatorem, bezpośrednio pod ich
nasadą.

▪ Pączki sosny muszą być zamknięte i powleczone żywicą, gwarantuje to uzyskanie dobrej
jakości surowca.

▪ Pączki sosny należy wysuszyć w temperaturze do 25°C. Wyższa temperatura podczas suszenia
powoduje otwieranie się łusek i utratę żywicy. Dobrze wysuszone pączki sosny powinny być
gładkie, bez otwartych łusek, powleczone żywicą, o zielonkawej barwie na przekroju.



UTRWALANIE / KONSERWACJA ZIÓŁ

▪ Suszenie,

▪ Mrożenie,

▪ Przetwarzanie, np.: oleje ziołowe, masło ziołowe, octy ziołowe, octy kwiatowe.



SUSZENIE ZIÓŁ LECZNICZYCH I PRZYPRAWOWYCH

▪ Rozpoczynamy je jak najszybciej po zbiorze.

▪ Do suszenia stosuje się początkowo temperaturę niższą, następnie podwyższa się ją w celu

dosuszenia.

▪ Poszczególne gatunki ziół suszymy osobno.

▪ Surowce można suszyć termicznie lub naturalnie.

▪ Suszenie naturalne odbywa się w miejscach przewiewnych, wolnych od obcych zapachów,

zabezpieczone przed kurzem, niedostępne dla zwierząt domowych, w cieniu

▪ Suszenie termiczne przeprowadza się w suszarniach komorowych, tunelowych, taśmowych

i bębnowych typu holenderskiego.

▪ Optymalna temperatura suszenia surowców olejkowych wynosi od 30 do 35°C, a pozostałych od 40

do 50°C.



SUSZENIE ZIÓŁ



ZAMRAŻANIE ZIÓŁ

▪ Świeże i młode liście zamrożone zachowują swoją barwę, aromat i większość składników
odżywczych.

▪ Tracą jednak (zwłaszcza te bardziej delikatne, jak trybula, bazylia, estragon) swoje właściwości
lecznicze.

▪ Zioła (najlepiej w całości, gdyż posiekane tracą część aromatu) należy pakować w plastikowe
woreczki i umieścić w miejscu zamrażania.

▪ Liście można też drobno poszatkować, napełnić nimi formy do kostek lodu i zalać wodą (jedna
kostka zawiera 1 łyżeczkę ziół). Kwiaty i liście roślin, takich jak ogórecznik czy mięta, mrożone
w kostkach lodu, są atrakcyjnym dodatkiem do napojów i deserów.



ZAMRAŻANIE ZIÓŁ



MROŻENIE ZIÓŁ METODĄ TRADYCYJNĄ



MROŻENIE ZIÓŁ W OLIWIE Z OLIWEK

▪ Pamiętaj! Oliwa z oliwek gęstnieje przy temperaturze 40C.

▪ Przy 00C w oliwie tworzą się małe grudki. Jest to całkowicie normalny proces, który nie
zmienia składu i właściwości oliwy.



MASŁO ZIOŁOWE

▪ Do sporządzania masła nadają się zwłaszcza bazylia, czosnek, estragon, koper, pietruszka,
lebiodka, mięta i tymianek.

▪ Świeże masło o temperaturze pokojowej uciera się ręcznie lub mikserem z ziołami na jednolitą
masę, dodając pod koniec ucierania trochę soku z cytryny.

▪ Na 100 g masła należy dodać 4 łyżki stołowe świeżych, drobno posiekanych ziół.

▪ Tak przygotowane masło umieszcza się w małych słoikach i wstawia do zamrażalnika lub
przechowuje w lodówce (w szczelnie zamkniętym słoiku możemy je przechowywać przez 2-3
tygodnie).



OLEJE ZIOŁOWE

▪ Czysty słoik luźno napełnić świeżo zebranymi ziołami i zalać
je olejem z krokoszu lub słonecznikowym, o temperaturze
pokojowej.

▪ Przykryć gazą i zostawić na 2 tygodnie do naciągnięcia
(codziennie potrząsać słoikiem). Następnie olej przecedzić
przez gazę i sprawdzić smak.

Zioła do olejów:

▪ wytrawne - bazylia, cząber, czosnek, estragon, fenkuł,
majeranek, mięta, rozmaryn, tymianek, lubczyk;

▪ słodkie – goździk ogrodowy, lawenda, płatki róży.



OCTY ZIOŁOWE

▪ Świeżo zebrane zioła należy zgnieść i napełnić nimi luźno słoik, zalać zioła ciepłym, ale nie
gorącym octem po brzeg słoika i zamknąć odporną na działanie kwasu zakrętką.

▪ Tak pozostawić na 2 tygodnie, codziennie wstrząsając.

▪ Po tym czasie sprawdzić smak. Jeśli jest za słaby, przecedzić ocet i zalać nim nową porcję
świeżych ziół.

▪ Octy możemy przechowywać w tym samym słoiku lub przecedzić przez gazę i przelać do butelki.
Dla celów dekoracyjnych do wnętrza butelki można włożyć gałązki świeżych ziół.

▪ Octy ziołowe można przyrządzać zarówno z ziół świeżych, jak i suszonych.

▪ Zioła do octu to bazylia, cząber, czosnek, estragon, fenkuł, majeranek, melisa, mięta, rozmaryn,
trybula, tymianek



OCTY KWIATOWE

▪ Sporządza się w ten sam sposób i najczęściej
używa się ich do sałatek owocowych.

▪ Można przyrządzać octy wielokwiatowe, łącząc po
1 części goździków i rozmarynu oraz po 2 części
płatków róży i kwiatu czarnego bzu.

▪ Kwiaty do octu to bez czarny, fiołek pachnący,
lawenda, nasturcja, rozmaryn, tymianek.

Różowy ocet ziołowy

Potrzebne są:

▪ świeże kwiaty

▪ domowy ocet jabłkowy (lub inny o jasnej barwie)

▪ zakręcana butelka lub słoik (najlepiej z ciemnego szkła)

▪ muślinowy lub batystowy woreczek



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OCTU RÓŻANEGO

▪ Zbierz kwiaty na czystej łące, a następnie rozłóż na 30 minut na papierze, aby pozbyć
się ewentualnych owadów i pajęczaków. Nie płucz!

▪ Słoik wyparz i wypełnij luźno świeżymi kwiatami do 3/4 objętości. Nie upychaj ich
ciasno, bo za duża ilość kwiatów mogłaby doprowadzić do powstania pleśni.

▪ Słoik dopełnij ciepłym octem, tak aby przykryć wszystkie kwiaty. Zostaw ok. 2 cm
przestrzeni. Materiał ziołowy powinien mocno osiąść i zajmować pół słoika.

▪ Odstaw słoik w ciemne miejsce na 2-3 tygodnie. Codziennie wstrząsaj. Ocet
stopniowo będzie nabierał kwiatowego koloru i aromatu.

▪ Kiedy uznasz, że macerat jest wystarczająco ziołowy, przefiltruj i dobrze odciśnij
kwiaty. Ocet powinien mieć wyraźnie wyczuwalny aromat róży. Zamknij lub
szczelnie zakorkuj ocet i przechowuj w ciemnym miejscu.



OCET Z KWIATOSTANÓW LESZCZYNY

Składniki:

▪ 300g kwiatów leszczyny

▪ 50 g miodu (obojętnie jaki)

▪ szklana butelka

▪ odrobina cierpliwości

Przygotowanie:

▪ Zagotowujemy litr wody i słodzimy go dwoma
łyżkami miodu.

▪ Butelkę wyparzamy i wkładamy do niej kwiaty
leszczyny.

▪ Zalewamy je wystudzoną wodą z miodem.
Butelkę przykrywamy gazą gdyż ocet będzie
pracował.

▪ Ciężko powiedzieć ile czasu mu trzeba, to zależy
min. od temperatury, ale kiedy przestanie
buzować można spokojnie go przecedzić
i przelać do innej, czystej butelki.



KISZONKA Z PODAGRYCZNIKA

▪ Na mały słoik potrzeba około litr zebranych liści podagrycznika, wybieraj
stópki i jasnozielone, młode listki.

▪ Liście wypłucz kilka razy, bo rosną przy ziemi i mają zabrudzenia.

▪ Do wyparzonych słoików (małych) wkładaj liście podagrycznika, lekko
upchaj.

▪ Zalej gorącą, posoloną wodą (na litr wody daj łyżkę soli himalajskiej lub
morskiej).

▪ Wytrzyj do sucha brzegi słoika i wcześniej wyparzone nakrętki, zakręć,
odstaw w ciepłe miejsce.

▪ Po kilku dniach powinny być gotowe – kiszone listki podagrycznika
wzbogacone w wit. C i bakterie kwasu mlekowego poprzez proces
kiszenia.

▪ Kiszony podagrycznik wykorzystuj jako dodatek do sałat i surówek.



KISZONKA Z PĄCZKÓW MNISZKA

SKŁADNIKI:

garść nierozwiniętych pączków mniszka,

2 szczypty soli, woda, wek o poj.ci 80 ml (w większym naczyniu należy odpowiednio zwiększyć ilość soli w 

zalewie, by stanowiła 1,5%).

WYKONANIE:

Pączki obrać (tak, aby zostały tylko przylegające do nich zielone listeczki), umyć, umieścić w weku, zalać 

solanką. Jeśli robicie w innym naczyniu, to należy docisnąć pączki, by były zanurzone.

WRAŻENIA:

Pączki po tygodniu kiszenia w temperaturze pokojowej zmieniły kolor na oliwkowy, typowy dla ogórków 

kiszonych i innych zielonych kiszonych warzyw. Smak kwaśny, zapach idealny, charakterystyczny dla 

kiszonek (jak ogórki). Jednak konsystencja trochę mało interesująca - okrywowe listki okazują się dość 

łykowate. Dają się pogryźć i nie trzeba ich wypluwać, ale stanowią kontrast z miękkimi środkami. W małej 

ilości mogą oczywiście stanowić ciekawy, intrygujący dodatek do wiosennych sałatek.



MIODOWE TABLETKI NA KASZEL I BÓL GARDŁA – ANYŻOWO-GOŹDZIKOWE

▪ 5 płaskich łyżek brązowego cukru (od biedy może być zwykły,
biały, choć odradzam)

▪ 4 płaskie łyżki miodu

▪ 2-3 łyżki wody lub soku (3 jeśli miód jest rzadki, 2 – jeśli gęsty)

▪ olejki eteryczne: anyżowy i goździkowy w buteleczkach
z kroplomierzem

▪ papier do pieczenia + łyżeczka oleju lub oliwy (do nasmarowania
papieru)

http://mannazziemi.pl/

lizaki dla 
przedszkolaków

(słabe): dodaj 12 kropli 
olejku anyżowego i 4 
krople goździkowego

tabletki do ssania dla 
dzieci szkolnych

(średnie): 24 kropli 
olejku anyżowego i 8 
kropli goździkowego

tabletki do ssania dla 
dorosłych (mocne): 36 

kropli olejku 
anyżowego i 12 kropli 

goździkowego



WIOSNA TO CZAS NA PĄCZKI, CZYLI SŁÓW KILKA O GEMMOTERAPII

▪ dział ziołolecznictwa, wykorzystujący w terapii pączki liściowe, kwiatowe, korzeniowe, pędowe rozmaitych 
ziół, drzew i krzewów. 

▪ Cechą charakterystyczną jest tu użycie surowca składającego się z tkanki merystematycznej, czyli twórczej –
to roślinny odpowiednik komórek macierzystych. 

▪ Dziś zyskują one coraz szerszą sławę w dziedzinie kosmetyki. 

▪ Mamy tu cały wachlarz substancji czynnych odpowiadających za wzrost, wzbogacony witaminami, do tego 
enzymy i minerały, a brak jeszcze metabolitów wtórnych.



PĄCZKOWE SERUM ODŻYWIAJĄCE DO TWARZY Z WITAMINĄ C – 50ML

▪ Potrzebne będą: łyżeczka pączków drzew, 50 ml wody
destylowanej (nie nadaje się mineralna ani z kranu), 2g (pół
łyżeczki) wit. C w proszku (czysty kwas askorbinowy, nie z
tabletek), 1/3 łyżeczki gliceryny (do kupienia w aptece) i sól
kuchenna.

▪ Jeśli masz suchą cerę, nazrywaj pączków brzozy, jabłoni lub lipy.
Dla cery tłustej wybierz olchę. Dla wrażliwej i problematycznej
warto użyć pączki wiązu. Cera naczyńkowa będzie wdzięczna za
pączki kasztanowca. Buk, osika i grab są uniwersalne. Czeremcha
rozjaśni cienie pod oczami, dodatkowo ma piękny migdałowy
zapach. Ważna uwaga – jeśli wybierzesz pączki lipy, zmniejsz
nieco ich ilość lub zmieszaj z innymi gatunkami. Przy obróbce
pączki lipy mocno żelują i ekstrakt robi się gęsty, co utrudnia nieco
pracę.

http://mannazziemi.pl/



SPOSÓB WYKONANIA SERUM Z PĄCZKÓW

▪ Pączki rozdrobnij w moździerzu dodając glicerynę.

▪ Zalej wodą destylowaną i dodaj małą szczyptę soli kuchennej (odrobina na czubku noża – ułatwi to ekstrakcję
białek). Wymieszaj i odstaw na kilka godzin.

▪ Następnie wyciśnij pączki przez złożoną gazę i uzupełnij wodą destylowaną do 50ml, jeśli przy odcedzaniu
trochę jej zostało w paczkach.

▪ Dodaj witaminę C, wymieszaj i przelej do buteleczki.

▪ Luksusowy kosmetyk, bogaty w roślinne ekstrakty gotowy!

▪ Jeśli chcesz, możesz dodać 1-2 kropli ulubionego olejku eterycznego – oprócz ładnego zapachu podniesie on
trwałość kosmetyku.

▪ Gotowe serum przechowuj w lodówce do dwóch tygodni. Dlatego właśnie w przepisie jest tylko 50 ml.

▪ Jak używać tego kosmetyku? Nałóż niewielką ilość na twarz tuż przed użyciem kremu. Serum odżywia,
widocznie wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt. Relaksuje już podczas zbioru surowca. Jeśli nazbierasz
więcej pączków, możesz zrobić z nich herbatkę



PĄCZKI LIPOWE

Pączki w czerwonej okrywie to lipowe, bardzo smaczne, bez 
cienia goryczy. 

Zawierają sporo śluzu i smakują jak kisiel. 
Można zmielić je na papkę i nałożyć jako maseczkę 

odmładzającą na twarz.



PĄCZKI W WINIE

▪ 20 g pączków drzew liściastych (oprócz topoli)

▪ 100 ml wina białego lub czerwonego (do 12% alkoholu – wyższe
stężenie zniszczy enzym)

▪ Pączki należy zmielić i zwilżyć spirytusem, po 10 minutach zalać
winem o temp. 40 stopni C.

▪ Odstawić na tydzień, przecedzić i gotowe.

▪ Dawkowanie 1-2 łyżki dziennie, w stanach osłabienia, w okresie
rekonwalescencji.

▪ Zamiast pączków leśnych drzew, można zebrać pączki lilaka, forsycji,
porzeczki, maliny czy też jabłoni (liściowe lub kwiatowe).



TRADYCYJNE PALMY WIELKANOCNE NA PODKARPACIU

▪ Tradycyjną palmę tworzyły starannie dobrane
składniki.

▪ Każdy z nich miał swoje znaczenie.

▪ Obowiązkowo w takiej palmie znajdował się kwiat
trzciny, czyli szczytowy element palmy.

▪ Musiała być też wierzba, czyli tradycyjne bazie oraz
roślina zielona, jak bukszpan czy barwinek.

▪ Nie mogło zabraknąć także kłującej gałązki jałowca,
która symbolizowała koronę cierniową, oraz
zeschłych kwiatów, takich jak piołun czy wrotycz.



CZOSNEK NIEDŹWIEDZI

▪ W roku 1992 Towarzystwo Ochrony i Badania Flory Europejskiej ogłosiło czosnek niedźwiedzi
rośliną roku!

▪ Czosnek niedźwiedzi dziko występuje w całej Polsce, ale najliczniejsze stanowiska znajdują się na
Podkarpaciu.

▪ Jest jedno „ale”, otóż czosnek niedźwiedzi podlega ochronie częściowej, w związku z czym
zbiór jakichkolwiek części tej rośliny z jej stanowisk naturalnych wymaga zgody regionalnego
konserwatora przyrody. Dlatego też miłośnicy zdrowej kuchni powinni zaopatrzyć się w cebulki
czosnku niedźwiedziego dostępne w sklepach ogrodniczych, szczególnie że jest to roślina
mrozoodporna i łatwo rozmnażająca się w przydomowych ogrodach.



DZIURAWIEC ZWYCZAJNY SYMBOL LATA

▪ Dziurawiec zwyczajny nazywany jest często zielem świętojańskim.

▪ Zakwita w czasie letniego przesilenia.

▪ Jest znakiem dla zielarzy, że rozpoczął się sezon.

▪ Dziurawiec poświęcony był św. Janowi i wstawiennictwem tego świętego
tłumaczono niegdyś liczne, niemal cudowne uleczenia, jakie się dokonały za
sprawą świętojańskiego ziela.

▪ W wielu krajach uważano, że ziele dziurawca chroni przed siłą nieczystą, a
zawieszone w oknie lub zatknięte za świętym obrazem ziele było używane do
przepędzania złych duchów i strzegło dom przed uderzeniem piorunów.



JEŻÓWKA PURPUROWA

▪ W trzecim lub czwartym roku uprawy, podczas likwidacji plantacji,
pozyskuje się korzenie jeżówki purpurowej.

▪ Jest to drugi (oprócz ziela) surowiec leczniczy z tej cennej rośliny.
Jeżówka purpurowa jest jednym z ważniejszych środków
pobudzających system odpornościowy.

▪ Używana jest przy leczeniu infekcji wirusowych i zmęczeniu organizmu.

▪ Można ją stosować również na odmrożenia, przy przeziębieniach,
grypie, problemach skórnych, problemach z oddychaniem, stanach
zapalnych gardła.



ROKITNIK POSPOLITY

▪ Owoce rokitnika są cennym źródłem witamin z grupy B, witaminy E, prowitaminy A oraz kwasu askorbinowego.

▪ Dodatkową zaletą jest fakt, że kwas askorbinowy (witamina C), zawarty w rokitniku, jest bardzo trwały,
ponieważ w owocach nie występuje niszczący go enzym. Jedynie mróz zmniejsza jego zawartość, ale zwiększa
przy tym ilość karotenu.

▪ Ponadto owoce rokitnika są bogatym źródłem składników mineralnych, zwłaszcza boru, żelaza i manganu,
oraz pektyn, umożliwiających szybkie galaretowacenie soku z nich sporządzonego.

▪ Od najdawniejszych czasów rokitnik był też stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych i chorób
skórnych.



JARZĘBINA POSPOLITA

▪ Owoce jarzębiny w celach leczniczych zbiera się w okresie
pełnej ich dojrzałości, przed przymrozkami. Jeśli owoce
mają służyć do sporządzania przetworów kulinarnych,
zbiera się je po przymrozkach, gdyż są wówczas mniej
gorzkie.

▪ Zawierają kwasy organiczne (jabłkowy, parasorbowy),
gorycze, garbniki, składniki mineralne (potas, sód, magnez,
miedź), cukry i znaczne ilości witamin: prowitamina A,
witaminy z grupy B, witaminy C, E, PP i K.

▪ Leczniczo owoce jarzębiny stosuje się przy biegunkach
oraz nieżytach przewodu pokarmowego. Działają
osłaniająco na wątrobę, mają zastosowanie w leczeniu
pomocniczym kamicy moczanowej. Dzięki dużej
zawartości witaminy C, jarzębina może być stosowana przy
awitaminozie, a z racji zawartości witaminy PP przy
arteriosklerozie.

▪ W kuchni z owoców jarzębiny, zebranych po
przymrozkach, przyrządza się dżemy, marmolady oraz
soki i syropy.

▪ Powidła jarzębinowe: Na 1 kg owoców jarzębiny dodać
500 g cukru i 1 szklankę wody. Przebrane i umyte
owoce zalać wodą i dusić do miękkości. Przetrzeć przez
sitko, zagęścić, dodając cukier.

▪ Owoce jarzębiny dodaje się do ciężkostrawnych potraw
(ułatwiają trawienie), są też wspaniałym dodatkiem do
sosów, potraw z dzikiego ptactwa, tłustej pieczeni.

▪ Z suszonych owoców można przygotować witaminową
herbatkę.

▪ Dawniej prażone owoce stanowiły namiastkę kawy.



ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA W LECZNICTWIE LUDOWYM

▪ Żółtlica drobnokwiatowa

▪ W Polsce w lecznictwie ludowym żółtlica drobnokwiatowa zewnętrznie
stosowana jest w postaci okładów ze świeżego, zmiażdżonego ziela
w chorobach skóry (wypryski, liszaj, egzema) oraz w postaci naparu do
przemywania ran. Używana głownie była do leczenia ran, zmian
troficznych skóry i jako środek wzmacniający oraz odżywczy.

▪ Napar lub pokrojone ziele żółtlicy można stosować w formie okładów
na oczy, by zlikwidować cienie, jak również przy stanach zapalnych
i zakażeniach bakteryjnych spojówek oraz powiek.

▪ Ziele żółtlicy utarte z olejem lnianym lub oliwką z oliwek (zieloną
i mętną) świetnie działa żółciopędnie i żółciotwórczo, pobudza
wydalanie złogów żółciowych, pobudza procesy detoksykacji
i oczyszczania jelit, reguluje wypróżnienia.



ŻÓŁTLICA W KULINARIACH

▪ Zupa ajiaco (porcja 10-12 osób)

▪ 1/4 cebuli pokrojonej w piórka, ząbek czosnku, pęczek
natki kolendry, łodyga selera naciowego, mały
kurczak, 4 l wody, 3 kg ziemniaków, pęczek pędów
żółtlicy, 6 szalotek lub pęczek szczypiorku, sól, pieprz
– gotujemy

▪ Na talerz dajemy: aji salsa (kolumbijski pikantny sos:
łyżeczka posiekanego pomidora, papryczka chilli,
łyżka soku z limonki lub cytryny, łyżka octu, 1/8
szklanki posiekanych liści kolendry, 1/4 szklanki
posiekanej dymki, posiekany ząbek czosnku), kapary
z zalewie, gęstą śmietanę, pokrojone awokado.

▪ Żółtlica drobnokwiatowa od czasów Inków jest
uznawana za roślinę jadalną. Uprawiana jest razem z
kukurydzą, można kupić ją na lokalnych targach. Spotkać ją
można również w kuchni południowo-zachodniej Azji.

▪ W Kolumbii żółtlica jest stosowana jako przyprawa, dodaje
się ją zwłaszcza do zupy zwanej ajiaco.

▪ Żółtlica po ugotowaniu ma ciekawy, mocno orzechowy
aromat.

▪ Używana jest również jako dodatek do sałatek.

▪ Świeże liście można zblendować z pomidorem, otrzymując
w ten sposób orzeźwiający napój.



NOWOŚCIW APTECE NA PARAPECIE JIAOGULAN(CZYT. DZIAOGULAN)

▪ Znane także jako „zioło życia” lub „ziele długowieczności”,
podobno jest „lekiem” na wszystko.

▪ Niestety, badania naukowe nie potwierdzają cudownych
właściwości „zioła życia”, a Główny Inspektorat
Farmaceutyczny ostrzega przed tym specyfikiem.



NOWOŚCI W APTECE NA PARAPECIE - ALOES

▪ Zarówno miąższ aloesu, jak i pozyskany z niego sok, wykorzystywane
są do leczenia chorób układu pokarmowego, łagodzenia stanów
zapalnych jamy ustnej i gardła oraz leczenia chorób skóry (m.in.
trudno gojących się ran, oparzeń, egzem, trądziku).

▪ Właściwości odżywcze i regenerujące aloesu, wykorzystywane są
również w licznych kosmetykach, np. kremach do rak, balsamach do
włosów.

▪ Wyciąg z aloesu wykorzystuje się też w farmaceutyce przy produkcji
preparatu stymulującego działanie układu odpornościowego
(Biostyminy).



ZASTOSOWANIE ZIÓŁ W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM
WG BADAŃ ANKIETOWYCH

20%

20%

26%

29%

30%

46%

51%

78%

bukiety ozdobne

kąpiele ziołowe

naturalna aromaterapia (inhalacje ziołowe)

warsztaty zielarskie

ziołowy ogródek

zakup suszu zielarskiego, nalewek

pijalnia "herbatek" ziołowych

przyprawy do potraw



KOLEKCJE ZIÓŁ – WARTO ZOBACZYĆ!

▪ Ogród Botaniczny Akademii Medycznej we Wrocławiu

▪ Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytety Medycznego

▪ Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Plewiskach

▪ Podlaski Ogród Ziołowy w Korycinach „Ziołowy Zakątek”



FITOTERAPIA A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Zioła należą do jednych z częściej stosowanych samodzielnie leków.

▪ Pacjenci aplikują je z reguły samodzielnie, bez recepty czy
konsultacji lekarskiej.

▪ Wynika to przede wszystkim z obiegowej opinii, że zioła, jako leki
naturalne są całkowicie “zdrowe” i bezpieczne.

▪ Zioła tak jak i leki syntetyczne wchodzą z innymi substancjami
leczniczymi w szereg interakcji.

▪ Pacjenci ze względu na swoje podejście do leku ziołowego, nie
informują swojego lekarza o tym, że oprócz przepisanych im leków
zażywają jeszcze jakieś specyfiki. Stwarza to dużą możliwość
powstania nieprzewidzianych interakcji.



ZIOŁA PRZECZYSZCZAJĄCE A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Najczęściej chyba stosowanych preparatami ziołowymi (szczególnie przez osoby starsze) są
wszelkiego rodzaju zioła o działaniu przeczyszczającym.

▪ Stosuje się je zarówno jako pojedyncze zioła jak i w postaci mieszanek o różnym składzie. Zawierają
one najczęściej takie surowce jak liść senesu (Folium Sennae), korę kruszyny (Cortex Frangulae) czy
korzeń rzewienia (Radix Rhei).

▪ Zioła te powodują przyspieszenie pasażu jelitowego, skracają więc czas przebywania pokarmu oraz
leków w świetle przewodu pokarmowego.

▪ Ma to duże znaczenie dla wchłaniania wszelkich leków, a szczególnie modnych ostatnio form
o przedłużonym bądź modyfikowanym uwalnianiu.

▪ Dlatego należy pamiętać, że stosowanie ziół przeczyszczających prowadzi do znacznego osłabienia
siły działania leków z nimi zażywanych.



ZIOŁA A WCHŁANIANIE LEKÓW

▪ Innymi ziołami, które zmniejszają wchłanianie leków z przewodu pokarmowego są surowce
śluzowe.

▪ Stosuje się je jako środki powlekające przewód pokarmowy.

▪ Chronią one śluzówkę przewodu pokarmowego przed działaniem substancji drażniących
i utrudniają przy okazji dostęp leków do powierzchni tejże śluzówki.

▪ Może dochodzić również do absorpcji leku w śluzie.

▪ Zjawiska te prowadzą do gorszego wchłaniania leków i osłabienia ich efektu terapeutycznego.

▪ Przykładem tego typu ziół może być siemię lniane (Linum usitatissimum ), babka lancetowata
(Plantago lanceolata) czy prawoślaz lekarski (Althaea officinalis).



ZIOŁA A HIPOKALEMIA

▪ Długotrwałe stosowanie niektórych ziół takich jak korzeń rzewienia (Radix Rhei) i lukrecji (Radix
Glycyrrhizae), oraz klasycznych ziół o działaniu moczopędnym np: lubczyka (Levisticum officinale),
perzu (Agropyrum repens), skrzypu (Equisetum arvense), mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale) i mieszanek ziołowych o takim działaniu może prowadzić do obniżenia poziomu potasu
czyli hipokalemi.

▪ Stan ten jest niebezpieczny dla osób stosujących glikozydy nasercowe, gdyż nasila ich działanie.

▪ Zakłóca również prawidłowe działanie niektórych leków antyarytmicznych, co może doprowadzić
nawet do ich działania proarytmicznego, czyli sprzyjającemu powstaniu arytmii.



DZIURAWIEC ZWYCZAJNY A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Dziurawiec jest jednym z częściej stosowanych ziół. Związane jest to z jego korzystnym wpływem na
funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych, a w ostatnich latach wyciągi
z tego surowca znalazły zastosowanie w leczeniu depresji.

▪ Dziurawiec może wywoływać poważne, zagrażające życiu interakcje z innymi lekami
przeciwdepresyjnymi.

▪ Inną, dość powszechnie zgłaszaną, interakcją jest zaburzenie i osłabienie działania doustnych leków
antykoncepcyjnych, co często prowadzi do krwawień. Może też być przyczyną zajścia
w nieplanowaną ciążę.

▪ Należy również uważać przy równoczesnym podawaniu z dziurawcem leków
przeciwzakrzepowych, głównie warfaryny gdyż zaobserwowano osłabienie ich działania.

▪ Dziurawiec osłabia także działanie takich leków immunosupresyjnych jak cyklosporyna
i takrolimus.



ŻEŃSZEŃ A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Żeńszeń jest tradycyjną chińską rośliną leczniczą, która jest obecnie powszechnie stosowana na
całym świecie. Zawdzięcza to swoim wzmacniającym właściwościom. Z tego też względu jest
często stosowany przez osoby starsze.

▪ Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że zioło to wykazuje pewne interakcje z innymi,
stosowanymi równocześnie, lekami syntetycznymi. Podejrzewa się miedzy innymi, że może
zmniejszać siłę działania niektórych leków przeciwzakrzepowych, na przykład warfaryny.

▪ Stwierdzono ponadto, że połączenie żeńszenia z niektórymi lekami antydepresyjnymi może
prowadzić do napadów maniakalnych.



MIŁORZĄB JAPOŃSKI A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Miłorzab japoński stosuje się go głównie ze względu na jego zdolność do poprawy krążenia
mózgowego oraz tak zwanych funkcji poznawczych. Z tych też względów dużą grupą osób, które go
stosują są osoby starsze.

▪ Stwarza to pewne zagrożenie, gdyż surowiec ten wykazuje kilka interakcji z lekami, które osoby te
mogą przyjmować.

▪ Do najbardziej częstych należy interakcja z lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwpłytkowymi.

▪ Wykazano, że łączenie ich z wyciągami z miłorzębu może prowadzić do modyfikacji ich działania.
Dotyczy to takich leków jak aspiryna, czy rzadziej stosowanej warfaryny.

▪ Obserwowano takie działania niepożądane jak wylewy do gałki ocznej czy krwawienia z nosa.



CZOSNEK A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Czosnek jest ziołem, które spotykamy zarówno w aptece jak i w naszej kuchni.

▪ Istnieją potwierdzone przypadki, że czosnek nasila działanie acenokumarolu prowadząc nawet
do wystąpienia krwawień.

▪ Zawarte w tym surowcu związki mogą zmniejszać ilość glukozy we krwi, co może mieć
znaczenie w przypadku przyjmowania leków hipoglikemicznych.



OSTROPEST PLAMISTY A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Ostropest plamisty jest często stosowaną rośliną leczniczą.

▪ Związane jest to z jej osłonowym działaniem na komórki wątrobowe.

▪ Związki zawarte w wyciągu z tej rośliny mają również wpływ na aktywność wątrobowych
enzymów mikrosomalnych, co prowadzi do zmiany metabolizmu niektórych leków.

▪ Jak do tej pory potwierdzono, że wyciąg z ostropestu znacząco obniża skuteczność podawanego
równocześnie metronidazolu, który zwalcza bakterie beztlenowe.



JEŻÓWKA PURPUROWA A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Jeżówka jest powszechnie stosowanym ziołem o działaniu immunostymulacjącym.

▪ Wykazano, że jej podawanie łagodzi przebieg chorób infekcyjnych i może zmniejszać ich
częstotliwość.

▪ Stwierdzono również, że preparaty zawierające wyciągi z tego surowca mogą wywoływać
interakcje z niektórymi lekami syntetycznymi.

▪ Do leków podejrzanych o interakcje z tym ziołem należą: disulfiram, ekonazol i niektóre
antybiotyki np. amoksycylina.

▪ Istnieją doniesienia o możliwości nasilenia działania hepatotoksycznego paracetamolu
w połączeniu z preparatami echinacei.



KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Innymi, często stosowanymi lekami roślinnymi są wyciągi z nasion kasztanowca zwyczajnego.

▪ Powszechnie wykorzystuje się je w celu leczenia i zapobiegania niewydolności żylnej oraz
objawów związanych z tą chorobą.

▪ Głównym składnikiem czynnym tych wyciągów jest escyna.

▪ Stwierdzono, że substancja ta silnie wiąże się z albuminami osocza, co może prowadzić do
wypierania z nich innych leków.

▪ Jest to niebezpieczna sytuacja, gdyż może dojść wtedy do zwiększenia siły działania oraz
toksyczności tych leków.

▪ Ze względu na zdolność do hamowania agregacji płytek przez wyciągi z kasztanowca nie powinny
być one stosowane z lekami o podobnym działaniu np.: kwasem acetylosalicylowym, warfaryną
czy heparyną, gdyż może to zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień.



IMBIR A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Imbir jest u nas znany głównie jako przyprawa, jednak w ostatnim czasie na polskim rynku zaczęły
się pojawiać przeparty zawierające w swoim składzie wyciągi z imbiru.

▪ Wynika to z tego, iż stwierdzono, że zawarte w tej roślinie substancje mają wpływ na zmniejszenie
stanów zapalnych. Stąd też próby stosowania jej w leczeniu takich przewlekłych stanów.

▪ Istnieją jednak w literaturze naukowej doniesienia wskazujące na możliwości interakcji wyciągów
z imbiru z innymi lekami.

▪ Do grupy leków jakie należy podejrzewać o takie oddziaływania należą leki antykoagulacyjne.
Istnieją też badana wskazujące na to, że preparaty zawierające imbir mogą zmniejszać wchłanianie
cyklosporyny.



OLEJKI ETERYCZNE A LEKI SYNTETYCZNE

▪ Niektóre z ziół wykorzystywane są do pozyskiwana olejków eterycznych, które to z kolei znajdują
swoje zastosowanie np.: w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych.

▪ Często podaje się je wtedy drogą wziewną w postaci różnych rodzajów inhalacji.

▪ Do chwili obecnej wykazano, że takie olejki jak : anyżowy, koprowy, miętowy, szałwiowy,
herbaciany, czy lawendowy mogą wywoływać bądź wywołują szereg interakcji ze stosowanymi
równocześnie lekami syntetycznymi.

▪ Przykładem takich działań mogą być interakcje pomiędzy olejkiem miętowym, a glikozydami
nasercowymi – gdzie dochodzi do nasilenia ich toksyczności lub olejkiem szałwiowym, który nasila
działanie niektórych leków przeciwcukrzycowych (glimepiryd, tolbutamid)
i przeciwdepresyjnych (clonazepam, lorazepam), a hamuje działanie leków przeciwepileptycznych
(fenobarbital).

▪ Dane te każą zwrócić uwagę na równoczesne stosowanie inhalacji zawierających olejki eteryczne
z lekami syntetycznymi, gdyż takie połączenie stwarza możliwości różnego rodzaju interakcji.



DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale                                      DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


