
      Pěstitelské práce v 9.B ( žáci si učivo přepíší do školních sešitů).

                Zásady sběru, sušení a uchování léčivých rostlin:

1. Sbíráme pouze rostliny, které spolehlivě známe.
2. Nikdy je nesbíráme v chráněných oblastech a národních parcích.
3. Při sběru neničíme okolní přírodu.
4. Nikdy nesbíráme chráněné rostliny.
5. Sběr neprovádíme v okolí silnic a v oblastech s velkým spadem

škodlivých látek z ovzduší (okolí tepelných elektráren, chemiček).
6. Sbíráme pouze suché rostliny, vlhké rostliny se snadno zapaří.
7. Léč. rostliny přenášíme v prodyšných obalech (proutěné košíky).
8. Doma sušíme léč. rostliny zavěšené, nebo rozprostřené na čistém

suchém papíře v dobře větratelné místnosti.
9. Usušené léčivé rostliny uchováváme v neprodyšných, neprůsvitných

obalech.                     

                  Kalendář sběru léčivých rostlin (co a kdy sbíráme ?).

Únor :      bříza.                              Březen: bříza, prvosenka, dub, podběl.
Duben:     bříza, prvosenka, sedmikráska, smetanka lékařská.
Květen:    heřmánek, hluchavka, jahodník, prvosenka, sedmikráska, kopřiva.
Červen:    lípa, heřmánek, hluchavka, jitrocel, jahodník, jitrocel, smetanka.
Červenec: lípa, čekanka, borůvka, heřmánek, jahodník, jitrocel, kopřiva,
                                                 křen, levandule, máta.
Srpen:      divizna, borůvka, heřmánek, cibule, jitrocel, křen, levandule.
Září:         borůvka, čekanka, česnek, cibule, kopřiva, růže šípková.
Říjen:       hloch, jalovec, růže šípková, celer, česnek, kopřiva.
Listopad:  jalovec, jmelí, puškvorec.
Prosinec:  jmelí.

                     Co máme u léčivých rostlin sbírat ?

Květy: heřmánek, divizna, hloch, lípa, hluchavka, prvosenka, sedmikráska.
Nať před rozkvětem: majoránka, máta, meduňka, řepík.
Kořen: čekanka, smetanka, křen.
Listy:  borůvka, bříza, celer, hloch, jahodník, jitrocel, smetanka.
Plody: borůvka, hloch, jalovec, chmel.               Hlízy: česnek, cibule.
Oddenek: prvosenka jarní.                                   Kůra: dub, vrba.
Vegetační vrcholky: borovice, jmelí, dub.
Šťáva a míza: bříza, vlaštovičník.                        Pyl:  borovice.



                         
                                  Druhy léčivých rostlin a jejich účinky.

Heřmánek pravý : na angínu, bolesti zubů, hemeroidy, nadýmání.
Sedmikráska       :  na akné, astma, ekzémy, lupénku, migrénu.
Měsíček lékařský: na kašel, spáleniny, záněty, křečové žíly, čistí krev.
Růže šípková      :  na chřipku, nachlazení, horečku, revmatismus.
Lípa srdčitá         :  na chřipku, kašel, rýmu, zahlenění, revmatismus.
Jmelí bílé            :  na vysoký krevní tlak, závratě, sklerózu, pomočování.
Smetanka lékařská (pampeliška) : na akné, pihy, ekzémy, hemeroidy.
Chmel otáčivý     : proti hysterii, nadýmání, nespavosti, nechutenství.
Jahodník obecný : proti průjmu, hemeroidům, dně, vysokému krev. tlaku.
Dub letní             : na bolesti v krku, proti pocení nohou, krvácení.
Borůvka černá     : na afty, opary, kožní plísně, záněty dásní a střev.
Čekanka obecná  : na čištění krve, proti vráskám, zácpě, ekzémům.
Máta peprná        : na bolesti hlavy a zubů, kašel, ekzémy, kašel.
Bříza bělokorá    : čistí krev, léčí lišej, revmatismus, svrab, dnu.
Jitrocel kopinatý : léčí astma, chrapot, popáleniny, bodnutí hmyzem.
Hluchavka bílá    : léčí ekzémy, hemeroidy, popáleniny, chudokrevnost.
Křen selský         : povzbuzuje chuť k jídlu, čistí krev, léčí revmatismus.
Jinan dvoulaločný : léčí poruchy paměti, pomatenost, úzkosti,......
Česnek setý         : léčí sklerózu, stárnutí, střevní potíže, cholesterol.
Cibule kuchyňská: léčí chřipku, angínu, rýmu, bodnutí hmyzem,......
Levandule lékařská: léčí migrénu, nespavost, dnu, kožní plísně.
Maliník obecný    : léčí bolestivou menstruaci, zánět průdušek, průjem.
Pelyněk pravý      : léčí střevní a žlučníkové koliky, nadýmání.


