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Konferencja Szkoleniowa pt.  
„Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich w Polsce”  
– Poznań, 14 grudnia 2016 roku 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich we współpracy z Polskim Komitetem Zielarskim zorga-
nizował 14 grudnia 2016 roku Konferencję Szkoleniową pt. „Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich 
w Polsce”. Partnerami konferencji byli: Centralna Biblioteka Rolnicza, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Poznańskie Oddziały Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji 
Rolnictwa. Honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Patronat me-
dialny sprawowany był przez portal Gospodarz.pl oraz czasopismo „Herba Polonica”. Konferencja odbyła 
się w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
dr. Bogusława Rzeźnickiego, który w imieniu Ministra Krzysztofa Jurgiela wręczył kilkunastu pracownikom 
IWNiRZ odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Po tej oficjalnej części nastąpiło wprowadzenie do 
konferencji przez Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Wojciecha Maksymiuka. 
Za główny cel Konferencji organizatorzy przyjęli upowszechnianie wiedzy z zakresu doskonalenia metod upra-
wy surowców zielarskich, a także przedstawienie potencjału, możliwości i ograniczeń upraw zielarskich oraz 
wymianę poglądów na temat stanu i problemów polskiego zielarstwa między naukowcami a rolnikami. 

Program Konferencji obejmował dwie sesje, podczas których przedstawiono łącznie 10 wykładów. Pierwszy 
wykład dotyczył rynków surowców zielarskich, a następne związane były z uprawą, agrotechniką oraz środ-
kami ochrony w uprawach zielarskich. Szczegółowo uwzględniono ważniejsze, uprawiane w Polsce gatunki, 
takie jak rumianek pospolity, mięta pieprzowa, kozłek lekarski, tymianek pospolity, dziurawiec zwyczajny 
i ostropest plamisty. Omówiono też kwestie wymagań jakościowych dla surowców zielarskich. Uwzględniono 
również perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego. Ze szczególnym zainteresowaniem została przyjęta 
prezentacja o potencjalnych możliwościach uprawy konopi siewnych na cele lecznicze.

Do udziału w Konferencji zaproszono wykładowców, którzy są specjalistami i reprezentują ośrodki naukowe 
zajmujące się problematyką roślin zielarskich. Należy dodać, że Konferencja została przyjęta z bardzo dużym 
zainteresowaniem i udział w niej wzięło dwukrotnie więcej osób niż zaplanowano. Organizatorzy Konferencji 
są przekonani, że przedstawione wykłady wniosły duży wkład w upowszechnianie i aktualizowanie wiedzy 
dotyczącej surowców zielarskich i potwierdziły sens i potrzebę takich spotkań.
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