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Rośliny przemysłowe – rośliny uprawne, uprawiane jako surowiec dla przemysłu 

Rośliny przemysłowe uprawiane w Polsce: 

1) rośliny oleiste, 

2) rośliny włókniste, 

3) rośliny specjalne,

4) rośliny lecznicze, 

5) rośliny przyprawowe, 

6) rośliny olejkodajne.





Rośliny przemysłowe zaczynają kiełkować przy dość niskiej temperaturze (1-4 0C) i 

dość dobrze znoszą przymrozki wiosenne (np. rzepak ozimy bez okrywy śnieżnej 

do -150C) jednak bardzo wrażliwe na dobowe wahania temperatury (występują 

wówczas największe uszkodzenia plantacji).







Rośliny oleiste

Grupa gatunków roślin przemysłowych, uprawianych ze względu na wysoką 

zawartość tłuszczu (ok. 90%). 

Surowiec pozyskany z roślin przed dalszą obróbką określany jest mianem 

tłuszczu naturalnego surowego. 

Tłuszcze roślinne po obróbce mogą mieć konsystencję stałą lub płynną i zwane 

są olejami roślinnymi. 

Rośliny oleiste wykorzystywane są w gospodarstwach domowych oraz w 

przemyśle cukierniczym, piekarniczym, konserwowym i rybnym, a także do 

produkcji farb i lakierów, kosmetyków, leków, środków ochrony roślin, produkcji 

gum i smarowania silników. 



W skali świata kluczową rolę odgrywa kilkanaście gatunków roślin oleistych, jednak 

lokalnie wykorzystywanych jest jako źródło tłuszczów roślinnych w sumie ponad 

200 gatunków roślin reprezentujących różne rodziny. 

Rośliny oleiste uprawiane w Europie Środkowej to: 

• rzepak

• słonecznik zwyczajny 

• len zwyczajny

• modrak abisyński (katran abisyński) 

• krokosz barwierski

• rącznik pospolity 

• soja warzywna

• mak lekarski 

• rzodkiew oleista 

• dynia oleista

• lnicznik siewny

• bawełna

• kakaowiec właściwy

• kokos właściwy 

• kukurydza zwyczajna 

• masłosz Parka 

• migdałowiec pospolity

• oliwka europejska 

• orzech ziemny

• olejowiec gwinejski (palma olejowa) 

• sezam indyjski

• winorośl właściwa



Łan rzepaku 



Łan słonecznika 



Uprawa palmy olejowej 





































Kapusta (gorczyca) czarna Kapusta warzywna (pastewna)

Do rodzaju Brassica należą:



Kapusta polna Kapusta rzepak



Kapusta sitowata / sitowa 

(gorczyca sarepska)
Kapusta (gorczyca) abisyńska

(Katran abisyński / Modrak abisyński)



Do rodzaju Sinapis należy:

Gorczyca biała

Rzodkiew oleista

Do rodzaju Raphanus należy:

Do rodzaju Camelina należy:

Lnianka oleista (Licznik siewny)







Dynia oleista (zwyczajna)





Rośliny włókniste, rośliny włóknodajne 

Rośliny, które dostarczają naturalnych włókien do wyrobu tkanin, dywanów, mat, 

szczotek, papieru, pilśni, filcu. 

Większość włóknistych roślin dostarcza także innych cennych produktów, np. 

tłuszczów, saponin. Obejmują ok. 2 tysięcy gatunków, z których wykorzystuje się 

ok. 1 tysiąca.

Włókna otrzymuje się z: włosków na owocach i nasionach, liści i łodyg.

Do roślin włóknistych zaliczają się: 

• agawa sizalska 

• banan manilski

• bawełna

• juka włóknista

• juta biała

• juta kolorowa

• konopie siewne

• len zwyczajny

• piasawa

• rafia

• serecznik

• pokrzywa zwyczajna

• cibora papirusowa

• palmy: karłatka, palma kokosowa



Agawa sizalowa Rafia 



Jukka karolińska 



Cibora papirusowa 





Rośliny specjalne

Tytoń Chmiel 



Zioła, rośliny zielarskie

Rośliny zawierające substancje wpływające na metabolizm człowieka (np. olejki 

eteryczne) i dostarczające surowców zielarskich. Są to gatunki lecznicze, 

przyprawowe, a także trujące. Grupa ta obejmuje przede wszystkim jednoroczne i 

dwuletnie rośliny zielne, ale także drzewa, krzewy, warzywa i byliny. 

Zalicza się do nich także niektóre grzyby. 

Zioła stosowane są m.in. w ziołolecznictwie, aromaterapii i jako przyprawy. 

Rośliny zielarskie ze względu na sposób użytkowania dzieli się na:

rośliny lecznicze

rośliny przyprawowe

rośliny olejkodajne

Część roślin może równocześnie posiadać własności lecznicze, być stosowana jako 

przyprawa i dostarczać olejków eterycznych. Leki uzyskane z ziół to leki ziołowe. 

Hodowlą i uprawą ziół zajmuje się dział ogrodnictwa zwany zielarstwem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_lecznicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_przyprawowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_olejkodajne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lek_zio%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielarstwo


Najprostszym zabiegiem pozyskiwania roślin zielarskich jest ich zbiór ze stanowisk 

naturalnych. Dotyczy to jednak tylko gatunków krajowych i to tych, których zasoby 

są bardzo duże. Zbiór ze stanu naturalnego jest uciążliwy i pracochłonny. Surowiec 

roślinny powinien pochodzić z miejsc ekologicznie czystych. 

Rośliny zbierane ze stanowisk naturalnych to np.: 

bez czarny

borówka czernica (czarna jagoda) 

brzoza

głóg dwuszyjkowy

głóg jednoszyjkowy

jałowiec pospolity

kasztanowiec zwyczajny

krwawnik pospolity

lipa

mniszek lekarski (mniszek pospolity) 

podbiał pospolity

pokrzywa zwyczajna

róża dzika

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bez_czarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3g_dwuszyjkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3g_jednoszyjkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%82owiec_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztanowiec_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwawnik_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniszek_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podbia%C5%82_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrzywa_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa_dzika


Krwawnik pospolity



Podbiał pospolity



Obecnie z upraw otrzymuje się 75% surowca zielarskiego dla przemysłu 

farmaceutycznego. Istnieją całe plantacje tych roślin. Uprawia się głównie gatunki 

rodzime, ale także gatunki z innych stref klimatycznych, które się wcześniej 

aklimatyzuje (rodzaj adaptacji; spowodowane zmianą miejsca pobytu, zachodzące 

w naturalnych warunkach, przystosowanie się do nowych dla danego organizmu 

warunków klimatycznych). 

Dzięki uprawie ziół istnieje możliwość otrzymania odmian o określonym składzie 

chemicznym, odporności na choroby i szkodniki. Zaletą takiej uprawy jest także 

możliwość jej zmechanizowania, co ułatwia wykonywanie zabiegów uprawowych. 

Niektóre zioła pochodzące z upraw: 

bazylia pospolita

fenkuł włoski (koper włoski)

kminek zwyczajny

konwalia majowa

kozłek lekarski

mięta pieprzowa

naparstnica wełnista

majeranek ogrodowy

prawoślaz lekarski

rumianek pospolity

szałwia lekarska

tymianek właściwy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylia_pospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenku%C5%82_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kminek_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwalia_majowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koz%C5%82ek_lekarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99ta_pieprzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naparstnica_we%C5%82nista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lebiodka_majeranek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo%C5%9Blaz_lekarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sza%C5%82wia_lekarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierzanka_tymianek


Kozłek lekarski (Waleriana) Naparstnica wełnista



Rośliny lecznicze

Najczęściej rośliny lądowe, z których pozyskuje się surowce zielarskie (część 

rośliny zielarskiej, tkanka lub wydzielina) zawierające substancje czynne (np. olejki 

eteryczne), stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych 

roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). 

Na świecie poznano ok. 2500 gatunków roślin leczniczych. 

W Polsce rośnie ich ok. 400, a w praktyce stosowanych jest ok. 200. 

Zdecydowana większość z nich to rośliny naczyniowe, nieliczne należą do 

paprotników, porostów i glonów.

Większość roślin leczniczych jest również roślinami trującymi.

Istnieją też różnego rodzaju przeciwwskazania co do stosowania ziół przy 

niektórych chorobach, stanach fizjologicznych organizmu itp. 

W związku z tym stosowanie ziół w celu leczniczym wymaga konsultacji z 

lekarzem. 



Rośliny przyprawowe

Rośliny i ich części (korzenie, kłącza, cebule, kora, kwiaty, owoce, nasiona) w 

stanie świeżym, wysuszonym lub po obróbce mechanicznej, stosowane jako 

przyprawy. 

Ze względu na specyficzny smak i aromat stosowane są jako dodatki do 

pożywienia w celu poprawienia smaku, nierzadko przypisuje się im równocześnie 

działanie lecznicze. 



Owoce (laski) wanilii 

Nasiona 

czarnuszki siewnej



Wysuszone pąki 

kwiatowe (goździki) 

czapetki pachnącej 

Kłącza 

lukrecji gładkiej 



Kora 

cynamonowca 

cejlońskiego 

Listki laurowe 



Rośliny olejkodajne

Rośliny zawierające powyżej 0,01% olejku eterycznego o przyjemnym zapachu 

oraz specyficznym smaku, zwykle gorzkim i palącym, będące mieszaninami 

różnych związków chemicznych: aldehydów, estrów, ketonów, alkoholi, 

węglowodorów, itp. 

Rośliny olejkodajne stosowane są jako przyprawy kuchenne wzmagające apetyt i 

poprawiające trawienie, rośliny lecznicze, a także w przemyśle perfumeryjnym, 

kosmetycznym i do wyrobu mydeł. 



Przykłady roślin olejkodajnych:

Arnika górska

Rumianek pospolity

Melisa lekarska

Mięta pieprzowa

Szałwia lekarska

Biedrzeniec anyż

Kminek zwyczajny

Kolendra siewna

Fenkuł włoski

Bylica piołun

Macierzanka tymianek

Pomarańcza gorzka

Lubczyk ogrodowy

Tatarak zwyczajny

Lawenda wąskolistna

Sosna zwyczajna

Eukaliptus gałkowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnika_g%C3%B3rska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Melisa_lekarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99ta_pieprzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sza%C5%82wia_lekarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedrzeniec_any%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kminek_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolendra_siewna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenku%C5%82_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bylica_pio%C5%82un
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierzanka_tymianek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomara%C5%84cza_gorzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubczyk_ogrodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatarak_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lawenda_w%C4%85skolistna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eukaliptus_ga%C5%82kowy


Sosna zwyczajna



Biedrzeniec anyż



Arnika górska



Kolendra siewna



Dziękuję za uwagę


