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K āp ēc e s  sarakstīju šo 
grāmatu?

Rakstīt par zāju tējām mani pamudināja vairāki ap
stākļi.

Manas grāmatas mērķis ir ne tikai darīt pieejamāku 
augu dziedniecību plašākām tautas aprindām, bet gan 
arī ierosināt plašāku augu vākšanu un kultivēšanu. Ļoti 
vērtīgi augi ar labām dziednieciskām spējām, vēl sav
vaļā augot mežos un ārēs, gaidīt gaida, lai cilvēki tos 
pārnestu dārzos.

Bet mūsu augiem tik visai nabadzīgie sakņu un 
augļu dārzi atkal sauktin sauc pēc dažādākām saknēm un 
augiem.

Bez tam vēl es ar šīs grāmatas palīdzību gribēju 
starp vispāratzītiem ārstniecības augiem a t k a l  celt 
dienas gaismā tos daudzos augus, kuj-i senā drogu patē
riņā ieņēma izcilākās vietas, bet par kupem tagad lasām: 
ārstniecībā maz vairs pielieto.

Vai nu kļūdījušies senie drogisti, minētos augus tu
rēdami par sevišķi labiem, vai atkal jaunie, tos neat
zīstot.

Objektīvi lietas būtību apskatot, jānāk pie slēdziena, 
ka nekļūdās ne vecie, ne jaunie. Vispusīgi iepazīstoties 
ar seno zinātnieku tūkstošu gadu ilgām pieredzēm par 
augu spējām un vēlāku laiku zinātnieku atziņām, jākon
statē, ka abiem taisnība. Jo katrs augiem pieiet no cita 
viedokļa.

Vecie augu dziedinātāji savus novērojumus par au
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giem nebalstija uz ķīmiskām analizēm, augu ķīmisko sa
turu, bet visvairāk ievēroja pārmaiņas, kādas augi iz
sauca slima cilvēka organismā.

Turpretim vēlākos laikos, vispārējai un farmācijas 
ķīmijai vairāk attīstoties, augus sāka vērtēt no citas pu
ses, pēc viņu ķīmiskā satura un sastāva. Farmaceitiem 
tad no svara bija, cik kāds augs satur tās vielas, kas 
viņu preparātiem, zālēm, pilēm, pulveriem bija vajadzī
gas un noderīgas, kā arī, kuras vieglāk un lētāk no au
giem bija atdalāmas. Un pēc tā viņi sprieda par augu 
lielāku vai mazāku vērtību un vajadzību.

Vēl vēlākos laikos, kad augu saturam līdzīgas vie
las sāka farmacijā ražot no nedzīvās dabas mākslīgā, 
sintētiskā ceļā, daudzu ārstniecības augu vajadzība pa
visam atkrita.

Un tādu atsviestu augu, kup satur maz pazīstamas 
ķīmiskās vielas, ir ļoti daudz.

Bet pašā pēdējā laikā šiem augiem biologi un dabas 
ārsti atkal sāk piegriezt sevišķi lielu uzmanību. Jo ne 
viens vien no tiem tomēr izrādās par lielu dziedinātāju 
faktoru.

Ņemsim, piemēra dēļ, visiem tik pazīstamo meža 
staipekni, kujrš seniem dziedinātājiem vecos laikos bija 
ļoti liela zāle. Vēlāk pielietoja tikai vairs tā sporas kā 
apkaisāmo līdzekli pie citu zāļu izgatavošanas. Un sli
majam ari vairs tikai kā apkaisāmo līdzekli iekaisumiem 
un citām tā tipa kaitēm. Bet pašā pēdējā laikā dabas 
elektroterapijai dziedniecībā vairāk un vairāk iespiežo
ties, šim augam tiek ierādīta izcila vieta pie daudzām 
slimībām, un par to ļoti ieinteresējušies ne tikai biologi, 
bet gan arī bioķīmiķi un biofiziķi. Tāpēc turēju par savu 
svētāko pienākumu celt atkal senā godībā tos augus, 
kuj-i to pelna.

Saprotams, uz reizi nedziedināmās slimības šie augi
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arī neizārstēs. Ja kādam vēzis būs jau pārgājis uz vai
rākiem iekšējiem orgāniem, citam tuberkulozes kaver- 
nas pārņēmušas abas plaušas, zāļu tējas augi, pat tie 
vislabākie, tos arī vairs neizārstēs.

Bet abiem šiem lielajiem latvju tautas ļaunumiem 
ieperināties uz visu mūžu ķermenī būs ļoti grūti, ja kat
ras slimības sākumā, vai šai slimībai vairāk padotam 
ķermenim ar tējām un svaigām augļu sulām iztīrīs asi
nis un iztīrīs plaušas no uzkrātām gļotām. Gļotas ir la
bākais tuberkulozes baciļu perēklis, tāpat kā netīras asi
nis, nogulsnēm un tūkumiem apņemti audi ir attiecīga 
vēža vide. Un pārkaļķotie asins vadi triekas radikālā
kie cēloņi.

Katram skaidrs, ka veļa pastāvīgi jāmazgā, tāpat 
trauks, kur kaut ko lej iekšā, jātīra. Bet ka ķermenis, 
kurā, par nožēlošanu, cilvēks vēl lej it visu ko iekšā, arī 
prasa tīrīšanu, to, lūk, atzīst vēl ļoti reti.

Bet dziedniecības augu tējas un svaigas sulas reizē 
spēcina un arī atveseļo ķermeni, iztīrot, atkausējot un 
izvadot no asinīm un citiem audiem nederīgas nogulumu 
vielas. Tās paglābs un pasargās ķermeni kā no vispā
rējās, tā arī no atsevišķas nedziedināmās slimības iepe- 
rināšanās ķermenī.

„Katrai slimībai un katrai kaitei aug pašu zemē vis
labākā attiecīgā zāle," sacīja sava laika lielais zinātnieks, 
slavenais Paracelzs. Tikai jāmācās pašiem sevi un savu 
apkārtni vairāk pazīt.

Loloju cerību, ka mana grāmata daudziem palīdzēs 
tējas pielietot un izmantot, ja zinās: kas, kur, kā un kad 
jālieto. Augu aprakstus šai grāmatā nedevu, jo tas ie
sācējam, nespeciālistam ļoti maz ko palīdzēs. Ceru, ka 
man drīz vien būs iespējams izdot grāmatā minētajiem 
augiem īpašu ārstniecības augu atlasu ar daudzkrāsai
nām augu tabulām, bez tāda atlasa augus pazīt daudz
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reiz pat speciālistam vairāk, kā grūti, nerunājot nemaz 
par iesācējiem.

Vieglā augu noteikšana, kas neprasīs lielu piepūlē- 
šanos, lieku enerģijas patēriņu, pamudinās uz plašāku 
drogu vākšanu. Sevišķi šī nodarbošanās ieteicama sko
lēniem, jo daudzi augi dod labu peļņu un daudzus, labi 
un lēti sagatavotus augus, varētu eksportēt arī uz ār
zemēm, kur pieprasījums liels, neraugoties uz plašu kul
tivēšanu pašu zemēs.

Ari mūsu pašu zemē ieteicams lietot plašākā apmērā 
kā līdz šim zāļu tējas. Katram, ja viņš grib palikt ve
sels, izsargāties no slimībām, pavairot savas darba un 
garīgās radīšanās spējas, vienmēr un pastāvīgi jātur 
mājās dažādi ārstniecības augi.

Ja laikā pie sasaldēšanās, vēdera aizcietējuma, vieg
las saindēšanās gadījumā ar alkoholu vai smagu, nepie
mērotu ēdienu baudīšanu, vai nikotina lielāku uzņem
šanu, pielietotu tūlīt attiecīgas zāļu tējas, liels Jaunums 
nenotiktu.

Vēlas vakariņas, rauti, jubilejas, kur ēšana, pīpo- 
šana, dzeršana ieņem pirmo vietu, kur viss vakars paiet 
tikai pie galda sēdot, prasa pēc tam pamatīgu organisma 
tīrīšanu.

Tāpēc vienmēr un pastāvīgi katrai nama mātei jā- 
būt pie rokas vairākām zāļu tējām, kas tīra, aizsarga, 
spēcina ķermeni.

Sevišķi liela vērība ķermenim un augu tējām jāpie
griež rudeņos un pavasaros.

Vecos, nepatērētos augus otrā gadā var izlietot van
nām, kompresēm, bet tējai atkal jāiegādā jauni, svaigi 
augi. Augi uzglabā visas dziednieciskās īpašības tikai 
vienu gadu.

Izsaku savu sirsnīgāko pateicību visiem tiem, kas 
sekmēja šīs grāmatas iznākšanu.
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Dziedniecības augi v ē sturē
Augu brīnišķo dziedniecības spēku cilvēce pazina 

jau visattālākā senatnē, un droši vien var teikt, ka augu 
ārstniecība ir tikpat veca kā pati cilvēce.

Senatnei bija gan arī citi dziedniecības veidi, kā 
burvības vārdi, maģiski ceremoniāli, dejas un dziesmas 
Jauno garu aizdzīšanai, jo daudzas sentautas ticēja, tā
pat kā vēl tagad tic primitīvas tautas, ka slimību atnes 
ļauns gars, kas uzturas cilvēka ķermenī. Vajadzēja tikai 
izdzīt ļauno garu ar maģiskiem paņēmieniem, un slim
nieks izveseļojās. So burvību noslēpumos ietilpa arī 
augi, kufiem pierakstīja maģiskās īpašības cauri gadu 
tūkstošiem un vēl arī pat jaunākos laikos.

Tomēr slimo ārstēšana ar augu palīdzību jāuzskata 
par pirmo „zinātnisko" dziedniecību, jo tā prasīja novē
rojumus, atziņas un zināšanas par augu īpašībām, kā ari 
to, kādai slimībai lietojams kāds augs, kā tas iespaidoja 
slimnieku, kas notika ar slimību. Tas viss jau bija sa
režģīta „medicīna“.

Lai nepiemirstam, ka cilvēks jau kopš savas eksis
tences sākumiem dzīvoja augu valstī, ar augiem, no au
giem. Tā pirmās, lielās zināšanas bija: kādi augi vai 
to daļas, kā augļi, lapas, graudi, laksti, saknes, ziedi lie
tojami ēšanai, kādi kaitīgi, ar sliktu garžu, indīgi un nā
vīgi. Tad pat arī viņš vēroja un atrada atsevišķo ziedu, 
stublāju un sakņu brīnišķo iedarbību uz organismu. Tā 
Paradīzes atziņas koks bija visa lielā augu valsts, kur nā
cās šķirot, pazīt un atzīt un iedalīt „laba" un „ļauna"
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nodalījumos, lai lo pazītu un izšķirtu ciltis un to pēc
nācēji uz laiku laikiem. Varētu pat teikt, ka „botānikā"
— blakus zooloģijai — bija pirmcilvēku augstākā un 
plašākā zinātne, līdz gadu tūkstošu eksperimenti noveda 
cilvēku pie derīgo augu kultivēšanas, bet indīgo augu 
izbēgšanas.

Savā reliģiski mistiskā pasaules uztverē senās tau
tas uzskatīja dziedinātājus augus par svētiem un burvīgu 
spēku pilniem. Paši dievi bija tos dēstījuši un audzē
juši, lai cilvēki ārstētos no slimībām, lai aizdzītu ļau
nos garus. Svētie augi tika ierindoti dziedniecības mā
cībā, radās ārstniecības nozare: augu dziedniecība.

Par augu dziedniecību atrodam jau senos ķīļu rak
stos uz māla tabulām ap 3000 līdz 2000 gadu pirms Kris
tus senajā kultūras zemē starp Eifratas un Tigras upēm.

Ne mazāk svarīga bijusi augu ārstniecība senā kul
tūras zemē Ēģiptē, jo tur atrodam tikpat senus dzied
niecības augu attēlus uz tempļu un faraonu kapeņu sie
nām. Bet par augu ārstniecību pašu vēstī senēģiptiešu 
papirusu raksti jo plašā mērā, it īpaši kāds no 17. gadu 
simteņa pirms Kristus. {Senos papīrusu rakstus Sankt- 
Gallenas klosterī, kurus brauc pētīt visu zemju zināt
nieki un interesenti, bija izdevība redzēt arī šīs grāmatas 
autorei.)

Dziedinātāju augu brīnumspēku pazina Indijā visse
nākos laikos. Šī gaišredzīgā āriešu tauta, kas tik Joti 
tiecās atminēt debesu brīnumus un zemes noslēpumus, 
rūpējās par veselīgu dzīvi un ilgu mūžu. Pateicoties šīm 
tieksmēm, viņi kļuva veģetārieši un izmantoja augu val
sti veselības kopšanai; to brachmaņi bija teicami ārsti, 
un par augiem un maģisku dziedināšanas spēku rakstīja 
svēto vēdu grāmatās. Jau senie grieķi apbrīnoja indiešu 
ilgo mūžu un ārstnieciskās zināšanas.

Tomēr mums, eiropiešiem, vissvarīgākā ir grieķu
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senā medicīna, to ārstniecības augu pazīšana, kas pārgāja 
uz romiešiem un bija pamats Eirokas medicīnai līdz 18. 
gadu simtenim.

Senie grieķi pieraksta augli ārstniecībai teiksmainu 
un dievišķu izcelšanos. Pirmais, kas ārstējis ar augu 
sulām, bija kentaurs Cheirons, bet vislielākā slava ārst
niecībā piekrīt dieva. Apollona dēlam Asklepijam, kas 
ārstējis ievainotus varoņus ar augu sulām un dziesmām. 
Grieķi viņam cēla tempļus un garīdznieciskie ārsti — 
„asklepijadi" nodarbojās ar dziedniecību.

Tomēr ārstniecības mākslas pamatus nolika Hipo- 
krats (dzīvoja 460.—352. g. pirms Kristus), slavenākais 
ārsts visos senlaikos. Viņš ieteica arī ūdeni kā veselības 
atgūšanas līdzekli, bet augu veselības dzērieni bija pats 
galvenais viņa dziedniecības mākslā. Viņa rakstos sas
topam jau 234 veselības augus, kā vispārim tie sniedz 
mums ieskatu tā laika ārstniecības mākslā. Visus šos 
daudzos augus nevar vairs uzzināt jo to vārdi gadsim
teņos mainījuši savu nozīmi.

Pēc viņa visādā ziņā jāmin Aristoteļa skolnieks Teo- 
frasts (370.—290. g. pirms Kristus), kas sarakstījis vai
rāk kā 200 grāmatu. Tās gan pa lielākai daļai gājušas 
bojā. Viņu uzskata par zinātniskās botanikas nodibinā
tāju, un tā grāmatā „Augu dabas vēsture" apskatīti 500 
augi un to pielietošana ārstniecībā.

Grieķijā ārsti paši sagatavoja zāles, bet tās salasīja 
sevišķi zāļu lasītāji — Pharmakopolae, vai sakņu racēji 
„rhizotomi", kas uzskatāmi par pirmajiem farmaceitiem, 
jo vēlāk tie arī paši pagatavoja zāles. Rokot un lasot, 
ievēroja sauli, putnu laišanos, skaitīja lūgšanas, izklie
dza lāstus u. t. t.

Romā dziedniecību pacēla cienā grieķis Asklepijads 
(128.—56. g. pr. Kr.), par kujra dziedniecības paņēmie
niem varam pabrīnīties vēl šodien, un itin kā gribētos
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teikt, ka mūsu modernā dabas ārstniecība atgriezusies at
kal pie viņa. Par it sevišķi svarīgiem viņš uzskatīja vien
kāršus ēdienus un stingras diētas ieturēšanu. Viņa 
dziedināšanas līdzekļi bija: badošanās, drudzis, slāpes, 
viegla magnētiska masāža, kustības, auksts ūdens, ap- 
liešaneās, vannas, bet galvenais — izmeklētas zāļu tējas.

Zaļbarības cienītājiem būs interesanti dzirdēt, kā 
Muza izārstēja vareno cezaru Augustu ar zāļu augu ēdi
nāšanu un auksta ūdens pielietošanu, par ko tas iecēla 
viņu bruņinieku kārtā un uzcēla par godu viņam ko
lonnu Aiskulapa templī. Savā rakstā ,,De herba beto- 
nica" viņš stāsta, ka dziedinājis 47 slimības ar šo stādu 
vien. Pateicoties cezara Augusta izārstēšanai ar augu 
„kūri", par to sāka interesēties arī citi zinātnieki, tā Nu- 
midijas ķēniņš Juba ārstējās ar kādu pienainu augu, ko 
nosauca pēc sava ārsta „Euphorbia". Pie Reinas upes 
romiešu pārvaldītajiem vāciem vajadzēja piegādāt ķei
zaram Tiberijam (14.—17. g. pr. Kr.) starp citiem mesliem 
arī pastinaku, „pastinacea sativa", kūja resnā sakne ir 
smaržīga, saldena, dzen urīnu, un vēl tagad to ēd kā 
salātus. Arī Latvijā sāk vairāk lietot. Ārsts Galēns (131. 
līdz 201. g. p. Kr.) ieteic augu ēdienus vakariņām, jo viņš 
pats arī tad varējis viegli iemigt un saldi gulēt. Labā 
miega dēļ senie romieši labprāt ēduši vakarā salātus. 
Vēlāk tos ieteica ari mūkiem un mūķenēm, lai nemocītu 
naktī erotiski sapņi.

Vislielākais romiešu zāļu augu pazinējs tomēr ir 
Dioskorids (40.—90. g. pēc Kr.), kas dzīvoja ķeizara Ne- 
rona laikā. Viņam bija enciklopēdiski darbi (8 sējumi) 
par ārstniecības līdzekļiem, ku^u centrā bija dziedniecī
bas augi un paskaidrojumi par to iedarbību. Ne mazāk 
kā 600 ārstniecības stādu min viņa grāmatas, un ārsti 
tos izlietoja līdz 16. g. simtenim, kad vairs droši neva
rēja noteikt stādus senās nomenklatūras dēļ. Vēl lielāks
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enciklopēdiķis bija Plinius Secundus (25.—79. g. p. Kr.) 
ar savu 37 grāmatas aptverošo „Historia nautralis", kuļrā 
izlika visu līdz tam atrastoe zinātni, no tām 9 grāmatas 
par augu valsti un 12 par medicīnu. No viņa rakstiem 
vēlāk gan dažus kā nepamatotus atmeta.

Vidus laikos dziedniecība un veselības zāļu zināša
nas pārgāja mūku rokās, un klosteri kļuva par dziednie
cības tempļiem, jo slimie tagad tur meklēja palīdzību, 
vai mūki apmeklēja cietušos mājās un dziedināja ar 
zāļu tējām. It sevišķi ārstniecībā izcēlās benediktiešu 
klosteļri, to brāļi nodevās arī zinībām un bija slaveni ar 
savām dziedniecības augu zināšanām un to pielietošanu.

Ļoti lieli nopelni augu dziedniecības sekmēšanai ir 
Kārlim Lielajam (742.—814.), kas pacēla klosteru skolas 
un ieveda viņās starp citu ārstniecības mācību, sauktu 
,,Physica". Bet lai jo sevišķi sekmētu ārstniecības au
gus, izdeva par tiem sevišķus noteikumus, arī par to au
dzēšanu, un mūki tos sāka sekmīgi audzēt klosteru dār
zos. Izdotās zāļu un ārstēšanas grāmatiņas tāpēc no
sauca par „Hortulus" (dārziņš).

Daudzi klosteri kļuva slaveni ar savām zālēm un 
„ārstiem" gan Vācijā, Francijā, gan Šveicē, Itālijā. 
Daudzi rakstīja par brīnišķo dziedniecības spēku un kā
das slimības ar kādiem augiem dziedināmas. Lai minam 
tikai vidus laikos slavēto „doctor universalis" Albertu 
Magnu, — grāfs no dzimuma un bīskaps pēc amata, — 
kuj-u uzskatīja par burvi. No 22 viņa dabas zinātniskām 
grāmatām izceļas botāniskās par ārstniecības augiem. 
Ne mazāk nopelnu Paracelzam. Silvatikam un daudziem 
citiem. Arī pirmajās aptiekās — Londonā nodibināja 
1345. g., Parīzē 1484. g., Berlīnē 1488. g. — pārdeva gal
venokārt ārstniecības augus. Tie bija cienā visas pasau
les medicīnā līdz 19. gadsimta pēdējai pusei, kad ķīmija 
jau bija jo plaši attīstījusies un iīdz ar to radās uzskats,

II



ka dziedniecībai vislabākie un noderīgākie ir mākslīgie, 
ķīmiskā ceļā radītie līdzekļi. Protams, ka ārsti deva 
priekšroku pēdējiem, pieteicot niknu kajru veselības au
giem, vai parakstot tikai vairs nevainīgākos. Citi ārsti 
tomēr turpināja lietot dabiskās zāles un izārstēja ar tām 
tos, kujriem ķīmiskie preparāti nelīdzēja. Tā kā ķīmiskie 
līdzekļi nav attaisnojušies, ievērojami ārsti visā pa
saulē cīnās atkal par dabiskiem dziedniecības līdzekļiem, 
par augiem, asi uzbrukdami ķīmiskām neorganiskām zā
lēm. Augu pielietošana tagad jo racionālāka un sekmī
gāka, pateicoties augu ķīmiskām analizēm, jo ar tām zi
nāms to saturs. Bez šī ķīmiskā analizējamā satura ir vēl 
kāds apslēpts spēks, ko ķīmiski pagaidām vien vēl nevar 
izskaidrot.

Pienāktos uzskaitīt daudzus ievērojamus ārstus Vā
cijā, Anglijā, Francijā un citur, kas atgriezušies atkal 
pie ārstniecības augiem savos rakstos un savā praksē. 
Plaša un liela literātūra, biezas grāmatas sarakstītas par 
veselības augu pielietošanu, to ķīmisko sastāvu, to au
dzēšanu un sagatavošanu. Tomēr vislielākie panākumi 
ir Šveices mācītāja Kincles mazai grāmatiņai, jo tā iz
dota Šveicē un pārdota jau ap 800.000 eks., bet ieskaitot 
citas valodas, pāri par miljonu eksemplāriem. Tā ir spo
žākā liecība par labu augu ārstniecībai, par jauno kus
tību veselības kopšanā un senču zāļu brīnumspēku, ko 
daba pati mums sniedz tīrā un stiprākā veidā, tikai va- 
jaga prast to saņemt un pareizi izlietot.

Zāļu tējas sāk plašā mērā vākt, audzēt un pielietot 
visās Vakareiropas zemēs, bet dažu valstu valdības pār
ņēmušas to veicināšanu savā ziņā; tur jau nodibinātas 
skolas ar div- līdz trīsgadēju kursu dziedniecības augu 
kultivēšanai.

12



Kur m ek lē ja m a s z ā ļu augu  
dziedin ošās spējas

Man vaicāja bajāriņš:
.Jau nomira nabadziņš?“
—  Nabadziņš gavilēja,
Šautru lapas vārīdams.

Latvju tautas daina.

Tā dziedāja pirms daudziem gadu simteņiem mūsu 
senči, un tā pašreiz 20. gadu simtenī vēl jādzied vienā 
otrā slimības gadījumā arī mums.

Ļoti bieži kādas nenozīmīgas puķītes tēja, sula, zāļu 
kompreses, sautējumi un vannas izārstē jo grūtu slimību.

Turpretim daudzreiz ne visai nopietnā, vairāk iedo
mātā iekšējā kaitē un vainā, ārstējoties tīri ķīmiskām, 
sintētiskām zālēm un tādiem pašiem iešļircinājumiem, 
saslimst vēl vairāk.

Un cik daudzām slimībām, neskatoties uz tik visai 
plaši attīstīto sintētisko zāļu rūpniecību, ar tik daudzām 
pilēm, pulveriem, dažādām injekcijām, vēl nav ķīmisku 
līdzekļu, nav zāļu. Un biežie ārstu lakoniskie slēdzieni: 
„nav ārstējams", „nav līdzams" vēl kā lāsts guļ uz 
cilvēci.

Daudz laimīgāka par allopatiju ir ķirurģija, sero- un 
fizisko-terapiju. Tām, paldies Dievam, beidzamajos gados 
gan jau izdevies daudzos „neārstējams" novelt no cietu
šās cilvēces pleciem.

Bet dziedniecības augi stāvējuši un stāv vēl tagad
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kā sargpostenis kaja laukā pie cilvēces kājām, sargājot 
un glabājot to.

Jo visos laikos viens vai otrs augs, ja to tikai pašā 
slimības inkubacijas periodā pielietoja, pasargāja ļoti 
daudzus ne tikai no nopietnākas saslimšanas, bet arī no 
nāves apkampieniem.

Ļoti bieži piedzīvojam gadījumus, ka no visnevainī- 
gākām iesnām, ja tām saslimis vājš organisms un ne
piegriež tām vajadzīgās vērības, bet tās ielaiž, slimais 
var saslimt ar smagu gripu. Bet gripas slimie, kā to dzīvē 
bieži redzam un dzirdam, sevišķi pēdējos gados atkal 
savukārt var saslimt ar bīstamo tuberkulozi.

Ielaista saaukstēšanās var stipri vien veicināt arī 
šarlaka un difterita izcelšanos. Un abas beidzamās sli
mības pa lielākai daļai atstāj ķermenī smagas komplikā
cijas, kūjas pavada cilvēku visu mūžu.

Bet zāļu tēja it visos saaukstēšanās gadījumos ir un 
paliek labākais līdzeklis.

Ārstniecības augu iedarbība ir ļoti dažāda, skatoties 
pēc vielām, kādas tie satur. Bet var sacīt, ka gandrīz 
nav nevienas slimīgas, patoloģiskas parādības, uz kujrārn 
augu saturs labvēlīgi neiedarbotos. Cik daudzpusīga, da
žāda ir pati daba, tikpat viņas produkts — augi.

Galvenās ārstniecības augu īpašības ir: tīra asinis, 
šķīdina organismā nosēdu vielas, ierosina gremojamo un 
citu dziedzeru darbību, pastiprina vielu maiņu, dezinficē, 
ierosina, apmierina, rada ēstgribu un labāku barības vielu 
uzsūkšanos, dzen sviedrus, urīnu, savelk, atslābē u. t. t.

Tāpēc nav slimību un kaišu, uz kuju patoloģiskām 
parādībām nereaģētu ārstniecības augi.

Ja ārstniecības augi ir tādi fenomenāli visvafi, tad 
paceļas pats no sevis jautājums: kur gan īsti slēpjas lie
lās augu dziedinātājas spējas? Ikdienas valodā runā
jot, — kā var tāds mazs cinītis gāzt tik lielu vezumu?
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Pazīstamais, noteiktais ārstniecības augu saturs ir 
šāds: augi satur vispirms neorganiskās jeb minerālu vie
las, tad organiskās vielas, visdažādākos savienojumos. 
No minerālvielām augos visbiežāk sastopamas: natrons, 
kālijs, kaļķis, magnēzijs, kramskābe, dzeizs, mangāns, 
sērs. fosforskābe, chlors, jods, broms, salpetj-skābie sāļi. 
Augu minerālvielām, kā bāzēm, tā arī metalliem un ci
tām, ir sevišķi liela nozīme ne tikai organisma dziedē
šanā, bet ari spēcināšanā.

Minerālvielas tīrā veidā organisms nevar daudz uz
ņemt, kā to eksperimentāli pierādījuši Rubners, Ragnars- 
Beigs, Makkolums un citi pētnieki. Bet minerālvielas or
ganiskos augu dabiskos savienojumos pilnīgi uzsūc cil
vēku šūnas un audi.

Augu minerālvielas ķermenim noder vairāk veselī
bas un spēka uzturei, ķermeņa tīrīšanai, audu un šūnu 
augšanai. Tad varam saprast, kādu lielu labumu ķerme
nis iegūst no augiem, sevišķi nevārītiem, zaļiem. Tāpat 
tad ari saprotams, kāpēc zaļbarība un augu tējas tik visai 
svarīgi faktori katrā dziedniecības procesā.

Bet jo bagātīgi augi satur ari organiskās vielas, no 
kuj-ām dažas, kā to dzirdēsim pie atsevišķiem augu ap- 
i'akstiem, ir tieši dziedniecisks brīnums.

Pazīstamās organiskās vielas augos ir: rūgtvielas, 
aminoskābes, ēteriskās vielas, balzami jeb sveķi, orga
niskās skābes, miecvielas, eļļas, glikozidi, alkoloidi.

Augu ārstnieciskās vielas farmācijā dēvē par vese
lības nesējiem un glabātājiem.

No augu dziednieciskām brīnumspējām cēlies arī 
„brīnumdaktej-a" apzīmējums. Jo daudzi gadījumi rāda, 
ka „neārstējamās" slimības izārstē kāds neārsts. Un ļau
dis tūliņ pieraksta brinumdaktera spējas tam, kas reko- 
mandēja viņam augu tējas lietot, nezinot, ka patiesībā
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dziedētājs bija augs, kuj-a dziednieciskas spējas bija tikai 
šim ieteicējam pazīstamas.

Bez tam vēl ārstniecības, tāpat kā citos augos slēp
jas daudz nepazīstama. Tas, ko pašreiz zinām no dzīvās 
dabas, nav vēl viss. Jo bez iepriekš minētām, jau atklā
tām dziedniecības vielām, augos slēpjas vēl citas laten
tas vielas un spēki, kuri vēl mums ir „brīnumi".

Tādi brīnumi apslēpti vēl ne vienā vien mazā, nie
cīgā augā, kuru mēs ik dienas nevērīgi bradājam kājām. 
Bet ne ķīmija, ne farmācija, ne arī bioloģija šīs īpašības 
un iedarbības vēl nespēj zinātniski pamatot un noteikt. 
Tās jauš, bet pierādīt mēriem un svariem vēl nevar. „Ne
var" tomēr tālu vēl nenozīmē „nevarēs". Nāks diena, un 
augu brīnumspēks tiks tāpat atklāts, kā ļoti daudzi biolo
ģiskās dabas jautājumi jau atklāti. Jau tagad augu liela
jām dziedinātājām spējām par labu runā ne tikai cil
vēku jaušanas spējas vien, ne tikai viņu labās organis
kās vielas, vai tautu tūkstoš gadu pieredzes. Nē. Augu 
dziedinošās īpašības jau pēdējā laikā pierāda arī biologu, 
biofiziķu un bioķīmiķu eksperimentālie pētījumi.

Modernai fizikoterapijai vairāk un vairāk attīstoties, 
rentgens un rādijs jau pierādījušies par dažu līdz šim 
pilnīgi nedziedināmu slimību dziedināšanas neapšaubā
miem faktoriem.

Bet elektriskās svārstības (Schwingungen) jau pierā
dītas vairākiem augiem. Un vairākiem ārstniecības au
giem pierādītas arī radioaktīvas īpašības.

Vispēdējā laikā pētnieki bioķīmijā atraduši, ka augi 
satur hormonus, kas tik svarīgi cilvēka dzīvībai un ve
selībai. Taisni dažos ārstniecības augos esot daudz hor
monu. Un. šais hormonos slēpjoties lielais dziedniecības 
spēks. — Tas ir atradums, kam ļoti liela nozīme ārstnie
cībā, sevišķi dziedniecības augu lietošanā.
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Vai radioaktivitātē neslēpjas jau viena no lielākām 
dziedinātājām augu spējām?

Un vai rādijs jau būtu beidzamais vārds nedziedi
nāmu kaišu ārstēšanas jautājumā?

Vai augos neslēpjas vēl arī citas, mums pilnīgi ne
pazīstamas vielas un faktori, kupi atrašanai un noteik
šanai nav vēl ne mēru, ne svaru? Tie ir jautājumi, kas 
arvien spilgtāk sāk parādīties pie eksperimentālās biolo
ģijas apvāršņa.

Tāpēc nemeklēsim un negaidīsim uz minēto jautā
jumu atbildēm, bet sāksim daudz vairāk zāļu tējas pie
lietot.

Ka viņas tiešām veselības uzturēšanā un kaišu dzie
dēšanā ļoti noderīgas, par to mums pierādījumu pašreiz 
netrūkst. Bet vairāk tās lietojot, katrs pats ātrā laikā 
pārliecināsies par to derīgumu.

Veselīgākās zāļu tējas — 2 17



K as katram  jā zin a par d zied 
niecības augiem

Zāju tējas Latvijā vēl ļoti maz patērē, un veselības 
augus pie mums vēl arī ļoti mazos apmēros vāc un audzē, 
lai gan visi līdzšinējie panākumi rāda, ka ārstniecības 
augi mūsu klimatā ļoti labi padodas. Bez tam viņu audzē
šana ienes daudz vairāk par citām lauksaimniecības un 
dārzkopības nozarēm. Arī savvaļā augošo augu vākšana 
ir ļoti ienesīga, un viens otrs mācības iestāžu audzēknis 
varētu pa vasaru tējas augus ievākt un žāvējot nopelnīt 
ziemas pārtiku skolai. Sevišķi apsveicama ir mazpulku 
piegriešanās ārstniecības augu kultivēšanai. Sāds pasā
kums organizētā veidā ar pareizu zemes sagatavošanu, 
izvēli, augu pareizu kopšanu, ievākšanu īstā laikā un pa
reizu žāvēšanu atnesīs tautai lielu svētību. Arī lauk
saimnieki gūtu jaunu ienākumu avotu, ja piegrieztu vē
rību tējas augu kultivēšanai dārzos. Šī saimnieciskā no
zare vēl pie mums maz ievērota un vēl mazāk tās ražo
jumus patērē.

Bet ja daudzo pulvej-u un piļu vietā, kupis ieved no 
ārzemēm, sāks vairāk paši pielietot savas zemes augus, 
šī ražošanas nozare Latvijā izvērtīsies par plašu taut
saimniecisku faktoru.

Summa, kādu izdodam par tējām, tā saukto „Ķīnas 
tēju", ir vairāk kā ievērojama. Tā, piem., 1933. gadā šī 
tēja no ārzemēm ievesta ne mazāk kā par 140.206 latiem. 
Un tas notiek tanī laikā, kad ārsti un diētiķi atzīst Ķīnas 
tēju pastāvīgai lietošanai neveselīgu un nepiemērotu.
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Mūsu ābolu mizas ar sēklām, lapas, brūkleņlapas, 
salvija, pipar- un citronmētras, kaltēti burkāni un citi 
dod debešķīgus dzērienus.

Sevišķi labu aromu un garžu dod sajaukumi, piemē
ram: salviju, piparmētra, liepu ziedi; vai atkal pelašķi, 
kumelītes, aveņu stiebri. Šīs divas tējas garžo tik lie
liski, ka viena tā otra garžas un aroma ziņā apmierinās 
pat to visizlutinātāko „Ķīnas tējas" labu šķirņu pazinēju 
un cienītāju. Un kur nu vēl paliek viss cits mūsu puķu 
raibums, smaržīgums, augu dažādīgums? No tiem var 
pagatavot visdažādākos garžīgākos sajaukumus.

Katrs labs tējas pazinējs priecājas par mūsu mērenā 
klimata lielisko augu aromu un garžu. Bet mēs paši ne
cienām, pat nezinām, ka mums tik garžīgu mantu pilnas 
pļavas un meži.

Un tas ļaunākais vēl pie tam tas. ka mēs visu to, kas 
tepat uz vietas aug, ievedam. Zāļu augi 1933. gadā ie
vesti par 59.569 latiem. Bet kombinētie farmaceitiskie 
preparāti, kujros pa lielākai daļai atkal ieiet augi, 1933. 
gadā ievesti par veseliem 568.387 latiem. Un tie ir tikai 
kombinētie, speciālie preparāti. Tad vēl nāk speciālie 
nenosauktie, kas iztaisa 134.833 latus.

Un cik vēl ieved augus, kas tiek lietoti mājsaimnie
cībā un rūpniecībā. Piemēram, apīņi, kas tepat tik labi 
izdodas kultivējot, un kas savvaļā aug gravās un mežos, 
ievesti 1933. g. par 123.877 latiem. Sinepju sēklas ieves
tas par 21.826 latiem. Bet bez sēklām jau vēl ir arī citi 
preparāti: pulveris, eļļa, tinktūra, apliekamie. Bet sine
pes, kā baltās, tā melnās, dod pie mums bagātu ražu.

Un kur nu vēl paliek ārzemju speciālie iesaiņojumi, 
speciālās tējas, kujru pakas nereti maksā pat 8—12 latu. 
Un kad attaisām tādu „speciālu tēju" reimatismam vai 
sirds un citām slimībām, atrodam, ka tur atrodas tās pa
šas mūsu pazīstamās ceļmallapas, šautras, augstiņu lak
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sti, bērzu lapas, rasas podiņi, gailenītes un citi tamlīdzīgi 
augi. Un cik. pārāk bēdīgi kļūst, kad, ieejot aptiekā un 
prasot kādu vīgriezi vai citu augu, saņem atbildi, ka ne
esot vēl no muitas izņemts.

Pašā pēdējā laikā Tautas labklājības ministrijas ārst
niecības augu noliktava parūpējusies jau gan stipri vien 
par daudz līdz šim Rīgā trūkstošo vietējo augu iegādā
šanu. Šī noliktavas organizēšana ir vairāk kā svētīgs 
darbs, un nebūs ilgi jāgaida, ka ar tās starpniecību ārst
niecības augu ražošana un rūpniecība būs nostādīta at
tiecīgos augstumos.

Visiem tiem, kas vēlas nodarboties ar augu kulti
vēšanu un vākšanu, ieteicams vispirms ievākt no turie
nes izziņu, kādus augus šogad būtu ieteicamāki ievākt, 
kādi atkal kultivēšanai būtu izdevīgākie tirgus ziņā. Ad
rese: Ārstniecības augu noliktavai, Marstaļu ielā 7. 
Tālr. 34449. Rīgā.

Ārzemēs jau kopš gadu desmitiem tiek vesta asa 
cīņa par dabisko tautas ārstniecību, par tautas izsargā
šanu no slimībām — par labāku profilaksi. Bet it se
višķi liela, asa cīņa norisinās starp zinātniekiem pašreiz 
par ārstēšanos ar drogām — zāļu augiem, bet ne mākslī
giem ķīmiskiem preparātiem. Arī mēs nedrīkstam palikt 
šai cīņā pasīvi, vēl jo vairāk tādēļ, ka slimību mums 
vairāk kā citiem un mirstība lielāka.

Tāpēc interesanti dzirdēt, ko saka pasaules slavenie 
zinātnieki par zāļu tējām: profesors Čirchs (Tschirch) 
Bernē raksta, ka visiem, kam rūp tautas veselība, kas 
grib cilvēci atveseļot, jāatmet ķīmiski sintetiskie ļīdzekļi, 
kuji ne vienu vien orgānu jau nobeiguši, un jāatgriežas 
atkal pie veselīgajām zāļu tējām, kuj-u lielās ārstniecī
bas spējas pierādījuši mūsu senči jau priekš tūkstoš ga
diem. Prof. Koberts saka: „Ar ķīmiskiem medikamen
tiem saindēto slimo skaits ir leģions." Amerikas ārsts
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Vilberts raksta, ka cilvēku tik liela slimošana visās ze
mēs ar aukūtām un chroniskām kaitēm nāk pa lielākai da
ļai no pārmērīgas ķīmisko zāļu lietošanas.

Daudzi pasaules slaveni biologi, ārsti un higiēniķi 
atzīst, ka visur lielais mirstību skaits, kronisko un ne
ārstējamo slimību daudzums un visāda veida deģene
rācijas pazīmes pašos labākajos spēka gados, atse
višķiem cilvēkiem un veselām tautām, ceļoties no vietā 
un nevietā, pārmērīgā daudzumā lietotām ķīmiskām zā
lēm, patentētu, speciālu ķimisku pulveru un piļu veidā. 
Cik gan nav speciālu preparātu pret galvas sāpēm, maz
asinību, sklerozi u. t. t., izsaucas tie. Bet visu šos orga
nismā nogulstošos neorganisko sārņu nosēdumus varot 
atkal izvadīt ar zāļu tējām, apgalvo šī virziena piekritēji.

Bez farmaceitiskām zālēm, domāju, tomēr nekad ne
iztiksim, jo pārbaudīti medikamenti akūtas slimības ga
dījumos, tāpat kā viena otra narkotiska viela, ir un būs 
nepieciešami ārstniecībā. Daudzas no dziedniecības 
augiem izvilktās dabiskās vielas savu noderību ir pierā
dījušas un apstiprinājušas. Tās vajadzētu tikai izgatavot 
pašu zemē un neievest no ārzemēm, lai arī šai ziņā pa
celtu veselības augu ražošanu un tirdzniecību. Citādi 
tas ir, kā jau aprādīts, ar sintētiskā ceļā pagatavotām 
vielām. Kaut arī tās šķietami ātri palīdz atsevišķā gadī
jumā, bet tām piemītot, kā raksta ārsti zinātnieki, da
žādas kaitīgas blakus iedarbības ķermenī. Augi tīrā 
veidā iedarbojas lēnāk, bet pamatīgāk, jo arī augu ne
organiskās vielas organiskos savienojumos ķermenis 
tieši uzņem un pārstrādā, kas nekad nenotiek ar tīrām 
neorganiskām vielām.

Jānorāda arī, ka zāļu tējas jāpielieto uzmanīgi, iz
meklējot ik reizes pareizās, pareizos maisījumos. Arī še 
svarīgi ir piedzīvojumi un novērojumi. Un nebūt nav
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jaiedomajas, ka vienmer varēs iztikt bez arsta. Pie ārsta 
jāgriežas visos akūtos slimības gadījumos.

Gan daudz vairāk kā līdz šim, katram, kas grib ve
selību uzglabāt, jāiet pie ārsta, kamēr viņš veselību vēl 
nav galīgi sabojājis. Katram jāpārbauda, vai viņš ir ve
sels, un katram jāzina, kāds viņa asins spiediens, urina, 
kuņģa un asiņu sastāvs. Tāpat kapilaroskopija un vielu 
maiņas noteikšana bieži jāizdara. Tad nedziedināmās 
slimības tik daudzus negaidot nepiemeklēs. Un daudzie 
spēka pilnie pusmūži, kas to būtu ievērojuši, nedusētu 
pašreiz jau vēsā smilšu kalniņā.

Tomēr, ievērojot visu sacīto, jāatzīst, ka aizrādīju
mus par dabiskām ārstniecības augu zālēm nekādi ne
drīkstam ignorēt. Pirmkārt, tos apcerējuši tik plaši pa
zīstami zinātnieki un praktiķi ārsti šinī jautājumā. Viņi 
sakopojuši ne tikai zinātniskus faktus, bet arī praktis
kus dziedniecības panākumus un novērojumus 600 līdz 
700 lappušu biezos apcerējumos.

Otrkārt — mēs esam spiesti meklēt vēl citus ceļus 
ārstniecībā tādēļ, ka mūsu jaunatnes pretestības spējas 
ļoti mazas. Masalas, difterits, šarlaks plosās epidēmiju 
veidā katru gadu. Un tuberkulozes slimo skaits lielāks 
kā citur. Tāpat vecāko paaudžu pretestības spēja slimī
bām nav liela, bet gan pārāk maza, jo vēžu, sirds, kuņģa, 
aknu slimo skaits ir ļoti liels. Bet trieka pašos labākos 
gados pļauj kā siena laikā vienu sabiedrisko darbinieku 
pēc otra, tanīs 40—60 gados, kad cilvēks tikko sasnie
dzis objektivitāti un pareizu dzīves un pasaules uztveri.

Pagaidām arī mirstība, pēc statistiskiem datiem, 
Latvijā ir lielāka nekā dažās citās Eiropas zemēs. Bet 
Latvijai dzīvais spēks ir vairāk vajadzīgs kā vienā otrā 
citā zemē. Sevišķi svarīgi mums, lai mūsu garīgā, sa
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biedriska paaudze neaizietu no mums tanī laika, kad tā 
mums visvairāk varētu teikt un sniegt.

Par ārstniecības augu kultivēšanas iespējamībām 
zemes izvēli un sagatavošanu ieinteresētie vislabākos 
aizrādījumus atradīs A. Sēniņa grāmatā „Ārstniecības 
augi".

Vākšanas laiks un datumi atkal labi sakopoti Tau
tas labklājības ministrijas drogu noliktavas izdevumā 
„Drogu saraksts".
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Vā k ša n a

1. Ziedi (Flores)
Ziedus nekad nedrīkst vākt un lasīt agrā rītā un vēlā 

vakarā, kad rasa vai mitrums atrodas uz augiem, bet gan 
saulainā dienas laikā. Apmākušās dienās lasīt nav ietei
cams.

Ziedi jālasa īsi pēc pilnīgas uzziedēšanas, kad viņos 
visvairāk atrodamas ēteriskas aromu un citas vielas. 
Jāņem labākie un veselākie ziedi.

Savvaļā augošam stādam visus ziedus nedrīkst no
plūkt, bet daži jāatstāj sēklai.

Ārstniecības stādu vācējiem jāmācās saudzēt un arī 
audzēt brīvdabas augus. Vienā traukā dažādus ziedus 
nedrīkst kopā vākt, kaut arī ieliktu papīru starp ziedieņi-

Grozus ziedu vākšanai nedrīkst izkJāt ar drukātu 
papīru. Tāpat ziedus nedrīkst tīt un glabāt drukātā pa
pīrā.

Pie ziediem nekad nedrīkst piejaukt citas augu daļas.
Maigie ziedi ļoti uzmanīgi jālasa un uzmanīgi arī jā 

nes mājās, lai tos pirms žāvēšanas jau nesaspiestu, iz
skatu nesabojātu.

Tāpat jācenšas maigos ziedus katru dienu ievākt, jo 
nakts mitrums, rasa un migla atstāj nevēlamu iespaidu, 
bojā izskatu un aromu, ja ziedi atstāti vairākas naktis 
laukā. Visi ziedi vienam augam nekad uz reizi neuz- 
zied.
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Savāktos ziedus nedrīkst arī ilgi turēt grozos vai ci
tos traukos, kur tie savākti, bet drīzi vien jāizbej- žāvē
šanai, jo ziedi lielā vairumā kopā vīstot bojājas.

2. Lapas (Folia)
Lapas, tāpat kā ziedus, nevar vākt rasā, miglā, ap

mākušā laikā, bet gan saulainā, jaukā dienā.
Lapas vācot, nevajaga tās no augiem un zariem brau

cīt, bet katru lapu par sevi uzmanīgi no stublājiem vai 
zariem nolasīt. Tas aizņems vairāk laika, bet lapas būs 
glītākas, neieplēstas. Tāpat nekad nevajaga lapu dēļ 
lauzt visu augu nost vai atkal zarus. Jācenšas arī, lai 
zarus un stublājus, lapas vācot, neievaino vai neielauž.

Lapas jāņem zemākās, saknēm tuvākās, lielākās, ne
ievainotās. Visas lapas augam arī nav jānolasa. Sevišķi 
jāsaudzē brīvdabas, savvaļas augi. Lapas augam jāpa
met vēl tik daudz, lai augs bez traucējumiem var tālāk 
augt.

Kaut ko nevajadzīgi iznīcināt nekad un nekur nav 
ieteicams. Jo vairāk mēs dabu sargāsim un saudzēsim, 
jo vairāk viņa par to mums pateiksies, dodot citu reizi 
daudz bagātīgāki lapas, ziedus, audzējot atvases.

Lapas no dažādiem augiem vienā traukā nevar kopā 
vākt, kaut arī papīrs vai drēbe būtu ieklāts starpā.

Lapas, sevišķi lielākās, vācot glīti jāsaliek cita uz 
citas, lai tās viegli nospiežas, tad žāvējot viņas arī tik 
ļoti nesakrokāsies, nesatīsies.

Indīgas lapas nedrīkst vākt kailām rokām, bet tikai 
ar cimdiem. Bez tam jāsargājas cimdiem pieskarties sev 
vai līdzpaņemtām ēdamvielām. Lapas, tāpat kā ziedus, 
nedrīkst tīt drukātā papīrā, un ar drukātu papīru ne
drīkst arī izklāt grozus, ku^os lapas vāc.
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Lielās lapas žāvēšanai var savērt diegā un pakārt 
pie grieztiem un sienām. Mazākās žāvē, izklātas uz gal
diem, plauktiem u. t. t.

3. Viss augs (Herba)
Ja visu augu ar ziediem izlieto ārstniecībā, tad augs 

jāievāc pa ziedēšanas laiku.
Ja turpretim auga ziedi netiek lietoti, bet vienīgi 

stublājs un lapas, tad augs jāvāc pirms uzziedēšanas. 
Tad lapās un stublājā būs bagātīgāki ēteriskās un citas 
ārstniecībai derīgas vielas.

Viss augs, tāpat kā ziedi un lapas, jāvāc tikai skaistā 
saulainā un sausā laikā.

Savvaļas augus visus gan uzreiz nedrīkst nogriezt, 
bet daži augi jāatstāj ziediem un sēklām, t. i. vairošanai.

Tāpat nevar ievākt tādā vietā augus, kur tie, piem., 
deviņvīruspēks, būs tikai 1—2 eksemplāros; ja nu tos 
pašus visus nogriezīs, ja neviena tur vairs nepametīs, 
tad drīzi vien tajā vietā nebūs neviena paša deviņvīru- 
spēka.

Dažās zemēs, kur plaši attīstīts augu eksports, viens 
otrs dārgs un rets augs jau tā rīkojoties galīgi iznīcināts.

Augus vācot, nevajaga tos raut ar visu sakni laukā,
jo daudziem augiem sakne nemaz lietošanā nav vaja
dzīga. Un arī tiem augiem, kā retenājiem un citiem, 
kuru saknes lieto tējai un ekstraktiem, saknes jāvāc to
mēr atsevišķi rudeņos un pavasajros.

Laika būs vairāk patērēts, bet drogu labumā būs 
daudz kas iegūts. Un nevajadzīgās, zemē pamestās sak
nes dos atkal jaunu vajadzīgu augu.

Visu augu vācot, jāņem līdzi grieznes vai ass nazis,
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jo augi nav jānoplūc, bet jānogriež. Ar indīgu augu vāk- 
šanu ļoti jāuzmanās. Vislabāk vākšanu izdarīt cimdos, 
un jāsargājas pa vākšanas laiku no pieskaršanās ēdam
vielām un pašam sev.

Savāktie augi jāizsargā no saspiešanas un neparei
zas salocīšanas, bet jāpārnes mājās cik vien iespējams 
nebojātā, veselā veidā.

4. Saknes un zemes stumbri
(Radices et Rhizomata)

Saknes un zemes stumbri jāvāc agrā pavasarī, kad 
daba tikko sāk mosties dzīvībai, t. i. tad, kad augs sāk 
dzīt asnus. Vai atkal vēlā rudenī, kad dzīvība augā 
dziest, kad stublājs nodzeltējis, novītis. Vislabāk aprīļa, 
septembra un oktobra mēnešos.

Saknes no augiem ar ne visai augstiem stublājiem 
ieteicams vākt labāk rudeņos, jo pavasaros tos grūti uz
iet, ieraudzīt.

Turpretim augstiem augiem, kam stublāji lieli un 
resni, pavasarī agri saknes viegli uzies pēc veciem, sa
kaltušiem stublājiem, kuru tur būs daudz.

Saknes jārok ar dakšām vai lāpstu. Ja saknes un 
stumbrus neņem visus, bet daļu, tad palikušie atkal rū
pīgi jāieliek atpakaļ.

Savāktie labi jānotīra no zemēm un pēc tam jāno
mazgā. Sevišķi rūpīgi jātīra saknes un zemes stumbri, 
kas aug dūņainās vietās, stāvošos ūdeņos ar sliktu ožu.

Vislabāk tādus nolikt tekošā ūdenī, bet ja tāda nav 
pie rokas, tad labi pamatīgi vairākos ūdeņos jānomazgā 
ar asu linu lupatu vai suku. Pēc tam rūpīgi jānosusina.

Sliktos, netīros ūdeņos atrodas ļoti daudz mazu, sīku 
dzīvnieciņu un tārpiņu, kuri augiem piestiprinās ar kādu
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organisku šķidrumu tik cieši, ka grūti tos no saknēm, 
sevišķi zemes stumbriem, nost dabūt.

Tur palikuši, tie padarīs vācējiem un patērētājiem 
daudz ļauna. Mazie dzīvnieciņi nelabvēlīgos apstākļos, 
kādi viņiem tagad būs žāvēšana, spēj pārvilkties ar ap- 
valku-cistu, kurā  tie iztur ir augstas, ir zemas tempera
tūras. Tāpat cistām nevar kaitēt sausums. Un līdz ko 
tie nokļūs attiecīgos apstākļos, piemērotā apkārtējā tem
peratūrā, tie sāks atkal dzīvot. Cista jeb apvalks pār
sprāgs, un mazie dzīvnieciņi sāks ēst un vairoties tālāk.

Ļoti bieži gadas, ka izžāvētas saknes un zemes 
stumbri sāk ne no kā mitrot, pelēt, trūdēt. Un šo ļauno 
pārmaiņu nav vis izsaukusi nepilnīga izžāvēšana, kā pats 
žāvētājs tādās reizēs pārliecināts, bet gan mazie, mikros
kopiskie dzīvnieciņi. Tie, gaidot piemērotus apstākļus, 
pa žāvēšanas laiku bija pārvilkušies ar biezo, necaurlai
dīgo cistu. Un tagad, attiecīgiem noteikumiem iestājo
ties, tie, pārtiku meklējot, ievaino sakņu mizu, kurā jo 
labi piemesties var arī pelējuma sēnītes, pūšanas un rūg
šanas baktērijas. Saknes un zemes stumbri zaudē krāsu 
un aromu, bet vācējs žāvētājs laiku un naudu. Sabo
jātās saknes pārdošanai neder, tāpat pašlietošanai tās 
nav vairs derīgas. Tāpēc uzmanīgi ar sakņu un zemes 
stumbru tīrīšanu.

Augus vācot, nevajadzētu aizmirst arī sentēvu labos 
aizrādījumus vai, labāki sakot, likumus.

Jaunākā laikā tos gan kā nederīgus māņus aizsvieda, 
jo zinātne nevarēja pierādīt šo likumu ķīmisko, fiziolo
ģisko iespaidu, kāpēc tas tā notiek.

Senie dziedinātāji visus augus, t. i. augu virsdaļas, 
vāca jaunā, augošā mēnesī. Tad lapās un stublājā esot 
vairāk sastāva vielu. Tās smagākas svarā un pie žāvē
šanas nesabirst, ir daudz izturīgākas, aromātiskākās. Ze
mes stumbri un saknes turpretim jāvāc tikai vecā, dil
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stošā mēnesī. Sakņu saturs, mēnesim dilstot, atkal esot 
bagātāks, jo vielas no lapām un stublājiem virzās uz 
zemi, uz saknēm un paliek tur tik ilgi lielākā daudzumā, 
kamēr mēness atkal sāk augt. Augošā mēnesī raktas 
saknes un stumbri esot vieglāki svarā un nevērtīgāki 
arī ķīmiskā satura ziņā.

Un varbūt senajiem augu vācējiem, rokot saknes 
naktīs, vēlā laikā, mēnesnīcā ar zelta un vaj-a lāpstiņām, 
nebij tikdaudz burvības padomā, cik gan bioķīmiskas 
gudrības un zināšanas. Tās bija uzkrātas ilgu gadu no
vērojumos.

Mums, kam vēl visa ārstniecības augu ražošana 
nupat kā sāk attīstīties un veidoties, mums gan vajadzētu 
pieiet ar lielu rūpību un uzmanību šai lietai. Un, galve
nais, neignorēt vecos augu vācēju uzskatus, kas uzkrāti 
un novēroti gadu tūkstošos.

5. Mizas (Cortex)
Ievāc pavasarī, kad tās vislabāk atlec no koka.
Mizas jāvāc no jauniem, pieaugušiem kokiem. Ve

cas, sūnām un ķērpjiem apaugušas mizas neder, nede
rīgie piejaukumi bojās ķīmisko sastāvu. Jauniem koci
ņiem un atvasēm mizā atkal nebūs vēl pilnam vajadzīgo 
ķīmisko vielu.

Lielu gabalu mizas, kā no paša koka, tā arī no tā 
zariem nedrīkst lobīt.

Miza ir svarīgs augu organs. Lielāku gabalu mizas 
no kāda koka nolobot, koks redzami sāks nīkuļot, bet no
lobīti, kaili zari nokaltīs pavisam.

Vislabāk nogriezt un nocirst dažus zarus un tiem 
mizu nolobīt pavisam.

6. Sēklas (Semina)
Ievāc, kad tās labi ienākušās, kad sēklu pogaļas, 

pākstis, galviņas sāk kalst.
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Žā v ē šan a
Žāvēšana ir viena no visgrūtākām un ari atbildīgā

kām manipulācijām visā zāļu augu sagatavošanas pro
cedūrā.

No žāvēšanas atkarājas, vai drogas būs labas, pirmā 
labuma prece, vai nederēs nekam.

Augu žāvēšanai, ja augus kultivē lielos apmēros, ir 
speciālas žāvēšanas telpas ar mākslīgu apkurināšanu, 
speciālām krāsnīm, vējotavām, maltuvēm un citām mo
dernām ierīcēm. Bet ne sliktāki žāvēšanu var izdarīt arī 
primitīvākos apstākļos. Tādā gadījumā augu žāvēšanai 
izlieto: bēniņus, klēts augšas, nojumes, malkas šķūņus, 
ja tie silti, aizsargāti no vējiem, sevišķi no ziemeļu vēja. 
Tad vēl labības šķūnī var labi augus žāvēt, ja tikai 
tur nav pelējis siens, salmi. Ne no kā augi tā nav jā- 
sarga, kā no pelējuma smakas.

Lai cik vēdinātu tādu telpu, smaka tur paliks vien
mēr, un vēlāk zāļu tējas atdos to pavairotā stiprumā.

Ja kādā telpā, kujru grib žāvēšanai atvēlēt, ir pelē
jumu smaka, tad tā jau ilgi pirms augiem cauru dienu 
un nakti jāvēdina un vairākkārtīgi jākvēpina degošiem 
paegļu zariem. Tas jādara, kaut telpā tikai maz 
jaušama pelējuma smaka.

Sevišķi žāvēšanai derīgas ir telpas ar skārda jumtu. 
Skārda jumts idealākais siltuma uzturētājs. Bet telpā, 
kas atrodas zem viena jumta ar kūti, nekad nedrīkst 
augus žāvēt. Vēlāk tēja atdos kūts smaku, jo augos būs 
un paliks vienmēr šī specifiskā, stiprā kūts smaka.
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Vispār, būvēt kūti kopā ar kādu ēku zem viena 
jumta, kujrā jādzīvo vai jātur ēdamie produkti, graudi, 
milti un citi no veselības un higiēniskā viedokļa vairāk 
kā nepielaižams.

Ideālas žāvētavas ir arī dārzu namiņi un labi vēdi
nātas, sausas, neapdzīvotas istabas.

Žāvēšanai lemtā telpā jāierīko plaukti, dēļi vai galdi. 
Var arī augus žāvēt uz grīdas, ja tā tīra un izklāta ar 
drēbi vai tīru papīru. Drukātu papīru nekad nedrīkst 
likt augu tuvumā.

Tad vēl jālūko, lai telpā, kur augi žūst, būtu pietie
koša ventilācija, tīrs, labs gaiss.

Savāktos augus tagad, katru auga daļu par sevi lie
kot, izber plānā kārtā uz žāvēšanai lemtā, apklātā priekš
meta.

Kopā likt dažādus augus nedrīkst, jo tie pieņem cits 
cita smaržu. Tāpat augu daļas jāliek katra par sevi, jo 
tās vienādi nežūst. Lapas jāliek par sevi, augi un ziedi 
atkal par sevi.

Veselos augus un sēklai lemtos var sasiet nelielās 
slotiņās un pakārt gar ēkas sienām, griestiem. Saknes 
un zemes stumbrus var savērt aukliņā vai uz parupjā
kiem diegiem un kārt gar sienām, griestiem. Telpa, kur 
augi žūst, bieži jāvēdina. Augi tumsā, ēnā nebeidz vēl 
tik ātri dzīvot, bet dzīvojot tiem norit vielu maiņas pro
cess ar nederīgiem izgarojumiem.

Un ja nu tos neizvēdinās, tad šī specifiskā smaka, 
kujru ikdienā apzīmē par vīšanas smaku, iesūksies atkal 
augos un sabojās augu īpatnējo smaržu. Bet no tādiem 
sasūbējušiem, sasmakušiem augiem tējai nekad nebūs 
tā brīnišķā, jaukā aroma, kāds pareizi, labi žāvētai augu 
tējai vienmēr piemīt un kādam arī jāpiemīt.

Tāpat jārupējas, lai žāvētam materiālam nebūtu klāt
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sausi zari, suna, veca zale, vecas lapas un citas nederī
gas da)as.

Arī ziediem nedrīkst būt klāt lapas, ziedu kātiņi un 
citas daļas, bet gan vienīgi ziedu galviņas, vai tikai zied
lapiņas, vai atkal ziedu vārpiņas, skatoties, kāds augs 
un kādām vajadzībām.

Žāvējot augi bieži jāapgroza un jārūpējas, lai ātri 
izžūst. Ilgi augus žāvēt nedrīkst, tad tie savītīs, sadzel
tēs un izbālēs. Un vēlāk zāļu tējai nebūs vairs ne skata, 
nedz arī burvīgā zāļu tējas aroma, kas tik brīnišķi izpla
tās ap galdu sēdošiem lejot tēju kristaltīrās glāzēs, kai- 
rinājot mūsu ožu, stimulējot, ierosinot smadzeņu darbību. 
Domas tad sāks labāk strādāt, bet smadzenes vibrēt, ra
dot jaunas idejas un projektus.

Bet slimā ķermenī tāda smadzeņu un nervu stimu
lēšana izsauks labsajūtu, radīs ticību atkal sev un sa
viem spēkiem.

Lēni žāvētai augu tējai turpretim nebūs nekāda 
aroma un ne pavisam stimula, bet tā garžos kā vecs, 
slikts, sadzeltējis savītis siens. Tā ne tikai neierosinās, 
bet itin vienkārši nevienam negaržos. Un ja kādam 
spaidu kārtā tā būs jādzejr, tad viņš lieliem malkiem to 
steigsies ātri norīt, negūstot ne mazākā labuma. Sprie
dums: zāļu tēja nelīdz. Bet kas pie tā vainīgs?

Tātad ar žāvēšanu jāapietas uzmanīgi. Tīrību, uz
manību liekot pirmā vietā, rūpējoties visu laiku, kamēr 
augi žūst. Speciālā žāvētavā turpretim augus ir viegli 
pārkaitēt, un rezultāts atkal būs slikta, nederīga zāļu 
tēja. Pirmkārt, pārkaitēti augi ātri sadrūp, saberžas, 
kļūst pelavveidīgi. Otrkārt, tēja, pagatavota no pārkai
tētiem augiem, būs duļķaina, bieza, ar grauzdētai zālei, 
pirts jeb rijas specifiskai smakai līdzīgu garžu. No da
biskās zāļu tējas, kristālskaidra dzidruma, tāpat no viņas
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brīnišķā, burvīgā aroma, kuju smarža vien jau ierosina, 
iepriecina un atspirdzina, nebūs vairs ne vēsts.

Vispārējie līdzšinējie noteikumi augu žāvēšanai 
telpā ir: l)ž āvēt ēnā un ātri. 2) Labā siltumā, 25—30° C. 
3) Vienādā plānā, irdenā kārtā žāvēšanai savāktos augus 
izklājot. 4) Bieži apgrozot. 5) Telpu labi vēdinot. 6) Tu
vumā dažādus smaržīgus augus nelikt. 7) Dažādas augu 
daļas kopā nežāvēt.

Pašā beidzamā laikā vēl nākusi klāt jauna metode, 
bet vispāri oficiālā drogu rūpniecībā tā vēl nav pie
ņemta.

Daudzi zinātnieki ieteic, un vācēji un audzinātāji 
atkal sāk augus žāvēt karstā saules tveicē.

Senāk valdīja pārliecība, ka saule izvelk, mazina 
aromatiskās, ēteriskās vielas. Tagad turpretim daži ap
galvo, ka ēnā lēni žūstot augi vairāk zaudējot no sava 
satura. Esot svērts, un augi atrasti vieglāki. Enā viņi 
spējot ilgāk dzīvot un vairāk paši patērēt savas uzkrātās 
rezervjvielas. Sevišķi krasi tas esot novērojams pie da
žiem veseliem augiem, lapām. Bez tam saulē augi ne- 
pārkalstot, tie vēlāk arī nedrūpot, nesabirstot.

Šveicē novēroju daudzu« žāvējam drogas uz jum
tiem, balkoniem.

Viņi apgalvo, ka tās ātrāk žūstot un esot aromātis
kās. Šveicē augu tējas tiek ļoti bagātīgā mērā patērē
tas. Nezinu otras zemes, kūjā vēl būtu tik daudz spe
ciālu zāļu tēju veikalu, .zāļu namu".

Tāpat itālieši visus savus produktus žāvē saulē: to
mātus, kukuruzu, piparus, pupu pākstis, sēnes, spinātus, 
augļus, pat makaronus. Un saulē žāvētie Neapoles ma
karoni skaitās pasaulē slavenākie, garžīgākie.

Varbūt tur karstāka saule? ..
Mūsu āboliņš un siens arī vislabāki iznāk tomēr 

karstā saulē ātri žūstot.
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Un mūsu senči arī savas tējas žāvēja nojumu un 
klēts priekšā. Bet viņu „drogām“ taču bija jābūt sevišķi 
labas kvalietātes, jo tās bija viņu dakteris un arī aptieķ- 
nieks.

Ja  tiešām saulē žāvētiem augiem vēl būtu atrodams 
viss dabiskais ķīmiskais saturs, tad mēs tkai šādu paņē
mienu varētu apsveikt.

Tas būtu ideālākais.
Saulē ātri žūst, saule maz patērē darba spēkus. Un 

vislielākais labums: pavisam nav vajadzīgas dārgas ku
rināmas un žāvēšanas ierīces, kas daudz patērē kurinā
mā materiāla un stipri sadārdzina ārstniecības augu ra
žošanu.

Tiem, kuriem pašreiz drogas labi iznāk ēnā, t. i. ku
ras pilnas aroma un dabiskā krāsā, nav citi ceļi vairs jā
meklē. Bet gan tiem, kuri vēl tirgū laiž sliktus, nepiemē
roti sagatavotus ārstniecības augus. Tiem, kas tagad 
zāļu tējas ražo tirgum, ieteicams pieturēties līdz galīgai 
lietas noskaidrošanai vēl pie vecās, ēnā žāvēšanas meto
des. Bet tie, kuri vāc zāles savām vajadzībām, gan var, 
ja laiks sauss un karsts, minēto metodi izmēģināt. Šā 
jautājuma galīgai noskaidrošanai jānāk palīgā Tautas 
labklājības ministrijas augu noliktavai, iztaisot ķīmiskas 
analizēs no vairākām žāvētavām. Jo jādara viss, lai žā
vējot nesabojā brīnišķo tējas aromu, skaisto, dzidro, 
dzelteno vai zaļo tējas krāsu. Tādus augus, kas auguši 
meža ēnā, tāpat ūdens, purvu un slapjo vietu augus gan 
nevar saulē žāvēt. Tāpat saknēm, zemes stumbriem, kas 
visu mūžu tumsā mituši, nebūs labvēlīgi saules kvēlie 
stari. Arī daži ziedi saulē zaudē krāsu.

Šveices zāļu speciālisti ieteic pat visus mākslīgā žā
vētavā žāvētos augus tūliņ pēc izņemšanas no žāvētavas 
nolikt uz dažām stundām saulē.
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Tādi apstaroti ziedi, saknes, lapas, visi augi ziemā 
daudz labāk uzturoties un nezaudējot arī aromu.

Tā kā mūsu augi vēl nav sasnieguši dažās žāvētavās 
attiecīgu kvalitāti, ieteicams izmēģināt. Varbūt rezul
tāti tiešām būs labāki.

Jo labākas, pirmklasīgākas zāļu tējas aptiekās būs 
dabūjamas, jo lielāks būs patērētāju kontingents.

Labi, pareizi žāvētiem augiem, neskatoties, kur tie 
žāvēti, jābūt:

Ziediem: dabiskā izskatā, dabiskā krāsā, pilnīgi vese
liem, bez saberzumiem, bez miltveidīgām piedevām, kā
das attīstās, ja ziedi pārkaitēti. Smaržai jābūt dabiskai, 
kāda ziediem piemīt. Ziedi nedrīkst nekad ost pēc pirts 
vai žāvētavas smakas. Mākslīgi žāvētiem augiem no 
dažām žāvētavām piemīt šī nepatīkamā smaka.

Lapām jābūt: dabiskā lapu zaļumā, nesakrokotām, 
kopā nesatītām, lai jau no tālienes var pazīt un pateikt, 
kādam augam tās pieder, kāda auga lapas žāvētas. Tas 
pircējam, patērētājam iedveš tūliņ uzticību, attīsta ape- 
tītu, tās jau uzlūkojot. Smaržai jābūt dabiskai, lapu smar
žu, vai īpatņa, auga smaržu atgādinot, ja lapas smaržoja 
jau pirms žāvēšanas.

Visam augam: tik dabiskam, lai no mazas, sagrieztas 
auga daļiņas var pazīt pašu augu. Ja augs ar visiem 
ziediem, tiem jābūt veseliem, dabiskā izskatā, dabiskā 
krāsā. Aromam jābūt tik dabiskam, lai pa gabalu, tējas 
paciņu paožot, var jau pēc smaržas noteikt, kas tas par 
augu.

Saknēm un zemes stumbriem jābūt sausiem, bet ne 
akmenī pārvērstiem, ka daudzreiz, vannai saknes grie
žot, tās nevar ne tikai pārgriezt, bet pat pārcirst. Vēl 
vairāk tās nedrīkst pārkaitēt, sagrauzdēt. Pārkaitētas 
saknes izskatās tumšas un ir tik trauslas, ka griežot sa
drūp. Pareizi žāvētām saknēm jābūt dabiskā krāsā, bal
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tām vai bāli dzeltenām, paberžot tām jāsmaržo stiprāk 
kā svaigām.

Vēlu rudenī un slapjā, aukstā vasarā augu žāvē
tava jāapsilda, krāsni kurinot vai uztaisot ap maizes ce
pamo krāsni plauktiņus. Žāvēšanas temperātūra ne
drīkst pārsniegt 50 grādus.

Valstī, kas labi pratīs ārstniecības augus ražot, pār
strādāt un eksportēt, tauta būs nevien stipra un spēcīga 
veselības ziņā, bet gan arī materiāli turīgāka. Jo dzied
niecības augu ražošana atmaksājas labāk kā viena otra 
cita zemkopības vai dārzniecības nozare. Bez tam vēl 
pašražotu augu zāļu lietošana ietaupa daudz naudas, ku^u 
cilvēki tik daudz izdod, dzej-ot mākslīgi pagatavotas 
zāles.

Sasmalcināšana
Pārdošanai lemtos augus, veselus, kā pie žāvēšanas 

tie jau iedalīti, iesaiņo attiecīgos traukos uzglabāšanai.
Pašlietošanai turpretim augi veselā veidā grūtāk uz

glabājami, jo tie aizņem daudz telpas.
Ieteicams tos sadalīt, sagriezt. Bet nu ar žāvētu 

augu sasmalcināšanu lieta tāda, ka tie ātri sabirst. Se
višķi, ja augi nav labi sažāvēti, tie ātri sabirst, pārvēr
šoties pulverī, kam nav vairs nekāda izskata.

No tādiem birumiem pagatavota tēja būs neskaidra, 
duļķaina, neierosinās apetītu.

Pārdošanā sasmalcinātus augus arī pa lielākai daļai 
vēl dabūjam sliktā izskatā, pulverim līdzīgus. Bet žāvē
tus augus var ļoti labi sagriezt arī bez sadrumstalošanas 
un augu saberšanas.

Tam nolūkam izlieto ļoti vieglu, parocīgu paņē
mienu.

Veselie žāvētie augi (jāpiezīmē, ka žāvēt vieglāk, ja 
augi nesagriezti, veseli), kujrus grib sasmalcināt, jāieliek
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kādā cieti noslēgtā traukā, podā vai emaljētā katlā, kur 
līdzi augiem jāieliek kāds gabalos sagriezts burkāns vai 
ābols. Pēc dažām stundām viens vai otrs pārgrieztais, 
mitrais augs būs atveldzinājis žāvētos augus tik valgus 
un lokānus, ka tos tagad bez pūlēm, bez sadrumstaloša
nas varēs grieznēm sasmalcināt vēlamā smalkumā un 
garumā.

Sagrieztos augus apžāvē, līdz tie atkal top sausi, un 
uzglabā. Mākslīgi ievadītais mitrums pēc sasmalcināša
nas ļoti ātri iztvaiko.

Uzglabāšana
Zāļu tējas glabā drēbes maisos, cieti aiztaisītās 

kastēs, burkās, sausā, siltā vietā.
Papīra maisiņi tam nolūkam arī labi noder. Tikai 

atkal jāpielūko, lai papīrs nebūtu apdrukāts, notraipīts, 
sliktu piegaržu un smaku piesātināts.

Tāpat koka kastēm un citiem traukiem jābūt pilnīgi 
sausiem, bez mazākās piegaržas, bez mazākās smakas. 
Žāvēti augi sevišķi ātri visu ko uzsūc, visu ko pieņem.

Labi pareizi žāvēti augi arī uzglabājami daudz vieg
lāk kā nepareizi sažāvēti. Tie tik ātri nebojājas, tik 
viegli, kā pārkaitētie augi arī nepieņem citas, liekas sma
kas, savas smaržas tie atkal tik viegli neatdod.

Smaržīgām tējām kastes un mucas jāizliek ar per
gamenta vai citu biezu papīru.

Kastes, mucas, maisi un maisiņi jānovieto sausās, 
siltās, laba gaisa telpās, kur tie vairākas reizes tomēr jā
apskata, jāpārkontrolē, kā stāv, vai nebojājas.

Pašu vajadzībām izžāvētos augus var uzglabāt drē
bes vai papīra maisiņos.

Maisiņus var novietot kādā kopējā istabā, vai pa
kārt atkal pie grieztiem, sienas u. t. t.
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D ziedniecības augi

1. Ābele (Pirus mālus L.)
Kaut gan āboli vispār lietoti augļi un ābeles Latvijā 

atrodas vai katrā mazākā lauksaimnieka dārziņā, tomēr 
ābeļu dziednieciskās spējas tautas vairums vēl maz pa
zīst. Un kā dziedniecisku līdzekli ābeli pie mums vēl 
izlieto pavisam maz.

Bet ābeļu dziednieciskās īpašības ir vairāk kā ievē
rības cienīgas.

Ābeļu ziedu un lapu tēju lieto ar labām sekmēm pret 
mazasinību, tuberkulozi un paaugstinātu temperātūru. 
Ja ābeļu ziedu un ābolu mizas tēju saldina ar medu un 
skābina ar citrona sulu, tad tā labi palīdz it visās slimī
bās ar augstu temperātūru kā atspirdzinošs, temperātūru 
mazinošs līdzeklis.

Tāpat šis dzēriens ļoti noderīgs pret iesnām un cita 
veida saaukstēšanās.

Ļoti labi palīdz sirds slimiem un nervoziem, un lēk
mēm kā viegls sirds un nervu iedarbinātājs.

Svaiga ābolu sula ieteicama sava augstā dzelzs, fos
fora, natrona un joda satura dēļ visiem slimiem un vā
jiem. Bet it sevišķi tuberkuloziem, nervoziem, kuņģa, 
niej-u un sirds, un asinsvadu slimiem. Arī vēdera aizcie
tē jumiem un strutojošām mandelēm. Ābolu sula nevien 
spēcina, bet arī dezinficē, nomaitā mikrobus. Dezinfi
cējošo īpašību dēļ ābolu sulu, atšķaidītu ar ūdeni, lieto
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ar labām sekmem pret visādiem kakla iekaisumiem, 
pūstošiem zobiem kā skalojamu līdzekli.

Ābolu skalojamais ūdens vājina baktērijas un aiz
dzen nepatīkamo smaku no mutes vai deguna.

Nevārītu ābolu biezeni lieto pret stipru caureju 
Biezenis jādod 3 reizes dienā pa 2—3 ēdamkarotēm.

Reimatiķiem labi palīdz ābolu kūre. 2—3 dienas no 
vietas jāēd ap vienu kg ābolu. Pēc tam viegla veģetāra 
diēta un atkal āboli. Ābolu dienās citu ēst nav ieteicams. 
Ja daudz, tad sausiņus.

Āboli jāēd ar visu mizu un jāsarīvē ar visām sēklām.
Pārtaukotiem un stipri korpulentiem ieteicams 2—3 

reizes dienā dzert pa glāzei karstā, maz cukurota ābolu 
vīna.

Bezalkoholisks ābolu vīns un svaiga ābolu sula ļoti 
iecienīts līdzeklis pret strutojošām vātīm, audzējiem u. c. 
slimību gadījumos.

Vāc: ziedus pa ziedēšanas laiku. Ziedlapiņas, zie
diem birstot. Tam nolūkam paklāj tīru drēbi zem ābe- 
lēm.

Lapas pavasarī, kad tās pilnīgi attīstījušās. Rudenī, 
kad metas iesarkanas.

Zaļās lapas jāžāvē, iesarkanās jāsautē aizvākotā 
podā, krāsnī ,kad rudzumaize izvilkta. Pēc tam jāžāvē 
Dod garžīgu, atspirdzinošu tēju.

2. Āboliņš, dzeltenais (Melilotus officinalis L.)

V a n a g u  z i r n i s ,  a m o l s ,  p ā k š  ķu, S i b i r  i j a s, 
m i l z u ,  M ā r a s ,  c e ļ a  ā b o l i ņ š .

Labi palīdz pret saaukstēšanos un klepu.
Bet dzeltenā āboliņa dziednieciskās spējas vislabāk 

parādās pie audzējiem. Pielietojot sākumā dzelteno ābo-
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līņu, audzēju var apturēt. Turpretim izaugušu, uztru- 
kušu audzēju tas ātri izvelk, iztīra un sadziedē.

Dzeltenā āboliņa drogu pret audzējiem sauc par Me- 
lilota plāksteri, bet tautā tas pazīstams kā „dalāmais 
plāksteris" un ir ļoti iecienīts.

Bet plāksterim līdzīgi iedarbojas dzeltenā āboliņa 
apliekamie. Četrkārtīgs linu drēbes gabals jāsamērcē 
āboliņa novārījumā un jāuzklāj audzējam.

Novārījumam jāņem y2 litra vāroša ūdens, 50 gr 
svaiga āboliņa. Turpretim žāvēts jeb āboliņu tēja jāņem 
tikai 25 gr.

Tādi apliekamie ļoti labi palīdz arī ģikts slimniekiem 
pie dažādu locītavu uztūkumiem, ģikts mezgliem. Se
višķi labi rezultāti būs, ja ģikts slimnieks pa to laiku, ka
mēr viņš ārstēsies ar āboliņa apliekamiem, lietos tikai 
veģetāros ēdienus, visvairāk zaļbarību. Tādā gadījumā 
mezgls izzudīs, bet sāpes ātri vien mitēsies.

Dzeltenais āboliņš ļoti ieteicams arī reimatiķiem. 
Bez tam dzeltenā āboliņa sautējumi ļoti noderīgi dažā
diem uztūkumiem un sacietējumiem, kujrus ātri izdala, 
iznīcina.

Ne mazāk svarīgs ir āboliņa skalojums strutojošām 
mandelēm, mandeļu iekaisumiem un strutojošām vātīm.

Lapu pulveri lieto ēdieniem garžvielai. Sevišķi sier- 
nieki to ciena un liek pie sieriem. Pīpētāji turpretim 
pie tabakas.

Aug: dzelzceļa malās, grāvjmalās, ceļmalās, dārzos, 
laukos, papuvēs.

Vāc: jūlijā un augustā ziedēšanas laikā ziedu vār
pas bez kātiem un auga un visu ziedošo augu. Ziedi at
gādina lēcu ziedus. Žāvē ātri, siltumā.
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3. Āboliņš, sarkanais (Trifolium pratense L.) 

D ā b o l s .
Sarkanajam āboliņam dziedinošākie ir ziedi, kurus 

lieto svaigā un žāvētā veidā.
Ziedu tēja ar medu ir ļoti laba pret vecām chronis- 

kām plaušu vainām, veciem bronchitiem, pastāvīga kle
pus un astmas.

Vīnā vārīti ziedi ļoti noder pret nekārtīgām men- 
struācijām, baltiem ziediem, iekšējām, nenoteiktām 
sāpēm.

Āboliņa tēja, kā no svaigiem, tā arī žāvētiem zie
diem jādzer vienmēr stipri karsta un jāsaldina vienmēr 
ne ar cukuru, bet medu.

Sarkanā āboliņa apliekamos lieto acu un citiem 
iekaisumiem.

Olīvu eļļa, kurā izmērcēti ziedi, ļoti labi palīdz dažā
diem locekļu iekaisumiem.

Karstas kompreses atkal jo labi noder veciem uztū
kumiem, sacietējumiem, saaugumiem. Komprese jāliek 
karstā veidā un jātur tik ilgi, kamēr tā silta. Atdzisušā 
atkal jāatjauno ar karstu.

Dr. Millers ļoti silti ieteic sarkano āboliņu ziedu 
krēmu kā teicamu līdzekli pret sasprēgājušām lūpām, 
krūšu galu iekaisumiem.

Vāc: ziedus īsi pirms Jāņiem, bez kātiem un galvi
ņām, vienīgi ziedu lapiņas.

4. Aloja {Aloe vera L.)

A 1 v e j s.
Aloja pie mums ir viena no visizplatītākām istabas 

puķēm. Alojas lielās dziednieciskās spējas bija pazīsta-
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mas jau sirmā senatnē ne tikai dabas ārstiem vien, bet 
gan ari pašā tautā.

Pēdējā laikā to vairs gan tik rūpīgi neaudzē un ne
cienī kā agrāk. Tāpat pēdējā laikā tauta to visai pareizi 
arī nepielieto.

Alojas dziednieciskās spējas parādās barības orgānu 
kaišu dziedināšanā.

Cietai izejai alojas pulveris ieņemts laba zirņa grau
da lielumā, 1 g. — palīdz ļoti labi, un drogās to visur 
lieto kā caurejas līdzekli.

Dažādām kuņģa kaitēm, aknu slimībām sevišķi ie
teicams. Tāpat ar dzelteno kaiti sirgstošiem.

Alojas tēja un citi dzērieni, ko daži gatavo ar pienu 
un medu, nav nemaz tik ieteicami. It īpaši bērniem un 
vājām sievietēm tie nav jālieto.

Visnoderīgākie ir alojas sula, pulveris un tinktūra.
Pulveri dabū aptiekā gatavu. Tinktūru pats var pa

gatavot sekojoši:
2 daļas alojas sajauc ar 5 daļām atšķaidīta alkohola

— „dzidrā" un, bieži saskalojot, tur to dažas dienas labi 
aizkorķētā pudelē. Kad aloja izšķīdusi un nogūlusies, 
tad dzidro šķidrumu nolej no biezumiem un uzglabā cieti 
aizkorķētā pudelē sausā vietā. Jālieto 10—12 pilienu ar 
ūdeni jeb tēju pirms ēšanas.

Arēji aloja ir neatmaksājama droga.
To lieto iekaisušām, sarkanām, sirgstošām acīm; sar

kaniem uztūkušiem plakstiņiem.
Acīm jāņem 1 tējkarote svaigas alojas bez mizas uz 

glāzi silta, tīra ūdens, jāizšķīdina un 3—4 reizes dienā 
ar to jāapmazgā acis.

Vecām, strutojošām vātīm, hemoroidiem un augo
ņiem aloja sevišķi ieteicama. Tāpat aloja visai noder 
pie dažādiem ievainojumiem kā dezinficējošs līdzeklis 
Ja aloju laikā un vietā lietotu, saindēšanās gadījumi ne
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būtu tik bieži, bet ļaundabīgie audzēji stipri mazinātos. 
Visām šīm kaitēm var uzlikt svaigu, pārplēstu .alojas 
zaru. Arēji aloja mazina it visas sāpes un sliktu ožu.

Dēsta no atvasēm. Vislabāk aug sausā zemē. 
Ūdens jālej tikai uz puķpodiņiem un ne uz apakštasēm. 
Jāaplaista reti.

5. Ancīši (Agrimonia eupatoria L.)

A n c ī š a  l a k s t i ,  s u n ī š i ,  d a d z ī š i ,  a k n u  
ā b o l i ņ š .

Jau Plīnijs un Dioskorīds ieteica ancīšus par loti 
vērtīgu dziedniecības augu. Vispār, veciem grieķiem un 
romiešiem šis augs bija Joti labi pazīstams aknu slimību 
dziedināšanā. Tāpēc viņi arī šo augu apzīmēja par aknu 
āboliņu, kādu nosaukumu tas nes vēl šodien.

Ancīši visnoderīgāki aknu, zarnu un kuņģa sli
mībām.

Ļoti labus panākumus tie dod pret niejru akmeņiem, 
niej-u asiņošanu, asins spļaušanu.

Bet sevišķi tie ieteicami gultā slapinātājiem un tām 
nelaimīgajām sievietēm, kam grūti noturēt urīnu. Ancīši 
minētos gadījumos palīdz bez izņēmumiem, tikai ne uz 
reizi, bet gan ilgāku laiku tos lietojot.

Tēja jādzejr 3 glāzes dienā pirms ēšanas.
Jāvāra 5—15 g uz 1 litra ūdens.
Aug visur. Sastopami bieži pļavās, krūmos, dārz

malās, ceļmalās, gar grāvjiem, norās.
Vāc: jūlijā, augustā lapas un visu stādu, tikai bez 

ziediem un ziedu pumpuriem.

43



6. Anīsi (Pimpinella annisum L.)
Anīsi iecienītākā garžviela modernā zaļbarības un 

veģetārā virtuvē. Katrs ēdiens ar anīsiem garžo lieliski, 
un katrs ēdiens, sevišķi ja tas tiek pasniegts zaļā, nevā
rītā veidā, ar anīsiem ir ļoti veselīgs.

Anīsu tēju ārstniecībā lieto ar labiem panākumiem 
kā zarnu un kuņģa darbības spēcinātāju un uzlabotāju.

Pret krampjiem un gāzēm tie ļoti noderīgi, tāpat pret 
sliktu, vāju ēstgribu.

Anīsi ar zaļiem, rīvētiem burkāniem labs līdzeklis 
tārpu izdzīšanai. Sevišķi ieteicams vājām, mazasinīgām 
personām un vājiem bērniem. Maziem bērniem, kas bie
ži sūdzas par vēdera sāpēm, ļoti noderīgi ir pienā vārīti 
anīsi. Labs līdzeklis pret iesnām un cieto klepu.

Mātēm, kam maz piena, ļoti ieteicama anīsu tēja. 
Griezīgām, nenoteiktām sāpēm iekšējos orgānos noder 
pienā vārīti anīsi. Bezmiegam modernie diētiķi ieteic va
karos pasūkāt anīsa sakni.

Anīsa eļļa noderīga astmas un skorbuta slimiem.
Tēju gatavo no 4—7 g uz y2 litra ūdens.
Tikpat labi kā tēja, palīdz arī pulveris un tinktūra.
Zaļās lapas un sēklas lieto kā garžvielu pie ēdieniem, 

bet sēklas vien tējai, tinktūrām, eļļai un esencēm.
Sēj agri dobēs, jo anīsi grūti dīgst, tikai labā sau

lainā vietā.
Ievāc, kad sēklas vēl nav pavisam brūnas, bet zaļ

ganas, jo tad viņās vairāk ēteriskās eļļas. Saknes — ru
deņos, pašlietošanai.

7. Apiņi (Humulus lupulus L.)
Ne par velti vecajiem latviešiem pie katras mājas 

un katrā lielākā sētā bija savs apiņu dārzs. Apiņi bija
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ļoti laba zāle pret daudzām ļaunam slimībām, kuras arī 
tagad vēl velti gaida savu glābēju.

Bērniem pret ļauno onaniju nav labāka līdzekļa par 
apiņiem, par apiņu miltiem jeb apiņu pulveri. Tas jā
ņem ne daudz, 0,3 līdz 0,5 g, jāsajauc ar tikpat lielu kvan
tumu cukura. Jādzer ar ūdeni vislabāk vakaros pirms 
gulēt iešanas. Apiņi palīdz tikpat labi ari pieaugušiem 
jaunekļiem pret polucijām, kā arī pret bezmiegu un ero
tiskiem uzbudinājumiem. Mīlas sarežģījumos jeb mīlas 
frontē cietušām personām vakaros apiņu pulveris būs 
liels atvieglojums, sāpju remdētājs, nervu mierinātājs, un 
šķiršanās no mīļotā cilvēka vairs neizliksies tik traģiska.

Ne mazāk palīdzīgi apiņi būs neurasteniķiem un mig- 
rēnām galvas sāpēm, neuraļģijai un citām nervu kaitēm. 
Tāpat dažādām nervozām kuņģa kaitēm. Bieži sāpes 
kuņģī, ja analizēs un Rentgens neko neatrod, ir un paliek 
tie paši satrauktie nervi vai iesuģestētās kuņģa brūču 
un vēža bailes.

Tur visur apiņi būs neatsverami, neatmaksājami. 
Tikpat labi tie ir arī ļoti daudzām sieviešu slimībām: bal
tiem ziediem, nekārtīgām, sāpīgām menstruācijām un sā
pošiem krustiem, kas tik briesmīgi moka daudzas sievie
tes visu mūžu.

Lieto: tēju, ziedu pulveri, apiņu apliekamos un kom
preses. Ziedu pulveri (dziedzerus) iegūst, izkratot izžāvē
tās ziedu galviņas, pēc tam izsijā.

Nieru, tāpat kā žults un pūšļa akmeņiem, apiņi ari 
noderīgi, jo tie mazina sāpes, sadala un šķīdina akmeņus.

Apiņus lieto kā urīndzinēju līdzekli. Palīdz ari chro- 
niskās un akūtās nieru un pūšļa sāpēs.

Tējai jāņem 3—5 g ziedu galviņas uz 1 litra ūdens. 
Dzer ne vairāk kā 2 tases dienā. Vai atkal pa pustasītei 
pirms katras maltītes.
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Pulveri no 0,3—1 g divreiz dienā, labāk vakaros, 
pirms gulētiešanas, ja miegs caurs, daudz jāmurgo.

Dēsta apiņus no saknēm, sadalot tā, lai katram dēs
tam būtu pa 2—3 asnu.

Vāc: rudenī, kad ziedu spurdzes metas gatavas, t. i. 
kad tās kļūst vaļīgākas, lapīgas, stipri smaržīgas. Izžāvē, 
uzglabā sausā vietā slēgtos traukos.

Tā kā apiņus ļoti lielos vairumos ieved no ārzemēm, 
ļoti ieteicams tos plašos apmēros audzēt pašiem.

8. Aptieku Veronika (Veronica officinalis L.)
Z e m t e k a ,  z e m e s  a p i ņ i ,  ā t r e n e .

Sī zilā puķīte, kas pušķo mūsu grāvjmalas, pļavma
las, dārzus un visus zemes stūrīšus, kur saule un sausa 
zeme, pieskaitāma lielākām dziedinātājām. Ne par velti 
vāci to sauc par „visas pasaules veselību". Bez tam 
vēl šī zilā veronika ir ļoti garžīga arī veseliem kā tēja. 
Nav otra auga, kas garžas ziņā tā aizstātu īsto Ķīnas tēju 
kā šī vienkāršā visu grāvjmalu skaistule. Kas gan ne
priecājas par tās zilumu, kas neplūc tās ziediņus ziedu 
pušķiem?

Bet daudzi, pārāk daudzi nezina vēl, ka veronika ir 
tik liela zāle, tik visai derīgs augs.

Visvairāk veroniku lieto pret visādām plaušu slimī
bām, katariem, iekaisumiem u. t. t.

Astmai, asinsspļaušanai un visu elpojamo orgānu 
kaitēm tā ļoti labi noder.

Tāpat to labiem panākumiem lieto pret niej-u un 
pūšļu kaitēm, asiņainu urīnu, urīna grūtībām, vai atkal 
ja tas noiet ar sāpēm.

Ja kuņģis labi negremo, ja nav laba apetīta, vai 
kuņģī brūce, veronikas tēja vietā. Adas slimībās, sevišķi 
nervozas dabas ādas izsitumos veronikas tēja un aplie
kamie ir neatsverami.
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Inteliģentiem un visiem gara darbiniekiem, kas cieš 
no asins pieplūšanas galvā — jādzer rītos un vakaros 
tasīte veronikas tējas, kūja palīdzēs asins sistēmas dar
bību rēgulēt. Plaušu un nieru slimiem, mazasinīgiem ie
teicama svaiga veronikas sula. Pārs tējkarošu dienā pie 
kazas piena.

Tuberkuloziem un citiem plaušu slimniekiem ļoti labi 
der arī maisījums: 1—2 tējkarotītes svaigas veronikas 
sulas jāsajauc ar tikpat daudz svaigiem miežu miltiem, 
rūguša piena glāzē un jāpieliek skābs krējums labākas 
garžas dēļ.

Veronikas lapas ļoti labi garžo ar salātiem, sviest
maizēm un aknu ēdieniem. Svaigas veronikas lietot 
ēdienā ieteicams aknu slimniekiem un tiem, kam sliktām 
vielām piesātinātas asinis.

Arēji veronikas sula un saspiestās lapas der svai
gām brūcēm, saspiestiem muskuļiem, degumbrūcērn, ie 
kaisumiem. Veroniku kā skalojamo ūdeni lieto iekaisu
šām mandelēm, strutojošiem mutes tūkumiem un iekaisu
miem.

Vāciet vairāk zilacīti veroniku!
Vāc visu augu ar ziediem ziedu laikā. Vislabāk jū

nijā un jūlijā.
Jāžāvē ātri. Jāskatās, lai stublājs ātri izžūst. Stāds 

rāpjošs, augšējā daļa puscila. Ziediņi spilgti gaišzili ar 
tumšākām strīpiņām. Ziediņi kā vārpiņas sakopoti stub
lāju galos ķekaros. Ziedu vārpiņas stāv gandrīz taisni.

Nevajaga sajaukt ar otru veroniku, arī zilu, lielā
kiem ziediņiem, vaļējiem, ne ķekarotiem. Tās ziediņi 
raksturīgi, ka tie ļoti ātri nobirst. To sauc Veronica bec- 
cabunga — čūsku zāli, plaušu zāli, virceļu lapas. To lieto 
cingai un citām mutes slimībām. Tai nav tik dziedinošas, 
daudzpusīgas spējas kā aptieku veronikai.
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9. Arnika (Amica montana L.)
Arnika ļoti pazīstams un stipri izlietots augs. Tikai 

gan, diemžēl, šo augu pa lielākai daļai tautas ārstniecībā 
lieto nepareizi.

Arnika ir veselīgs un derīgs augs, bet tai pašā laikā 
nav jāpiemirst, ka daži to pieskaita indīgiem augiem. 
Piem., Dr. H. Šulcs u. c. Ja arniku, sevišķi ziedus, lielā 
devumā ilgu laiku lieto, tas var izsaukt pat nāvi. Daži 
zinātnieki gan domā, ka saindēšanos neizsauc pati arnika, 
bet kāda indīga muša, kas arnikas ziedos dēj olas.

Tātad ar arniku uzmanīgi! Ļoti daudzi arniku lieto 
kā sirds ārstēšanas līdzekli un, tiešām, arnika arī labi no
der dažādās sirds slimībās, bet atkal ne visās. Ja sirds 
muskuļi novājināti, sirds klapes un asins vadi labi ne
strādā, tad jālieto arnika. Tāpat to lieto, ja sirds vājums, 
muskuļu atslābe vai vājums nāk no kādas agrāk izgulē
tas infekciju slimības.

Turpretim nervozām sirds kaitēm arnika neder, tā
pat kā tādām, kas ceļas no iekšējas sekrecijas, pārkai- 
rinājumiem, pie kākšļa un klimakterijas — menstruācijas 
izbeigšanās gadījumos.

Triekas ķertiem locekļiem un saspiestiem musku
ļiem, kā ari triekas ķertam ķermenim tas sevišķi labs un 
noderīgs apmazgāšanas, ierīvēšanas līdzeklis.

Vecie dabas ārsti to labām sekmēm lietoja ari im
potences gadījumos, t. i. vīrietības zušanas un vājuma 
laikmetā, ierīvējot ar arnikas atšķaidījumu sēklas dzie
dzerus.

Vātīm, asins izplūdumiem, sasistiem, saspiestiem 
muskuļiem lieto arnikas apliekamos, kompreses.

Tāpat arnika labi noder epidēmijas laikā kā dezin
fekcijas līdzeklis. Par sevišķi labu aizsarga līdzekli to 
uzskata garā klepus epidēmijas laikā.
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Tad vēl to pielieto epilepsijai — krītamai kaitei. 
Muskuļu automatiskas savilkšanas spasmai — jeb kramp
jiem, nervozas dabas ādas izsitumiem, krustu un reima- 
tiskām sāpēm. Pie pēdējām to pielieto komprešu un ie- 
rīvējumu veidā.

Arniku dziedniecībā lietot ieteic ne tikai dabas dzie
dinātāji vien, bet arī tik plaši pazīstami allopati, kā 
Dr. W. Grefe, prof. Haas, prof. Jirgensons u. c.

Tikai arniku lietojot nav jāpārspīlē, bet tā jālieto uz 
manīgi, mazos devumos.

Arnikas tēja nav tik ieteicama kā arnikas tinktūra. 
Ņem 3—4 piles uz 1 ēdamkaroti ūdens. Kompresēm, no- 
rīvējumiem uz 1 litru ūdens 3 ēdamkarotes tinktūras.

Pazīstamais ūdens dziedinātājs Kneips ieteic ekskur
santiem un ceļotājiem sekojošas piles: — līdzīgās daļās 
jāņem arnikas, kumelīšu, vērmeļu, sirdszāļu jeb augstiņu 
tinktūras un no tām 10—15 pilienu ar ūdeni vai cukuru 
jāieņem pret nogurumu, nelabu dūšu, nespēku u. t. t.

Arnika pie mums vairs reti sastopama.
Senāk tā augusi diezgan bieži, bet laikam būs jau 

izskausta, jo to kā ārstniecības augu jau ļoti sen vāca, 
un kur to uziet, tur izņem visas saknes, visus augus, kāda 
rīcība nosodāma.

Jākultivē no sēklām vai saknēm. Vāc ziedus, sak
nes, lapas.

10. Asins zāle (Hypericum perforatum L.)

V ī n a  p u ķ u ,  a s i n s  p u ķ e ,  r a g a n u  k a u l i ,  
b r a n d v ī n a  z ā l e ,  s v ē t ā  J ā ņ a  p u ķ e .
Asins zāle ļoti izplatīts, sevišķi ieteikts augs, kuj-u 

visā pasaulē pazīst par ļoti veselīgu, lielu dziedinātāju.
Asins zāli ieteic pret visām slimībām, kam sakars
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ar asins sistēmas darbību, kā mazasinību, asiņošanu, 
menstruācijas traucējumiem un sāpēm, tad nervozām gal
vas un krusta sāpēm, krampjiem. Nepareizai vielu mai
ņai tāpat kā pārskābinātām asinīm tā ļoti noderīga.

Sevišķi to ieteic bērniem pubertātes laikmeta sā
kumā. Un veciem dzimumdzīves klusuma periodā.

Tējai lieto: 5—20 g uz 1 litra ūdens. Dzeļ" 2 glāzes 
dienā vai reižu reizēm pa malkam.

Visdziedinošākā skaitās ziedu eļļa, kas der vai vi
sām slimībām, gan ārīgi ierīvējot, gan ar cukuru vai 
ūdeni ieņemot. Lieto: 2—6 pilienus 3 reizes dienā.

Slavenais Šveices zāļu speciālists Kincle saka, ka 
asins zāļu eļļas nedrīkst trūkt nevienā mājas aptiekā. So 
eļļu pēc tā paša autora sagatavo sekojoši: ņem 2 saujas 
svaigu asins zāļu, saspaida, kamēr no asinsārtās sulas 
stādi top iesarkani, ieliek tos litfā olīveļļas un pudeli 
noliek uz loga karstā saulē. Kad eļļa kļūst sarkana, tai 
pieliek vēl tikpat lielu kvantumu asins zāļu un ļauj at
kal 10 vai vairākas dienas saulē ievilkties. Tādu paņē
mienu atkārto, kamēr eļļa top tumši sarkanā asins krāsā. 
Tad nokāš, iepilda pudelē un, labi aizkorķētu, uzglabā 
tumšā, sausā vietā.

Lieto pret visādām sāpēm un tūkumiem.
Eļļu Kincle ieteic inteliģentiem pret smagu galvu, 

aukstām kājām un rokām, tāpat plaušu slimiem, ar vār
du sakot, pret visām kaitēm un vainām, kas ceļas no ne
pareizas asins riņķošanas, nepareiza, nenormāla asins sa
stāva.

Vecie ļaudis ar asins zāli aizdzina raganas un bur
vjus, Jāņu nakti izpušķojot ar to kūtis un tstabas. Tāpat 
to deva lopiem pret „ļauno aci", lai nenobur lopus.

Bet asins zāle palīdz vājiem un slimiem lopiem tik
pat labi kā cilvēkiem ar un bez „ļaunām acīm".
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Vecos laikos asins puķi lietoja arī daudz krāsošanā, 
tā dod asinssarkanu krāsu.

Krāsa sakopota kā tumši plankumi uz lapām un zie
diem. Saspiežot tos, tie nokrāso rokas sarkanā krāsā kā 
ar asinīm.

Asins puķe dažos apvidos aug ļoti bieži, citos tā 
reti sastopama.

Ieaudzēt var viegli no sēklām. Aug visādā zemē, 
saulainā vietā.

Vāc: ziedus, visu augu jūnijā, jūlijā, augustā. Zie
dus pa ziedēšanas laiku. Visu augu, kad labi uzziedējis.

Žāvē: ziedus uz papīra izklātus, tāpat lapas un visu 
augu.

11. Atraiknltes, lauku (Viola tricolor L.)
S ē r d i e n ī t e s ,  b ā r e n ī t e s ,  t r ī s v i e n ī b a s  

p u ķ e ,  ģ ī m ī š i .
Labiem panākumiem lieto pret baltiem ziediem un 

visur tur, kur pārskābinātas, piesātinātas asinis Sliktai 
sejas krāsai un bālām, mazasinīgām personām atraiknī- 
tes ļoti ieteicamas. Tāpat skrofulozei, skrofuloziem izsi
tumiem un citām izsitumu slimībām. Atraiknīšu tēja un 
ekstrakts iedarbojas kā sviedru dzinēji, sliktu vielu iz
vadītāji. Atraiknītes der arī visur tur, kui liels iekšējais 
karstums, drudzis.

Skrofuloziem bērniem, masalām atraiknītes neatsve
ramas. Tāpat nieru kaitēm, urīna grūtībām.

Izlieto visu ziedošo puķi ar lapām un kātu.
Lieto 5—15 gr augu uz 1 litra ūdens. Dzer mazās 

devās pa 1 tasei dienā 3 paņēmienos.
Tinktūra jāņem ne vairāk kā 2—5 pilieni dienā, t. i. 

pieaugušiem, bet bērni drīkst tos ieņemt 1—2 pilieni 
dienā.
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Mazbērniem jāņem 1 piliens uz 1 tasi ūdens un no 
šā šķīdinājuma jādod 4 reizes dienā pa vienai ēdamka
rotei.

Arēji tēju lieto pret skrofuloziem izsitumiem, tāpat 
ja bērniem galviņas izsitušās. Tad tās ik pāris dienas 
jāizmazgā ar atraiknlšu novārījumu.

Atraiknīšu tējas nomazgājumi labi arī pret visiem 
ādas izsitumiem, kā lieliem, tā maziem.

Tikai stipru tēju, tāpat stipru apmazgājamo ūdeni 
nedrīkst lietot un ilgu laiku no vietas arī nē.

Atraiknītes ļoti stipras. Tajās magnija sāļi, daudz 
ēteriskas eļļas, gumi, krāsvielas, salicilskābe, olbaltuma 
vielas, cukurs, vīnskābe u. t. t.

Stiprākā devumā atraiknītes izsauc vemšanu un 
caureju, pat saindē.

Ar atraiknītēm pilni visi lauki, pļavas un papuves.
Ievāc maijā, jūnijā, jūlijā pa ziedēšanas laiku: visu 

stādu ar ziediem bez saknēm.

12. Augstiņi (Erythraea Centāurium Pers.)

T ū k s t o š v e s e l ī b a s  z ā l ī t e ,  s i r d s z ā l e ,  d r u 
d ž a  un s ā p j u  z ā l e ,  s i r d s ā d e r u  z ā l e .
Augstiņi vislabākā zāļu tēja kuņģa slimībās. Sevišķi 

kuņģa pārmērīgām skābēm. Arī dažām sirdskaitēm tā 
ļoti noderīga.

Ja daudzi kuņģa slimie pret kuņģa dedzināšanu vai 
pret tā sauktām grēmām nelietotu tik daudz sodas un 
citu asu zāļu, bet dzertu vairāk augstiņu tēju, mums ne
būtu tik daudz kuņģa brūču un nebūtu arī tik daudz citu 
akūtu kuņģa kaišu. Augstiņi uzlabo kuņģa sulas sastāvu, 
rēgulē tās atdalīšanos, iznīcina kuņģa sagļotēšanos, uz
labo ēstgribu, mazina gāzes, rēgulē izeju.
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Tomēr bez ārsta izmeklēšanas augstiņus slimie ne
drīkst lietot, jo pamazinātām kuņģa skābēm tie atnesīs 
vairāk ļaunuma, kā labuma.

Bez tam vēl augstiņi der nierēm, žults slimībām, 
skorbutam, mazasinībai, asinsvadu traucējumiem, ģiktij, 
reimatismam, smagai, grūtai elpošanai, trūkumkaitei, 
cukurslimībai un arī paaugstinātai temperātūrai.

Pret visām minētām slimībām lieto augstiņu tēju 
un tinktūru.

Tējai lieto ziedošās, virsējās augu daļas: 5—10 g 
uz 1 litra ūdens, un dzer rītos pirms ēšanas un vakaros 
pirms gulēt iešanas pa tējas glāzei. Tinktūru lieto 3 rei
zes dienā pa 5—20 pilieniem.

Kuņģa slimniekiem ieteicams dzert tēju dažas ēdam
karotes pirms ēšanas.

Drudža slimniekiem atvieglojumu dod šāds augstiņu 
sagatavojums:

Ņem 5—20 g žāvētus augstiņus, pārlej tiem vienu 
litru auksta ūdens un mērcē 24 stundas no vietas. No 
šī uzlējuma dod slimniekam ik pa stundai pa ēdam
karotei.

Cukurslimiem vislabāk der tinktūra pa 10—20 pilie
niem 3 reizes dienā.

Nav slimības, kurai nederētu augstiņi. Un ne par 
velti latvieši to nosaukuši par tūkstošveselības zālīti. 
Vācieši par tūkstoš guldeņu zāli.

Kaut šīs tūkstošveselībiņas netrūktu nevienā pašā 
mazākā zemes stūrītī, jo dabā, brīvi, augstiņi ne visai 
bieži pie mums sastopami.

Sēj agrā pavasarī dobēs va kastēs. Var arī rudenī 
jau iesēt. Mīl sausu, vāju zemi.

Vāc: augšējās augu daļas no visa ziedošā auga jū
nijā, jūlijā, augustā.
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13. Auzas (Avena sativa L.)
Ļoti ieteicama tēja visiem krūšu slimiem kā teicams 

atkrēpošanas līdzeklis. Tad auzas vēl labas visādām 
nervu kaitēm, nervu lēkmēm, pat epilepsijai. Un nervu 
triekām auzu tēja sevišķi ieteicama.

Visādiem ādas izsitumiem un ādas kaitēm, kam pa
matā nervoza baze, ļoti noder auzu tēja, auzu ēdieni, 
vannas un auzu apliekamie.

Akūtām asām sāpēm uz nervu pamata, tāpat asām 
reimatiskām sāpēm, ja cēloņi ir nervozas dabas, ļoti no
der auzu tēja, vannas, kompreses.

Išijam labi palīdz sausas, sautētas auzas maisiņā 
pie sāpošās vietas, vai atkal visu locekli kāju vai roku 
iebīda sautētu auzu spainī vai citā traukā, lai karstās 
auzas apņem visu sāpošo vietu. Išija slimo sāpēm Joti 
palīdz arī auzu plaugas sautējums, ja labi karstām pār
klāj sāpošo vietu komprešu veidā ar vaska papīru un 
siltu vilnas drēbi vai vati, labi noslēdzot pret gaisa pie- 
plūšanu, auzu atdzišanu.

Visiem kuņģa un zarnu slimiem silti ieteicams: auzu 
tēja, auzu ēdieni, auzu dzērieni un auzu kompreses vai 
apliekamie.

Auzas mazina kuņģa slimo kaites, un auzas spēcina 
kuņģa un zarnu slimnieku novājinātos nervus, asinis un 
visu ķermeni, ja slimie dzer tēju, ēd putras, tumes un 
citus auzu produktus un ēdienus. Tāpat tie ļoti labi der 
visiem vājiem, pēc grūtām slimībām, mazasinīgiem, tu- 
berkuloziem, vājiem bērniem u. t. t.

Ievērojamais dabas ārsts Dr. Kellers-Hoerschelmans, 
kura modernā sanatorijā, Kademārio, uzņem pāri 200 
slimniekus no visām pasaules malām, ļoti ieteic auzas kā 
ārstniecības līdzekli un tās plaši savā praksē izlieto.

Urīnsistēmas slimībām nav otra tik laba līdzekļa,
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kas reizē dziedina un remdina sāpes. Tiem ieteicama ir 
tēja, sēdvannas, garaiņu jeb tvaiku vannas, kompreses, 
apliekamie u. t. t.

Dr. Pūlmanis ieteic auzu tinktūru ne tikai vājiem 
tuberkuloziem, pēc influences un citām grūtām slimī
bām, bet gan arī morfinistiem indes mazināšanai, gri
bas spēka atgūšanai.

Auzu tinktūru morfinistiem ieteic arī Dr. Nussels. 
Un prof. Hegevalds auzu tinktūru, tējai no auzu sal
miem un auzu graudu un miltu ēdieniem dzied slavas 
dziesmu.

Tēju lieto 3 tases dienā pirms ēšanas. Tinktūru 
5—6 pilienus 3 reizes dienā.

Visiem gara darbiniekiem, kam jātērē daudz nervu 
enerģijas, ļoti ieteicams piegriezt auzu produktiem lie
lāku vērību. Lieka nervozitāte, uztraukums mazināsies, 
darba prieks un radošā emocija pieaugs. Lieto: smalki 
sagrieztus auzu salmus, plaugas, graudus. Uzglabā kā 
visus citus ārstniecības augus.

14. Benedikts jeb sirdszāle (Geum urbanum L.)
Jau pats šī auga nosaukums pateic, kādām vajadzī

bām lieto benedikta zāli. Benediktu uzskata par teicamu 
sirds līdzekli, bet ne mazāk tas noderīgs arī gremoja
miem orgāniem.

Benedikts iedarbojas kā savilcējs, spēcinātājs un ie
rosinātājs. Vājām, nervozām, paplašinātām sirdīm be- 
nedikts būs jūtams palīgs.

Benedikts labi palīdz arī tiem, kas piecēlušies no 
grūtām un tikko pārciestām slimībām. Vēl labāks par 
tēju tādiem ir benedikta vīns.

Benedikta vīns labi noder arī vājiem, nervoziem, 
mazasinīgiem. Reizēm dzīvē ir gadījumi, ka ārsts, kādu
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izmeklējot, nekā noteikti slimīga neatrod, bet cilvēks to
mēr jūtas noguris, saīdzis un vājš bez spēka un gribas. 
Slimais pukojas par ārstu, ka nespēj tam palīdzēt, bet 
ārsts par slimo, ka tas bez vajadzības un iemesla to 
traucē. Iemesls tādam cietējam ir un vēl jo liels, jo tas 
cieš no modernās, pēdējā laikā tik bieži sastopamās 
nervu pārpūlēšanas slimības, kad iestājies fizisku un ga
rīgu spēku izsīkums. Šiem cietējiem benedikts palīdzēs 
tikt atkal uz kājām, ja tas vēl bez šī stiprinātāja līdzekļa 
lietos savā barībā daudz nevārītu sakņu un dārzāju, labi 
daudz augļu, riekstu u. t. t.

Benedikta vīns ir labs spēcinātājs arī tiem, kam vi
sur kur sāp, bet nevar konstatēt noteiktas slimības. Te 
atkal darīšana ar tiem pašiem nerviem, un vietā atkal 
benedikts, ja tas papildināts ar vitamīniem, ko satur ne
vārītie dārzāji un augļi.

Benedikta vīnu katrs var pats pagatavot no bene- 
dikta saknes un īstā vīnogu sarkanā vīna. Var arī pa
gatavot ar mūsu pašu pašdarināto vīnu, ja tas raudzēts 
ar īsto vīnogu raugu, ņemot vislabāk franču bordo vai 
burgundas raugu. Uz puslitra ņem 35—50 gramu sau
sas, žāvētas un sīki sagrieztas saknes. Svaigā sakne jā
ņem divreiz tik daudz.

Benedikta sakni var lietot arī garžvielām visur tur, 
kur lietojam krustnagliņas.

Benedikta tēja un ekstrakts labi noderēs tiem, kam 
gremošanas orgāni nav kārtībā, arī personām, kas cieš 
no nerēgulārām, stiprām menstruācijām. Kāds pazīstams 
dabas ārsts Dr. Bons dzied šim veselības augam slavas 
dziesmu un ieteic lietot visos gadījumos, kur vajadzīga 
ātra enerģijas pievadīšana, spēcināšana un kur kādu iz
mocījusi augsta temperātūra.

Domā, ka benedikta lielās dziedniecības spējas slēp
jas saknes saturā, jo tā esot radioaktīva.
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Tējai jaņem 20—25 grami saknes uz litru vāroša 
ūdens. Dzej- pa 2—3 glāzēm dienā.

Ekstraktu var ņemt 15—20 piļu 3 reizes dienā, vīnu 
1—2 ēdamkarotes 3 reizes dienā. Tā kā benedikts nav 
bieži sastopams un sausās vietās augošais esot daudz 
labāks nekā slapjās, tad ieteicams audzēt to dārzos sau
sākās vietās. Labāk iesēt jau rudenī.

Lieto sakni un zemes stumbru, vislabāk ievāc pa
vasari.

Pašu vajadzībām var ievākt arī visu ziedošo augu.

15. Bebru kārklis (Solanum dulcamara L.)

Indīgs augs, pie mums sastopams savvaļā ļoti reti, 
jo to dēsta dārzos kā krāšņuma koku. Mīl slapjas vie
tas, upmales un tamlīdzīgas.

No bebru kārkla farmacijas rūpniecībā pagatavo 
daudzus preparātus. Pēdējos lieto visādu slimību dzie
dēšanai.

Tā kā augs tiek stipri pieprasīts, ļoti ieteicams to 
plašāk kultivēt.

Ieteicams ar kārkliem apaudzēt ūdens malas, upju, 
ezeru un dīķu krastus. Kopšanu neprasa.

Sēj agrā pavasarī sēklas kastēs, lecektīs. Dala krū
mājus mazās daļiņās, sprauž spraudekļus mitrās vietās.

Vāc jaunos zariņus, jaunos stublājus agrā pavasarī, 
līdz lapas sāk plaukt, vai atkal rudenī tām birstot.

Sagriež īsos, pāris centimetru gaj-os gabaliņos un 
labi vēdinātās telpās izžāvē.

Uzglabā sausā vietā.
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16. Bērzs (Betula alba L.)
Bērzu lapu tēja labi palīdz pret pārkaļķošanos. Jā

ņem, apmēram, 1 sauja žāvētu bērza lapu, jāpārlej ar
1 litru vāroša ūdens un jādzer 2—3 tases dienā.

Proļ. Vinternics ļoti silti ieteic bērzu lapu tēju pret 
pūšļa un nie^u slimībām. Sekas vienmēr esot teicamas. 
Pat pūšļa un nieru akmeņi diezgan ātrā laikā izzūd, iz
šķīst un vēlāk smilšveidīgi atstāj ķermeni.

Bērzu lapu tēja labi palīdz arī tanī gadījumā, ja ķer
menī daudz urīnskābes.

Arī pret reimatismu un ģikti bērzu lapas noderīgas. 
Tēju lieto iekšķīgi, bet sautētas, karstas lapas sien ap 
sāpošām, uztūkušām vietām: ceļiem, kāju potītēm, pirk
stiem, elkoņiem u. t. t.

Pie dažām plaušu slimībām bērzu tēja ļoti noderīga. 
Viņa nevien kā tīra organismu no gļotām un citām ne
derīgām vielām, bet gan arī to spēcina.

Sevišķi ieteicama visām minētām slimībām ir bērzu 
sula, kas daudz labāk un spēcīgāk kā tēja iedarbojas 
pret it visām minētajām slimībām. Bērzu sula ātrā laikā 
dziedina arī skorbuta slimos.

Bērzu miza ļoti noderīga pret ūdenskaiti — tūsku.
Pavasaros un rudeņos ļoti ieteicams izdarīt ķermeņa 

tīrīšanas „kūri", kam labi noder bērzu, paegļu ogu un 
kliederu tējas vienādā daudzumā. Jādzer pa tasei rītos 
pirms ēšanas un vakaros pirms gulēt iešanas. Vai atkal 
ik pa divām stundām pa ēdamkarotei.

Ūdens, uzliets uz žāvētām bērzu lapām matu mazgā
šanai, puto un iztīra matus, galvas ādu.

Matiem jāņem 4 saujas lapu, jāaplej 2 litriem vā
roša ūdens un jāvāra apmēram 10—15 minūtes, jāļauj
2 stundas ievilkties. Tāds daudzums un sagatavojums 
derīgs ari vienai vannai, lielam, pieaugušam cilvēkam.
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Jāvāc: sula agrā pavasarī, aprīlī. Jāieurbj bērza 
mazs caurumiņš, ne visai dziļš, jāiesit tur koka renīte; 
zem renītes jānoliek trauciņš.

No katra bērza vairāk par litru sulas nedrīkst ņemt. 
Lielāks daudzums ļoti kaitē kokam, pat nokaltē to. Mazu 
tas nejūt. Sulu glabā aizkorķētās, aizlakotās pudelēs, 
aukstā vietā.

Lapas jāsabrauka pirms Jāņiem, vislabāk no purva 
bērziem.

Mizu vāc agrā pavasarī, bet atkal nedaudz no viena 
koka.

17. Bišu krēsliņi (Tanacetum vulgare L.)

C ē r m j u  z ā l e s .
Šo tik seno, smaržīgo mājas greznotāju senči ļoti 

augsti cienīja. Tāpēc arī bišu krēsliņi bija atrodami pie 
ikkatras mājas, katrā mazākā dārziņā. Senči bišu krēsli
ņus novērtējusi sekojošā dziesmā:

Sēju rozes, sēj’ magones,
Sēju ārā biškrēsliņu.
Par rozīti ortu ņēmu,
Par magoni pusdāldefa,
Par to āra biškrēsliņu 
Trīs dālderi piecu mārku.

Sevišķi labiem panākumiem vecie ļaudis biškrēsli
ņus lietoja pret cērmēm un citiem parazītu tārpiem. Tā
pēc arī biškrēsliņus daudzi dēvē par cērmju zālēm.

Pret cērmēm labi der ziedu pulveris, kas 1—3 g jā
ņem ar medu, sīrupu vai augļu biezeni. Biškrēsliņi ļoti 
labi palīdz nomierināt uzbudinātu gara stāvokli. Histe-
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riskam personam, kas bieži uzbudinās, ļoti ieteicams mā
jas līdzeklis.

Bez tam vēl biškrēsliņus labiem panākumiem pie
lieto pret neuralģiju, neurasteniju, galvas reiboņiem un 
citām nervozas dabas slimībām. N ervu uzbudinājumu no
vēršanai labāk lietot sēklas vai pulveri. Vislabāk ar 
pienu.

Vēdergraizēm, kuņģa un zarnu sāpēm biškrēsliņi ātri 
palīdz. Tāpat tie palīdz ātri likvidēt asas menstruācijas 
un citas sāpes. Krampjiem kājās un citur biškrēsliņu 
tē ja ļoti ieteicama. Ja  kāds pa naktīm zobus griež, biš
krēsliņu tēja un sēklas to novērsīs. Tējai lieto 2—5 g 
ziedu uz 1/2 litra ūdens.

Sēj: pavasaros kastēs, lecektīs, pārstāda dobēs. Pa
vairo no saknēm, sadalot tās.

Audzē visur. Dārzmalās, grāvjmalās, labi padodas 
pat sliktā, vājā zemē.

Vāc: ziedus bez kātiņiem, pašā ziedu plaukumā vai 
visu ziedošo augu, kad ziedi uzziedējuši.

Sēklas vāc, kad jau labi ienākušās. Augus ar sēklu 
galviņām sasien slotiņās un ļauj vēl labi ienākties. Pēc 
tam izberž, izvētī.

18. Blusene (Polygonum persicaria L.)

B l u s e n ā j i ,  b l u s u  z ā l e .
Blusenāji ļoti palīdz visādām zarnu un kuņģa kai

tēm. Nie^u, žults akmeņiem, hemoroidiem un dažādām 
asiņošanām. Ja  asinis tek degunā, jāieliek blusenāju lapa 
vai daļa saspiestā auga, un asinis drīzi vien apstāsies te
cēt. Ģikts un reimatisma sāpēm ir tēja noderīga, tāpat 
to sāpošām vietām  var uzlikt kā kompresi, vai atkal uz 
sāpošiem ģikts bumbuļiem, polipiem un tūkumiem uz
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likt svaigu saspiestu stādu. Ja to dara vasarā ilgāku 
laiku, katru dienu, sāpes un tūkumi pāriet. Bez tam vēl 
bluseni ieteic kā labu līdzekli pret vēzi, pirms saslim
šanas.

Vēža disponētiem ļoti ieteicams laiku pa laikam pa
dzert bluseni. Jādzej- ik 14 stundas pa ēdamkarotei. Tā
pat vēža slimam atvieglinās sāpes, ja tie dzers aprādītā 
veidā blusenes tēju.

Blusenes augs ar lapām un sula der arī skorbutam 
un caurām kājām. Sula, atšķaidīta ūdenī, der kā uz- 
klājumi, skalojumi brūcēm, vātīm, tekošām ausīm. Dzert 
gan nedrīkst svaigu sulu, jo tad drīzā laikā urīnā parā
dīsies asinis. Mazā mērā un stipri atšķaidīta sula gan 
nekādus traucējumus neizsauks. Blusene aug bagātīgi 
dabā, mitrās vietās, upmalās, dīķmalās, dārzu zemākās 
vietās.

Vāc visu augu augustā, septembrī.

19. Brūklene (Vaccinium vitis Idaea L.)
Brūklenes gan pazīst vairāk gardēži, ne slimnieki. 

Bet slimiem tās ļoti noderīgas, dažos gadījumos pat ne
pieciešamas.

Visa ziedošā brūklene ļoti noderīga pret reimatismu, 
un viņu lieto sekojoši: 10—30 g mētru savāra ar 1 litru 
ūdens, un no šās tējas slimnieks dzer 3—4 tases dienā.

Veciem cilvēkiem un slimiem ļoti labi veicina kār
tīgu izeju šāda ogu lietošana:

Jāņem  brūklenes pa vienai tējkarotei ik pa 2—3 
stundām. Saprotams, ogas vairāk līdzēs, ja tās lietos 
zaļā, nevārītā veidā.

Saspiestas brūkleņu ogas ilgāku laiku liekot uz ādas 
vēžiem, tos galīgi iznīcinot. Var mēģināt tikai zem ārsta 
kontroles. Tāpat tās iznīcinot vēžveidīgos augoņus. Prof.
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Hegevalds apgalvo, ka tas brūkleņu ogu uzklājumiem iz
nīdējis galīgi kādu krūts vēzi.

Epidēmiskās slimībās brūkleņu ogas nevārītā veidā 
vairāk kā noderīgas. Ogas jāņem ne vairāk par ēdamo 
karoti 3—4 reizes dienā, bez cukura.

Veciem nevārītas brūkleņu ogas, 3—6 reizes dienā 
pa ēdamkarotei, dod atkal jaunības sparu, uzlabo iz
skatu, krāsu, mazina grumbas.

Tātad brūklene ir un paliek brīnumoga, mūsu pašu 
Lukutate — kāds svešzemes atjaunošanas augs.

Tāpēc brūklenes ieteicams uzglabāt ziemai nevārītā 
veidā sekojoši:

1. Uz 3 daļām samaltu brūkleņu ņem 2 daļas cu
kura, saliek bļodā, un laiku pa laikam koka karoti ap
maisot, nosmeļ saceltās putas.

Pēc apmēram 7—8 stundām griež masu bļodā riņķī, 
t. i. bļodu, griežot riņķveidīgi tā, lai putas nostājas vidū. 
Bļoda jāgriež un putas jānosmalsta, kamēr tās vairs ne
atdalās. Tagad masu sapilda pudelēs, labi aizkorķē un 
aizlako. Uzglabā sausā, vēsā vietā.

2. Izspiež no samaltām ogām sulu. Ļauj 7—8 stun
das nogulēties. Nolej dzidrumu no biezumiem, sapilda 
dzidro sulu pudelēs, aizkorķē, rūpīgi aizlako.

3. Žāvē brūklenes saulē, kam ēr sažūst. Sausās sa
pilda pudelēs, aizkorķē, aizlako. Sausā, vēsā vietā uz
glabā.

4. Saber vienu kārtu brūkleņu, vienu ābolu vairāk
kārtīgi burkā vai podā, pārlej ar uzkarsētu brūkleņu sulu, 
labi aizsien, aizlej ar parafinu vai taukiem.

5. Saber ogas, kas vairāk  dienas jau stāvējušas, 
sausās tīrās pudelēs, uzlej labi novārītu un ne visai 
karstu ūdeni uz ogām. Sakrata pudeli, lai nogāzojas, no- 
burbuļojas, pēc tam aizkorķē, aizlako, lai gaiss netiek 
klāt.
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Pati autore augšminētos veidos uzglabā brūklenes, 
pat 2—3 gadņs.

Ogām ietaisīšanai jābūt pilnīgi gatavām.

20. Buldurene (Valeriana officinalis L.)

B a l d r i j ā n i s ,  b u l d u r j ā n i s .

Buldurene visiem labi pazīstams augs, kuj-u ar la
bām sekmēm lieto pret visādām nervu slimībām, ner
vozām sirds, vēdera un citām sāpēm.

Tējai lieto saknes: 1 tējkaroti smalki sagrieztas sak
nes aplej ar 14 litra vāroša ūdens un vāra vēl 5 minū
tes. Pēc tam 5 minūtes vēl liek, lai ievelkas un tad 
lieto.

Labs sagatavojums ir arī: 1 tējkaroti sakņu aplej 
ar 1 glāzi auksta ūdens un ļauj 24 stundas ievilkties.

Tēja nervoziem jādzer pirms ēšanas un vakaros 
pirms gulēt iešanas.

Tinktūra jāņem 3 reizes dienā pa 10—20 pilieniem 
stundu pirms vai pēc ēšanas. Vājiem 5— 10 pilienu.

Buldurene aug bieži, bet tā kā pēc tās ir ļoti lieli 
pieprasījumi, sevišķi saknēm, ieteicams to kultivēt. Pa
dodas it visās zemēs, tikai labi jālej.

Jāsēj agrā pavasarī kastēs, lecektīs, vēlāk izstāda 
25—30 cm atstatumā. Var arī savvaļā augušas buldu- 
renes dēstīt, sakni sadalot mazākās daļās. Ā trāk ieaug, 
ātrāk dod arī ražu.

Kultivētās var izlietot divējādi: ziedošo augu ar 
lapām un stublājiem lietot savām vajadzībām, vannām, 
kompresēm, saknes pārdot.

Sakni žāvē ar visiem smalkiem matiņiem, rok ru
denī.
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21. Ceļmallapas (Plantago major L.)

C e ļ m a l ī t e s ,  c e ļ t e k a s ,  c e l m e ņ u  l a p a s .
Neievērojamās ceļmallapas, kuj-as cilvēki ikdienas 

nevērīgi samin saviem cietajiem papēžiem, skumst. Vi
ņas skumst ne tik daudz par to, ka cilvēki tās mīda kā
jām, bet gan par to, ka tie tik apstulbuši, ka nesaprot 
un neredz, ka radītājs viņiem nolicis pie kājām tādu ve
selības aizsargu kā ceļmallapas. Lūk tepat, lielais da
bas ķēniņ, aug tavs sargs! Bet ķēniņš iet un nedzird 
radītāja balsi, skatās dabā, bet neredz. Jo viņš, šis ķē
niņš, necenšas ne dabu pazīt, ne saprast.

Radītājs tomēr nedusmo cilvēkam, bet kaisa ceļma
lītes visur: ceļmalās, grāvmalās, pļavās, dārzos, laukos. 
Maz, ļoti maz ir to augu, kas būtu tik vispusīgi dzie
dinoši un vērtīgi kā ceļmallapas. Viss augs, sākot ar 
saknēm un beidzot ar sēklām, der dziedināšanai. Nav 
otra auga, kas tā  tīrītu  un spēcinātu asinis, plaušas un 
gremojamos orgānus kā ceļmallapas. Kāsuļiem, vājiem, 
rachitiķiem, mazasinīgiem, pastāvīgi sāpošiem kakliem, 
aizsmakušiem, visādiem ādas, sejas izsitumiem, skorbu- 
tam ļoti palīdz ceļmallapu tēja.

AJk.utām un chroniskām plaušu kaitēm: bronchītam, 
iekaisumam, pleurītam, plaušu katarram  ļoti palīdzīga 
ir ceļmallapu sula. Tāpat tā  noderīga ir tuberkuloziem, 
pat tādiem, kam jau  iesākusies plaušu asiņošana. Sulu 
pagatavo sekojoši:

Salasa ceļmallapas, lielās — major, kā arī iegarenās
— lanceolata, samaļ vai sagrūž, tad izspiež sulu. Sajauc 
sulu ar cukuru, vai vēl labāk ar medu, un dod atšķaidītu 
ar ūdeni slimiem dzert kā ogu sulu.

Ziemai var uzglabāt aukstā vietā, aizkorķētās pude
lēs, labāk mazākās, jo attaisītās pudeles vairs tik ilgi ne
uzglabājas.
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Ziemai ceļmallapas var ievārīt biezenī ar ūdeni, iz
spiest caur sietu, pielikt cukuru un drusku paegļu ogas, 
dažas ogas uz litra sulas. Vāra kā ogu sulu, salej pu
delēs, aizkorķē un vēsā, sausā vietā uzglabā. Tā kā ceļ
mallapu sula ļoti garžīga un ļoti veselīga, ieteicams pla
šos apmēros to izlietot ievārījumiem.

Maziem, vājiem, slimiem un skrofuloziem, attīstībā 
iepakaļ palikušiem bērniem ceļmallapu sula neatsve
rama. Mazie bēbīši tāpat kā lapsenes un citas saldum- 
našķes kāri krīt uz šo garžīgo sīrupu. Jo  tie instinktīvi 
jūt, ka šis ir vislētākais un visideālākais spēcināšanas 
līdzeklis.

Ceļmallapu pielietošana svaigām brūcēm jāatmet. Jo 
uz tām var atrasties stīvum a krampju izsaucēji baciļi, 
kas mīt zirgu mēslos. Bet stīvuma krampji ir ļoti grūti 
dziedināma slimība.

Vāc lapas bez zieda.
Žāvē kā citus augus.
Slimie un tuberkulozie, dzeriet vairāk  ceļmallapu 

sulu!
Mātes, dodiet bērniem šo spēka un veselības dzē

rienu!

22. Cigoriņi (Cichorium intybus L.)

C i k o r i ņ i.
Cigoriņi bija jau pazīstami dažus gadsimtus priekš 

Kristus dzimšanas.
Senās kultūrtautas no cigoriņiem negatavoja kafiju, 

bet tēju un citus dzērienus. Tanī laikā cigoriņus vēl ne
audzēja dārzos, bet gan lietoja savvaļā augošos, ar ku
riem vēl arī tagad ir pilnas ceļmalas.

Daudzi uzskata cigoriņus par jaunākā laika rūpnie-
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cības atradumu. Patiesībai par labu tomēr jāsaka, ka tas 
tā nebūt nav, jo senatnē cigoriņus lietoja plašos apmēros.

Cigoriņi pēc sava ķīmiskā sastāva un fizioloģiskās 
iedarbības ir pieskaitāmi iedarbīgākām zāļu tējām.

Viss cigoriņa augs ir lietojams barībā, sākot ar sak
nēm un beidzot ar ziediem. Cik labdarīgas ir saknes, tik 
pat labas un derīgas ir arī cigoriņu lapas.

Cigoriņu lapas dod garžīgus un ļoti veselīgus sa
lātus, kuj-us ārzemēs katru pavasari lieto Eiropā tik visai 
iecienītām pavasara asins tīrīšanas kūrēm.

Bet cigoriņu salātiem ziemā nav mazāk nozīmes 
kā pavasarī veselības kopšanā, asins tīrīšanai un spēci
nāšanai.

Cigoriņi jāpieskaita tiem augiem, kas ziemā labi kul
tivējami. Cigoriņš ziemā labi aug pagrabos, pieliekamos 
kambajros un noliktavās, kastēs. Un mūsu apstākļos, kur 
mums ziemā zaļo, veselīgo, vitamīnus un zaļās krāsvie
las piegādātāju augu tik visai maz, cigoriņu lapām jā 
piegriež sevišķi liela vērība ziemas mēnešos. Cigoriņu 
salātus tad katrs var viegli bez pūlēm un liela darba pats 
izaudzēt savām vajadzībām kastēs vai puķupodos.

Cigoriņu galvenā iedarbība ir gremojamo orgānu 
sfaira. Bet ne mazāks iespaids tiem  ir arī uz nervu un 
asins sistēmām, kā arī iekšējo orgānu, piem., liesu un 
niepi darbības ierosināšanu. Cigoriņu tēja un citi cigo
riņu dzērieni sekmē minēto orgānu labāku darbību. Bet 
ja  šie orgāni labāk strādās, vieglāk savu uzdevumu veiks, 
jo labāk tas būs katra cilvēka veselības uzturēšanai.

Gremojamiem orgāniem cigoriņu tēja ir ļoti node
rīga tanī gadījumā, ja tie pienācīgi nestrādā un ja kādam 
vāja ēstgriba. Tāpat cigoriņu tēja ļoti ieteicama, ja  kuņģī 
uzkrājušās gāzes, ja pēc dažiem kumosiem bieži jāatrau
gājas un ja pēc ēšanas, pat tad, ja kāds nemaz nav tik 
daudz ēdis, jūtams jau smagums vai pat spiediens.
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Visos minētos gadījumos cigoriņu tē ja  jāgatavo no 
negrauzdētām saknēm, bet kaltētām. Un tē ja  nav jādzeļr 
pēc, bet gan pirms ēšanas.

Ja  kuņģī daudz nesagremota ēdiena atlieku un bieži 
mutē nāk nepatīkama ēdiena atlieku smaka, jādzer grauz
dētu cigoriņu sakņu tēja. Bet gan tikai tīrā veidā, bez 
labības, pupiņu un citu produktu piejaukuma.

Ne mazāk kā saknes ieteicami cigoriņu ziedi. No 
ziediem iegūst garžīgu un veselīgu dzērienu. Tas vairāk 
ieteicams histēriskām personām un tiem, kam labi ne
strādā gremojamie un citi ar tiem sakarā stāvoši dzie
dzeri. Tāpat cigoriņu ziedu dzērieni ļoti ieteicami tiem 
cilvēkiem, kuri jūtas pilnīgi veseli, bet ir stipri jūtīgi pret 
ēdienu pārmaiņām un ļoti ātri cieš no mazākā mērā bo
jātiem  produktiem.

No cigoriņu ziediem var pagatavot cigoriņu vīnu, 
ieliekot ziedus baltā vai sarkanā vīnā. Šo dzērienu ļoti 
ieteic tām personām, kurām bez iemesla ir bieži drūms 
garastāvoklis, kas visu redz tumšā krāsā, mocot sevi 
un apkārtni negātīvām domām un spriedumiem.

Pupiņu kafiju slavē un atzīst par lielu ierosinātāju, 
un tāda tā arī patiesībā ir. Tomēr, lai nedarītu pārestību 
cigoriņiem, jāsaka, ka liels procents ierosmes tomēr pie
krīt arī mūsu pašu zemes cigoriņiem. Un katrs, kas 
pēc pusdienas uztaisīs tīru  cigoriņu kafiju, būs jo labi 
stimulēts arī no tās.

Pavasaros cigoriņa saknei ļoti liela vērtība. Sevišķi 
tā  iecienīta ārzemēs, kur no tās iegūto sulu izlieto pava
sara asins tīrīšanas kūrēm. Bet asins tīrīšana rudeņos 
un sevišķi pavasaros ir nepieciešama.

Ar cigoriņu sakņu un lapu sulu pavasaros atgūs 
spēku un sparu it evisi piegurušie, kā fiziskā, tā garīgā 
darba prieku zaudējušie. Bet sevišķi šī sula ieteicama 
mazasinīgiem, vājiem, plaušu slimiem, skrofuloziem, ner
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voziem, pārkaļķotiem, skorbuta slimiem, kas pārcietuši 
kādu infekcijas slimību, un dzeltenās kaites slimniekiem. 
Tad vēl labs palīga līdzeklis šī sula būs tiem, kam vāja 
muskulātūra. Pat tiem, kas slimo ar muskuļu atrofiju, šī 
sula labi palīdzēs, ja viņi slimās vietas vēl ierīvēs arī 
ar cigoriņu spirtu. Tas jādara vairākas reizes dienā.

Cigoriņu sulu dienā var dzert 2—3 ēdamkarotes ar 
ūdeni vai tēju.

Cigoriņu tēju sagatavo 1 ēdamkaroti sakņu uz 1 glāzi 
vāroša ūdens.

Kā gatavot cigoriņu salātus, atradīs manā grāmatā 
„324 zaļbarības ēdieni".

Pārdošanai ievāc saknes vēlā rudenī vai agrā pa
vasarī.

Pašvajadzībām vāc arī ziedus ziedu pilnīgākā plauk
šanas laikā.

23. Citronu mētra (Mellissa officinalis L.)

M e l i s a .

Pazīstams garžvielu augs, kuj-š dabā sastopams v ie
nīgi dienvidu Eiropā, bet dārzos tas, savas labās smar
žas dēļ, tiek ļoti bieži kultivēts. M elisa smarža vien jau 
atspirdzina katru, kas to ieelpo.

Šī puķe bija seniem ārstiem un dabas zinātniekiem 
ļoti labi pazīstama, un viņi pierakstīja šai mētrai lielas, 
pat noslēpumainas spējas.

Plīnijs savā laikā to ļoti ieteica pret dažādām psī- 
chiskas dabas slimībām: pret nospiestu gara stāvokli, 
grūtsirdību kā labāko līdzekli. Pēc viņa uzskatiem, me- 
lise esot īsta burvju zāle.

Vēl vairāk par Plīniju interesējās par šo puķi ievē
rojamais zinātnieks Paracelzus. Jo viduslaikos, kad Pa-
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racelzus dzīvoja, starp tā laika dabas zinātniekiem pa
stāvēja tieksme atrast dzīvības atjaunotāju, pagarinā
tāju līdzekli — dzīvības eleksīru.

Un Paracelzus uzmanību bija pievilkusi citronmētra. 
Jo pēc viņa novērojumiem, pēc ilgāka citronmētras pie
lietošanas daži audi sākot atkal no jauna augt, sirdsdar
bība pastiprinoties, uzlabojoties un visā organismā iero
doties jauns spēks. Arī tā laika ārsti p ierakstīja citron- 
mētrai labas, spirdzinātājas īpašības.

Tagad dabas ārsti to lieto pret galvas- sāpēm, vēder
graizēm, krampjiem, sieviešu slimībām, kur citronmētra 
ļoti noderīga.

Tā labi palīdz pret mazasinību, grūtniecības laikā 
mazina vemšanu, jo melisa iedarbojas ne tikai kā no- 
mierinatājs, bet gan arī ka labs ierosinātājs un spēcina- 
tājs līdzeklis.

Tējai liek ap 10 gr uz 1/2 litra vāroša ūdens.
Pie nervozām sirdslēkmēm, ja ārsta nav, var likt sa

spiestas mētras. Un ja tādu nav pie rokas, tad  var sau
sām lapām uzliet rožūdeni un pielikt tās sirds apkaimei. 
Arī melisas ekstrakts ļoti noderīgs pie nervozām sirds 
lēkmēm un nervozām sāpēm. Dzeļ: 3—4 reizes dienā pa 
5—20 pilienu ar ūdeni. Vai atkal ņem 5—20 pilienu uz 
cukura. Sliktai dūšai, ģīboņiem, histērijai ļoti ieteicams.

Aukstām kājām vakaros pirms gulēt iešanas ļoti no
der melisas ekstrakta pēdas ierīvējumi. Vislabāk ja 
ekstraktam  vēl pieliek arnikas tinktūru un atšķaida ar 
drusku ūdens. Šādi pēdu ierīvējumi nevien kā ātri sa
silda kājas, bet patīkami ierosina visu ķermeņa darbību 
un arī domas.

Teicams līdzeklis gara darbiniekiem. Jāvēlas tikai, 
lai melisu vairāk pie mums sāk kultivēt.
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Sēj agrā pavasarī lecektīs un vēlāk izstāda ap 40 cm 
attālās rindās.

Vāc visu augu, nogriežot jūnija beigās stublāju 
pirms uzziedēšanas. To var atkārtot.

24. Cūcene (Rubus fructicosus L.)
C u c e n ā j i ,  k a z e n ā j i ,  z i r g o g a s ,  k a  z o g a s .

No šā veselīgā krūmauga, kas Latvijā bieži savvaļā 
aug, slimiem par labu nāk viss augs: saknes, atvases 
un ogas.

Saknes, pēc vācu dabas dziedinātāju novērojumiem, 
ļoti labi palīdz pret caureju, pat chronisku. Cūceņu 
sakņu tēja ļoti noderīga arī dizentērijai.

Vācijā, 1917. gadā, pēc Dinanda, kad tur stiprā mērā 
plosījās dizentērijas epidēmija, slimie izveseļojušies lie
tojot cūceņu sakņu tēju.

Cūceņu tēja mazina arī aklās zarnas piedekļa iekai
sumu, ja tā  nav strutojošas dabas a r temperātūru. Ie
spaids ir vēl labāks, ja liek cūceņu tē ju  uz pusēm ar ķ i
menēm.

Sakņu tēju  gatavo sekojoši: smalki sagrieztas saknes 
ņem 2 pilnas ēdamkarotes un aplej ar 3 glāzēm vāroša 
ūdens. Pēc tam vāra vēl 20 minūtes. Tēja jādzer pavi
sam karsta, bez cukura. Arī tūskas slimiem šī tē ja  labi 
noder.

Bērniem jātaisa pavisam vāja tēja, ņemot tikai trešo 
daļu no minētā daudzuma.

Atvases ļoti labi noder visādiem ādas izsitumiem un 
izsitumu slimībām, kā masalām, šarlakam u. t. t.

Lapas lieto pret baltiem ziediem un caureju.
Ogas ar medu vai vīnu ir labākās zāles pret visā

diem saaukstē jumiem, kā gripu, influenci, kakla iekai
sumu, iesnām.
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Atvases, lapas un saknes, atsevišķi un kopā, labs 
skalojamais līdzeklis satūkušām  mandelēm, iekaisušiem 
kakliem, mandelēm, uzpampušām smaganām. Arī sliktu 
mutes un zobu ožu tas noņem, ja muti ar to izskalo vai
rākas reizes dienā.

Plašāku ceļu uz mūsu dārziem šai tik  veselīgajai mež- 
ogai, kuj-u lieto nevien tējai, bet arī ievārījumiem un sī
rupiem! Ievārījumam ļoti laba, atspirdzinoša garža. Ā r
zemēs ogas un ievārījum i sevišķi iecienīti un stipri dārgi.

Dēsta: no sēklām, durtekļiem, saknēm, atvasēm.
Vāc: lapas un atvases pavasarī. Saknes agrā pava

sarī un vēlā rudenī. Ogas, kad ienākušās melnas.

25. Dadžlapa (Lappa officinalis Ali.)

L ī p d a d z i s ,  l i e l a i s  d a d z i s ,  v e c p u i š i .
(Talsu apgabalā).

Dadzis, šis nepatīkam ais augs, kas ķeras vienmēr 
pie drēbēm un ko pazīst pat tās izlutinātākās pilsētu 
jaunkundzītes, ir un paliek liela medicīniska zāle.

Dadzis labs sāpju remdētājs. Katras sāpes, katru 
karstum u noņem ar svaigām dadžu lapām, ja tās lielā 
vairum ā uzliek uz sāpošās vietas. Sevišķi dadžlapas 
ieteicamas sāpošai galvai. Kuņģa sāpēm, sliktai gremo
šanai ļoti labs līdzeklis.

Reimatiķiem, ģikts slimiem, ādas slimiem, dažādiem 
ādas izsitumiem, strutojošiem augoņiem un audzējiem, 
ieilgušām degumbrūcēm, ēdēm noder dadžu tēja vai at
kal svaiga dadžlapu sula. Galvas izsitumi ātri pāriet, ja 
slimais tos mazgā ar dadžu novārījumu. Tāpat mati labi 
aug, blaugznas iziet.

Pret visām minētajām kaitēm dadžus lieto ārēji un 
iekšēji. Tējai lieto 5—10 g lapas un saknes uz 1 litra
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ūdens. Mazgājumiem saknes: 10 g uz y2 litra ūdens, vāra 
20 minūtes. Tēja jādzej- 3 reizes dienā bez cukura, pirms 
ēšanai pa 1 tasītei.

Galvas izsitumiem, matiem, galva jāmazgā 2—3 rei
zes nedēļā. M atu mazgāšanai pie novārījuma vēl var pie
likt arī kādu tējkaroti sodas.

Ja  traks kustonis, kaķis, suns vai cits kāds iekož, 
tūliņ līdz ārsta atnākšanai jāliek virsū brūcei sagrūztas 
dadžlapu saknes ar sāli. Tikai vispirms asinis no brūces 
pamatīgi jāizspiež.

Aug visās malās, gar žogiem, mājām, dārziem, norās.
Vāc: pašu vajadzībām lapas pirms Jāņiem. Pārdo

šanai saknes agrā pavasarī un vēlā rudenī, kad lapas no
birušas, stublājs nokritis.

Žāvē: lapas, jaunākās, mazākās, bez lielām šķiedrām. 
Saknes — resnākās gareniski pārgriež, mazākās sagriež 
ne ga^os gabalos. Arī tievās, maziņās saknītes var līdzi 
žāvēt.

26. Deviņvīru spēks
(Verbascum thapsiforme Schr.)

S v i e s t a  z ā l e ,  s a u l e s  s v e c e ,  s a u l e s  r i e ž i .
Diezgan parets augs, kas ne visur Latvijā atrodams. 

Kultivēts labi izdodas, kāpēc ieteicams to audzēt. Der 
ļoti daudzām slimībām, bet it sevišķi katarriem, iesnām, 
elpošanas grūtībām, kā labs atkrēpošanas līdzeklis. Tā
pat tas labi noder pret asinsspļaušanu, caureju, asiņo
jošiem hemoroidiem, apetīta trūkumu, liesas un aknu 
slimībām. Bet sevišķi labs tas visām kakla vainām, aiz
smakumiem, slimām mandelēm, iekaisumiem u. t. t.

Ņem 20 g uz 1 litra ūdens. Tādu pašu novārījum u 
var lietot arī tūkumiem, audzējiem, iekaisumiem, hemo
roīda bumbuļiem kā apliekamo.
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Tējai ņem 5—10 g uz 1 litra ūdens. Pēc ievilkša
nās tikai jāizkāš caur tīru, biezu lupatiņa, lai ziedu ma
tiņi neieietu tējā. Tēju dzej- rītos un vakaros pirms ēša
nas pa tasei.

Pulveri ar labām sekmēm lieto chroniskām iesnām, 
polipiem, izsitumiem, skrofulozei u. t. t.

Katru rītu  un vakaros pulveris jāievelk kā šņau
camā tabaka degunā. Vai atkal degunā jāievelk tēja un 
caur muti jāizspļauj.

Augs divgadīgs. Sēj agrā pavasarī. Stāda ap 30 līdz 
40 cm vienu no otra. Ievāc otrā gadā ziedlapiņas vien 
bez kauslapiņām. Jāuzmanās, lai nenobirst, jo ziediņi ātri 
birstoši.

Žāvē ātri. Ilgi žāvēti zaudē dzelteno krāsu, bet brūni 
kļuvuši ziediņi pārdošanā mazvērtīgāki, ārzemēs pavi
sam tādus neņem pretim.

27. Driģene, melnā (Hyoscyamus niger L.)

Ļoti indīgs augs. Ārstniecībā pagatavo dažādus nar
kotiskus preparātus, tāpēc ļoti pieprasīts. Ieteicams kul
tivēt, jo labi atmaksājas.

Savvaļā aug diezgan bieži: gar ēkām un trūdainās 
vietās, kur daudz saules un aizvēja. Kultivēt to var katrā 
saulainā vietā. Labu zemi tā neprasa, bet aug visur.

Audzē no sēklām un saknēm.
Vāc: lapas ziedēšanas laikā, sēklas kad nogatavoju

šās. Lapas nav no stāda visas jānovāc, bet dažas arī vēl 
jāpamet, lai sēklas labāk nogatavojas.

Žāvē siltā vietā, stipri jāsarga no mitruma, kur mai
tājas.
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28. Dzeltenā sakne (Hydrastis canadensis L.)
Viena no izplatītākām  saknēm drogu rūpniecībā, ku

ras dzimtene skaitās Kanada.
Zālēm dzelteno sakni lieto tik  plašos apmēros, ka 

a rī Amerikā šis augs jau iznīcināts tā, ka reti arī tu r 
vairs savvaļā sastopams. Tāpēc Amerikā attīstīta  plaša 
šā auga kultivēšana.

Viņu lieto pret atkārtojošos drudzi, hemoroidiem, 
zarnu katarriem, sliktu gremošanu, chroniskiem kuņģa 
katarriem. Bet visvairāk tā palīdz pret asiņošanu, sevišķi 
sieviešu slimībās. Un ļoti daudz to lieto pret pazemi
nātu  asins spiedienu, bet tikai uzmanīgi, mazās porcijās, 
jo var izsaukt a rī sirds apstāju, pat sirds trieku, ar lielu, 
pastiprinātu asins spiedienu.

Dzelteno sakni tāpēc pašu vajadzībām nav ieteicams 
kultivēt, tikai pārdošanai.

Sēj agrā pavasarī un audzē jeb pavairo no saknēm. 
Sēklas grūti un maz dīgst. Liels procents iet zudumā, 
tā ka ieaudzēšana no sēklām prasa pūles. Labāk dēstīt 
saknes un tad pavairot.

Saknes kā drogas ļoti dārgas, audzēšana arī nav 
grūta, sevišķi labi tā izdodas ēnainās vietās, jo sauli 
nemīl.

Silti ieteicams audzēt.

29. Dzeltenais zalšu kārklis
(Daphne mezereum L.)

D z e g u z e s  l i e p a ,  z a l š u  l i e p a ,  z e l t e n ā j i .
Ļoti indīgs augs. Daudz pieprasīts aptiekās. No tā 

izgatavo ļoti daudzus preparātus ģikts un reimatisma ār
stēšanai, kā arī ādas slimībām.

Savvaļā aug ne visur.
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Ļoti ieteicams kultivēt, jo lieli pieprasījumi ārzemēs.
Tuvākas ziņas un noteikumus, kā arī dēstus un sēk

las pieprasīt Bulduros, dārzkopības skolā.

30. Dzelzs puķe (Verbena officinalis L.)
Dzelzs puķes gan nedrīkstētu trūkt nevienā dārzā, 

jo senie dabas ārsti to uzskatīja par vienu no brīnišķīgā
kām dziedinātājām.

Tikai jāvaicā, kāpēc tā  nosaukta par dzelzs puķi? — 
Senā dziedniecībā to sauca „Veneras asaras".

Varbūt vācieši to tā pārkristījuši, tāpēc ka dzelzs 
puķi kareivji ņēmuši līdzi kaujās. Senatnē ticējuši, ka 
bultas un lodes neievainojot to, kam šī puķe klāt.

Ar dzelzs puķi vispār saistās brīnišķi ticējumi. Un 
pie it visām tautām tā skaitījās svēta, brīnišķa. Jo ne 
tikai kajrā, bet arī ikdienas dzīvē to nesuši klāt kā ta
lismanu. Ja  kāds gribēja otra simpātijās iemantot, pār 
otru uzvaru gūt, atkal dzelzs puķe bija vietā. Un kam 
dzelzs puķe esot klāt, tam neviens ļauna nevarot nodarīt.

Viesnīcnieki to turējuši viesnīcu istabās, lai viesi 
būtu priecīgi, saticīgi un lai ļauni, slikti cilvēki neap
mestos viesnīcā uz dzīvi.

Veciem ēģiptiešiem dzelzs puķe bija ļoti liels svē
tums, un viņi sauca to par savas lielākās dievietes Izidas 
asarām.

Tāpat romiešiem un grieķiem šī puķe bija svēta, un 
senā Romā, Jupitera templī, dzelzs puķe bija vienmēr a t
rodama. Bet tempļa altārus nedrīkstēja mazgāt citādi 
kā tikai šīs puķes ūdenī.

Pār slimībām tai bija liela vara starp it visām senām 
tautām. Nebija slimību, kujru nedziedinātu dzelzs puķe.

Un kas pateiks, varbūt šī puķe ir arī radioktīva? 
Un pēdējā īpašība ir tā, kas, puķu ķīmiskiem pētījumiem
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trūkstot, ierindoja tās brīnumpuķu, maģisko jeb okulto 
augu vidū.

Vislielākās spējas dzelzs puķei ir pret paaugstinātas 
tem perātūras slimībām. Dzelzs puķu tēja mazina tempe- 
rātū ru  neilgā laikā.

Ne mazāk noderīga šī tēja ir pret nie^u, aknu, pūšļa 
slimībām, akmeņiem un tamlīdzīgām kaitēm, galvas s ā 
pēm un visādām sieviešu slimībām.

Tāpat grūtu elpošanu atvieglina šī tēja un ļoti pa
līdz pret gafo klepu. Sevišķi dzelzs puķu tēju ieteic v i
sur tur, kur organismā jāveicina laba, pastiprināta sviedru 
un urīna atdalīšanās.

Tējai, ņem 5— 15 g uz 1/2 litra ūdens. Pulveri lieto 
pret akmeņiem, dzelteno kaiti. A rī asins tīrīšanai tā 
labi palīdz. Dzejr ar ūdeni 3 reizes dienā pa 0,5 g. Tink
tūra ļoli labi palīdz visādām elpojamo orgānu slimībām 
un katarriem.

Jāsēj labā zemē, vislabāk vieglā, dienvidu pusē, no 
vējiem  aizsargātā, saulainā vietā.

Ievāc visu ziedošo augu ziedu laikā.

31. Fenchelis jeb aptieku dille
(Foeniculum officinale Ali.)

Fenchelis ļoti iecienīts kā garžviela un barības pro
dukts zaļbarībniekiem. Bet ne mazāk fencheli ciena arī 
dziedinātāji.

Katarriem, iesnām, influenci fencheļa tēja labi pa
līdz. Tad pie akūtām, krampjveidīgām vēdersāpēm, uz
pūsta vēdera.

Bērniem pret krampjiem to dod ar pienu. Pret it 
visām slimībām to labāk lietot ar pienu kā ūdeni.

Ja  ilgāku laiku lieto pienu ar fencheli un ķiplokiem 
katru  ritu  pirms ēšanas un vakarā pirms gulēt iešanas
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pa tasei , tad tas atjauno un sevišķi labi uzlabo asins- 
sastāvu un sejas krāsu.

Fenchelis ir dārza augs. Bet no sēklām grūti ieau
dzēt. Vāji dīgst. Labāk iesēt siltumnīcās un puķpodos. 
Vēlāk izstādīt. Pavairot var ļoti labi no saknēm. Sak
nes rudenī izņem un saliek pagrabā, bedrēs vai pamet 
laukā un apsedz ar kūts mēsliem.

Fencheli ievāc tāpat kā ķimenes. Noplūc sasien 
slotiņās, izžāvē un izberž. Vēlāk vējā izvētī.

Fenchels ļoti ieteicams audzēt, jo tas ne tikai ve
selīgs, bet arī dārgs augs, kupi daudz pieprasa un maz 
pie mums kultivē.

Fencheļa kāti dod garžīgu barības produktu.

32. Gailenes (Prīmula officinalis Jacq.)
G a i ļ a  p i e š i ,  g a i ļ a  b i k s ī t e s .

Gailenītes, šīs pirmās pavasara puķītes, kūjas ar 
prieku apsveicam un uzskatām par pavasajra iezvanītā- 
jām, ir arī lielas dziedinātājas.

Tēja no ziediem un saknēm labi palīdz bronchītam, 
iesnām, kā labs nomierinātājs un atkrēpošanas līdzeklis.

Gailenītes ,tējā vai vīnā ievilktas, jādzej- tikai ilgāku 
laiku. Nervoziem tās labas zāles, tāpat tiem, kam nekas 
nekait, bet kas vienmēr jūtas paguruši, apatiski.

A rī veciem tās labi noder, tādiem, kam no vecuma 
sāk rokas un kājas trīcēt, tāpat triekas ķertiem.

Lapas un ziedus kopā ņem tējai, vai atkal ziedus 
vien. Tāpat var ņemt kopā: ziedus, lapas, saknes apm. 
5—10 g uz 1 litra ūdens. Ziedus ņem 6—7 g uz % litra 
ūdens. Sula, izspiesta no ziediem un sasildīta ar cukuru, 
ir labs līdzeklis pret klepu.

Kompreses lieto pret reimatismu un ģikti. Gailenes 
ir ļoti labas arī pret migrēnu un galvas reibšanu.
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Gailenes ir divējādas: bālākiem un dzeltenākiem, 
tumšākiem ziediņiem. Labākās ir tumšākās ar lielākiem 
ziedu vainadziņiem. Aug bieži pļavās, norās, grāvjmalās.

Vāc ziedus pilnākā plaukumā, lapas un saknes agrā 
pavasarī.

33. Islandes ķērpji (Centraria islandica Achar.)
I s l a n d e s  s ū n a .

Sastopami visos sausos mežos, priežu, egļu, pat lapu 
koku, ja  zeme sausa, smilšaina.

Aug bez saknēm, apakšā saskatāmi sīki matiņi, ar 
kuriem augs piestiprināts pie zemes. Ja  laiks sauss, 
ķērpis sarāvies, ja mitrs un lietains, tas izskatās sulīgs 
ar iezaļgani pelēkām lapām.

Augs der it visām plaušu slimībām, bet īpaši tuber
kulozes sākumā, jādzer no rīta  agri, pirrms ēšanas. Arī 
kuņģa slimībām un cietai izejai, tāpat ēstgribas trūku
mam tas ļoti ieteicams.

Maziem, vājiem  skrofuloziem bērniem ļoti veselīgs, 
vislabāk savārīts ar medu, tāpat rachīta slimiem. Islan
des sūna satur sevišķi labas un derīgas barības vielas, 
un ziemeļzemēs to lieto barībai. Kad sūnu novāra, vēlāk 
novārījums top biezs kā receklis. Receklim liek 1 daļu 
sūnu uz 23 daļām ūdens.

Vāc ķērpi vasarā, kad tas labi izaudzis. Tirgū liels 
pieprasījums.

34. īsops (Hysopus officinalis L.)
Isops skaitās pie veselīgākiem dziedniecības augiem, 

un to lieto arī ēdieniem un konserviem kā garžas vielu.
Isopu ļoti daudz izlieto drogās, jo no tā pagatavo 

dažādas eļļas. To sauc ari par „Klostera puķi", jo to
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lielos apmēros audzēja klosteru iemītnieki. Isops uz
mudina, atdzīvina, kairina un savelk. Un to lieto visur 
tur, kur nepieciešama pastiprināta vielu maiņa.

Tas labs: vājiem, tiem, kam nospiests gara stāvoklis, 
pēc grūtas slimības u. t. t. Tad skrofuloziem, plaušu sli
miem, sagjotātiem kuņģiem, zarnām, dziedzeru un man
deļu iekaisumiem, strutojošām mandelēm, diloņslimiem 
pret nakts svīšanu.

Isopu ieteicams audzēt, tas labi atmaksājas. Ne
prasa labas zemes, bet aug visur, arī vājā smiltainē.

Sēj pavasarī agri. Izstāda paagri, ap 30 cm atstatu, 
saulainā vietā. Vēlāk isops pats vairojas no atvasēm. 
Aug arī no durtekļiem.

Vāc visu stādu pa ziedēšanas laiku jūnijā, pirmo 
reizi un augstā otru reizi jānogriež ziedošais augs.

35. Kaķpēdiņas (Gnaphalium diocum L.)

Z a ķ u  p ē d i ņ a s ,  d i l u m a  z ā l e .
Mazās, sārtās kaķupēdiņu galviņas, kas kā  maigs 

pavasara ziedu brīnums paceļas sausās pļavās, nabadzī
gos krūmājos un norās, ir visai noderīgs ārstniecības 
augs. Bez tam vēl tās cēlušās no ļoti labas ģimenes, jo 
viņai augsti radi, liela māsa. Bet kā jau  dzīvē daudz
reiz gadās, tā arī kaķupēdiņu ģimenē. Kamēr viena no 
tās daudzajām māsām ir pasaulē slavena, tiek pielūgta 
un apdziedāta, pēc kuras sniedzoties daudzi zaudējuši 
pat dzīvības, kaķpēdiņa palikusi neievērota laukpuķīte.

Tā iepriecina garāmgājēja, dabas mīļotāja aci, un 
tā uzticīgi un laipni palīdz slimajam, kas meklē viņas 
palīdzību. Ne sliktāki, bet varbūt pat labāk par savu pa
saulslaveno māsu „ēdelveiss" augstajos Alpos.

Bet tās pašas īpašības, kas šai pasaules karalienei,
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kūjas 4—5 ziedu galviņas novērš iekšēju saindējumu, 
stipru caureju, piemīt arī mūsu kaķpēdiņai.

Un man liekas, ka mūsu kaķpēdiņa skaistuma ziņā 
ne mazāk ievērojam a kā pasaulē slavenā „edelveiss". 
Vai ēdelveisa bāli iezaļganā ziedu galva jaukāki izskatās 
pie kailas klints sienas kā mūsu sārtās, dzeltenās kaķpē
diņas zaļā zālē? Bet pasaulē jau ne vienmēr valda tais
nība, un es esmu pārliecināta, ka mūsu skaistajai kaķpē
diņai tiek nodarīta liela netaisnība.

Tāpēc ievērosim mūsu kaķpēdiņu ,kas nevien ļoti 
skaista, bet arī sniedz palīdzīgu roku daudzās slimībās.

Viņa mierina asas sāpes, krampjus, mazina stipru 
caureju un paaugstinātu temperātūru, ja tā cēlusies no 
vēdera saindēšanās.

Tad tā ierosina aknu, niej-u un liesas darbību. Kā 
savilcēja un sliktu vielu likvidētāja, iznīcinātāja tā  dar
bojas sieviešu slimībās. Tūskai, dzeltenai kaitei, dau
dzām ādas slimībām tā liela atvieglotāja.

Agrā pavasarī dzej-ot kaķpēdiņu tēju, daudzie bālie, 
vaska dzeltenie, nonīkušie atgūs atkal tikpat sārtus vai
gus kā kaķpēdiņas ziedus.

Vāc ziedu laikā visu augu, kad zieds vēl nav labi iz
plaucis. Ieteicamākā dzelteniem ziediem.

36. Kalmes (Acorus calamus L.)

K a l v e s ,  k a l m j i ,  s k a l b e s .
Kalves ļoti noderīgas apetīta trūkumam un gremo

jamo orgānu kaitēm. Sevišķi ieteicamas pret gāzēm jeb, 
kā mēdz teikt, pret „uzpūstu vēderu" un grēmām. A rī 
nelabai dūšai kalves palīdz. Tāpat ģībonim. Skrofulo- 
ziem, vājiem un angļu slimiem bērniem kalves palīdz uz
labot apetītu un dod spēku augšanai.
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Visām vielu maiņas slimībām kalmes ļoti ieteica
mas. Un vēl noderīgākas tās visām kaulu kaitēm., kaulu 
ēdēm, kaulu tuberkulozei u. t. t. Nelabo mutes smaku 
kalmes iznīcina ātrā laikā.

Tikai ar devām jābūt ļoti uzmanīgiem, jo kalmes ļoti 
stiprs līdzeklis.

Rachītiskiem, mazattīstītiem bērniem kalmes palīdz 
ļoti labi, ja tās savāra kopā ar rabarberiem. 4 g kalmju 
sakņu un 2 g rabarberu uz 1/2 litra ūdens, vāra 15 minū
tes. Dod bērniem 3 reizes dienā pa 1 tējkarotei cukur- 
ūdenī. Tādus bērnus ieteicams ierīvēt arī ar kalmju 
tinktūru, sevišķi bērnu muguriņas. Arī pie mazgājamā 
ūdens tādiem bērniem der pielikt kalmju saknes. Tāpat 
skrofulozie, kaulu tuberkulozes slimie manāmi uzlabo
jas, ja tos mazgā kalmju ūdenī.

Vannām parasti ņem nepilnu sauju sakņu un pie
rīvē tās ar smalku rīvi ūdenim. Var arī uzliet uz sak
nēm vārošu ūdeni un tās labi savārīt.

Pat kolerai, kopā ar vērmelēm, tās labi noderot, ja 
iekšēji dod šo tēju, bet kājas un rokas ierīvē ar sinepju 
degvīnu.

Kalmes aug it visos apgabalos gandrīz vai katrā dī
ķ ītī un mazākās upītēs.

Vāc: lapas, saknes, zemes stumbrus. Lapas pirms 
Jāņiem jeb, kā veci ļaudis māca, pašā Jāņu vakarā. Ze
mes stumbrus un saknes agrā pavasarī un vēlā rudenī.

Žāvē: lapas sagrieztas ap 5—6 cm gaj-os gabalos, 
ēnainā, siltā vietā. Lielas saknes un zemes stumbrus var 
žāvēt nemizotus. Tikai siltā vietā ne zemākā par 30 līdz 
25° C. Gausi un aukstā telpā žāvējot izgaro aroms, zūd 
vērtības.

Veselīgākās zāļu tējas — 6 81



37. Kaņepes (Cannabis sativa L.)

Kaņepes, diemžēl, vairs maz kur audzē, bet mājas 
ārstniecībā tās ļoti ieteicamas, bez tam šis augs m ate
riāli attaisnojas, jo sākot ar kaņepu šķiedru, sēklām, eļļu, 
viss maksā dārgu naudu, un viss ir veselīgs un labs.

Kaņepes visvairāk lieto ārēji. Ja  kāds saindējies, 
kaņepu lauks tam palīdz atsvabināties no indēm. Tā se
nāk kaņempju laukā gāja izgulēt paģiras un tvana indi. Un 
pēc dažām stundām saindētais nāca ārā pilnīgi atspir
dzis. Tāpat kaņepjdārzā gājuši gulēt tie, kam ļoti galva 
sāpējusi. Vai atkal pret galvas sāpēm sējuši pie galvas 
zaļās kaņepju lapas.

Mazi saindēti dzīvnieki, cāļi, vistas un citi putni, tā
pat kucēni un kaķi, pēdējie bieži saindējas buldurjā- 
ņiem, kaņepēs atgūst atkal veselību. Pat tad, ja  tie sa
indēti tik indīgām vielām kā mušmirēm.

Kaņepes reaģē nomierinoši. Senāk pie sejas un gal
vas rozēm lika kaņepes, iezieda ar kaņepeļļu. Arī akū
tām sāpēm, tūkumiem un audzējiem kā arī iekaisumiem 
uzlika kaņempjlapas. Un ziemā, kad kaņepjlapu vairs ne
bija, tiem pašiem nolūkiem lietoja izkulstītas kaņepes un 
pakulas.

Kaņepjeļļa un sviests ļoti veselīga un garžīga barība, 
kuļ-a sevišķi ieteicama pie zaļbarībām un citiem auk
stiem, veģetāriem ēdieniem. Un tagad, kur mums tik 
daudz zaļbarības cienītāju un kur drīz viņu skaits dubul
tosies, kaņepju audzēšanai pienācis īstais brīdis.

Kaņepes viengadējs augs. Labi padodas mūsu kli
matā un zemē.

Vāc: lapas pirms ziedēšanas. Visu augu, kad sēklas 
metas gatavas. Un sēklas.
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38. Kāršu roze (Althaea rosea Cavan)
Kāršrozes, šīs vecās, jaukās puķes, kup i audzēšana 

senāk Latvijā bija tik izplatīta, gandrīz izbeigušās. Ka
mēr senatnē nebija māju, kur šis augs nebūtu sastopams, 
tagad to vairs reti redz.

Bet kāršroze ir nevien ļoti krāšņa, bet arī ieteicama 
puķe, to lieto lielos apmēros, un ārzemēs to audzē vese
lām plantācijām.

Karšrozi pielieto ari ēdieniem un dzērieniem kā krās
vielu.

Ārstniecībā to lieto pret dažādam krūšu kaitēm un 
klepus. Tuberkulozes slimiem labi noder pienā vārītas. 
Sevišķi ieteicamas ir tumši sarkanās, pildītās kāršrozes, 
tās tirgū vairāk pieprasa un dārgāki maksā. Pret klepu 
un elpojamo orgānu slimībām to vāra — 1 ēdamkaroti 
ziedu uz glāzi ūdens ar brūno cukuru vai medu. Ieņem 
ik pa stundai ēdamkaroti. Ausu un kakla slimībās tās 
pielieto inhalācijas tvaikiem.

Audzē dārzos. Augs div- un trīsgadējs. Sēj agrā 
pavasari, kastēs, lecektī. Izstāda pa 30—40 cm atstatu, 
saulainā, no vēja pasargātā vietā. Ja starp kultivētām, 
tumšām krāsām parādas gaišas, tūliņ ziedi jānokniebj, 
stāds jāiznīcina, lai nesaziedas ar tumšām.

Vāc ziedus no rītiem un vakarā, kad tie zvanvei- 
dīgi, vēl pilnīgi neatvērušies, stāv pie kātiņa.

39. Ķimenes (Carum carvi L.)
Ķimenes ļoti ieteicamas vākšanai un arī kultivēša

nai. Tirgū labi maksā, un ir liels pieprasījums. Bez tam 
vēl ļoti veselīgs augs, kuru der lietot ne tikai pie visā
diem ēdieniem un maizēm, bet arī dzērieniem, tējām.

Ķimenes ir kuņģa spēcinātājas, gremošanas un ape- 
tīta veicinātājas, gāzu mazinātājas un novadītājas. Ner
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vu sāpēm, žults, niej-u un pūšļa akmeņu lēkmēs labs 
nomierinātājs. Ne sliktākas tās ir pret krampjiem un 
krampjveidīgām, griezīgām sāpēm vēderā, pat aklās zar
nas iekaisuma tās pirmā laikā mazina.

Ķimenes labi noder rachītiskiem bērniem, tāpat arī 
mātēm pa bērnu ēdināšanas laiku, kā piena veicinātājas. 
Tējai lieto 3—4 g uz litra ūdens. Eļļu ņem 2—5 piles 
dienā pret gāzēm un vēdera sāpēm. Tāpat tās noder da
žādām ādas slimībām, ja tās radījusi nervozitāte.

Daudzgadējs augs, sastopams bieži. Audzē no sēk
lām. Vāc, kad sēklas ienākušās.

40. Ķirši, skābie (Prunus cerasus L.)

V e i k s e l ķ i r š i ,  d ā r z a  ķ e z b e r i ,  v e c i e  ķ i r š i .

Skābie, melnie ķirši, kuj-u senāk Latvijas dārzos bija 
tik daudz, diemžēl sāk izzust.

Vietām vēl viens otrs vecs koks redzams kādā dārza 
stūrī, bet saimnieka vērīgā taksētāja acs un šķirņu zi
nāšanas arī to jau nolēmusi iznīcībai. Patiesībā vecie 
skābie ķirši ir viena no veselīgākām  ogām, un vecie 
skābie ķirši dod garžīgāku ievārījum u nekā citas augst
vērtīgas ķiršu šķirnes. Tāpēc sargājiet un glabājiet v e 
cos skābos ķiršu kokus. Ķiršu sula der dzērieniem v i
sās slimībās. Reaģē: atvēsinoši, urīnu dzenoši, atdala 
krēpas. Tāpēc ļoti der visām slimībām un it visām plau
šu kaitēm.

Skrofuloziem, vājiem  bērniem, asins uzlabošanai un 
pretestības vairošanai nav labāka līdzekļa par šām ogām, 
tāpat arī mazasinīgiem un bāliem. Bērniem pret klepu 
un sasaldēšanos visieteicamākā ir ķiršu kātiņu tēja. Tā
tad nesviest tos laukā, bet arī žāvēt un uzglabāt.
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Ķiršu kauliņu kodoli ir ideāls līdzeklis pret visādiem 
akmeņiem žultī, pūslī, nierēs un vīriešu dzimumnespēku. 
Jāēd 2 reizes dienā pa 5—6 kodoliem. Vai atkal 2 reizes 
dienā jādzer dažas piles kodolu tinktūras ar ūdeni. Vai
rāk kodolu nedrīkst uzreiz ēst, jo tie indīgi.

Ķiršu ogas var ietaisīt nevārītā veidā kā brūklenes 
(sk. brūklenes). 2āvē kātiņus un kauliņus. Vāc pašva- 
jadzlbām jaunos dzinumus un lapas pirms ziedēšanas, 
ogas, kad gatavas, un līdz ar to arī kātiņus.

41. Kliņģerites (Calendula officinalis L.)
Ka kliņģerites jauki grezno dārzu, cejmales kā puķu 

dobju iežogojumus, to mēs, sievietes, zinām. Bet ka kliņ- 
gerītes ir katrai sievietei visnepieciešamākās zāles, to, 
diemžēl, zinām mazāk.

Kliņģerites ļoti noderīgas it visām slimībām, kam 
tuvāks sakars ar asins sistēmu un dziedzeriem.

Visām sieviešu slimībām tā neatsverama, sacietēju
miem dzemdē, olnīcās, krūšu dziedzeros. Jādzer kliņ- 
ģerīšu tēja, un svaigas, saspiestas kliņģerites vai arī kliņ- 
ģerīšu novārījums jāliek ārpusē. Dr. Boris apgalvo, ka 
krūšu un citus vēžus ļoti labi varot dziedināt ar kliņģe- 
rītēm. Pat kuņģa vēža slimam, kam vairs operācija ne
var līdzēt, pēc Dr. Bona vārdiem, kliņģerites dodot vēl 
cerību uz dzīvi (?).

Dr. Bons ieteic lietot kliņģerites, dzerot kā tēju, un 
ārēji uzlikt kliņģerīšu kompreses siltā veidā visu dienu, 
tās ik stundu atjaunojot. „Pacietību un izturību pie tam 
vairāk kā vajadzīgs", piemetina Dr. Bons.

Bez ārsta kontroles tom ēr tādu ārstēšanu nedrīkst 
zdarīt. Jo tikai histoloģisks preparāts un Rentgena apa

rāts spēs pateikt, vai vēzis nīkst jeb attīstās tālāk. Bez 
tam vēl, pa to laiku, nepieciešama arī pareiza barība,

85



kas tīra  asinis, dod asinīm dabisko, veselīgo sārinu reak
ciju, spēcina, atjauno tās.

Vēzis, pēc daudzu pētnieku domām, ceļoties no ol
baltuma vielu pārprodukcijas vecā ķermenī, kurā augša
nas process jau izbeidzies un olbaltuma daudz nevajaga. 
Tiešām fakts ir un paliek, ka vēzis piemetas visvairāk 
veciem cilvēkiem.

Šveices ārsti kliņģerites ļoti ieteic vātīm, tūkumiem, 
degumbrūcēm, ēdēm un citiem bojājumiem, ja nav iestā
jies strutošanas process. Tās arī ļoti ieteicamas mazasi- 
nīgiem un vājiem, ar sliktu gremošanu un ēstgribas 
trūkumu.

Amerikas ārsts Dr. Deveis kliņģerītēm pieraksta la
bas dezinfekcijas spējas.

Ādas vēžiem sevišķi noderīga ir tēja, apliekamie, 
ziedes. A rī dzelteno kaiti, kuņģa brūces, aknu slimos 
dziedina kliņģerītes.

Aug no sēklām. Sējumu izretina. Vāc lapas, zie
dus, visu augu. Lapas pirms ziedēšanas. Ziedus pilnī
gākā ziedu plaukumā. Visu augu, kad visvairāk ziedu. 
Ziedus vāc tikai ziedlapiņas vien, bez citām ziedu daļām. 
Visu augu pašu vajadzībām.

2āvē: ziedlapiņas izbārstītas plānā kārtā uz drēbes, 
lai ātrāk  žūst. Ilgi žāvētas zaudē skaisto, dzelteno krāsu 
un arī specifisko maigo aromu. Visu augu sasien nelie
lās slotiņās, pakajr ēnainā, siltā vietā.

42. Kosas (Equisetum arvense L.)

S k o s t e s ,  l a u k u  k o s a s ,  s k u j i ņ a s .
Kosas pieder pie veselīgākiem augiem. Viņām pie

mīt īpašība, vai viņas satur tādas bioķīmiskas vielas, kas 
palīdz organisma sliktās vielas šķīdināt un likvidēt. Vi
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sās urīna orgānu grūtībās, kā niej-u un pūšļa kaitēs, tās 
noderīgas. Pat pūšļa un nie^u akmeņus tās šķīdina un 
likvidē, izvadot īsā laikā bez sāpēm no organisma.

Pret visām minētajām slimībām dzej- kosu tēju, sien 
svaigas kosas saitēs pie slimiem orgāniem un taisa kcsu 
sutas vannas.

Bez tam kosas, vairāk kā kāda cita zāle, palīdz rē- 
gulēt audu savilkšanos un izplešanos. Tādēļ viņas ār
kārtīgi labas pret dažādām asiņošanām. Sevišķi sieviešu 
slimībās ļoti ieteicams tās lietot. Ja viena otra sieviete, 
kas nerēgulārās menstruācijas un citās kaitēs būtu starp 
citu lietojusi kosu tēju, nebūtu mums jāupurē tik daudz 
sieviešu dzīvību pašos spēka gados ļaunajam vēzim.

Bērniem ļoti palīdz kosu tēja pēc šarlaka, kā aiī pēc 
citām ļaunām, lipīgām slimībām, jo tās atstāj bērna ķer
menī daudz baktēriju indes. Neizvāktās, nelikvidētās 
indes vēlāk ļauni atsaucas uz sirdi, piem , difterīts, izsau
cot anginu pectoris, un šarlaks savukārt atstāj ļaunas 
sekas, ierosinot dažādas slimības ausīs, acīs; degunā un 
citur. Visas šīs slimības pavada cilvēku visu  mūžu, bet 
angina pectoris nobeidz daudzus pašos spēku gados. 
Nāves ziņa vēstī: „piepeši" miris, kaut gan šis „piepeši" 
aizgājēju pavadīja visā dzīvē no pašas mazotnes kopš 
bērna slimības. Pēkšņa nāve nogatavojas neiztīrīto bak
tēriju vielās. Bet kosas likvidē sliktās vielas. Tās spē
cina organismu, jo satur daudz kaļķa, fosfora un citu 
labu vielu organiskos savienojumos.

Kā apliekamie un kompreses kosas ir sevišķi iedar
bīgas un nepieciešamas pret sliktiem audzējiem, nelabām 
brūcēm. Audzējus varot izsargāt pat no vēža, ja  pie 
laika tos ārstē kosām.

Tikai jāievēro, ka kosu tē ju  nav ieteicams dzert il
gāku laiku no vietas. Kosas ņem 10—15 g uz litra ūdens. 
Dzej: 3 tases dienā. Mazajiem dod pusi no šās porcijas.
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Caurām kājām ļoti noderīgi silti kosu sautējumi. 
Kosas savāra, ieliek tīrā drēbē un liek siltas uz slimām 
vietām. Tāpat minētām kaitēm palīdz kosu peldes.

Pavasaros ar kosām taisa asins tīrīšanas kūres. Iz
spiež no samaltām svaigām kosām sulu, ņem 1 tē jka
roti uz tases ūdens, dzer 3 tases dienā. Var arī dzert 
kosu tinktūru, ko dabū aptiekās. Pa 10 pilēm 2 reizes 
dienā ar ūdeni.

Aug visos laukos, papuvēs, grāvmalās.
Vāc jaunās kosas agrā pavasarī aprīlī, maija sāku

mā, pieaugušās eglītes, kad augs izaudzis, vasaras otrā 
pusē.

2āvē sausā, ēnainā vietā.

Kosai radniecīgo ašķi lieto pret tām pašām slimī
bām. Bet ašķi ieteicamāk lietot pret sieviešu slimībām. 
Sevišķi jaunākā laikā to ieteic tuberkuloziem kā labu 
pārkaļķošanās sekm ētāju līdzekli.

Tāpat ašķus ieteicams dzert pavasaros, rītos pirms 
ēšanas, organisma tīrīšanai.

43. Krūklis, parastais (Rhamnus frangula L.)

K r ū k l e n ā j i .
Krūklim piemīt lielas dziedinātājas īpašības, un to 

pa lielākai daļai ieved no ārzemēm. Lai gan jāsaka, ka 
mūsu pašu krūklim nav nebūt vājāku  dziedniecisku 
spēju kā Amerikas krūklim „Caskara sagrada". Krūkli 
lieto: visu koku, lapas, mizu, ogas.

Visvairāk krūkļa mizu tēju lieto pret tūsku. Bet tā 
ir derīga pret caureju, hemoroidiem, aknu, pūšļa, nieru 
un liesas kaitēm.
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Svaigu mizu minētām slimībām nedrīkst pielietot, jo 
tad tā satur kādu vielu, kas kaitīga. Mizai jāguļ ap pāris 
gadu, tad kaitīgā viela izgaist. Bet svaigas krūkļu mizas 
labi noder dažādām ļaunām ēdēm, ja tās ir cēlušās no 
baktērijām. Ar svaigu krūkļa mizas novārījum u jāap
mazgā vainīgās vietas. A ri pret kašķi der šis novārī
jums.

Tad vēl krūkļa tēju lieto pret paaugstinātu tempe- 
rātūru, temperātūras mazināšanai, jo tā pazīstama kā laba 
sviedru un urīna dzinēja.

Mizas lieto kā caurejas zāli, jo tās nekairina zarnas. 
Un mizas tēju lieto arī pret cērmēm un citiem tārpiem. 
Bērniem pret spalīšiem ieteicams tūpļa zarnu izmazgāt 
dažas reizes dienā ar krūkļa mizas novārijumu.

Tējai ņem 20—40 g mizu uz litra ūdens. Vāra 1/2 
stundu.

Krūkļa tēja jālieto ļoti uzmanīgi, mazās porcijās, jo 
daudzi vājie to labi nepanes.

Sēj: pavasarī, pavairo ar spraudekļiem un no sak
nēm. Audzē: pamitrās vietās, vieglā zemē.

Vāc: mizas pavasarī, pašu vajadzībām, lobot kā 
alkšņu mizu un žāvē saulē.

44. Kumelītes (Matricaria chamomilla L., 
chamomill aofficinalis Koch.)

Kumelīšu tēja pēdējā laikā medicīnā ieņem izcilu 
stāvokli starp citām zāļu tējām. Sevišķi Šveicē kume
lītes ir vispār iemīļots augs, bet ne mazāk Francijā, Kur 
no kumelītēm pagatavo visdažādākās drogas, ziedes, 
esences un eļļas. Tur ārsti ieteic arī tēju kā dezinfekci
jas līdzekli, it īpaši mutes, zobu, kakla skalošanai. Ku
melītes reaģē kā labs sāpju un lieka spraiguma mazinā- 
tājs; viņas nomierina, sasilda, mīkstina, saskalda, šķī
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dina, sadala, stiprina. Un tāpēc nav slimību, nav sāpju, 
kurām kumelītes nederētu. Kumelīšu tēju lieto iekšēji, 
uzklājumus un kompreses ārēji, iepriekš ar eļļu ierīvējot 
sāpošo vietu.

Kumelītēm piemīt, varētu teikt, abpusēji griezīga 
zobena īpašības. Piemēram, divām tik  pretējām kaitēm, 
kā stiprai caurejai un pavisam cietai izejai, ļoti palīdz 
kumelītes Pirmā gadījumā vajaga lietot labi stipru ku
melīšu novārījumu, stipru kumelīšu tēju, otrā — cietai 
izejai pavisam vāju tēju.

Visām gremojamo orgānu traktām noder kumelītes, 
visām nervu sistēmas slimībām, neirastēnijai, nervu sā
pēm, nervu krampjiem, pat triekām. Kumelītes dzert, 
ar kumelīšu kompresēm aplikt, bet kumelīšu pulveri kā 
tabaku šņaukt degunā. Tas nomierina nervus, apklusina 
sāpes, izbeidz iesnas, likvidē gļotas, palīdz tām no orga
nisma izkļūt laukā.

Visādām ādas kaitēm, izsitumiem, tūkumiem, iekai
sumiem, grūti dzīstošām vātīm kumelīšu kompreses ne
atmaksājamas.

Strutojošām vātīm, saspiedumiem kumelīšu aplie
kamie, sautējums un pulveris noņem karstumu, vājina 
pūžņošanu radītājas baktērijas, dziedē vātis.

Sāpēm, tūkumiem labs palīga līdzeklis ir un paliek 
kumelītes. Acu un ausu iekaisumus modernie ārsti dzie
dē ar kumelīšu apliekamiem. Nekad un nekad lai ne
vienam mājās netrūktu kumelīšu, šo zāļu zāļu!

Aug visur, vislabāk mīkstā, irdenā trūdu zemē vai
rākus gadus no vietas. Tikai nevajaga visus ziedus no
plūkt, bet ļaut nogatavoties ari sēklām.

Vāc ziedus un visu augu, katru par sevi. Vispirms 
nolasa ziedu galviņas, kad tās pilnīgi izplaukušas, pēc 
tam nogriež augu un sasien nelielās slotiņās.

2āvē ātri, siltā vietā, lai ātri žūst, neiztvaiko un ne-
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nodzeltē. Kumelītes ļoti ieteicams audzēt, jo vienmēr 
par tām labi maksā un tirgū liels pieprasījums. Lielākai 
ražai un patēriņam  sēj vagās, lai no abām pusēm var no
lasīt ziedus.

Tikai ar kumelīšu žāvēšanu vēl pie mums ir diezgan 
bēdīgi. Aptiekās grūti atrast labas kumelītes ar labu 
aromu. Tāpēc jāpieliek visas pūles, lai kumelītes patu
rētu savu dabīgo izskatu, nesabirtu pulverī un lai žāvē
jot neizgaisinātu brīnišķo kum elīšu aromu.

45. Kurpītes (Aconitum napellus L.)
Kurpīti zāļu tējai paši nedrīkst lietot, jo tā pieskai

tāma ļoti indīgiem augiem.
Farmācijā turpretim  kurpīte ir daudz pieprasīts augs, 

jo to ļoti daudz izlieto gan aliopati, gan homeopāti. Allo- 
patijā to lieto visvairāk kā narkotisku nomierināšanas 
līdzekli nervu, reimatiskām un citām sāpēm. Homeo
pātijā tā iecienīts līdzeklis vielu maiņas ierosināšanai, 
pastiprināšanai, sirds spēcināšanai. Bet augstas tempe
ratūras mazināšanai kurpītes preparāts — akonitins ir 
homeopātiem vai burvju līdzeklis.

Lai gan kurpītes bez speciālas atļaujas nekādā veidā 
nedrīkst lietot, tomēr audzēt tās vairāk kā ieteicams. 
Pārdošanā kurpītēm ļoti laba cena, un to audzēšana ļoti 
labi atmaksājas. Un audzēšana bez tam viegla, bez ma
zākām pūlēm un grūtībām. Kurpīte neprasa nekā, bet 
aug visur tur, kur to iestāda. Pat grāvmalās. Bez tam 
tā ļoti krāšņs, skaists augs, kas greznos katras mājas iz
skatu. Sevišķi jauki tā izskatām pie baltām ēku sienām 
kopā ar sarkanām magonēm un līdzīgām puķēm. Ne 
mazāk tā pušķos dārza mājiņas un pirtiņas sienas.

Sēj agrā pavasarī no sēklām, vairo no saknēm. Stā
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da pa 50—60 cm atstatu. Vāc ziedus ziedu laikā. Lapas 
no 2 gadējiem augiem pēc ziediem. Saknes jeb sakņu 
gumus no 2 un 3 gadējiem augiem rudeni jeb pavasari.

46. Lakači (Pulmonaria officinalis L.)

L a u k a č i ,  l a k a č u  l a k s t i ,  p l a u š u  z ā l e .

Anglijā lakačus lieto ēdieniem tāpat kā pie mums 
biešlapas, balandes un citus pavasara augus.

Lakači ir ļoti ieteicami visām plaušu slimībām. Se
višķi labs atkrēpošanas līdzeklis. Bronchītam, plaušu 
iekaisumam, vecam klepum un citām plaušu kaitēm. 
Kā krūšu dziedēšanas līdzeklis pazīstams jau kopš se
niem laikiem, par ko liecina ari tā latīņu nosaukums. 
Arī astmai un visām asins sistēmas slimībām tie ļoti 
ieteicami.

Sevišķi labi visām minētām slimībām lakači palīdz, 
ja tos ņem kopā ar lēpu lapām, fencheli un kandija cu
kuru. Jādzef ik pa 2 stundām pa ēdamkarotei.

Lakači aug ne visur, bet gan zināmās, iemīļotās vie
tās, kujrās tad viņi atkal diezgan bieži sastopami. Vis
vairāk tie atrodami saulainos lapu mežos, birzīs, sausos 
upes krastos.

Ļoti ieteicams audzēt dārzos. Lapas dod ne tikai 
labu tēju, bet arī veselīgus salātus, jo tām bagāts kaļka 
saturs.

Jāsēj rudenī, tad jau nākošā vasarā būs lapas ir sa
lātiem, ir drogām. Bet otrā gadā tie ziedēs un paši vai
rosies no sēklām, ja visus ziedošos augus nenoplūks vai 
nenovāks.

Vāc lapas pēc ziedēšanas. Daži lieto arī saknes. 
Augi jāžāvē uzmanīgi un ātri, krāsu nenobeidzot.
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47. Lakši (Allium ursinum L.)

L a k š u  l a p a s ,  k a z u  ķ i p l o k i .

Lakši ļoti veselīgi. Skaitās pie labākiem organisma 
tīrīšanas, atjaunošanas un spēcināšanas līdzekļiem.

Pavasaros ļoti ieteicama lakšu tēja. Lakšus var lie
tot arī pie it visiem ēdieniem, zupām, salātiem kā garž- 
vielu.

Aug agrā pavasarī, bet jūnijā jau izbeidzas. Var 
pazīt no stipras ķiploku garžas.

Lakšus ieteicams lietot visiem tiem, kas ķiplokus 
nevar un negrib ēst. Bet tā kā ķiploks skaitās pie vis- 
veselīgākiem augiem, kam piemīt it visas dziedniecis
kās īpašības, tad viņu vietā var lietot lakšus.

Savvaļas augs. Lieto visu augu. Vāc agrā pavasarī

48. Lavendels (Lavandula vēra de Candolle)
Sis dārza augs būtu jāaudzē tagad katram, kam rūp 

veselība.
Lavendels ir ļoti labs nervu spēcinātājs līdzeklis un 

noder nervoziem, vājiem un slimiem. Nospiestu gara
stāvokli tas jo jūtami iespaido īsā laikā. A rī pret neu- 
ralģiskām sāpēm to var lietot iekšēji un ārēji. Arēji uz
liek lavendelu kompreses un apliekamos, vai piesien 
sāpošai vietai svaigās lavendelu lapas, un beidzot, var 
lietot ar panākumiem lavendelu tēju, pielejot vannām.

Histēriskām sievietēm, kam visur sāp un spiež, bez 
lavendelu tējas vēl ieteicams sāpošās vietas ierīvēt ar 
lavendelu spirtu. Gara darbiniekiem lavendelu tē ja  būs 
ievērojams palīgs. Tēja spēcinās nervus un ierosinās 
gara darbību. Nervi nomierināsies, bet domas sāks rosī
gāk strādāt.

Kam galva bieži sāp, tam ieteicams dzert lavendelu
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tēju, bet deniņus un pakausi ierīvēt ar lavendelu eks
traktu.

Ekstraktu pagatavo: ņem 1 tējas glāzi lavendelu 
ziedu un pārlej ar trim glāzēm degvīna un aizkorķētu 
pudeli noliek siltā vietā. Pēc 7—8 dienām nokāš biezu
mus un ekstraktu uzglabā labi noslēgtā pudelē.

Lavendela ekstrakts palīdz ģībšanas gadījumos vai 
kad pārņem vājums, tad ar ekstraktu ierīvē galvu un 
sirds apvidu, to var arī ieost.

Vannām lieto lavendelu tēju vai eļļu.
Eļļu pagatavo: uz 1 tējas glāzi olīvu eļļas ņem pilnu 

sauju lavendelu ziedu un ļauj pudelē ievilkties uz da
žām nedēļām. Kad eļļa jau stipri ož pēc lavendela, tad 
to nokāš un uzglabā labi noslēgtā pudelē sausā vietā.

Lavendelus sēj pavasarī kastēs un labi paaugušos 
stādus dēsta dobēs 30—40 centimetru attālumā vienu no 
otra.

Vāc ziedus un visu augu.

49. Lēpas (Tussilago farfara L.)

L ē p j u  l a p a s ,  t ū s k u  l a p a s ,  b a l t v ē d e r e s ,  
l ē p e n e s .

Sīs nejaukās nezāles, kūjas katrs zemkopis jo ener
ģiski apkaro, skaitās par labāko līdzekli plaušu kaitēm, 
pat tuberkulozei. Skrofulozus izsitumus lēpas dziedē ļoti 
ātri un palīdz skrofulozam ķermenim ātri atspirgt.

Sevišķi tās ieteic franču ārsti pret slimām plaušām 
un skrofuļiem. Šveices ārsti, to starpā lielais zāļu tēju 
speciālists Kincle, silti ieteic lēpas pret visām plaušu 
slimībām, ieilgušiem klepiem, uztūkušām mandelēm, aiz
smakumu u. t. t. Sausam klepum to atzīst par labāko 
zāli.
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Tāpat, ja plaušu kaites savienotas ar karstumu, lēpu 
lapas palīdz, svaigā veidā uzliktas uz vainīgās, kaisto
šās vietas. Pret minētām kaitēm ļoti labi noder arī sausu 
lapu novārījum a uzklājumi.

Plaušu iekaisumam, pleurītam, karsonim ļoti node
rīgi vienkāršo ūdens komprešu vietā likt lēpu novārī
juma kompreses.

Lēpas vēl ļoti noderīgas visiem kaistošiem tūku
miem un audzējiem ar lielu karstumu. Rozēm sejā un 
citur, kurām vēl tik maz līdzekļu, jāuzliek svaigas lēpu 
lapas.

Trombozēm kājās labi palīdz lēpu kompreses, cau
rām kājām lēpu apliekamie, vannas. Bet it sevišķi plau
šu kaitēm palīdz svaiga lēpu lapu sula, tikko izpiesta 
no lapām. To dzer 3—4 karotes dienā ar pienu.

Arī kuņģa kaitēm lēpu lapu tēja ieteicama. Sevišķi 
laba tā sagļototam kuņģim, un ja moka iekšējie karstumi, 
ja bieži lūpas kalst, siekalu nav mutē un mute žūst. Tē
jai ņem 5— 10 g uz y2 litra ūdens, dzer 3 tases dienā. 
Pulveri lieto pāris naža galus dienā ar pienu.

Vāc ziedus, līdz ko dzeltenās galviņas parādījušās 
virs zemes, t. i. agrā pavasarī. Lapas — kad tās labi 
paaugušās.

50. Liepa (Tilia ulmifolia Scop.)
Liepu ziedi, — cik burvīga ir viņu smarža! Cik 

pilni tie vasaras brieduma elpas, saules tveices un aroma 
reibuma! Tie vasaras augstākā izteiksme.

Cik daudz viņos saules tveices un aroma burvīguma, 
tikpat daudz arī dziedinātāja spēka.

Visām slimībām un visiem slimiem noder liepu ziedi. 
Tie mazina karstumu, vājina baktērijas, saskalda, šķī
dina baktēriju radītās indes. Un tā kā tie ir labi
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sviedru un urīna dzinēji, tiem viegli slimo ķermeni no 
šīm indēm arī atbrīvot, ar pastiprinātu urīnu un svied
riem izvadot tās ārā. Tāpēc liepu ziedi ir ideāls līdzek
lis pret visām saaukstēšanās slimībām: iesnām, influenci, 
gripu.

Bez tam liepu ziedi dabas ārstniecībā vēl loti iecie
nīti kā nervu zāles. N av nervu slimības, kufai liepziedu 
tēja nebūtu noderīga. Pat tik grūtai nervu slimībai kā 
epilepsijai — krītamai kaitei, liepu ziedi palīdz, mazina 
krampjus un lēkmi.

Maziem, slimiem bērniem šī tē ja sevišķi ieteicama.
Bet mātēm un nedēļniecēm liepu ziedi kopā ar asins 

zāli — hypericum perforatum, neaizmaksājams dzēriens. 
Daudzu olnīcu iekaisumu, daudzu citu sarežģījumu ne
būtu, ja  nedēļnieces un sievietes menstruācijas laikā vai
rāk lietotu liepu ziedus.

Liepziedu tēja ar vīnu, ilgāku laiku lietota, ar medu 
saldināta, izdziedē mazasinību, dod bālām sievietēm ar 
dzelteni iezaļganu sejas krāsu atkal svaigu, iesārtu iz
skatu.

Liepziedu ekstraktu lieto vējbaku aizdzīšanai. Tā
pat šis ekstrakts labi pazīstams kā krunku un grumbu 
mazinātājs sejā.

Pret krunkām palīdz pašas liepu lapas daudz labāk 
kā ekstrakts. Lapas sašķaida, un ar tām uz dažām stun
dām apklāj krunkaino vielu.

Liepu tēja labi noder arī pret neuralģiskām un ci
tām galvas sāpēm. Tēju dzej-, un ar novārījumu mazgā, 
vai apliekamo uzliek sāpošai vietai.

Kā sevišķi labas ieteic liepu ogles, kuras var dabūt 
aptiekā, pulvera veidā. Ogles ieteic pret vājumu, visām 
plaušu kaitēm, sevišķi bronchiāliem iekaisumiem, asins 
spļaušanu, tuberkulozi; tālāk pret visām gremojamo or
gānu slimībām, pārmērīgām skābēm kuņģī, gāzēm, aknu
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kaitēm; veciem chroniskiem katariem, chroniskām gal
vas sāpēm.

Ogļu pulveris jāņem 2 reizes dienā ar pienu vai 
ūdeni pa tējkarotei. Sākumā drusku mazāk, ne pilnu, 
vēlāk pilnu tējkaroti. Tikai pirms dzeršanas pulveris 
jā izkāš caur drēbi, lai ogļu lielākie gabaliņi nenonāk 
zarnās, kur tie var būt kaitīgi, ievainojot gļotādu. Vis
labāk reaģē svaigs, tikko gatavots pulveris.

Vāc ziedu čemuru pušķi ar visām pieziedu gaišiza- 
lām lapām. Vislabākos ziedus dod parastās, sīkākām 
lapām liepas. Pēdējām ziedu pušķītī daudz ziedu no 5 
līdz 10 vienā pušķītī, kamēr otrām, liellapu liepām, ku- 
j-as visvairāk atrodamas parkos un apstādījumos, tikai 
2—5 ziedi v ienā ziedu pušķītī. Bez tam pieziedu zajā 
lapa arī daudz lielāka, gajrāka kā parastām liepām.

51. Lupstāji (Levisticum officinale Koch.)
L i p s t o k i ,  l u p s t ā j i ,  l u k s t ū g a ,  l u p s t ā g i .

Sēklas un saknes ir labs atkrēpu līdzeklis.
Saknes ļoti labi palīdz sieviešu, kā arī ādas un nervu 

slimībās.
Saknes svaigā veidā var lietot ēšanai kā selerijas, 

jo viņas arī garžas ziņā stipri līdzīgas selerijām, tikai 
stiprākas. Lupstāju saknes ļoti ieteicams lietot pie ēdie
niem. Visur tur var ņemt lupstājus, kur līdz šim lika 
melnos piparus.

Lupstāji palīdz kuņģim labāk darboties, ēdienu la
bāk sagremot, kamēr pipari kairina un dedzina kuņģi. 
Lupstāji bez tam aug pašu zemē, pipari jāieved par dārgu 
valūtu no ārzemēm.

Uz nervozām un chroniskām sirds slimībām lupstāji 
iedarbojas ļoti dziedinoši un nomierina nervu lēkmes, 
histērijas un citas nervu kaites.
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Lupstāji labi palīdz vēdergraizēm, dūrējiem sānos 
un visām citām nenoteiktām sāpēm iekšējos orgānos. 
Tējai ņem 5—10 g sakņu uz V£ 1 ūdens, 3 reizes dienā pa 
tasei.

Bez tam menstruācijas trakumā labi palīdz lupstāju 
tēja, bet sāpošām menstruācijām un citām sieviešu sli
mībām ļoti ieteicamas lupstāju vannas. Tāpat vannas 
ieteicamas visiem tiem, kurus moka nenoteiktas nervu 
sāpes.

Aug dārzu malās. Zied jūnija un jūlijā. Aug no 
sēklām, pavairo no saknēm.

Vāc visu augu un saknes, kuras arī ēdamas un sau
tējamas kopā ar citām saknēm. Visu augu jūnijā, jūlijā, 
augustā, saknes rudenī un pavasarī. Lielākās žāvēšanai 
gareniski jāpārgriež. Pieprasījums pēc saknēm liels. 
Augu un sēklas lieto pašu vajadzībām.

52. Magones (Papaver somniferum L.)
Magones ieteicamas ienākumu avotam, jo tās kā 

indīgu augu daudz pieprasa zāļu rūpniecībā. No mago
nēm pagatavo veselu rindu zāļu. Lai tikai minam: ko- 
deīnu, morfīnu, papaverīnu, tebaīnu, narkotīnu, opiju un 
vēl citus. No magonēm izlieto negatavas pogaļas, sulu 
un sēklas. Magoņu šķirņu daudz: gan ar birstošām, ne
birstošām sēklām, melnām, tumšām un gaišām sēklām.

Vispirms jāzina, kādam nolūkam grib magones au
dzēt, sēklām, sulām vai pogaļām. Tas jāuzzina ārstnie
cības augu noņemšanas punktā. Audzēt magones bez 
noteikta nolūka un tad tas piedāvāt nav ieteicams J ā 
zina, kam katru gadu lielāks pieprasījums. Atkarībā no 
tā tad arī attiecīga šķirne jāsēj. Magones viegli audzēt 
no sēklām, kuras sēj tieši audzējamā zemē, agrā pa
vasari.
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Viena šķirne dod labākas sēklas, citas noderīgākas 
pogaļām, dažām atkal vairāk sulas. Magoņu lauks ienes 
daudz vairāk  kā saknes un graudi.

Magoņu lauki sniedz arī baudu acij, jo loti skaists 
izskatās tāds sarkanbalts ziedu lauks. Magoņu sēklas 
izmanto arī barībai: pudiņiem, klimpām, cepumiem 
u c. 1.

53. Madaras jeb dzeltenās jāņu zāles
(Galium verum L.)

Kā madaras mūsu senčiem bijušas iecienītas zāles, 
par to liecina tautas dainas, kas slavē madaras kā daudzu 
un dažādu kaišu izdziedētājas. Madaras sevišķi lietoju
ši tur, kur sāpes sajustas, jo madariņas atņem sāpes un 
nomierina uztraukumu.

Ļoti noderīgas madariņas ir aknu kaitēm, skorbūtam, 
kākslim, ādas izsitumiem un nervozas dabas slimībām.

Vēdera graizes un krāmpjus satūkušu dziedzeru sā
pes madaras nomierinās jo ātrā laikā, ja dzers madaru 
tēju, bet ārīgi liks siltas m adaru kompreses.

Nervoziem ieteicamas ir arī madaru vannas.
M adaras lieto modernie dabas ārsti pat grūtu ner

vozas dabas slimību dziedināšanai. Histērijai un neural- 
gijai un tās radītām sāpēm un uztraukumiem madaras 
būs viens no labākiem līdzekjiem.

M adaras ziedus lieto sieru izgatavošanai. Bet ma
daru svaigā veidā vajadzētu pielikt daudziem ēdieniem. 
Mūsu pārmocītai nervu sistēmai tas loti nāktu par labu.

M adaru lietošana mums ir stipri atvieglota, jo tās ir 
loti izplatīts augs. Cik daudz to Daugavas krastos pie 
Skrīvepem, Aizkraukles un citās vietās. Cik nav to jūr
malas kāpās! Un to saldā, stiprā smarža it kā ikvienu 
aicinātu noplūkt.
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Homeopātu aptiekās var dabūt m adaru esenci un 
arī pulveri.

Tējai ņem 8—10 gramu uz 1 litra ūdens.
Vāc visu ziedošo augu jūlijā.

54. Maijpuķītes (Convallaria majalis L.)
K r e i m e n e s ,  z a ķ a u s t i ņ a s .

Kurš gan nepriecājas par maijpuķītēm, šām kautrām 
meža skaistulēm? Bet m aijpuķītes var būt arī ienesīgas.

M aijpuķīte, neskatoties uz savu skaistumu, pievil
cīgo smaržu, tomēr ir indīgs augs. Jā, „smukam smuka 
nelaime," — attaisnojas arī pie puķēm.

Kā katrs indīgs augs, tā arī m aijpuķīte drogu rūp
niecībā ļoti pieprasīta. Bez tam m aijpuķītes daudz pa
tērē a rī parfimērijas rūpniecībā smaržu izgatavošanai.

M aijpuķītēm nevajaga diezin kādas izkoptas zemes, 
bet tā pateicīga par dārzu stūriem, parkiem un citām vie
tām, kur viņai pietiekoši daudz trūdu zemes un aizvēja
— tā nepanes vēju tāpat kā sauli. M aijpuķīte ir iene
sīgs kultūras augs, ja  var pārdot svaigas un žāvētas la
pas un ziedus.

Audzē no savvaļā augošām saknēm. Dēsta rudeņos 
saknes sadalot, lai katram  dēstam tiek pa asna pum
puram.

Vāc: ziedus un ziedošo augu maijā, jūnijā, kad ziedi 
izplaukuši.

55. Māras sils (Thymus serpyllum L.) 
V e c v ī r a  b ā r z d i ņ a ,  l a u k u  t i m i ā n s ,  v e c ī š i .

M āras sils pazīstams kā nomierināšanas līdzeklis. 
To lieto iekšēji, lai nomierinātu uzbudinājumu, nervozu,
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cietu un ga ru klepu, reiboņus, asas niejru sāpes. Tas ma
zina arī pārm ērīgu žults atdalīšanos un krampjveidīgas 
vēdergraizes, stipras gāzes, asas pūšļa sāpes. Arējai 
lietošanai ir ļoti laba Māras sila eļļa, jo tā mazina ner
vozu spraigumu. Dziedniecība šī eļļa ir iecienīta kā pre
parāts vannām. Ļoti dziedinošas ir Māras sila vannas 
visiem vājiem, mazasinīgiem un skrofuloziem bērniem. 
Bērniem uz 1 vannu ņem ap 2—4 pilieni eļļas. Pieaugu
šiem no 12—20 pilienu eļļas.

Šīs vannas labas arī reimatisma un ģikts slimiem, 
kā ari visiem tiem, kam traucēta vielu maiņa, tad vēl 
neirastēniķiem un citām nervozām personām. Tāpat 
Maras sila vannas spēcinās tos, kas ilgi vārguši kādu 
slimību ar stipri paaugstinātu temperātūru.

Šīs vannas vēl spējāk iedarbojas uz dažām kaitēm, 
Ja tām pieliek arī kalmju saknes, piparmētras, salviju un 
citus smaržīgus augus. A rī kompresēm un sautēšanai 
Māras sils ir noderīgs.

Aug bieži uzkalniņos un gar ceļmalām, papuvēs. 
Zied rozā violetiem ziediem, labi smaržo.

Vāc visu augu ziedu laikā.

56. Mārpuķīte (Bellis perennis L.)

M ā r ī t e ,  M ā r a s  p u ķ e .
Šī mazā, klusā, pieticīgā, visur ap mājām ziedošā 

mārpuķīte ir neaizmaksājams augs. Viņas maigi zaļās, 
drīz pēc sniega nokušanas redzamās lapiņas der salā
tiem. Un šie salāti nav ēdiens vien, bet spēcinoša, asins 
tīrītā jā barība slimiem un vājiem.

Tad vēl šī mazā puķīte ar rozā, sarkaniem un bal
tiem ziediņiem dod veselīgu un garžīgu sīrupu.

Sīrupu pagatavo: 2 saujas ziedošu augu lapas, kā
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tiņus un ziedus savāra ar 1 1 ūdens. Tad nokāš un pie
liek tikpat daudz cukura, cik šķidruma, un vāra, kamēr 
top sīrupveidīga masa. Sapilda pudelēs, aizkorķē, uz
glabā vēsā vietā.

Sīrupu ieņem pret klepu, saaukstēšanos, vājām, šau
rām krūtīm. Tas sevišķi labs pret pēkšņām iesnām, balss 
aizkrišanu, aizsmakumu un citām tamlīdzīgām slimībām. 
Dzer ar pienu vai siltu ūdeni.

M ārpuķīšu tē ja  palīdz it visām plaušu slimībām, sie
viešu kaitēm  un visām tām slimībām, kur vajadzīga 
asins tīrīšana, ķermeņa spēcināšana. Tādēļ nemetīsim 
to no puķdobēm, bet ļausim tai augt visur. M ārpuķīte 
apzinās savu derīgumu un  cenšas vienmēr un visur vērst 
uz sevi uzmanību. „Neaizmirsti, lielais, mani mazo, bet 
tik derīgo tev i“

V āc lapiņas un ziedus, kad tie labi uzziedējuši, no 
pavasara līdz rudeņam. Saknes rudeņos un agrā pa
vasarī.

57. Mārrutki (Cochlearia armoracia L.)

S v ē t i e  r u t k i .

M ārrutki ir tik veselīgs augs, ka tos nevar vien diez
gan ieteikt visiem, kuriem kaut tas mazākais zemes ga
baliņš.

M ārrutki sarīvēti, pielikti katram ēdienam, jeb atse
višķi ar eļļu un krējum u pagatavoti, noder ģiktij un 
astmai. Katru vakaru pirms gulētiešanas ieņemot pa 
tējkarotei mārrutku sulas ar medu, pasarga astmas sli
mos no nakts lēkmēm un • tuberkulozos no smacējoša 
klepus.

Vīns vai spirts, kurā nomērcēti mārrutki, ļoti noder 
pie menstruācijas trūkuma.
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M ārrutku sīrups Joti labi palīdz sasaldēšanās gadī
jumos, pie chroniskā, bronchiālā katarra un aizsmakuma. 
Dziedātājiem, aktieriem, lektoriem ziemā ļoti ieteicams 
pirms uzstāšanās iedzert m ārrutku sīrupu ar karstu ūdeni. 
Uz 1 glāzes ūdens ņem tējkaroti sīrupa. Sīrupu gatavo 
ar medu un m ārrutku sulu uz pusēm.

Silta m ārrutku mērce pie ēdieniem mazina gāzes, 
rēgulē zarnu peristaltiku.

Svaiga, rīvēta sakne ļoti labi palīdz tūskai, skorbu- 
tam, niej-u iekaisumiem, paaugstinātai temperātūrai, ak
meņiem.

Sliktai māgas un aknu darbībai, ku^as sekas ir da
žādi sejas, roku un kakla izsitumi un plankumi, ir ļoti 
noderīga mārrutku sula un sarīvēti, zaļi mārrutki pie 
ēdieniem.

Ja bites, lapsenes ieduj:, vai cits kāds kukainis iekož, 
tad  sāpīgai vietai tūliņ jāuzliek saspiestas mārrutku la
pas, lai lapu sula pietiek vainīgai vietai. Sāpes norims, 
un pampums atslābs.

M ārrutkus dēsta no saknēm, sadalot tās mazos ga
balos. Vasarā 1—2 reizes saknes izceļ un notīra no ma
zām piesaknītēm, bet lielākās var atkal iedēstīt. Rudeni 
resnākās saknes ievāc pārdošanai un savām vajadzībām. 
Uzglabā sausās smiltīs.

58. Melnie rudzi (Claviceps purpurea Tul.)

Z i r g a  z o b i ,  v i l k a  z o b i ,  v e l n a  r a g i .

Melnie rudzi, kuji zemniekiem ne visai labi patīk, 
ir drogu rūpniecībā vispār vērtīgi, jo no tiem iegūst dār
gu, derīgu preparātu: secale comutum, ko lieto ginai- 
koloģijā. Melnie rudzi nav rudzu graudi, bet pūpēžvei- 
dīgas sēnītes — claviceps purpurea otrā stadijā. Sē
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nītei pārplīstot, sporas iemetinās rudzu ziedā, vēlāk pār
veido rudzu graudu — radot sclerotum clavus — melno 
rudzu. Slapjās vasarās tie vislabāk attīstās un to ir vis
vairāk.

Melnie rudzi tiek lietoti kā labākais asins apturē
šanas līdzeklis sieviešu slimību un dzemdēšanu kompli
kācijās. Bet tie ir stipri indīgi, un bez ārsta paraksta 
nedrīkst lietot.

Vāc melnos rudzus, kad rudzu graudi vēl nav gluži 
gatavi, sausā laikā. Žāvē labā siltumā, bet ne karstumā. 
Un tā kā cena melniem rudziem augsta, tos ārzemēs pie
prasa, tad ieteicams tos ne tikai vākt, bet arī kultivēt. 
Kultivēšanai rudenī pēc rudzu apsēšanas iesēj kādā mit
rākā rudzu lauka vietā melnos rudzus virs rudziem un 
apber ar zemi. Otrā vasarā tur vārpās melno rudzu būs 
stipri vairāk.

59. Miltenes (Arctostaphylus uva ursi Spr.)

S m i l t e n e .

Miltenes lieto visbiežāk sieviešu slimību gadījumos, 
ja baltie ziedi, nerēgulāras un sāpošas mēnešreizes, ol
nīcu iekaisumi. Sevišķi labas tās ir pret visām urīn- 
vadu, niefu un pūšļu slimībām, pūšļa asiņošanu, urīnno- 
vadīšanas grūtībām un līdzīgām kaitēm.

Arī polūcijas tās novērš ar labiem panākumiem. Se
višķi labas tās bērniem pret gultā slapināšanu. Miltenes 
palīdz vēl tuberkuloziem, cukura slimiem un ūdens kaitei, 
tūskai.

Tējai ņem 2 ēdamkarotes lapu uz 3 tasēm ūdens 
un vāra, kamēr paliek 2 tases, bet nedrīkst būt gļotaina. 
Pirms novārīšanas smalki sagrieztās lapiņas mērcē 12 
līdz 24 stundas un ņem tējai to pašu ūdeni. Dzer vienu
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tasi rītā, otru vakarā. Ogu sīrups iedarbojas tāpat kā 
tēja.

Lieto ogas pašu vajadzībām un lapas. Vāc lapas 
maijā, jūnijā, ogas, kad gatavas. Pieprasījums liels.

60. Mellenes (Vaccinium Myrtillus L.)
Mellenes pa lielākai daļai lieto pret caureju, bet 

mellenēm patiesībā piemīt daudz lielākas dziedniecības 
spējas. Mellenes noder it visām krūšu vainām, spējām 
sāpēm krūtīs, kuņģī, zarnās.

Mellenes satur daudz dzelzs un citu vērtīgu mine- 
ralsāļu, tā ka tās nevien dziedē, bet tai pašā laikā or
ganismu spēcina.

Daudzi ārsti, un starp tiem arī plaši pazīstamais 
profesors Vinternics domā, ka melleņu dziednieciskās spē
jas slēpjas zilajā krāsvielā. Tā iesūcas diezgan dziļi epi- 
tela kārtā un tā noslēdz slimības tālāko, dziļāko iedar
bības spēju. Prof. Vinternics tās lieto ar labiem pa
nākumiem pie it visiem epitelu jeb iekšējo audu iekai
sumiem: kā kuņģī, zarnās, plaušās, kaklā u. c. Ieteic 
dzert melleņu tēju, ēst tās ēdienos un skalot ar atšķaidītu 
sulu muti, rīkli, kaklu.

Mutes iekaisumiem, mutes jēlumiem, kādi laiku pa
laikam izceļas ļoti lieliem pīpētājiem  un kas neievēroti, 
neārstēti var pāriet mutes un lūpu vēzī, ļoti noder mel
leņu skalojamais ūdens.

Melleņu lapu tēja der acu iekaisumiem. Un mel
leņu lapu tēja laba arī cukurslimiem. Jāņem  2 saujas 
lapu uz viena litra ūdens un jāvāra tik ilgi, kam ēr pa
liek tikai vairs y2 l 'trs šķidruma, kas jādzef 2 paņē
mienos, rītā un vakarā. Jālieto ilgāku laiku.

Vā.c lapas pavasarī. Ogas, kad gatavas.
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61. Noraga (Pimpinella saxifraga L.)

N o r a t n a ,  n o r a u g a ,  b u k u  s a k n e .

Noragas aug bieži laukmalās, pjavās, sētmalās, dār
zos, gar grāvjiem. Ziedi balti, līdzīgi ķimeņu ziediem, 
un puķu mīlētājas viņas nereti liek vāzēs tāpat kā dārza 
puķes.

M ājas ārstniecībā šis augs ir ļoti iemīļots, sevišķi 
sakne.

Noragas sakņu tēja kā skalojamais ūdens ir vis
ideālākais līdzeklis pret aizsmakumu, sāpēm, rīkles un 
balsenes iekaisumu. To vajadzētu ievērot aktieriem, dzie
dātājiem, skolotājiem, lektoriem.

Skalojamam ūdenim ņem 1—2 g noragu saknes uz 
glāzes ūdens.

Aizsmakums, rīkles katarrs un iekaisums pāriet ātri, 
pat dažās stundās, ja kaklu skalo ar noragas ūdeni un 
noragas tinktūru dzer ar vīnu. Tikpat labi noragu sakņu 
tēja idarbojas pret kuņģa un zarnu katarriem  un sa- 
gļotājumiem, jo noraga izdzen gļotas. Šveicieši noragu 
ļoti cienī un uzskata par sevišķu dziedinātāju dažādām 
elpojamo orgānu slimībām.

Ja  saaukstējies un moca sauss vai garais klepus, pa
līdzēs noragu sakņu tēja. Ja menstruācijas izpaliek, at
kal noragas. Ja grūti runāt, — noragām vārds.

Indieši atzīst noragas par ļoti labām zālēm un raugās 
uz tām lielā cienā. Ja  indietis kādam savam paziņam 
vai draugam grib parādīt godu, tad viņš dāvina tam no
ragas sakni, par ko apdāvinātais izrāda lielu prieku. In
dijā noragas ļoti reti sastopamas.

Noragas tējai lieto 5—20 g sakņu uz y2 litra ūdens 
un dzer ik pa stundai pa ēdamkarotei. Pulveris labi der 
pret kuņģa kaitēm 0,5— 1 g 2 reizes dienā. Tinktūru ar 
cukurūdeni jeb vīnu ņem 10—20 pilienu.
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Sej agra pavasarī kastes, podos, vēlāk parstāda.
Vāc sakni no veciem 2—3 gadējiem augiem, aprīlī 

un oktobri.

62. Nātre (Urtica dioica L.)

L i e l ā  n ā t r e ,  d z ē l ī g ā  m e l n ā .
Kaut gan nātre nevienam nepatīk, tomēr tā  skaitās 

pie veselīgākiem augiem.
„Un varbūt taisni tāpēc, ka viņa tik noderīga mūsu 

veselībai, Dievs to apveltījis ar tik  dedzīgu uguni. Pre
tējā gadījumā dzīvnieki, kas ir labāki dabas pazinēji kā 
mēs, apēstu tās visām saknēm un lapām, un mums ne
paliktu vairs nemaz no šī tik dziedinošā auga," saka ve
cais Kincle.

„Bet arī cilvēki, kas ieņem svarīgāku vietu, ir ļoti 
dzēlīgi un nepieejami," viņš turpina.

Nātri atzīst visādām plaušu slimībām kā labu krēpu 
atdalītāju. N ātres noderīgas pret mazasinību un netī
rām, piesātinātām asinīm, pret asins tecēšanu no deguna 
un citiem orgāniem, asinsspļaušanu u. t. t.

Ar nātru tē ju  dziedina prostota dziedzeri un dzelteno 
kaiti, reimatismu, hemoroidus, ādas izsitumus, kausē 
pūšļa un nieru akmeņus. Palīdz mazasinīgiem, vājiem, 
mazina audzējus.

Pret visām minētām kaitēm jāņem 10—25 g žā
vētas nātru lapas uz 1 litra ūdens. Jādzej- 2—3 tases 
dienā.

Nātru sakņu tēja jādzej- pret ūdenskaiti, vielu mai
ņas slimībām, asiņošanu, nieru strutošanu, zarnu un 
kuņģa audzējiem. Vislabākie panākumi, kā apgalvo, pie 
minētām slimībām ir, ja nātru tējai piejauc tikpat daudz
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timiāna, paegļu ogu un ceļmallapu. Tēja jādzer labi silta 
un ne biežāk kā pāris reizes dienā pa malkam.

Vājām, nestipram, trīcošām kājām un rokām lieto 
nātru tējas kompreses. Tāpat tiem jo labi noder nātru 
tējas norīvējumi. Iemerc kādu rupjāku linu drēbes ga
balu tējā un norīvē ar to slimās vietas, kamēr āda iestā
jas siltuma sajūta.

N ātru sakņu lēja ļoti labi palīdz m atu augšanai un 
blaugznu iznīcināšanai. Galva jāmazgā ar sakņu tēju 
reiz nedēļā. Pirms un pēc mazgāšanas galva krietni jā
sukā ar parupju suku. Dažas reizes nedēļā matus var 
viegli ieeļļot ar dadžu vai provansa eļļu.

N ātres vāc: lapas vasarā, saknes septembrī.

63. Nātre, baltā (Lamium album L.)
Baltās nātres ir labas asiņu tīrītājas un asiņu spē- 

cinātājas. Lieto pret mazasinību, skrofulozi, baltiem zie
diem. Visām plaušu un krūšu slimībām kopā ar lielo 
nātri tās ļoti noderīgas. Bez tam vēl tās arī labas ner
viem, bezmiegam, dažādām asiņošanām un nekārtīgām 
menstruācijām.

Ārēji tās lieto pret dažām ausu kaitēm sekoši: ielej 
balto nātj:u tēju krūzītē, piltuves plato galu uzliek uz 
krūzes malām un ieliek šauro galu ausī, apsedz galvu un 
laiž garaiņus ausī.

Pie akūtām ausu sāpēm nātru tējai vēl var pielikt 
kumelītes.

N ātru tējai apliekamos lieto pret audzējiem un sa
cietējumiem, uzklājot uz tiem 3—4 kārtīgi saliktu linu 
drēbi, samērcētu nātru novārījumā. Tūkumiem un iekai
sumiem lieto balto nātru kompreses.

Paaugstinātai tem perātūrai nātru tēja sevišķi lab
darīga, to ņem 5—10 g uz \/2 litra ūdens. Un vēl lab
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darīgāka tā veciem vīriem, kam bieži grūti ūdeni no
laist un kam satūcis prostata dziedzeris. 2 vai 3 tases 
balto nātru tējas atvieglinās veca vīra sāpes un grūtības.

Nātru tējām  lieto ziedus vai lapas, 5— 10 g uz 
ļ/2 litra ūdens. Dzer 2—3 tases dienā. Pret deguma brū
cēm un kāju gangrēnu — brantu, balto nātru tēja no
ņem karstumu. Tikai pēdējam gadījumam tēja javāra 
līdz 2 stundām uz lēnas uguns. Un izvārītais receklis, 
kad tas atdzisis, jāliek uz slimās vietas.

Baltās nātres vāc: visu augu un ziedus sākot no 
maija.

64. Ozols (Quercus pedunculata Ehrh.)
Ne par velti tautas dziesmas ozolu apdzied tik  daudz

pusīgi, daudzinot tam zelta jostas un sudraba lapas.
Ozolu dziedniecībā lietoja senāk un sāk atkal lietot 

jo plašos apmēros. Ozola jaunās, tikko labi uzplauku
šās zaļās lapas lieto pavasara kūrēm, asinstīrīšanai un 
ķermeņa spēcināšanai. Ozollapu tēja sevišķi ieteicama 
mazasinīgiem, diloņa un pūšļa slimiem. Arī gultā slapi- 
nātāji gūs labumu, ja katru vakaru  pirms gulēt iešanas 
izdzers tasi minētās tējas.

Ozolmizu tē ja  der iekšējām asiņošanām, hemoroi- 
diem, chroniskai caurejai, dizentērijai un stiprām „men- 
zām". Nem 5 līdz 10 g mizu uz % litra ūdens.

Dr. Haupts ieteic ozola mizu pulveri lietot chinina 
vietā pret auksto drudzi.

Mizu pulveri šņauc degunā pret iesnām un asiņo
šanu.

Ozolzīļu kafija laba mazasinīgiem, skrofuloziem, ra- 
chītiķiem un vājiem, neattīstītiem  bērniem u. t. t.

Vannas no ozolmizām noder ļoti labi pret apsaldē
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tiem locekļiem, tūpļa zarnas iekaisumu, rachītu, skrofulu, 
hemoroīdiem.

Apliekamie: mandeļu satūkumiem, rīkles iekaisu
mam, iesnām, kākslim un sliktiem audzējiem.

Ozolmizu novārījumu klistīrus taisa sieviešu slimī
bās un bērniem pret tārpiem.

Vāc: lapas un mizas no jaunākiem kokiem pavasa
ros, zīles rudeņos.

65. Paeglis (Juniperus communis L.)

K a d i ķ i s ,  k a d i ķ k r ū m s ,  ē c i s .
Kas gan nepazīst kadiķogu kūres reimatisma un gre

mojamo orgānu slimībām. Viņas tīra asinis, spēcina ķer
meni un tīra gļotas, dzen urinu un sviedrus.

Tikai akūtu nieru iekaisumu gadījumos ogas un arī 
tēju nedrīkst lietot, tāpat tēja un ogas nav lietojamas 
pie slimībām ar drudzi un paaugstinātu temperātūru. Ci
tur visur paeglis atnesīs lielu svētību.

Viss paeglis: ogas, skujas, miza, sula, koks un sak
nes ir dziedinošākais līdzeklis visām kuņģa, zarnu, 
plaušu, asins sistēmas slimībām. Arī ādas izsitumiem, 
ēdēm, pat kašķim tas ļoti noderīgs. Ja  kāds cieš no ne
labas elpas vai nelabas garžas mutē, tam palīdzēs paegļu 
ogu kūre.

Jāsāk  no 3 ogām un jāaiziet līdz 15, tad atkal a t
pakaļ pie 3 un turpināt kā no sākuma, līdz kaite pār
gājusi.

Reimatiķiem un ģikts slimiem paegļu ogas, tēja, eļļa 
ierīvējumiem ļoti ietiecama.

Epidēmijas laikā ļoti ieteicams izkvēpināt istabas ar 
paegļu zariem, jo nekas tā nemaitā baktērijas istabās kā 
šie dūmi, bet cilvēkiem tie pat patīkami.
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Slimie, vājie drīz atspirgst, ja  tos vairākas reizes 
dienā norīvē ar paegļu eļļas atšķaidījumu, paegļu spirtu 
vai paegļu novārījumu.

Paegļu tinktūra der kuņģa un zarnu slimībām un 
izsargāšanai no saslimšanas. 10 pilienu 3 reizes dienā. 
Rudeņos un pavasaros ļoti ieteicams kā sasaldēšanās 
pretlīdzeklis.

Pret ēstgribas trūkumu, grēmiņām, ģikts, pakrūts 
spiedējiem un gāzēm lieto 3—4 kadiķogas dienā.

Asins tīrīšanai jādzer jaunās kadiķa atvases tējā, 
pa tasei dienā.

Lieto: ogas, sakni, jaunas atvases, koka stumbru, 
sveķus, mizu.

Vāc: sakni rudenī, jaunās atvases — kad tās vēl 
svaigas, koku pavasarī, ogas — kad tās gatavas, mel
nas, otrā gadā, sveķus vasarā.

66. Paparde (Aspidium Filix mas Sw.)

M e l n ā ,  c e r u  p a p a r d e .
Paparde kā dziednincības augs ir ļoti interesanta. 

To senatnē lietojuši ārstniecībai jo lielos apmēros. Ap 
papardi saistas daudzi ticējumi un burvības, un to  se
natnes cilvēki nēsājuši netikai sev klāt, bet dēstījuši ļoti 
bieži savu mājokļu tuvumā. Pastāvējusi ticība, un daudzi 
arī vēl tagad tic, ka papardēs nekad nesperot zibens.

Jaunākos laikos paparde ārstniecībā bija it kā zau
dējusi interesi, bet pašā pēdējā laikā dabas dziedniecība 
veltī atkal šim augam izcilu uzmanību.

Papardi lieto visur tur, kur jāizvelk, jālikvidē sliktas 
vielas, jārēgulē pareiza vielu maiņa, jāierosina novājināti 
nervi un citi audi.

Ja kādam ausis aizkritušas un dzirdes spēja mazi
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nājusies, tam ilgāku laiku jāguj uz žāvētu paparžu lapu 
spilvena. Lapas pēc 1—2 nedējām jāapmaina pret jau
nām. Ja  ilgāku laiku dzirdes spējas vājinātais gulēs uz 
tāda spilvena un uz 2—3 stundām dienā ieliks vēl ausīs 
svaigas paparžu lapas, dzirde sāks atkal atgriezties.

Gara darbiniekiem papardes neatsveramas. Maz būs 
to līdzekļu, kas palīdzētu gara darbiniekiem traucēto 
vielu maiņu, vienpusīgas darbības sekas likvidēt tā kā pa
pardes. Karstās, pārkaitinātās smadzenes atveldzēsies, 
bet ledus aukstās kājas un rokas sasils, ja kājas uzliks 
uz paparžu spilvena vai nomazgās paparžu novārījumā. 
Tās var ierīvēt arī ar paparžu tinktūru. No nekustīgas 
sēdēšanas kājas top aukstas, nogurums pārņem  ne tikai 
smadzenes, bet visu ķermeni. Un ja tāds garīgi piepū
lēts cilvēks aiziet gulēt, viņš nevar arī vairs iemigt. Sē- 
dot ilgi uz vietas un rakstot jāliek dažas paparžu lapas 
kurpēs, un kājas būs atkal siltas, bet siltums un patī
kama sajūta būs drīzi vien manāma visā ķermenī.

Paliela papardes sakne, savārīta ar 3 litriem vīna 
etiķī, dziedē kāksli (Kropf). Šis novārījums jāsagatavo
2 stundas uz lēnas uguns un ar to satūkums kaklā vai
rākas reizes dienā jāierīvē. Šis pats līdzeklis ieteicams 
ģikts un reimatisma slimiem, locītavu kaitēm. Šīm sli
mībām noder arī paparžu kompreses un apliekamie, tā
pat vannas.

Paplašinātām vēnām palīdz labi paparžu kāju pel
des, ne siltākas par 28° C.

Papardes lieto arī p ret parazītiem. Sevišķi labi tās 
noderīgas pret visiem ārējiem parazītiem dzīvokļos — 
pa grīdām un sienām. Visi parazīti ātri aizbēg, ja  pa 
grīdām vasarā izkaisa svaigas sagrieztas paparžu lapas 
un sasprauž tās sienmalās, saliek gultās.

Paparžu madracis vai gultas maiss atsvabina gultu 
un gulētīju nevien no parazītiem, bet arī no ģikts im rei-
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matisma sapem. Tāpat tādi guļammaisi un svaigu lapu 
aptinumi ļoti labi dziedina kāju iekaisumus, krampjus.

A rī pret iekšējiem parazītiem ļoti labi noder papar
des. Lenteņu izdzīšanu gan nav ieteicams izdarīt mājās, 
bet tikai klinikā. No mazām devām lentenis ar visu galvu 
neizies, bet lielākas devas ņemt bez ārsta uzraudzības 
bīstami. Papardes ir stiprs līdzeklis, kam piemīt kāda 
inde, kūja sevišķi stipri iedarbojas uz nerviem.

Jaunāki novērojumi norāda, ka papardēs atrodas 
kāda viela, kuru vēl ķīmijā nepazīst. Bet zinātnisku pa
matojumu šim novērojumam vēl trūkst.

Jā, nav viegli papardes ziedu a tra s t . . .  Daudzi to 
velti meklē Jāņu  naktīs, varbūt kāds ari atrod? . .  Un 
ne vieglāki papardes vielas uzzināt. Zināms tikai tas, 
ka pazīstamās vielas, kā filinskābe, filiksmiecskābes, fil- 
marons, cukurs un ēteriskās vielas, nav tās brīnum da
res, kas dod papardēm tik savdabīgu, brīnišķu dzied
niecības spēku.

Vāc zemes stumbrus rudeņos, lapas — kad tās labi 
piebriedušas pašu vajadzībām.

67. Pelašķi (Achillea millefolium L.)

E ž u  z ā l e ,  t ī t a r z ā l e ,  t ī t a r i ņ i ,  a i t u  a š ķ i ,  
p e ļ a s t e s ,  a s i n s d z i r a s .

Tītarzāle jeb pelašķi ļoti vecs un iecienīts dabas 
dziedniecisks līdzeklis.

Nav slimību, kurai pelašķi nelīdzētu vai nederētu.
Visvairāk tie palīdz tur, kur asinis piesātinātas slik

tām vielām, tāpat tur, kur asinīm mazs dzelzssaturs un 
mazs sarkano asins ķermenīšu skaits.

Ieteicami visiem vājiem, mazasinīgiem, bāliem, iz-
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situšamies, piņņainām sejām. Māgas un sirds slimiem. 
Sevišķi labi tie pret saaukstēšanos, iesnām un klepu.

Ļoti laba, uz siltāko ieteicama ir pavasara ķermeņ- 
tīrīšanas kūre. Jo katrs ķermenis, kaut reizi gadā, pa
matīgi jāiztīra no sliktām vielām, nogulsnēm. Kā pava
sara lietus noskalo ziemas netīrumus no zemes, tāpat 
un vēl vairāk ķermenim vajadzīga tīrīšana.

No jaunām, svaigām pelašķu lapām izspiež sulu un 
dzer to 2 reizes dienā, rītos pirms ēšanas un vakaros 
pirms gulētiešanas pa tējkarotei ar ūden i.' Tējai ņem 
5—20 g pelašķu uz ļ/2 litra ūdens, dzer 3 reizes dienā pa 
tasei.

Veciem cilvēkiem ļoti labi palīdz pelašķu vannas, 
ne karstas, liek 1 palielu, sakaltētu augu sauju, 1 slotiņu 
uz vannas.

Reimatiķiem un ģikts slimiem tāda vanna mazina 
sāpes.

Pret ādas izsitumiem der uzklāji, kompreses, bet 
vēl labākas ir pašas svaigās pelašķu lapas, saspiestas uz
liekot vainīgai vietai.

Pelašķi jālieto tikai ilgāku laiku. Atrā laikā nelīdz, 
bet ilgāku laiku tos lietēojot, sekas noteikti un vienmēr 
būs pozitīvas.

Ne par velti, pelašķiem pilnas visas grāvjmalas, no
ras, laukmalas un krūmmalas.

Pelašķus vāc jeb lasa ziedēšanas laikā, kad ziedi labi 
izplaukuši, ziedus vien vai visu augu.

68. Pētersīļi (Petroselinum sativurn Hoffm.)
Pētersīļi skaitas pie visvecākām ārstniecības zālēm 

visām senām tautām. Un pastāvēja visos laikos kā ie
mīļots dziedniecības augs. Vecie ārsti tos lietoja ar la
bām sekmēm pret drudža slimībām un visur tur, kur
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vajadzēja kaut ko ķermeni saskaldīt, mīkstināt, izklie- 
dināt. Viņi to ar labām sekmēm lietoja pret gremojamo 
orgānu slimībām, akmeņiem, liesas un  aknu slimībām.

Tomēr pētersīļu lielākās dziednieciskās spējas pa
stāv dažādu urīna orgānu un vadu dziedēšanā, kā pūšļa 
un nieru iekaisumos, ūdens noiešanas grūtībās u. t. t.

Sevišķi sēklas ļoti labi iedarbojas visās urīnvadu 
slimībās.

Lieto 3—5 g sēklu uz litra ūdens, dzer 3 reizes 
dienā pa ēdamkarotei. Tūskai, gremojamo orgānu kai
tēm, gāzēm, dzeltenai kaitei, dažādiem sacietējumiem 
lieto lapas un saknes. Ņem 8— 10 g uz 1/2 litra ūdens, 
dzer 2—3 tases dienā .

Nieru un pūšļa akmeņiem, asiņainam urīnam, urīn
vadu iekaisumiem, prostata dziedzera palielinājumam 
lieto pētersīļu eļļu 1—2 pilienus 1—2 reizes dienā. Vai 
tinktūru 5— 15 pilienus 2—3 reizes dienā.

Arēji pret tūkumiem, iekaisumiem, sacietējumiem, 
strutojošām mandelēm, saspiedumiem, insektu kodumiem 
lieto tējas apliekamos vai svaigas, saspiestas pētersīļu 
lapas. A rī acu iekaisumiem tādi apliekamie jo labvēlīgi.

Vāc lapas, saknes un sēklas. Lapas pirms ziediem. 
Sēklas, kas tās ienākušās. Saknes agrā pavasarī vai vēlā 
rudenī pašu vajadzībām.

69. Pienenes (Taraxacum officinale Weber.)

C ū k u  p i e n e n e s ,  p i e n e s .
Dzelteni ziedošās pienenes, kas pavasaros spīguļo 

kā dzeltenas zvaigznes zaļo dārzu zālājos, ir arī ļoti dzie
dinošas. Tās, tāpat kā ceļmallapas, der asins tīrīšanai 
un vielu maiņai, bet sevišķi tur, kur vēnās ieviesušās 
slimīgas pārmaiņas. Tromboze, paplašinātās vēnas, bieži



nakts krampji mazinasies, ja minētie slimnieki ilgāku 
laiku lietos penenes.

No lapām un ziediem pagatavo tēju. Pavasaros mai
gās, zaļās pieneņu vidus lapiņas, kamēr vēl nav ziedu, 
der salātiem. Tie reti garžīgi, pikanti un veselīgi.

Kā pagatavot salātus, sk. Doras Svīkules: 210 zaļ
barības receptes.

No saknēm gatavo, tāpat kā no cigoriņiem, kafiju, 
kas daudz garžīgāka, veselīgāka par cigoriņu kafiju.

Viss pieneņu augs pavasaros noder ķerm eņa tīrīša
nas kūrei.

Augu ar saknēm, lapām sašķaida vai samaļ, sulu iz
spiež un lieto pa tējkarotei 1—2 reizes dienā ar ūdeni. 
Tādu kūri ilgu laiku taisīt nedrīkst, jo sula stipra un 
sevišķi spēcīgi iedarbojas. Kūri taisa vienu nedēļu, aug
stākais 9— 10 dienas.

Lai salātu būtu vairāk un garžīgāki, stādus pavasarī 
apbeļ: smiltīm, vai pārklāj ar dēļiem. Tad lapas paliek 
iedzeltēnas, ar maigu garžu un salātiem var izlietot visu 
augu.

Tēja vai arī kafija no saknēm vēl ļoti derīga pret 
dzelteno kaiti un aknu slimībām, hemoroidiem un sie
viešu slimībām.

Tēja un arī kafija nav tik stipra, un tās var lietot 
bez bažām ilgāku laiku.

Kafijai ņem 1 nepilnu tējkaroti uz glāzi ūdens, tējai 
10 g uz 14 litra ūdens.

Pienenes sēj dobēs kā cigoriņus, sēklu ar zemēm sa
maisot. Tam nolūkam rudenī jau jāsavāc pieneņu sēk
las. Var stādīt dobēs savvaļā augušas saknes, sadalot pa 
mazākām daļām.

Vāc: lapas pirms ziediem, saknes agrā pavasarī vai 
vēlā rudenī, kad piena saknēs visvairāk.
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70. Piparmētra (Mentha piperita L.)

P e p e r m i n c e ,  p e r p e m e n t e .

Piparmētru pielieto kā nom ierinātāju un arī ierosi
nātāju  līdzekli. Ja  zarnas labi nestrādā, gāzes nenovadās, 
cauri neiet un zarnās pamazinājusies zarnu mechaniskā 
kustība — peristaltika, piparmētru tē ja 1—2 tases dienā, 
labi palīdzēs. Vēders resp. zarnas sāks atkal darboties, 
gāzes atdalīsies un noiet.

Asām kuņģa sāpēm, vemšanai, nervozam, slikti gre
mojošam kuņģim, uzpūstam vēderam, slikti strādājošiem 
dziedzeriem, kuņģa katarram, migrēnai, nervozam gara 
stāvoklim ļoti labi noder karsta tēja. Ja menstruācijas 
aizkavējušās, sāpes olnīcās un krustos, jādzer labi silta 
piparmētru tēja. Ja liela caureja ar sāpēm, gļotām, asi
nīm, jāņem piparm ētru esence 10—20 pilieni uz cukura,
3 reizes dienā. Ja  dvaša nelabi ož, piparmētra jāsavāra 
uz pusi vīnā un ūdenī un jādzer ilgāku laiku 1 tase dienā. 
Pret asām sāpēm vēderā jādzer piparmētra ar pienu. 
Pret nervozām galvas sāpēm un reiboņiem der pipar
mētru eļļa, 3—5 pilieni ar cukuru vai ūdeni. Mazasinī- 
giem, novājinātiem jādzer tēja un vēl labāk tiem palī
dzēs, ja pieliks vannām piparmētru eļļu vai esenci, 10 
līdz 20 pilienu Uz vannas. Ja slikta, nelaba dūša, ēdiens 
negaržo vai nāk vēmiens pēc vai pirms ēšanas, atkal 
piparm ētra vietā.

Visām minētām kaitēm tikpat labi kā dārza pipar
mētra der arī ūdens piparmētra. Daži autori pēdējo ie
teic kā labāko.

Vāc lapas un visu ziedošo augu jūnijā, jūlijā, 
augustā.
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71. Plikstiņi (Capsella bursa pastoris Moench.)

P l i k š ķ i s ,  p l i š k a .

Sevišķi labs līdzeklis pret asiņošanu kuņģī, plaušās, 
sieviešu kaitēs u. t. t. Sevišķi ieteicams klimaktērijas 
laikmeta sākumā, kad daudzām sievietēm menstruācijas 
laikā parādās stipra asiņošana.

Pie stiprām menstruācijām lieto tēju, 10—30 g uz 
1/2 litra ūdens, 3 reizes dienā pa tasei. Šim nolūkam vēl 
var pielikt plikstiņiem drusku kosas. Pret kuņģa asi
ņošanu ieņem ik pa 1/2 stundai pa ēdamkarotei tēju. 
Plaušu asiņošanai, asins spļaušanai ik pa stundai pa 
ēdamkarotei.

Bez tam vēl plikstiņi ļoti labi noder malārijai skor- 
butam, dizentērijai, aknu kaitēm, žults akmeņiem, po
dagrai.

Podagrai, žults akmeņiem ļoti noderīgas ir arī kom
preses, bet kaistošiem augoņiem bez tējas ļoti labi vēl 
der plikstiņu apliekamie.

Deguna, vāšu un ievainojumu asiņošanai lieto plik
stiņu pulveri vai uzliek apliekamos. Apliekamiem var 
ņemt ari plikstiņu tinktūru, atšķaidītu ar ūdeni, kuļā sa
mērcē 4-kārtīgi saliktu linu drēbi.

Ar plikstiņu novārījumu skalo ari strutojošas ausis, 
tāpat degunu kujram nelaba smaka, kas ceļas no chronis- 
kām, ielaistām iesnām, kad strutas uzkrājušās jau  deguna 
kanāļos.

Nakts murgiem, kam pa lielākai daļai seksuāls pa
mats, tāpat nakts polūcijām un onanijai, plikstiņi labi pa
līdz. Jo tie vairāk kā daža laba cita tēja mazina seksuā- 
litāti. Tāpēc ieteicama ļoti visiem straujiem, neapvaldī
tiem tempramentiem, kam grūti par sevi valdīt.

Daudzi, pat pārāk daudzi jaunieši iemet nevajadzīgi 
kaislību ugunīs visu savu jaunību un dzīvi. Atalgojums
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— veneriskas slimības, šis lielakais cilvēces lāsts un 
posts.

Klosteros senāk plikstiņus ļoti lielos apmēros au
dzēja un lietoja.

Aug visur, laukos, papuvēs, pļavās.
Vāc cauru vasaru visu stādu.

72. Plūškoks (Sambucus nigra L.)

P l i e d e r s ,  k l i e d e r s ,  b a l t a i s  k l i e d e r s .
Plūškoks vecām tautām bij svēts koks, ari latvjiem. 

Tāpēc vēl šodien pie vecākām lauku mājām, kuj-as cē
luši tēvu tēvi, sastopami ļoti bieži šie baltie pliederu 
krūmi ar saviem skaistajiem baltajiem ziediem izpletņa 
veidā. Tāpat tie uzejami arī vecās m āju vietās, kaut gan 
no mājām un citām ēkām nekas vairs nav pāri palicis.

Vecie latvieši ticēja, ka plieders ir mājoklis mājas 
labai dievietei, tādēļ šis koks tiem bija svēts un arī liela 
zāle.

Un tiešām, plūškoks, sākot no saknēm, atvasēm, la
pām, un beidzot ar ziediem un ogām, noder viss dziednie
cībai, un vēl kā!

Vecs bronchiāls klepus un citas plaušu kaites, kūpi 
mīkstinājums, atkrēpojums nav uzdabūjams ne ar kā
diem reklamētiem līdzekļiem, pāriet, ja slimais dzer plie
deru tēju, elpo pliederu garaiņus, ieziež sāpošo vietu ar 
pliederu lapu novārījumu. Apliekamiem der plūškoka 
mizas, smalki sakasītas kā ievu mizas. Visus iekaisumus, 
iekšējos un arī ārējos, pat sejas rozi un aklās zarnas ie
kaisumu atvieglo mizas, ja iekšā dzej- arī plūškoka lapu 
tēju. Svaigas lapas, savārītas ar pienu biezenī un uzlik
tas sāpošai vietai, sāpes noņem ātri. Lapu un ziedu tēja, 
kā arī ogu ievārījum s vai ogu sula, ir labākie sviedru
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dzinēji un nervu nomierinatāji, krepu atdalītaji, g)otu 
izdzinēji.

Visāda veida saaukstējumiem, iesnām, kakla sāpēm, 
aizsmakumam, uztūkušām mandelēm palīdz lapu un ziedu 
tēja un ogas. Arī masalas šī tēja atvieglo, tāpat šarlaku.

Jaunās, mīkstās atvases pierādījušās par labākajām 
asiņu tīrītājām . Tās var lietot arī salātie ar eļļu vai 
krējumu. Nervozas sāpes galvā, ausīs, kā arī auss un 
galvas saaukstējumi pāriet no plūškoka tējas, no šīs tē
jas garaiņiem, ja tos caur piltuvi ielaiž ausī.

Ievārījumi un sula no pliederu ogām ļoti garžīga, 
atspirdzinoša.

Ļoti būtu līdzēts tautas veselībai, ja  mūsu dārzos 
atkal parādītu  vietu šim aizmirstajam, bet tik visai de
rīgajam ogu krūmam.

Aug no saknēm un sēklām kā visi krūmāji.
Ātri ieaug un jau otrā gadā nes ogas. Rudenī stā

dītais pat jau nākošā gadā zied un ogo.

Vāc ziedus, lapas, mizas, atvases maijā un jūnijā. 
Ogas, kad melnas, gatavas.

73. Priede (Pinus silvestris L.)
Priede skaitās pie dziedinošiem, drogu industrijā no

derīgiem kokiem. No priedes iegūst ļofi daudzus ārst
niecības produktus.

Priedi ārstniecībā visvairāk izlieto ārējām  vajadzī
bām: kā eļļu, ekstraktu, terpentīnu un arī piejaukumus 
vannām.

Mazāk to lieto iekšēji, vispirms pret plaušu, bronchu 
un ausu katarriem, tad reimatismu, rachītu, skrofulozi,
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ausu „dziedāšanu", histēriju, hipochondriju un išiasu, 
vienā laikā ar priežu atvasēm, skuju vai pumpuru van
nām, apliekamiem un kompresēm, dzer ari tēju vai tink
tūru. Tinktūru ņem 3—8 pilienus dienā ar siltu ūdeni vai 
pienu.

Pumpuru novārījum u vislabāk dzert ar pienu. Ņem 
30 g pumpuru vai skujas un atvases uz 1 litra piena, 
dzer 3—4 paņēmienos dienā, un tanī pašā laikā lieto ik 
pāris dienas priežu vannu. Tikai ne ilgi, minūtes 10— 15 
un ne karstu.

Terpentīnu lieto ierīvējumiem pret tūkumiem, iesā- 
kušamies audzējiem, iedurtām skabargām, vairākas rei
zes no vietas šo vietu ierīvējot.

Terpentīns ir arī ļoti labs dezinficētājs lipīgās sli
mībās.

Šī apcerējuma sarakstītājai M askavā, 1918. gadā, 
kad izsitumu tīfs tur plosījās visplašākos apmēros, izde
vās sevi, vecākus un māsu izsargāt ar terpentīnu un vēr
melēm no tīfa, lai gan tanī pašā dzīvoklī gulēja vairāki 
tīfa slimnieki un vēl bija jā iet apkopt citi no mājas.

Terpentīnu likām pie roku xm grīdu mazgājamā 
ūdens, laistījām gultas, spilvenus, veļu, drēbes; terpen
tīnu dzērām rītos un vakaros pa 2—3 pilieni ar ūdeni. 
Un neviens no mūsu ģimenes nesaslima.

Priežu pumpurus, jaunās atvases vāc sausā laikā, 
kad tie vēl īsi, pumpurveidīgi. Izauguši, gari tie neder. 
Pumpuri jānogriež līdz ar nelielu zara gabaliņu no jauna 
koka apakšējiem zariem. Skujas ievāc vēlāk no jau
niem dzinumiem, kad tie nobrieduši asi, tum.ši zaļgani.

Sveķus ņem no iegriezumiem mizās un dabīgi izlietus 
no vecām, stipri sveķotām priedēm.
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74. Puplaksis (Menyanthes trifoliata L.)

P u p u  l a p a s ,  p u p ā j i ,  t r ī s l a p a ,  g r e m o 
j a m ā  z ā l e .

Kas gan nepazīst puplaksi, šo skaisto purva augu, 
un cik gan puķu mīļotājas, pēc viņa skaistajiem balti 
iesarkanrozā ziediem sniedzoties, nav notriepušas dūņās 
drēbes!

Puplaksi lieto pret visām māgas kaitēm, chronisko 
māgas katarru, gāzēm un sāpēm vēderā, ēstgribas trū
kuma, tāpat pret sieviešu slimībām un aknu kaitēm. 
Nervu slimībām un pārmaiņas gadiem tie tiešām labi 
palīdz, kā arī hipochondrijai, garīgam un fiziskam vā
jumam, drudzim.

Ņem 1 tējkaroti puplakšu uz glāzes vāroša ūdens un 
dzej- 1—2 glāzes dienā. Labāk rītos pirms ēšanas un va
karos pirms gulētiešanas.

Ekskursijām un ceļojumiem ļoti noderīga puplakšu 
piles vai tinktūra 5—10 pilieni uz cukura vai ūdenī 2 līdz 
3 reizes dienā. Ārzemēs šās piles sauc „rūgtais gars."

Drogu rūpniecībā pēc puplakša liels pieprasījums, 
un tā kā tas pie mums Latvijā stipri izplatīts, ļoti ietei
cams to vairāk  vākt. Neskatoties uz mūsu puplakša lielo 
svētību, mēs to vēl maz vācam. Ārzemēs puplaksis brīvā 
dabā reti sastopams augs, tāpēc noderīgs eksportam.

Puplaksis aug vairāk tur, kur nekultivēta, mitra 
zeme, nenosusināti purvi, grāvjos un citās zemās vietās.

Audzēt to var viegli katrā slapjā, purvainā vietā no 
saknēm. Augs ir tik mazām prasībām, ka aug visur tur, 
kur slapjums.

Vāc lapas pirms ziedēšanas, līdz tās pieaugušas. Sil
tos pavasaros tās vāc jau aprīļa beigās, bet parasti maijā, 
jūnijā.

122



75. Rabarbers, ārstniecības jeb drogu
(Rheum palmatum L.)

Rabarbers viens no vecākiem ārstniecības augiem, 
kas kā droga bija pazīstams jau senos Dioskorida lai
kos. Rabarbera dzimtene ir Ķīna, no kurienes tas uz 
Eiropu atceļoja caur Itāliju. Rabarbera sakni ļoti lielos 
apmēros ieved vēl no Ķīnas. Tikai pašā pēdējā la’kā tos 
plašāk sāk kultivēt arī Vācijā un pie mums.

No rabarbera saknes izgatavo vairākas drogas da
žādām kuņģa un zarnu kaitēm. Tad vēl ēstgribas trū 
kumam, dzeltenai kaitei, aknu slimībām, kā arī liesas kai
tei un cietai izejai, tikai ne ilgu laiku no vietas.

Rabarbers der mājsaimniecībai, jo no kātiem gatavo 
ēdienus, salātus, ķīseļus, putojumus, dzērienus un lieto 
etiķa vietā. Ari vīndarītavām  jāņem šis augs vērā. Ra
barbera vīns nevien ļoti garžīgs, bet arī ļoti veselīgs, ar 
kura palīdzību mēs varētu, tāpat kā ārzemju sanatori
jās, iztaisīt dabas ārstniecisku kūri paši savās mājās bez 
lieliem izdevumiem, un šis vīns bez tam ir māgu spē
cinošs līdzeklis.

Bez tam rabarbers ļoti pieticīgs augs, neprasa lielas 
kopšanas un raža pārspēj kartupeļu ražu, jo dod 3 un
4-kārtīgi vairāk.

Mīl pavieglāku māla zemi, dziļi apstrādātu, ar bagātu 
kaļķa saturu.

Smagā māla zemē rabarberu var kultivēt, ja to ba
gātīgi apmēslo ar kūdru un kaļķiem.

Drogu rabarbers atšķiras no parastā rabarbera ar 
gaļrāku stublāju, līdz cilvēka augumam, un stipri šķeltām 
lapām.

Pēc agr. Šēniņa, viena 4—5-gadēja rabarbera sakne 
sasniedzot ap 25 kg svarā. Trešā gadā jau sakne svejrot
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12 kg. Pavairot var rabarberus no sakņu pumpuriem, 
kas pārdošanai neder.

Sēj no sēklām, audzē no saknēm. Vāc saknes vēlā 
rudeni.

76. Rasas krēsliņš (Alchemilla vulgaris L.)

R a s a s  p o d i ņ š ,  k r o k u l a p a s ,  r a s u  p u ķ e ,  
r a s u l e ,  s k r e i t u l e .

Latviski šim augam dots vienkāršs nosaukums. Tur
pretim latīniskais alchemilla latviskā tulkojumā skan bur
vības jeb burvju zāle. Un zinot tās dziedinošās spējas, 
jāatzīst, ka tā tiešām ir burvju zāle. Visur, kur sāpes, 
nelaime, traucējumi, tur rasas podiņam vārds.

Un līdz ko šis auds runā, līdz ko viņš stājas pie 
dziedēšanas, viss dzīst. Klusi, bez sāpēm, vaimanām, 
ķirurga naža un bez bīstamām pēcoperācijas dienām. Pē
dējās patiesībā var saukt par laiku starp dzīvību un nāvi. 
Cik tas ir grūti, zināms katram operētam. Bet kur ras- 
podiņš laikā piekļūst slimībai, tur operācijas nav vaja
dzīgas, tāpat sāpes.

Tas remdē sāpes, izdala audzējus, dziedē brūces, 
tīra un spēcina ķermeni palīdz cukura un tūskas sli
miem, der pret caureju, dizentēriju un asiņošanu.

Cik daudz mirst no iekšējiem  un ārējiem iekaisu
miem un audzējiem! Ja šie slimie pašā slimības sākumā 
būtu lietojuši rasas krēsliņa tēju, apliekamos un kom
preses, tie dzīvotu vēl šodien, jo audzēji nebūtu attīstī
jušies.

Paaugstinātai temperātūrai, sieviešu kaitēm, iekai
sumiem palīdz rasas krēsliņa tēja, kompreses un aplie
kamie, tas pats jālieto pret rozi.
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Ikvienam ieteicams tīrīt ķermeni ar rasas krēsliņa 
tē ju  pavasaros vai rudeņos. „Katrai nedēļniecei," saka 
Kincle, „jādzer dienas 8— 10 šī tēja. Un daudzās, kas mi
rušas no drudža un citām dzemdības komplikācijām 
dzīvotu vēl šodien saviem bērniem un vīriem  par prieku, 
ja to būtu darījušas tūliņ pēc dzemdībām," apgalvo viņš. 
Cilvēkiem ar vājiem muskuļiem, slimīgiem, vājiem bēr
niem, kupem  ļengana muskulātūra, jādzer rasas krēs
liņu tēja.

Daudz kaišu mazina šis klusais brīnumaugs. Liekas, 
ka radītājs no debesīm slacinātu savu dzīvības eleksīru 
rasas veidā uz šo augu, cik tas brīnišķs. Jo, ko mēs zi
nām par tām spožām, kristalbaltām, skaidrām rasas pi
lēm, kas katru rītu, vēl ilgi pēc saules lēkta zaigo rasas 
krēsliņa lapās? Ko dod tās augam, ko mums? . .  Zinām 
tikai to, ka viss, kas vajadzīgs organisma stiprināšanai, 
vielu maiņas uzlabošanai, asins tīrīšanai, atrodams ra
sas krēsliņā.

Katrai sievietei obligātoriski jā tīra katru gadu orga
nisms ar rasuļiem. Vēzis un citas ļaunas slimības vairāk 
samazināsies.

Rasas krēsliņu lieto: tējai, kompresēm, sautēšanai, 
un saspiestas, svaigas lapas tieši uz slimās vietas. Tēja 
jādzer ilgāku laiku 3 reizes dienā pa glāzei. Bet akūtos 
slimības gadījumos 1—2 litrus dienā, lai organismu pa
matīgi izskalotu, atsvabinātu no sliktām, ļaundabīgām 
vielām.

Tējai ņem 10— 15 g uz 14 litra ūdens. Tādu pašu no
vārījum u lieto kompresēm, apmazgājumiem un aplieka
miem.

Vāc visu augu ziedu laikā. Saknes rudenī.
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77. Raudenes (Origanum vulgaris L.)

S a r k a n a s  r a u d a s ,  r a u d a ,  s a r k a n e s ,  l a b -  
d ū ž a s ,  m ā t e s  z ā l e .

Raudenes ir majorānu mežaines un tās, tāpat kā ma
jorānu, var lietot ēdieniem, salātiem, desām. Ļoti labi 
palīdz pret asām sāpēm sieviešu orgānos. Ne mazāk la
bas tās ir ari visādiem krampjiem, katarriem, aknu sli
mībām. Pat epilepsiju tās tīri labi nomierina, lēkmes 
stiprumu mazinot.

Lieto tē ju  un apliekamos. Deguna izsitumiem un 
asām zobu sāpēm eļļu. Astmai, tuberkulozei: tējai ņem 
10—15 g uz 1 litra ūdens un dzer pa 1—2 tasēm dienā.

Pret saaukstēšanos, iesnām un klepu ļoti labi noder 
kā atkrēpošanas līdzeklis.

Vāc visu ziedošo augu ziedu laikā. Raudene zied no 
jūnija līdz septembrim.

78. Retējs (Potentilla tormentilla Schrank.)

R e t ē j u m a  s a k n e ,  r e t e n ā j i .

Retējs gan ir mazs un neuzkrītošs stādiņš, taču tā 
dziedniecības spējas lielas. Ne par velti radītājs to izsē
jis tik bagātīgā mērā pļavās, dumbrājos, mežos.

Sevišķi dziedniecisks retējs skaitās ārējām un iekšē
jām asiņošanām. Pat priekšlaicīgas dzemdības tas spēj 
novērst, ja sievietes, 2—3 nedēļas pirms trešā mēneša, 
lieto katru  dienu retēja sakņu pulveri ar mīksti vārītu 
olu vai olu kulteni.

Pie asiņošanām retēja tēju  lieto ik stundu pa karo
tei. Retējs ir arī ieteicams līdzeklis pret slimām aknām, 
dzelteno kaiti un cukurslimību. Pēdējai var ņemt ari 
tinktūru, kūpi dzej- ik pa 2—3 stundām 5—6 pilienus.
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Retenājs mazina cukurslimo slāpes un līdz ar to dziedina 
pašu slimību. Bet sevišķi retenāju ieteic neārstējam ai 
olbaltumu slimībai, kad olbaltums sāk parādīties urīnā. 
Šo slimību sauc par „albuminurie" un ārstēt to ļoti grūti, 
pat neiespējami. Bet ja slimais dzer katru  dienu 3—4 
reizes retēja tinktūru pa 20 pilienu uzreiz un ja vēl 
viņš tiek mazgāts retenāja tējā, aplikts kompresēm, viņš 
nenomirstot pat pie augstprocentīga olbaltuma satura 
urīnā. Šī slimība sākas daudzreiz no stipra nieru iekai
suma, vai atkal no vispārējās asins saindēšanās.

Paplašinātām un asiņojošām vēnām, tā saucamām 
„caurām kājām" tas ļoti nepieciešams līdzeklis.

Retējs palīdz visur tur, kur jāizdala indīgas vielas, 
jārēgulē asins sistēmas darbība, jāveicina vielu maiņa, 
tāpat tur, kur gļotādas vājums, atslābe. Asins sērgai tas 
arī ieteicams un labi palīdz pie stipras caurejas.

Tad to ar labiem panākumiem vēl lieto pie sliktiem 
nagu iekaisumiem, vaļīgiem zobiem un jēlām smaganām. 
Vājiem, mazasinīgiem, tuberkuloziem un citiem novāji
nātiem organismiem ieteicams retēja tinktūru kādu laiku 
piepilināt pie ēdieniem vai dzērieniem, vai atkal tur pie
likt sakņu pulveri.

Tāpat kā retējs, iedarbojas arī viņam līdzīgs augs: 
piecpirkste — pcrtentilla reptans.

Tējai ņem sakni, 15—20 g uz Va l'tra  ūdens, lieto 3 
reizes dienā pa glāzei. Pulveri ņem 0,5— П/2  g 1—2 rei
zes dienā. Tinktūru lieto 2—3 reizes dienā pa 10— 15 
pilieniem.

Vāc retēja sakni, zemes stumbru pavasaros un ru
deņos.

i i  * * • % • ' сэ.ТМ j i r n  , i
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79. Riteņspolīte — fumarija
(Fumaria officinalis L.)

Šī mazā, no pirmā acu skata tik niecīgā puķīte, kas 
aug visās papuvēs un citos tīrumos, ir ļoti laba. Tā skai
tās pie labākiem asins tīrīšanas līdzekļiem. Sevišķi tā 
labi palīdz visām ādas slimībām, kas saistītas ar nerviem 
un netīrām asinīm.

Riteņspolīte pazīstama arī jau no seniem laikiem kā 
ldba skaistuma kopēja. Vecās māmuļas salasīja to un ar 
visu augu noberzēja seju un rokas. Vēlākos laikos skais
tuma pacelšanai to vārīja pienā un dzēra 2—3 glāzes 
dienā.

Asins tīrīšanai fumarija ar pienu ļoti noderīga.
Skorbutam, skrofulozei, mazasinībai vislabāk node

rēs riteņspolītes svaigā sula. Tā jādzer sākumā 3—4 tēj
karotes dienā. Vēlāk, pēc kādas nedēļas var jau dzert 
sulu pa degvīna glāzītei 3—4 reizes dienā. Var arī sa
vārīt pāris sauju ziedošu fumariju vienā litrā piena un 
dzert pa druskai visu dienu.

Sejas izsitumiem, netīrumiem, pinnēm, plankumiem 
lieto svaigu fumarijas sulu un arī vēl ārēji saberžot ar 
to slimās vietas.

Ziemā, kad svaigas puķes nav vairs dabūjamas, var 
lietot žāvētas. Tāpat žāvētas jālieto tiem, kam svaigas 
nav pieejamas, piemēram, pilsētniekiem. Žāvētās riteņ
spolītes vāra pienā: vienu sauju augu uz vienu litru 
piena. Tējai liek 2—3 tējkarotes uz vienu glāzi vāroša 
ūdens. Kad tēja labi nosegta un ievilkusies, tad to dzer 
ka 2—3 glāzēm dienā. Pienu labāk dzert visu dienu pa 
malkam.

Pavasaros ar riteņspolītēm var izvest labu asinstī- 
rīšanas kūri. Tā dažkārt dod tikpat sekmīgus panāku
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mus, ka dargas vīnogu kūres, kuru dēļ daudzi brauc uz 
ārzemēm.

Fumarijas svaigo sulu drīkst lietot ne ilgāk kā čet
ras nedēļas no vietas.

Fumariju ievāc žāvēšanai, ziedēšanas laikā nogrie
žot vai noraujot visu augu.

80. Roze, meža (Rosa canina L.)
M e ž r o z e ,  v i l k t r ī c e k l i s ,  s u ņ a  r o z e .
Mežroze dziedniecībā ļoti iecienīts stāds. Tās tēja 

nevien garžīga, bet arī dziedinoša. Satur daudz C-vi- 
tamīnu.

Sēklu ogas, kas tik jauki kā tumši sarkanas rozītes 
grezno rožu krūmu, ir ļoti labas nieru un pūšļa tīrītājas. 
Tāpat tās labas pret pūšļa akmeņiem, tikai tādā gadījumā 
tējai jābūt stiprai. Jāliek  vesela karote ogu uz 1 glāzi 
ūdens. Visāda veida nervu slimībām, garajam klepum 
un visām drudža slimībām mežrozes liels atvieglojums. 
Tāpat vājiem un mazasinīgiem.

Mežrožu lapas spēcina kuņģi, mazina kuņģa asās sā
pes, žņaugus.

Kneips ļoti ieteic mežrozes pie asiņojošas urinēša
nas, nej-u kaites, urīngrūtībām, nieru akmeņiem.

Veciem cilvēkiem ļoti ieteicama ir mežrožu tinktūra, 
kas jādzer 1—2 reizes dienā, pa 10— 15 pilieniem. Tā
pat tiem ieteicams liķieris, ko gatavo no ogām sekojoši: 
uz 1 1 ogu ņem 500 g cukura un 3 litri labības degvīna. 
Ogām jāizņem sēklas. Liķiera pudelei jāstāv 8 dienas sil
tumā, tad to nokāš, iepilda no jauna, aizkorķē un lieto 
nelielā daudzumā, no 1—3 karotēm ar tēju vai ūdeni.

Mežrožu tēja apmierina, spēcina, ierosina.
Vāc: ogas, kad tās labi sarkanas, lapas, pašvajadzī- 

bām, kad labi uzplaukušas.
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81. Rūta (Ruta graveolens L.)
Rūta, šī lietuviešu mīlule, kas Lietuvā netrūkst ne

vienā dārziņā un ko tur tik ļoti apdzied, ir un paliek 
ļoti derīgs un veselīgs augs.

Rūta der nepareizai asins cirkulācijai, biežām galvas 
sāpēm, asins pieplūdumam galvā, kad kājas un rokas 
bieži top aukstas, un citām tā tipa slimībām.

Sievietēm pārejas laikā rūtas ļoti ieteicamas, kad 
negaidīti karstumi kāpj vaigos, galvā un bez iemesla 
plūst pār vaigiem un visu ķermeni. Kad karstums ar auk
stumu mainās vairākas rezes denā. Rūtu tējai šos simp
tomus mazinās, stāvokli atvieglinās. Tāpat tā noderīga 
pret reiboņiem.

Ja miegs nedod atpūtu, rītos kāds jūtas noguris, tad 
tēja jādzer katru  vakaru pirms gulēt iešanas, var pie
jaukt arī paegļu ogas.

Arī citām nervozām kaitēm, histērijai, neuralģijai, 
nervozām sāpēm locekļos noder rūta.

Grūtai elpošanai, sirds pārmērīgai klauvēšanai, āt
ram uztraukumam, nevajadzīgām, nepamatotām skumjām 
palīdz rūtas tēja.

Kuņģa sāpēm, vēdergraizēm, cietai izejai un arī pret 
caureju, kā arī menstruācijas sāpēs un traucējumos ļoti 
labi palīdz rūtas tinktūra.

Tējai ņem 3—7 g uz y2 litra ūdens, pēc 5 min. jāno
kāš. Jādzef mazās devās, jo rūta stipra, stipri reaģē. 
Tinktūru ņem 2—3 pilienus ar cukuru vai ūdeni, 1—2 rei
zes dienā.

Rūtu pie mums audzē dārzos. To sēj kastēs podos. 
Vēlāk izstāda dobēs ap 30 cm vienu no otras. Zemei jā- 
būt labai un labi jātīra no nezālēm, kuras rūtas nepanes.
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Vienreiz iedēstīts augs aug un zied ilgi. Ēterisko eļļu dēļ 
rūpniecībā daudz pieprasīts.

Vāc lapas, sākot no jūnija. Visu augu no jūlija līdz 
septembrim.

82. Salvija (Salvia officinalis L.)
Z a 1 b e j a s.

Vecos laikos nebija dārza un dobes pat mazturīgiem, 
kur neaudzētu salvijas. Salvijas ir labas visām slimībām, 
bet it sevišķi liela slava tām  kā asiņu tīrītājām . Tuber- 
kuloziem tās neatsvej-amas, jo mazina nakts sviedrus, 
spēcina un tīra organismu. Klepum, iesnām, kakla kai
tēm ātri palīdz gļotas izdalīt; likvidē visādus' katarrus. 
N iepi pūšļa, plaušu, kuņģa kaitēm ļoti ieteicams lī
dzeklis.

Skorbutam, jēlai mutei, iekaisušām smaganām, gara
jam klepum, gripai, influençai palīdz tēja un tinktūra.

Sevišķi labi ir skalojumi un salvijas apliekamie pie 
chroniskām kakla kaitēm, mandeļu iekaisumiem. Pat 
ļaundabīgie audzēji — vēzis un citi padodoties salvijām, 
ja tās laikā, enerģiski un ilgi iekšēji un  ārēji lieto.

Kneips sevišķi ieteic salviju pret veciem, strutojo
šiem nelabi smirdošiem audzējiem.

Salvijas aug no sēklām un pirmo gadu jau dod kup
lus lapu cerus. O trā un trešā gadā sevišķi laba raža.

Vāc lapas un visu augu otrā gadā.

83. Sētsvija (Bryonia alba L.)
Z o g u  b i e t e ,  ž o g u  v ī t e .

Indīgs, kultivēts, pie visām sētmalēm sastopams 
augs. Stipri pieprasīts medicīnā un zāļu rūpniecībā. Ie
teicams vākt, tikai ļoti uzmanīgi, jo stāds ļoti indīgs. Vāc 
saknes rudenī.
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84. Siena ziedi (Gramina flores)
S i e n a  i z b i r a  s.

Siena ziedus dabū no izžāvētā siena, tam birstot, zem 
kaudzēm un šķūņos.

Lieto iekšēji un ārēji.
Sacietējumiem, tūkumiem, audzējiem, iekaisumiem, 

muskuļu sāpēm, saspiedumiem kā apliekamos, mazina 
karstumu un sāpes. Ausu, kakla sāpēm, iekaisušām man
delēm kā sautējums Joti labs. Tāpat akmenslimībām, 
lēkmēm un krampjiem.

Iekaisušām olnīcām, sāpēm krustos un citām sieviešu 
neasiņojošām, sāpīgām slimībām labi palīdz siena ziedu 
sēdvanna. Pieliek vienu sauju ziedu novārījum u uz 
27—28° C siltas sēdvannas.

Pilnai vannai, kas ļoti labi palīdz ādas izsitumiem 
un visām citām nervozām slimībām, liek 3 saujas ziedu 
novārījumu uz vannas. Pie pūšļa, nieru slimībām, urīn- 
nolaišanas grūtībām iebej: 2 saujas siena ziedu spainī vai 
citā traukā, uzlej vārošu ūdeni, apņem kādu siltu segu 
jeb drānu apkārt un sēd uz garaiņiem 10—20 minūtes. 
Pēc dažām šādām, tik vienkāršām  sutas vannām  grū
tums lielā mērā atvieglosies. Sienu ziedu vannas ļoti ie
teicamās pārtaukotiem un arī tiem, kam vajadzīga ātra 
sviedru izdzīšana.

Tāpat tādas vannas ieteicamas tām personām, kas 
naktī mokas ar cauru miegu un briesmīgiem murgiem, kā 
arī veciem vīriem, kam palielināts prostata dziedzeris. 
Arī siena ziedu kājvanniņas vai kāju aplējumi tādos ga
dījumos jo labi palīdz.

85. Šiliņš, zemes (Euphrasia officinalis L.)
Jau kopš senseniem laikiem, priekš Kristus, zemes 

šiliņš bija pazīstams kā labākais acu dziedēšanas līdzek

132



lis. Tas labi palīdz acu iekaisumiem, acu pūžņiem, ja  pa 
naktīm  uzliek uz acīm šiliņa novārījum a apliekamo — 
četrkārtīgi saliktu, samērcētu linu drēbi.

Vecos laikos to pret acu sāpēm, vīnā izmērcētu, dzē
ruši pat iekšā, katru vakaru pirms gulēt iešanas pa vīna 
glāzei.

Kneips ieteic zemes šiliņu arī pret kuņģa slimībām, 
bet tad gan kopā vēl ar citām tējām. Bet visvairāk un 
labāk tas der vājai redzei, iekaisušām, nogurušām acīm, 
acu plakstiņu uztūkumam, sarkanumam un arī, kad plak
stiņi grūti veras.

Vāc visu augu ziedu laikā, augustā, septembrī.

86. Sinepes, melnās (Sinapis nigra L.)
Sinepes ārstniecībā lieto ļoti plašos apmēros, bet 

gan vairāk ārīgi. Kompreses, apliekamos, spirtu, eļļu, 
plāksteri gatavo no sinepēm. Sinepju pulveri un eļļu 
lieto vannām, kāju  un roku peldēm.

Sinepsēkliņas lieto iekšēji pret ēstgribas trūkumu un 
sliktu gremošanu.

Visvairāk ārstniecībā tiek lietoti sinepju plāksteri, 
kurus speciāli preparētus ieved no ārzemēm.

Sinepju plāksteris ļoti labs ārstniecības līdzeklis 
pret dažādām krūšu un muguras sāpēm. Pie bronchiāla 
iekaisuma, pleurīta, astmas, reiboņiem, akūtām galvas 
sāpēm, mugursāpēm, nervu un zobu sāpēm, grūtas elpo
šanas gadījumā, stiprām  reimatisma sāpēm u. t. t.

Ļoti labi sinepju pulvera apliekamie palīdz ari pie 
cietā klepus, kad krēpas labi neatdalās. Sinepes pielieto 
v isur tur, kur darbība jāierosina, un ari tur, kur kāda 
viela jāizvelk. Sinepes reaģē kā kairinātājas, ierosinā
tājas un izvilcējas.

Sinepju pulveri lieto sekoši: ieber nelielā drēbes
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maisiņā 4—5 karotes pulvej-a, izlīdzina plānā vienādā 
kārtiņā, iemērc uz kādu minūti šķīvī ielietā pasiltā ūdenī 
(karstā nekad, jo tas mazina stiprā mērā sinepju dzied
nieciskās spējas), tad uzliek attiecīgai sāpošai vietai, 
ļauj 5—10 minūtes stāvēt. Kad stipri sāk dedzināt, no
ņem nost.

Daudz reizes sinepes neliek kur sāp, bet blakus, lai 
sāpes vainīgai vietai aizvilktu. Tā lielām galvas sāpēm 
liek sinepes uz kakla kumbra, pakauša, ausu sāpēm, v i
dus auss iekaisumam uz pleca vai rokas lāpstiņas. Ja 
liels asins pieplūdums galvā, — liek pie kāju pēdām, 
kakla. Pie ģīboņa tāpat.

Ja vēderā kāds liels iekaisums, liek pie kājām, pē
dām, uz sāniem. Pulveri lieto kāju, sēdus un pilnai van
nai. Arī ēšanai, dažādu mērču un gaļas piedevām lieto 
sinepju pulveri; daudz patērē arī zaļbarībā.

Tā kā sinepes vēl bez ārstniecības arī barības rūp
niecībā plaši lietots augs, ļoti ieteicams pie mums tās 
vairāk kultivēt.

Sinepes jāsēj agri, rindās, vienā no otras ap 40—50 
cm attālumā, lai labāk var sinepes apkopt. Nezāļu pār
ņemtām sinepēm ātri uzmetas spradži, kas izēd lapas, 
bojā augu. Kur zeme tīra no nezālēm, var arī izklaidus 
sēt, tikai jālūko, ka neapsēj par biezu. Biezs sējums dos 
mazu ražu, rets — lielāku, vairāk pākšu.

Pļauj sinepes, kad pākstiņas metas iebrūnas.
Sēšanai ieteicamas labāk melnās, baltās nav tik stip

ras, tirgū mazāk pieprasa.

87. Staģe (Inula Helenium L.)
Ā l a n t a ,  īstā dārza.

Staģe ļoti derīgs stāds, ko senāk Latvijā audzēja 
plašos apmēros. Bet tagad, diemžēl, visai veselīgais augs
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ļoti maz pazīstams tautas dziedniecībā. Turpretim ap
tiekās tā iecienīta droga.

Senatnē ar staģi saistīja pat burvības. To nēsāja 
kā amuletu, un nēsātājs bija aizsargāts pret ļaunu garu 
iedarbību. Tāpat slikti, ļauni cilvēki nevarēja staģes 
amuleta īpašniekam nekā ļauna nodarīt.

Staģe esot cēlusies, kā vecās teikas zina stāstīt, no 
daiļās Helenas asarām, kad to nolaupīja un no Grieķijas 
aizveda uz Troju, kādēļ izcēlās Homēra apdziedātais Tro
jas karš.

Tādēļ arī senie dabas dziedinātāji alantu dēvēja par 
Helenion.

Circe savu lielo spēku, lielo burvību — pārvērst 
Odiseja pavadoņus par cūkām, esot ieguvusi no alantas. 
Ne mazāk kā brīnuma un burvības zāli, alantu cienīja 
dziedinātāji kaišu un vainu dziedēšanai.

Jau  1884. gadā Dr. Korabs nodeva Parīzes akadēmi
jai darbu, kufā tas alantu uzskatīja un pierādīja par 
vienu no vislabākiem gļotu un krēpu atdalītājiem  līdzek
ļiem un izsacījās, ka alanta saturot tādas vielas, kas pa
darot nekaitīgus tuberkula baciļus vairāk  kā citi pret- 
tuberkulozes līdzekļi.

A lantas sakne spēcina un tīra asinis, asinsvadus, v i
sus elpojamos un gremojamos orgānus.

N av slimību, kuj-ām staģe nederētu vainu dziedēša
nai. Cukura slimiem sevišķi ieteicama, tāpat sieviešu 
slimībās tā  nepiecešama, sevšķi nerēgulārām mēnešrei
zēm un viņu iztrūkumam.

Sakni lieto ar visu mizu ap 10— 15 g uz litra ūdens. 
Sakņu pulveri: nelielu naža galu ar cukuru vai medus 
ūdeni 2—3 reizes dienā. Sakņu tēju  tikai 1 glāzi dienā 
pa ēdamkaj-otei ik pa stundai vai divām. Pret gremo
jamo orgānu kaitēm, cietu izeju, kuņģa slimībām Un vē
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dergraizēm. Pret žults, niej-u un pūšļa aJcmeņiem visla
bāk lietot tinktūru.

Pret elpojamo orgānu slimībām: iesnām, tuberkulozi, 
bronchītu, astmu, plaušu katarru der ekstrakts 0 ,1 ^2  g 
ar ūdeni 2—3 reizes dienā.

Un tā kā visvieglāk ir no vainām izsargāties, tad  visi 
tie veselie, kas disponēti uz kaut kādām augšā minētām 
slimībām, izsargāsies no tām, ja iepriekš kādu laiku pa
dzers Ķīnas tējas un kafijas vietā ālantu. Tikai ne stipru, 
jo tad tā nav vairs veselīga.

Pie mums alanta maz vairs sastopama, tikai vēl da
žos vecos dārzos kā krāšņuma augs. Audzēt ieteicams. 
Daudz drogu no tās pagatavo, bez tam to vēl ieved daudz 
no ārzemēm.

Aug stipri mitrā, bet ne purva zemē. Jāsēj dobēs, 
tai pašā vasarā vai rudenī, vai nākošā pavasarī jāpār
stāda ap 50 cm atstatu ļoti saulainā vietā. O trā gadā, 
kad stublāji jau  krietni paauguši, t. i. jūnija beigās vai jū 
lijā, tos nogriež, lai rudenī varētu  saknes lietot. Trešā 
gadā saknes būs vēl lielākas un vērtīgākas žāvēšanai, jo 
lieto un pārdod tikai zemes stumbrus un saknes. Saknes 
stipri jālej. Zeme jāirdina, nezālēm nedrīkst ļaut vaļu.

Saknes un zemes stumbrus žāvē ar visu mizu, sa
griežot nelielos gabaliņos, resnākos gareniski pārgriežot. 
Var savērt arī diegā.

88. Staipekļi (Lycopodium clavatum L.)

Z a ķ a  l ē c i e n i ,  s t a i p e k ņ i .
Staipekļi vislabāk noder dažādām pūšļa slimībām, 

pūšļa iekaisumiem, katarriem, pat atrofētai pūšļa darbī
bai un triekas ķertam pūslim. Tāpat staipekļi labi pret 
urīnnolaišanas grūtībām.
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Skrofuloziem un vājiem  ļoti ieteicams kadu laiku pa
dzert staipekļu tēju.

Ļoti labs līdezklis ari ādas nervoziem izsitumiem un 
ēdēm.

Visvairāk tiek lietots ārīgi staipekļu ziedu pulveris 
mazgājumiem un apkaisījumiem, sevišķi mazbērniem.

Tēju nedrīkst daudz dzert, tikai 1 tasi dienā. Jāga
tavo 1—4 g uz 1/2litra ūdens.

Staipekļiem piemītot vēl arī citas, nepazītas dzied
nieciskas spējas, par kurām vēl nekā nezinām. Jaunākā 
laikā staipekļiem pieraksta radioaktīvas īpašības, bet no
teiktu zinātnisku pierādījum u par to vēl trūkst.

Staipekļus vāc — maijā visu augu. V asarā — jū 
lijā, augustā augu sporas.

Sporu iegūšanai jānogriež visa ziedu jeb sporu vār
piņa. Nogrieztās vālītes saliek stikla burkā un noliek 
saulē, lai gatavojas. Pēc tam izklapē un izsijā.

89. Stārka knābis jeb lauku ģerānijā
(Geranium Robertianum L.)

G a n d r e n e .
Stārka knābi labi var pazīt pēc knābveidīgā ziediņa. 

Šo tik visai labdarīgo un veselīgo augu deviņpadsmitā 
gadu simtenī ķīmiskā farmācija bija gandrīz jau nostrī
pojusi savā drogu sarakstā. Bet pašā pēdējā laikā, kad 
bioķīmiskie pētījumi bija atraduši, ka šim augam piemīt 
radioaktivitāte, to atkal sāka ievērot un celt godā.

Dabas dziedniecības piekritēji izlieto šo mazo pu
ķīti kā labu līdzekli pret daudzām slimībām.

Stārka knābis ir labs līdzeklis asiņu tīrīšanai, it īpaši, 
ja organismā ieviesies ļauns traucējums.

Tas ļoti labs palīgs ir arī iekaisumiem — kā iekšē
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jiem, tā ārējiem, jo stārka knābi pieskaita pie labākiem 
izvilcējiem līdzekļiem. Bet tikpat labi šis augs. ari sa
velk, tīra un dziedē.

Paracelzs ieteic stārka knābi lietot kopā ar rūtu 
(Ruta graveolens). Ņem vienu daļu stārka knābja un 
tikpat rūtas, labi sajauc un tē jai ņem divas tējkarotītes 
uz vienu glāzi vāroša ūdens. Vēl labāk, saka Paracelzs, 
ja abus šos augus saberž pulverī un tad ber uz sviestmai
zēm vai liek pie dārzājiem. Tāds sajaukums labi palīdz 
drūmam, nospiestam garastāvoklim, vājai sirdsdarbībai, 
mazam pulsam, pazeminātam asins spiedienam, vājumam, 
grūtai urinēšanai. Pēdējai vēl būs jūtamāki panākumi, 
ja nieru un pūšļa apvidū uzliks siltas stārka knābja kom
preses.

Ja kādam bieži pa degunu tek asinis, tad stārku 
knābja tēja jāievelk degunā vai atkal jāieliek tur svai
gas šī auga lapas.

Ja mātēm trūkst piena bērna ēdināšanai, stārka 
knābja tēja jādzer pa 1—2 glāzēm dienā.

Kādas Vircburgas slimnīcas ārsts ārstējis ar šo augu 
cilvēkus ar sliktu dzirdi un redzi. Tādos gadījumos viņš 
piesējis saberztus un saspiestus augus ar visām lapām 
slimniekam pakausī. Vēl labāki panākumi esot, ja augu 
neliekot uz kakla, pakausī tikai vienu kārtu, bet gan sa
sienot mazākās buntītēs: 2—3 kopā un piesien tās kak
lam ar linu drēbi.

Tai pašā laikā slimniekam jādzer arī stārka knābja 
tē ja  2—3 glāzes dienā. Varot svaigās lapas likt a rī au
sīs  un degunā. Redze un dzirde uzlabojoties jūtamā 
mērā. Nedrīkst tikai augu turēt pie ādas ilgu laiku, bet 
10—20 minūtes, augstākais 30 min., jo stārka knābis 
stipri velk.

Ja nav savvaļas stārka knābja, tad var lietot arī ista
bas ģerāniju. Bet visspēcīgāk iedarbojoties stārka
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knābji, kas aug laukos, kalnos, un it īpaši tie, kas aug uz 
mūriem, klintīm. Tie, kam iesārtas lapas, esot — spēcī
gāki.

Nie^u un pūšļu iekaisumiem un akmeņiem jo jūtami 
palīdz tē ja  un apliekamie pūšļa un nieru apvidū. Ja  nav 
dabūjams svaigs augs, tad var izsutināt ar nedaudz ūdens 
žāvētu augu un siet klāt. A rī ģiktij, reimatismam un 
išiasam tas noder.

Krūšu dziedzeru tūkumiem un sacietējumiem labi 
palīdz svaigs stārka knābis, ja to ilgāku laiku piesien 
vainīgai vietai un dzer tēju.

Tēja liek 2—3 tējkarotes kaltētu, saberztu augu uz 
1 glāzes vāroša ūdens.

Vāc visu augu. Rudeņos sakni.

90. Strutene (Chelidonium majus L.)

Z o b u  z ā l e s ,  t ū s k a s  z ā l e ,  a s i n s  p u ķ e ,  
k ā r p u  z ā l e  (Talsu apriņķī).

Kas gan nepazīst šo kārpas puķi! Mazie ganiņi cī
tīgi vien to lasa un cits citu „dakterē" ar vislielāko rū
pību pret kārpām.

Kārpas apziež ar dzelteno strutenes pienu, nožāvē. 
Varžacis apziež ar strutenes pienu, vēl labāk, ja tām 
klāt pieliek ķiploka sulu. Pēc 3—4 dienām varžacis iz
mērcē sodas ūdenī, noņem virsējo ādu, un ja  nav visa 
acs izkritusi, atkārto vēl reiz šo procedūru. Strutenes 
tēja ļoti noderīga trombozēm, paplašinātām vēnām, no- 
pampušām kājām. Un vēl labāk tās uzlabo dziedzeru 
darbību. Sekmē lielāku urīnatdalīšanos. Ļoti labi paceļ 
kuņģa un zarnu darbības spējas, ietekmē aknu un žults 
darbību. Der pret dzelteno kaiti, žults akmeņiem, trau
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cētu liesas darbību. Ierosina labāku caureju. Strutenes 
mazina arī sāpes.

Daudzi vecie dabas ārsti tās ieteica arī pret vēzi sā
kumā. Ja lieto strutenes pret audzējiem, tad ļaundabīgi 
audzēji nepārvēršoties vēzī. Ļaundabīgiem audzējiem 
vislabākā ir svaiga sula.

Strutenes ieteic arī pret tuberkulozi. Ņemt 40—60 g 
svaigu sakņu uz x/2  litra degvīna, lai 7—8 dienas ievel
kas. Pēc tam nokāš un dzej: 2—3 reizes dienā pa tē jka
rotei ar ūdeni.

Struteņu tēja ļoti labi noder arī tūskas dziedināšanai.
Kuņģa, zarnu, aknu sāpēm ieteic lietot tinktūru, 

5— 10 pilienus 2 reizes dienā.
Tējai ņem 10—15 g uz 1 litra ūdens. Dzej- 3 reizes 

dienā pa mazai tasītei. Ar strutenēm nevajaga pārspīlēt. 
To sakņu sula tik stipra, ka rada rokās iekaisumu, pat 
tulznas. Tamdēļ mazas devas. Strutenes ļoti ieteica
mas kā organisma tīrīšanas līdzeklis pavasaros.

Kā spēcīgs lietus noskalo pavasaj-a netīrumus no lau
kiem un sētām, tā strutene pavasarī izskalo organismu 
no sliktām vielām un ziemas nogulsnēm.

Aug visur. •
Vāc visu augu maijā un saknes aprīlī,

91. Sūrene (Polygonum aviculare L.)

P u t n u  s ū r e n e ,  m a u r u  s ū r e n e ,  c ū k u  m a u r s .
Sūrene vai cūku maurs aug visās sētmalēs, grāvj- 

malās, visvairāk sētvidos.
Tai neviena vieta nav slikta, neviena zeme nepiemē

rota. Mālzeme, smiltājs — vienalga, sūrenei katra zeme, 
katra vietiņa labu labā. Visur tā aug griezdamās, velda
mās kā zaļš, biezs zāļu vilnis.
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Mēs katru dienu nevērīgi bradājam sūreni kājām, 
nenojaušot, ka tā viens no iecienītiem ārstniecības zāļu 
augiem.

Govis, zirgi, cūkas un citi mājas kustoņi gan atzīst 
viņu vērtību, gardu muti tiesājot zaļo m aura zāli. Tikai 
mums paliek noslēpums, kā vārdā viņi to dara.

Dziedniecībā sūrene der visur tur, kur nepieciešama 
tīrīšana. Tā tīra asinis, plaušas, kuņģi, nieres, bronchus 
un citus piesērējušus, nederīgām  vielām piesātinātus or
gānus. Pārskābinātam ķermenim tā ļoti noderīga, tāpat 
arī cukurslimībai.

Nie^u akmeņiem, žults un pūšļa akmeņiem sūrene 
ļcti laba, jo tā nevien kā kausē minētos akmeņus, bet 
mazina ari sāpes, lēkmes asumu.

Tad vēl to ar labiem panākumiem lieto pret zarnu 
un kuņģa brūcēm, čulgām. A rī baltiem ziediem.

Tējai lieto visu augu, 15—25 g uz y2 litra ūdens,
1—2 gāzes dienā. Nierēm, akmeņiem, cukurslimiem ik 
pa 2 stundām pa ēdamkarotei.

Vāc ziedošo augu no jūlija līdz septembrim.

92. Šautra (Archangelica officinalis Hoffm.)

S t r i e b u l i s ,  g ā r š a ,  z i r g a  s t o b r i  s, l i e l a i s  
z i r g d z e n ā j s .

Vecos laikos šautra tika pieskaitīta svētām zālēm. 
Ar tās palīdzību varēja dziedināt visas ļaundabīgas sli
mības, pat mēri aizdzīt.

Vecie dziedinātāji šautru  uzlūkoja kā visa ļauna iz
dzinēju, pretindi visām indēm. Pastāvēja ticība, ka 
šautru iesvētījis pats archieņģelis, tāpēc to ar nosauca 
viņa vārdā par „Archangeliku". Vāciski to vēl tagad 
sauc par eņģeļa un svētā gara sakni.
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Šautra tiešām dziedniecībā ieņem augstu vietu. Vi
sas iekšējās vātis un plīsumus tā palīdz dziedināt, palīdz 
izsargāt no ļaundabīgiem strutojumiem, saindēšanās.

Sevišķi laba tā iekšējām kaitēm ja šautras sakni 
vāra vīnā un tad lieto, dažas karotes ar tēju kopā dzer
2—3 tases dienā.

Arēji ļoti labi der vēl šautras apliekamie vai kom
preses. A rī akūtām, asām sāpēm, kas pēc uzklājumiem 
pāriet ātrā laikā.

Šautras pulveris ļoti ieteicams ģiktij un skorbutam, 
tāpat podagrai.

Visām plaušu vainām, tuberkulozām personām, bet 
it sevišķi plaušu un krūšu plēves iekaisumiem šautra 
labs palīgs.

Šautra ierosina ādas darbību un iespaido nervu 
sistēmu, tā ātri vien atdod novājinātam  ķermenim spēku 
un labi palīdz visur tur, kur spēki slimajam sāk jau 
izzust.

Ļoti ieteicams līdzeklis visiem veciem, nespēcīgiem 
un maziem, vājiem  bērniem un atmiņas trūkumā.

Pret visāda veida tīfiem šautra neatsverama, to dze
rot ātrāk dzīst zarnu brūces, jo tā uztur spēku.

Ļoti jāvēlas, lai šautru vairāk dēstītu dārzos, jo dabā 
tā visur nav atrodama. Aug no sēklām un saknēm mit
rākās vietās.

Daudz šautru  nevar lietot, jo tā ļoti stipra. Jāliek 
ne vairāk kā 5— 10 g uz V2  ^ tra ūdens, dzer 2—3 tases 
dienā.

Šautru vannas ļoti spēcina nervozos un vājos, Liek 
150—200 g sakņu uz vannas.

Bez tam vēl šautra kā garžviela ieteicama ēdieniem.
Vāc sakni un visu augu.
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93. Tauku sakne (Symphytum officinale L.)
K a i s l ā z a l e ,  g l u m ā, g l u m e n e .

Tauku sakne ļoti labs līdzeklis krūšdziedzeļru iekai
sumiem un krūšu sacietējumiem.

Tauku zāle iedarbojas kā laba sadalītāja, sāpju rem
dētāja, sacietējumu m īkstinātāja un šķīdinātāja, kairi
nājumu mazinātāja.

Krūšu un plaušu kaitēm ļoti noderīga, jo mazina 
klepu, atdala krēpas, tīra  elpojamo orgānu vadus, spē
cina visu organismu.

Un tā kā tauku sakne laba sāpju un kairinājumu 
rem dētāja un sliktu vielu šķīdinātāja, tad viņa ļoti palīdz 
kaulu sāpēm, saspiedumiem un ģikts tūkumiem, ģikts 
kaulu izveidojumiem. To lieto arī pret asiņošanu.

Asiņošanai vislabāk der sakņu pulveris. Kāju vai
nām lieto tēju, apliekamos un kompreses.

Kaulu plēves iekaisumam, saspiedumiem, kompre
ses un apliekamos gatavo ar tauku saknes tinktūru un 
ūdeni.

Tēju gatavo no saknēm, ņem 5—20 g uz y2 litra 
ūdens.

Tā kā tauku zāle bagāta minerālvielām, to nedrīkst 
dzelzs traukos gatavot, jo tad tēja top zilgani melna, bet 
gan emaljētos.

Tauku zāli var ļoti labi lietot arī ēdieniem, tā ļoti 
garžīga, iesaldena, jo satur cukuru, stērķeli. 2ēl tikai, 
ka maz to pazīst un lieto. Senlatviešiem tā gan laikam 
būs bijusi pazīstama, jo vecās dārzu vietās to vēl atrod. 
Senos laikos tauku zāli, kā vecmāmuļas vēl zina stāstīt, 
lietojuši starp citu arī vēderzālēm, pret caureju, bet se
višķi krūšu kaitēm.

Jāvēlas, kaut mūsu nabadzīgajam sakņu un augu
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galdam pievienotos tauku zāle, šī tik visai veselīgā, dzie
dinātāja sakne.

Audzē no sēklām un saknēm, tās sadalot. Mīl labu, 
pamitru zemi. Sēj agrā pavasarī kastēs. Vēlāk izstāda 
ap 30 cm atsatumā. Otrā gadā saknes jau var lietot un 
arī dalīt.

Vāc saknes agrā pavasarī un vēlā rudenī. Ietei
camāk ievākt rudenī. Lieto tikai saknes.

94. Timiāns (Thymus vulgaris L.)
Ļoti ieteicams garžas augs, kuru lieto salātiem, zaļ

barībai, gurķu skābēšanai un daudziem ēdieniem.
Timiānu lieto arī daudz slimību dziedināšanai. Se

višķi labi timiāns iedarbojas tur, kur krampjveidīgas sā
pes un lēkmes, kā sāpju dzesinātājs, lēkmju mierinātājs. 
Pret visām sāpošām sieviešu slimībām timiāns ļoti ietei
cams, tāpat migrēnām un citām nervozām galvas sāpēm. 
Nenoteiktas, mainīgas nervu sāpes ķermeņa vienā vai 
otrā vietā apklusina dzej-ot tim iāna tēju.

Prof. Fišers silti ieteic timiāna ekstraktu pret gajo 
klepu. Timiāna labās īpašības pret šo klepu prof. Fišers 
atradis pats pie saviem bērniem. Timiāna ekstrakts ne- 
vien kā mīkstina klepu, labi atdala krēpas, bet lielā mērā 
mazina arī klepus grūtās lēkmes, bērni vieglāk atklepo. 
Tējai pret gaj-o klepu ņem 10— 15 g uz puslitra ūdens, 
vāra 10 minūtes, pieliek medu, dzej- pa tējkarotei ik 
stundu. Pēdējā laikā timiānu ar labiem panākumiem 
lieto arī pie krupa un difterīta epidēmijas laikā, lai iz
sargātu bērnus no minētām slimībām kā arī visur tur, kur 
vajadzīga laba gļotu atdalīšana.

Ekstraktu lieto 2—3 tējkarotes dienā, lieliem līdz 
3 ēdamkarotes, ūdenī atšķaidītu. Timiāna sīrupu un 
tēju, pieliekot brūno cukuru vai medu, lieto ik pa stundu 
1 tējkaroti.
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Timiānu ieteic arī tuberkuloziem un citiem plaušu 
slimiem. Tas labs arī ar enfizēmu sirgstošiem.

Timiānu sēj dobēs, agrā pavasarī. Tikai mitrā 
zemē, jo timiāns grūti dīgst. Ja vasarā vēl sējums do
bēs nav sadīdzis, nevajaga sēt par jaunu. Timiāns pats 
uzdīgs, tikai vasarā vēlāk vai pat rudenī, lietus laikam 
iestājoties, un otrā gadā izaugs jo liels un dižens augs. 
V ar ari sēt siltumnīcās, lecektīs agri un vēlāk izstādīt 
30 cm vienu no otra atstatu.

Vāc visu ziedošo augu.

95. Trūkuma zāle (Herniaria glabra L.)
Trūkuma zāle vispirms ļoti labi palīdz slimībai, ku

ras vārdā tā nosaukta, t. i. trūkuma kaitei. Tad it visām 
urinvadu slimībām. Trūkuma zāli skaita pie labākiem 
urīnsistēm as dziedinātājiem augiem.

Šai tējai piemīt sliktu vielu šķīdinātājas īpašības. 
Bez tam  to vēl uzlūko par labu urīndzinēju. Ļoti labi 
palīdz pūšļa, nieru katarriem , niepi un pūšļa iekaisu
miem, akmeņiem.

Pret urinvadu slimībām sevišķi labi iedarbojas trū
kuma zāle kopā ar miltenājiem. Liek pusi uz pusi.

Tējai ņem ap 10—20 g uz 1 litra ūdens. Dzer 2—3 
tases dienā.

Aug bieži visur tur, kur sausa, smilšaina zeme.
Vāc visu ziedošo augu no jūnija līdz septembrim.

96. Tūsklapas (Petasites officinalis Mnch.)
M ē r u  s a k n e ,  b a l t ā s  l a p a s ,  m ā l i ņ u  l a p a s ,  

V ā c z e m e s  d a d ž i .
Tūsklapas vairāk lieto ārēji, apliekamiem pret uz

tūkušām mandelēm, tad kaistošiem iekaisumiem.
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Iekšēji to lieto tapat kā lepeni, jo tas lapas arī le- 
peni atgādina.

Mēra laikā ne tikai tūsklapas lietojuši tējā, bet sakni 
esot nēsājuši arī klāt, un kam tā bijusi, tas nesaslimis 
ar mēri.

Ļoti labi noder pie klepus, aizsmakuma, šaurām krū
tīm, savārot tās vīnā un pieliekot medu. Sevišķi labi 
iedarbojas, ja to lieto ar miežu putraimiem, rīsu vai auzu 
pārslu tumēm.

Tumes kopā ar tūsklapām un sakni neapnīk un stipri 
veicina ēstgribu. Tādā veidā kopā ar graudēdieniem tās 
ļoti ieteicamas mazasinīgiem, vājiem, kuņģa un zarnu 
slimiem, kam daudz, līdz apriebumam jāēd tumes.

Tējai ņem 1 tējkaroti sakņu uz 1 glāzi ūdens.
Vāc saknes pavasarī un rudenī, pašvajadzībām la

pas, kad tās labi uzaugušas.

97. Uzpirkstenes (Digitalis purpurea L.)
Ļoti indīgs, dārzā audzēts augs. Farmācijā ļoti pie

prasīts.
No uzpirkstenes pagatavo daudzus preparātus, jo di- 

gitālis ieiet kā sastāvdaļa daudzos medikamentos pret 
sirds slimībām.

Tikai slimnieki paši gan, bez ārsta paraksta, uz
pirksteni nedrīkst lietot, jo tā  ļoti indīga, ātri un spēji 
iedarbojas. Un ne katrai sirds slimībai arī piemērota. 
Jo ir sirdsslimības, kur tās lietošana var būt pat liktenīga.

Bet tā kā šo augu aptiekās plaši izlieto un vēl pa 
lielākai daļai ieved no ārzemēm, tad  ļoti ieteicams to vai
rāk pašiem kultivēt. Vēl jo vairāk tādēļ, ka uzpirkste
nes kultivēšana nav grūta. Tā neprasa diezin kādu 
zemi, tāpat tai nevajaga lielas kopšanas.
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Augs divgadējs, mīl sauli un aizvēju. Vislabāk iz
dodas trūdu zemē, vieglā, smilšainā.

Jāsēj pavasarī siltumnīcās vai kastēs. Pēc tam jā
izstāda.

No šā auga medicīnā lieto tikai lapas. Vāc lapas 
bez kātiem, kad ziedi pavisam sarkani. Uzglabā slēgtās 
stikla vai skārda burkās, sausā vietā, jo mitrums lapām 
kaitīgs.

Audzēšana labi atmaksājas.

98. Vārpata (Triticum repens L.)

C i e s a ,  v ā r p u  z ā l e .

Sī neciešamākā nezāle tomēr izrādās laba zāle. Jo 
vārpata ne tikai dziedē, bet arī palīdz kā spēcinošs barī
bas produkts.

Sevišķi tā ieteicam a cukurslimiem, jo aizstāj cukur- 
vielas, pēc kujrām cukurslimiem tik ārkārtīgi liela tiek
sme. Baudot vārpatas tēju, gatavojot no vārpatas ēdie
nus, cukurslimie nejūt vairs tik asu cukura trūkumu, cu
kura lielo alku.

Bez tam vēl vārpata  der kā labs atkrēpošanas lī
dzeklis pie sagļotojušamies plaušām un bronchiem. Ne 
sliktāki tuberkuloziem, mazasinīgiem, vājiem, slikti a t
tīstītiem , vārgiem bērniem. Tad pret ādas izsitumiem, 
urīnskābi, liesas kaiti.

Cik labi vārpata palīdz krēpu atdalīšanai, tikpat 
labi tā  iedarbojas kā sviedru dzinēja. Tāpēc vārpatas 
tē ja  ļoti ieteicams dzēriens visiem slimiem ar paaugsti
nātu temperatūru.

Ģikts, reimatisma slimiem un arī slimiem ar sliktu 
asins sastāvu vārpata ļoti ieteicama. Bet vēl ieteica
māka tā  ir kā asins un ķerm eņtīrīšanas līdzeklis pavasa-
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ros. Šādai kūrei visieteicamākā ir svaiga vārpatu sula. 
Uz 2 daļām sulas ņem 1 daļu ūdens.

Tējai un sulai lieto vārpatas zemes stumbrus.
Vāc zemes stumbrus pavasaros vai rudenī. Visu 

augu pašvajadzībām.

99. Velnābols (Datura stramonium L.)

B a l t ā s  d r i ģ e n e s ,  s ē t ā b o l s ,  t r a k u m a  
ā b o l s ,  v i l k a  ā b o l s .

Ļoti indīgs augs. Sevišķi daudz pieprasīts ārzemēs 
zāļu rūpniecībā.

No sēklām un lapām gatavo daudzus nervus mieri
nātājus preparātus, tā ka farmācijā ļoti lielos apmēros 
to  patērē.

Sevišķi pēc sēklām lieli pieprasījumi, jo tās pieprasa 
ārzemēs atropīna izgatavošanai. Savvaļā reti sastopams.

Silti ieteicams to kultivēt, jo tirgū pieprasīts. Audzē 
no sēklām. Bet tā kā tie sevišķi jūtīgi pret salnām un 
aukstumu, ieteicams ieaudzēt no stādiem, kuj-us var da
būt Bulduru dārzkopības skolā.

Vāc lapas auga ziedēšanas laikā, sēklas, kad gatavas.

100. Vērmeles (Artemisia absinthium L.)
Vērmeles ārstniecībā bija pazīstamas jau priekš 

2000 gadiem un no diezgan komiskas puses. Ar vērm e
lēm dziedināja nelaimīgie vīri savas sievas, t. i. ne visi 
vīri, bet tie, kuj-u dzīves otra puse bija gadījusies īsta 
Ksantipe. Un tādas Ksantipes, kā vecās augu ārstniecī
bas grāmatās lasāms, bijušas arī jau  senos laikos.

Jaunākā laikā niknas un ķildīgas dabas apzīmē par 
žults un skābām dabām.
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Vērmeles ar vislabākiem panākumiem palīdz norē- 
gulēt pareizu vielu maiņu. Un šām nelaimīgajām sie
vām, pēc tautas parunas:

„Man bij tāda sieva mājās,
Kas ar visiem pakšiem bārās,"

nekait nekas cits, kā nepareizi funkcionē žults, nervi, un 
galvenais, ir ļoti slikta vielu maiņa. Organisms nespēj 
aizvākt sliktās atkritum u vielas, tās paliek ķermenī, uz
trauc un saskābina ne tikai ķermeni, bet arī psīchi.

Un tā kā cilvēki vainas un neizdevības nekad ne
meklē sevī, bet apkārtnē, tad arī iznāk, ka dusmo ne ti
kai vīram, kalponēm, bet visiem pakšiem.

Vērmeles arī ideālākās zāles visām kuņģa, žults, 
aknu un liesas slimībām, gāzēm un sliktai ožai mutē un 
degunā.

Mazasinīgiem, tuberkuloziem, skorbuta un podagras 
slimiem, saaukstētiem, gripas un tīfa slimiem ļoti palīdz 
vērmeles.

V ar dzert vērmeļu tē ju  tasi dienā, vai ik pa stundu 
pa 2 ēdamkarotēm. Vai atkal piebērt vērmeļu pulveri 
minētiem slimniekiem pie ēdiena.

Visām nervu slimībām, bet it sevišķi hipochondrijai, 
histērijai, melancholijai, dzīves apnikai, pašnāvības do
mām, neuralģiskām sāpēm ļoti noder vērm eļu tēja. At
miņas spēcināšanai ļoti ieteicams līdzeklis. Ar ne mazā
kiem panākumiem to lieto pret mugurkaula sāpēm un 
kaitēm.

Burtličiem, krāsotājiem, tāpat māksliniekiem, kam 
ar indīgām krāsām daudz darīšanu, ļoti bieži jādzej- vēr
meļu tēja vai vērmeļu vīns, jo tas palīdz indīgas vielas 
iznīcināt.

A rī tiem, kam tārpi, kā cērmes, spalīši un citi, vēr
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meļu tēja ļoti ieteicama. Tikai ilgu laiku no vietas ver- 
meles nav ieteicamas lietot, bet ar starplaikiem.

Vērmeļu eļļu ar labiem panākumiem lieto ārīgi, iz
situmiem, sacietējumiem, saspiedumiem un līdzīgām kai
tēm. Tām noder arī vērmeļu apliekamie. Ausīm, ja labi 
nedzird, lieto vērm eļu tvaikus.

Tējai ņem 5—15 g uz puslitra ūdens.
Vērmeles izdevīgi kultivēt, jo tās, izņemot dēstī

šanu un vākšanu, citas apkopšanas, neprasa, bet aug v i
sur. Sevišķi labi padodas smilšu zemē un vieglā, sausā 
mālā. Aug no sēklām un dalot saknes. Iesēj agrā pa
vasarī.

Vāc lapas un visu ziedošā auga galotni.
Pieprasījums tirgū liels, cenas labas.

101. Vībotne (Artemisia vulgaris L.)
Vībotni ieteic daudzi ārsti, kā Dr. Hufelands, Franks, 

Richters un Trīblers, par radikālāko epilepsijas — k rīta 
mās kaites dziedinātāju.

Dr. Trīblers epilepsijas ārstēšanu izdara sekoši: īsi 
pirms lēkmes sākšanās slimais jānoliek gultā, labi silti 
jāsasedz un jādod dzert 1 glāze silta viegla alus ar 1 tē j
karoti vībotņu pulvera. Ja slimnieks sāk svīst un viņam 
slāpst, tam vēl var iedot kādu glāzi viegla alus bez pul
vera. Šāds devums izsauks vienam ātrāk, otram vēlāk 
sviedrus. Kad slimnieks vairs nesvīst, tam uzģērbj 
sausu, siltu veļu un ļauj mierīgi gulēt. Ārstēšanas laikā 
slimnieks jāizsarga no visāda veida uzbudinājumiem un 
uztraukumiem. Tāpat alkoholiskus dzērienus, izņemot 
minēto alus porciju, slimais nedrīkst lietot.

Pēc Trīblera vārdiem, daudzreiz viens vienīgs šāda 
veida vībotņu izlietojums jau izārstējis epilepsiju. Bet
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dažiem slimniekiem tas jaatkārto vairakas reizes. Ie
teicams šādu ārstēšanos izdarīt zem ārsta kontroles.

Kincle nevar v ien  diezgan ieteikt visiem vājiem, 
mazasinīgiem, ar dzelteno kaiti sirgstošiem un nervo
ziem dzert vībotņu tēju.

Šveices ārsti pēdējā laikā vībotnes un vērmeles pie
lieto tuberkuloziem, dodot 3 ēdamkarotes tējas dienā.

Tējai ņem 10— 15 g uz 1 litra ūdens. Bērniem pret 
krampjiem, tārpiem, kā  cērmēm un spalīšiem, vībotnes 
ļoti ieteicamas. Bērniem jādod tikai trešā daļa no mi
nētā daudzuma.

Izsitumiem sejā ļoti palīdz vībotnes, gan sautētas 
vai svaigas saspiestas lapas. Pret bezmiegu labi noder 
svaigas vībotņu lapas vai arī žāvētas sautētās, piesienot 
tās pie kājām un galvas.

A rī seniem latviešiem vībotne bija ievērojama zāle. 
Ne mazāk kā papardes, tie pazina arī vībotnes dziedi
nātāju  spēku, par ko daudzina ne v iena vien tautas 
dziesma:

Visa laba Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņa vakarā:
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanājis āboliņš.

Kā vībotnes lietotas ari pret sieviešu slimībām, lie- 
sekošā daina:

Mana māte citas sievas 
Vībotnītēm izārstēja;
Treji, pieci vakariņi 
Vībotnītēs sutināja.

Bez tam vēl vībotnes sakne ieteicama garžviela. 
Lieto muskātriekstu vietā. Pēdējo pie mums patērē diez
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gan daudz un ieved no ārzemēm, kam ēr vībotņu saknēm 
pilnas visas sētmalas . Sevišķi labi tā garžo pie zivīm.

Vāc augustā un septembrī visu ziedošo augu, saknes 
un zemes stumbrus. No saknēm ņem tikai jaunākās, tie- 
pilnas visas sētmalas. Sevišķi labi tā garžo pie zivīm.

102. Vīgrieži (Ulmaria pentapetala Gilib. 
Filipendula ulmaria Max.)

V ī g r i e z e s .

Kad vīgrieži smaržo, tad zemenes gatavas, siena 
laiks klāt. Un griezes griezieni tvanīgās jūnija naktīs 
jaucas ar ierūgteni saldo vīgriežu smaržu. Vīgrieži va
saras nakts mēnesnīcā ir burvīgi, bet dabas dziedniecībā 
vīgrieži ir sevišķi labi dziedinātāji. Tikai žēl, ka šo 
skaisto augu, kas noderīgs ārstniecībā no ziediņa līdz 
saknei un ar ko pilnas pļavas un krūmāji, ieved no ār
zemēm.

Nabaga vīgrieži skumst par to! Ar savu saldo, rei
binošo smaržu tie mums atgādina: ievāc, lūdzu, manus 
ziedus, lapas un saknes, jo es viss esmu tev noderīgs.

Vīgrieži dziedē daudzas slimības. Sevišķi labi tie 
palīdz vājiem, uztrauktiem un sāpošiem nerviem.

Neurastērijai un neuralģijai tie ļoti derīgi, tāpat bez
miegam, cauram miegam, murgiem. Epilepsijas slimiem 
tie mazina lēkmes. Un tik grūti ārstējamai slimībai, 
kāda ir nerva trigeminus iekaisums, tie mazina šausmīgi 
mocošās galvas sāpes. Pret minēto slimību vīgriežu tēja 
jādzer 2—3 tases dienā vai jāņem 2—3 vīgriežu sakņu 
pulvera vīnā.

A rī trakuma sērgai vīgrieži der kā nomierinātāji, ja 
cita nomierinātāja līdzekļa nav pie rokas.

Vecie ārsti apgalvo, ka vīgrieži spējot novērst pat
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trakum a sērgu. Tā M askavas apkārtnē praktizējošais 
ārsts Dr. Kunnens raksta 1844. g. izdotā grāmatā, ka viņš 
pats personīgi izārstējies no traka suņa kodiena ar svai
gu vīgrieža sakni — spiraea ulmaria. Tā kā toreiz vēl 
Pastēra trakuma pretpotes, šī ideālā trakum a sērgas 
novērsēja, nebija viņam nav  bijis cita glābiņa kā griez
ties pie krievu zemnieka, kuru  pazina kā trakumsērgas 
ārstētāju  ar kādas saknes palīdzību. Svaigas, smalki 
sakapātas vīgriežu saknes Dr. Kunnens ieņēmis rītos 
pirms ēšanas pa tējkarotei, 3 dienas no vietas, un izve
seļojies.

Vēlāk Kunnens dziedinājis ar šo sakni pats daudzus 
traku suņu sakostos ar labiem panākumiem. Žāvētās 
saknes ne zemnieks, ne arī Kunnens neesot lietojuši, arī 
ziemā ne! Pēc viņu domām, tikai svaigas saknes satur 
trakum a pretlīdzekli.

Te vārds un darbs zinātniskam institūtam izpētīt, 
vai šis augs tiešām satur tādas īpašības?

Augu speciālists Kincle vīgriezi ar labiem panāku
miem lieto pret išiasu un reimatismu. Bernes ārsts 
Dr. Štegers silti ieteic vīgriežus pret influenci, bronchītu 
un visām citām elpojamo orgānu slimībām, kā arī skro- 
fulozi. Dr. Štegers saka, ka mums neesot vēl pazīstams 
cits augs, kas tik lielā mērā iztīrītu organismu no kaitī
gām, indīgu baktēriju radītām vielām un vielu maiņas 
nogulsnēm.

Tāpēc Štegers ieteic vīgriežus arī pret masalām, ka- 
tarriem un dažādām chroniskām slimībām.

Vīgriežus lieto arī pret hemoroidiem, nervozu caur
eju.

Tējai lieto saknes, augu, lapas un ziedus, apmēram
5—20 g uz 1 1 ūdens, 3 tases dienā. Jaunās, svaigās at
vases, kopā ar svaigu sakni dod ideālu kakla skalojamu 
sulu, ko atšķaida ar ūdeni.
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Vīgrieži jāsēj kūdrainā, smilšainā zemē, mitrā vietā.
Vāc: saknes pavasarī un rudenī; ziedus un visu 

augu — jūnijā, jūlijā, kad ziedi izplaukuši; lapas Tin at
vases pavasarī.

103. Vienlapa (Pamassia palustris L.) 
A t ā l e n e ,  r u d e n s  p u ķ e ,  a t ā l a ,  P ē t e r a  p u ķ e .

Vienlapas kā ārstniecības līdzekli visvairāk lieto pie 
sirds slimībām. Sevišķi noderīgas tās nervozas dabas 
sirds traucējumiem.

Pret asiņu tecēšanu, asins spļaušanu, baltiem zie
diem, arī epileptiķiem pirms un pēc lēkmēm dod vien- 
lapu tēju.

Nervoziem cilvēkiem, kam vienm ēr uztraukts, ne
mierīgs prāts, kas ātri, kā saka, „par vē ju“ uztraucas, 
ieteicams padzert vienlapas. Tāpat tiem, kas kādreiz, 
pašiem nezinot par ko, nonāk uztrauktā gara stāvoklī, ja 
tiem nemierīgs miegs, sāpes un citas nervozas pazīmes.

Vienlapas lieto visvairāk kā tēju. Ņem 5—8 g sakni, 
visu augu un ziedus uz Yz litra ūdens, vāra uz pavisam 
lēnas uguns ap 15 minūtēm un lieto ik  pa divām stundām 
pa vīna glāzei.

Vāc saknes visu augu un ziedus. Saknes agrā pa
vasarī vai rudenī, visu  augu ziedēšanas laikā.

104. Vijolīte, smaržīgā (Viola odorata L.)
ī s t ā  v i j o l ī t e .

Cik vijolītes saldi smaržo, tikpat tās arī derīgas 
dziedniecībā, kā iekšēji, tā  ārēji. Un tik, cik vijolīte no
slēpta mūsu acīm dabā, tikpat vēl nezināmas viņas dzie
dinātājas īpašības. Tā klusēdama daudz ko sevī slēpj.

154



M edicīnā to lieto tikai pret dažām slimībām, it īpaši 
pret klepu, bet dabas ārstniecībā stipri iecienīta daudzu 
slimību gadījumos.

Viena lieta tomēr skaidra, kā seniem, tā arī tagadē
jiem dabas dziedinātājiem, ka vijolīte labi palīdz pret 
nervozām kaitēm un vainām. Tāpat tā  labi der pret tu
berkulozi, ļaundabīgiem audzējiem, sacietējumiem. 
Strutojošām mandelēm un citām kakla slimībām tā der 
par skalojamo ūdeni.

Kas senākos laikos ta i tika pierakstīts, tas uzpeld 
atkal pēdējā laikā dienas kārtībā, ka vijolīšu tēja, tink
tūra un apliekamie labi iedarbojoties pret vēžveidīgiem 
audzējiem. Vēža dziedinātājas īpašības vijolītei būtu 
jānovēro klīniski.

Kas vēža slimībai disponēti, kam tā  jau  ģimenē no
vērota, darīs labi, ja sāks jau  priekšlaikā dzert vijolīšu 
tē ju  ar garākiem starpbrīžiem. Jo slimību daudz vieg
lāk novērst, nekā vēlāk ārstēt.

V ijolītes nedrīkst ilgi no vietas lietot un ņemt lielas 
devas, jo tās stipras.

Kneips ieteic vijolīšu tēju  pret gaļro klepu un citiem 
bronchiāliem sagļotojumiem kā teicamu līdzekli. Fran
cijā sevišķi plašos apmēros lieto vijolītes pret visādām 
krūšu slimībām, pret klepu un sasaldēšanos.

Visu par vijolīti sacīto vērā ņemot, jāatzīst, ka tā 
cienīga, lai to nepamestu gravās, bet pārstādītu  dārzos, 
kultivētu. Vijolītes aug visos dārza stūjos un starp ko
kiem, kur citas puķes neaug. Tā ļoti pieticīga. Dēsta 
no saknēm, tās sadalot, un no atvasītēm, tās pārstādot.

Vāc lapas, ziedus un sakni pavasarī.
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105. Vilka oga (Atropa Belladonna L.) 
Z a l k š u  o g a s ,  v e l n a  o g a s ,  b e l l a d o n n a .

Ļoti indīgs augs. Zāļu rūpniecībā stipri pieprasīts. 
No vilka ogām tiek pagatavoti daudzi preparāti. Piepra
sījum s liels. Audzē no sēklām, spraudekļiem un saknēm. 
Ļoti pateicīgs augs kultivēšanai. Aug visur, grāvjos, 
parkos, dārzos zem ābelēm u. c.

Vāc lapas un sakni. Lapas, kad augs uzziedējis, bet 
saknes otra vai trešā gada pavasarī vai rudenī.

106. Vircele (Linaria vulgaris Mill.)

P u ķ u  l i n i ņ i ,  l i n i ņ i ,  d r u d ž a ,  ž u l t s  z ā l e ,  
l a u k u  l a u v m u t ī t e .

Virceles pielieto pret dažādām paaugstinātas tempe- 
rātūras slimībām, tad pret hemoroīdiem, ādas slimībām. 
Ne mazāk noderīga tā ir dzeltenai kaitei, tūskai, žults 
un pūšļa slimībām. Sevišķi noderīga vircele ir pret asām, 
nenoteiktām sāpēm iekšēji un arī ārēji. Sāpēm vislabāk 
palīdz virceļu novārījums pienā, ne ūdenī.

Akūtu sāpju remdināšanai ņem 10— 15 g žāvētu vir
ceļu un savāra ar 1 litru piena. Dzej- ik stundu pa ēdam
karotei. Bez tam vēl sāpošai vietai var virsū likt virceļu 
piena apliekamos un kompreses. Tam nolūkam novāra 
vēl stiprāku virceļu virumu, liekot uz 1 litru piena 20 g 
virceļu.

Piena apliekamie un kompreses ļoti noderīgi stipri 
sāpošiem, satūkušiem, kaistošiem dziedzeriem un man
delēm.

Virceļu vannas ļoti ieteicamas mazasinīgiem un vā
jiem, kā arī tiem, kas tikko piecēlušies no grūtas sli
mības.
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Virceļu dziednieciskās īpašības un tās ķīmiskais sa
stāvs maz izpētīts, bet dabas ārstniecība tām pieraksta 
izcilu stāvokli. Tautas medicīnā tā no seniem laikiem 
ļoti iecienīta zāle ļoti daudzu slimību gadījumos.

Virceles aug bieži tīrumos, papuvēs, laukmalēs, sau
sās vietās.

Vāc visu ziedošo augu.

107. Virza (Stellaria media Cyrillo)

V i r z e s ,  c i e l a v e n e ,  s t u ģ i s .
Kas gan nepazīst virzu, šo nezāli, kas ātri vien pār

ņem dārzājus, ātri vien ieaug sakņu dobēs, ja zeme laba. 
Vājā zemē virza reti aug. Ap ēkām trūdu zemē tā  aug 
kuplu kupla. Kamēr mēs šo labdarīgo augu nīstam, ra
vējam un metam cūkām un putniem, kuri to gardām mu
tēm notiesā, ārzemnieki to ļoti cienī un gatavo salātus. 
Sevišķi virzas salātus iecienījuši franči, un Francijas tir
gos pārdod arī virzu blakus citiem daudziem salātiem.

Virza kā ārstniecības zāle noder visiem vājiem, bet 
sevišķi tā  slavena kā sirdi stiprinātājs līdzeklis.

Kincle ieteic virzu par lielisku sirds stiprināšanas lī
dzekli. A r to atguvuši veselību un darba spēku pat tie, 
kas ilgi slimojuši gultā ar sirdskaiti. Bet virza jālieto 
tikai zaļā, svaigā veidā, bet ne žāvētā, jo tad  tai neesot 
tik lielas dziednieciskās spējas. Virzas salāti un sula 
stiprina arī vājus bērnus un diloņslimniekus.

Saspiesto svaigu augu liek ārēji komprešu vietā 
plaušu karsoņu, aknu iekaisumu u. c. iekaisumu gadī
jumos.

Tāpat ši augu sula noder tiem cilvēkiem, kam slikta, 
dzelteni iezaļgana sejas krāsa. Baudot virzu katru  dienu 
kā salātus, zaļā veidā, sejā atkal rodas laba krāsa.
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Virza der un līdz tikai zaļā veidā lietojot. Tos var 
sagatavot salātiem kā spinātus. Kaltēšanai vāc visu 
augu.

108. Zalšu sakne (Polygonum bistorta L.)

Z a l š u  v ī g r i e z i .
Zaliu sakni pieskaita vislabākiem savilcējiem līdzek

ļiem. Tāpēc tā ļoti ieteicama pie visādām asiņošanām, 
brūcēm, ievainojumiem u. t. t. Pat priekšlaicīgas dzem
dības tā spēj apturēt, ja sievietes, kas no tā  cieš, to lieto. 
Ieteicams sākt dzert zalšu sakņu tē ju  jau  priekšlaikus, 
sestā mēnesī.

Zalšu sakni ar ļoti labiem panākumiem lieto ari pret 
baltiem ziediem un polūcijām.

Labus panākumus tā dod arī p ret nepatīkamo, pat
vaļīgo urīnnoskriešanu.

Tējai lieto sakni 5— 15 g uz 1 litra ūdens un dzej- 
pa 1 tasei 2 reizes dienā. Arēji to  izlieto kā skalojamo 
ūdeni pie asiņojošām hemoroidiem, kustīgiem vaļējiem  
zobiem, asiņojošām zobu smaganām, mutes jēlumiem.

Sastopama bieži mitrās pļavās, zemās vietās.
Kultivēt var no sēklām un saknēm mitrā zemē.
Vāc zemes stumbrus agrā pavasarī un vēlā rudenī. 

Labi izžāvē.

109. Zaķu kāposti (Oxalis acetosella L.)

Z a ķ u  s k ā b e n e s ,  z a ķ u  a m o l s .
Mazie zaļganie zaķu kāpostiņi aug mežos un k rū

mos. Ne par velti radītājs tos visur bagātīgi izsējis.
Zaķkāpostiņš ļoti derīgs dabas dziedniecībā. Tas ie

teicams mazasinīgiem un skorbuta slimiem. Tad to svai
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gā sula ļoti noderīga iekšējos karstumos. Pie paaugsti
nātas tem perātūras jādzer svaiga sula, tāpat, kad dzeltenā 
kaite, sevišķi kopā ar anīsa sēklu novārījumu. Saspie
sti, sagrūsti tie ļoti der ārējiem  iekaisumiem un uztū
kumiem.

Zaķkāpostiņus tējai un sulai lieto vienīgi svaigus. 
Žāvēti neder, jo tiem nav vairs vajadzīgo spēju.

110. Ziepenes (Saponaria officinalis L.)
Ziepenes vārds jau norāda uz tās īpašībām, ko tā 

spēj un ko tā dara. Jau  H ipokrata laikos senā Grieķijā 
ziepeņu sakni lietoja kā mazgāšanas un skaistuma kop
šanas līdzekli. Senos laikos tas kā skaistuma kopšanas 
līdzeklis bija tik izplatīts un iecienīts, ka šo neievēro
jamo lauka augu sāka kultivēt pat dārzos. Sevišķi lielu 
ievērību ziepenes guva starp klostera iemītniekiem, kas 
to audzēja un glabāja kā vērtīgu dziedniecības līdzekli.

Ziepenes ļoti labi šķīdina kaitīgās nogulsnes, kaitī
gos sastrēgumus aknās, nierēs, vēnās. Vēnu sacietēju
miem ziepeņu tēju  vai svaigu sulu, kas sajaukta ar ūdeni, 
lieto kompresēm. Sulu pagatavo no visa auga vai arī no 
saknēm agrā pavasarī vai vēlā rudenī.

Ziepenes labi iedarbojas pret plaušu gļotām, ja  tās 
neatdalās. Veciem bronchītiem, chroniskām iesnām tās 
ļoti noderīgas. Tāpat tās jo labi tīra  dziedzerus, ja  tie 
uztūkuši un sāp.

N etīrai sejas krāsai ziepenes būs ļoti noderīgas. Va
sarā, kad ziepenes zied, var izspiest ziepeņu sulu un maz
gāt seju ar ziedošām ziepenēm. Sulu var pagatavot no 
visa auga ar saknēm. Ziemā tējai vislabāk noder ziepeņu 
kaltētās saknes. Liek divas tējkarotes sagrieztu sakņu uz 
vienu glāzi vāroša ūdens, pēc kam vēl 5 minūtes vāra, 
tad noliek, lai ievelkas. Dzer 2—3 glāzes dienā.
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Svaigo sulu dzer: 3—4 tējkarotes dienā ar ūdeni vai 
vēl labāk ar minerālūdeni.

Sevišķi labus panākumus ziepenes dod vielu maiņas 
traucējumos.

Ievērojot ziepeņu noderību un dziednieciskās īpa
šības, ieteicams dēstīt tās dārzos. Var tās iesēt jau ru
denī vai pavasaros, iesēt kastēs, pēc tam pārstādīt do
bes dārzā. V ar arī pārstādīt sadalot saknes.

Zied: jūlijā un augustā.
Ievāc pašu vajadzībām visu ziedošo augu ziedu 

laikā, lapas pirms ziedēšanas, bet sakni agrā pavasarī vai 
vēlā rudenī. Sevišķi labas esot mazās un dziļās saknes. 
Pārdošanai vāc vienīgi sakni.











Slimību saraksts.
Klātpieliktie skaitli nozīmē lapaspuses.

Adas izsitumi nervozie 38, 41, 70, 71, 83, 89, 97, 106, 129, 132, 156.
Acu iekaisumi 39, 41, 89, 114, 132.
Aizsmakums 64, 70, 72, 89, 94, 101, 106, 147.
Aklās zarnas iekaisums 24, 39.
Akmeņi 43, 44, 75, 86, 93, 102, 107, 114, 132, 139, 140.
Aknu kaites 41, 43, 68, 72, 75, 85, 88, 95. 110, 114, 122, 158.
Apātijā 68, 117, 120, 148, 150.
Apetīta trūkums 44, 46, 52, 57, 65, 72, 78, 85, 110, 122, 133, 148. 
Asinssērga (skat. dizenterija).
Asinstīrīšana 49, 64, 86, 101, 107, 114, 119, 124, 128, 131, 134, 137, 139, 

141.
Asins pieplūdums galvā 46, 65, 130, 133.
Astma 39, 44, 46, 92, 102, 126, 133, 134.
Atmiņas trūkum s 148.
Atkrēpošanu sekmē 44, 54, 64, 72, 76, 78, 83, 92, 94, 95, 97, 101, 108, 

119, 134, 144, 159.
Atrofija 65, 93, 136.
Aukstas kājas 49, 68, 93, 111, 131, 133.
Ausu kaites 60, 83, 89, 108, 111, 118, 120, 132, 137, 148.
Bāluma kaite 38, 49, 68, 76, 84, 93, 95, 101, 107, 110, 113, 122, 147, 

157, 158.
Bailes 62, 65, 150, 154.
Baltie ziedi 39, 44, 49, 51, 64, 70, 89, 95, 104, 108, 140, 154, 158. 
Bezmiegs 44, 68, 108, 130, 132, 152, 154.
Blaugznas 58, 71, 107.
Bronchu iekaisums 39, 64, 77, 78, 92, 94, 95, 102, 110, 118, 120, 133, 

134, 140, 144, 159.
Cauras kājas 41, 60, 86, 94, 124, 126.
Caureja 38, 70, 72, 79, 89, 105, 109, 126, 130, 152.
Cērmes 44, 59, 60, 88, 109, 150.
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Cieta izeja 41, 61, 88, 89, 95, 123, 130, 134.
Cukurslimība 52, 105, 120, 134, 140, 147.
Deguma ievainojumi 71, 83, 85, 87, 102, 108.
Deguna kaites 38, 41, 59, 89, 107, 137.
D epresija 57, 65, 68, 78, 93, 117, 120, 130, 148, 150.
Dizenterija 58, 89, 109, 118, 126, 128, 152.
Drudzis 38, 51, 52, 75, 79, 109, 130.
Dziedzeru traucējumi 44, 65, 78, 84, 85, 93, 99, 111, 117,
Dzeltenā kaite 41, 65, 75, 79, 85, 102, 107, 110, 114, 115, 123, 128, 139, 

150, 157.

Edes uz nervu pamata 41, 46, 51, 85, 93, 105, 110, 128, 132, 159. 
Epilepsija 48, 54, 59, 95, 126, 148, 150.
Galvas izsitumi 41, 51, 65, 71, 107, 110, 128, 139. 159.
Galvas sāpes 46, 49, 62, 68, 71, 75, 82, 93, 95, 117, 119, 130, 144, 152. 
Galvas reiboņi 49, 59, 68, 77, 117, 130.
Garais klepus 44, 48, 75, 94, 100, 106, 144, 159.
Gāzes 44, 52, 65, 76, 80, 83, 95, 100, 102, 110, 114, 117, 122, 148. 
Ģībonis 62, 68, 80, 93, 100, 117.
Ģikts 39, 52, 59, 60, 77, 86, 100, 102, 110, 111, 137, 142, 143, 147. 
Gļotas 52, 54, 58, 78, 92, 94, 106, 110, 117, 119, 131, 141, 159.
Grēmas 52, 62, 80, 95, 110, 117.
Gribas trūkums 54, 57, 93, 117, 130, 150.
Grumbas 61, 93, 95, 128.
Gripa 38, 49, 51, 70, 86, 93, 95, 100, 106, 110, 119, 130, 131, 148, 152. 
Grūta izeja (skat. cieta izeja).
Grūta elpošana 52, 64, 75, 93, 94, 110, 119, 130, 133, 148, 150. 
Grūtsirdība (skat. depresija).
Hemoroidi 41, 54, 60, 72, 74, 107, 109, 115, 156.
H istērija 44, 49, 54, 59, 62, 65, 68, 93, 97. 118.
Iekaisumi 39, 41, 46, 49, 64, 72, 89, 105, 106, 108, 119, 124, 132, 137, 

141, 145, 158.
Iesnas 38, 44, 51, 70, 85, 86, 93, 95, 101, 109, 110, 113, 118, 119, 131, 

134, 148, 152.
Iekšējas sāpes 39, 44, 49, 54, 57, 60, 62, 71, 89, 97, 99, 119, 122, 126, 139. 
Indīgas krāsas 148.
Influeca (skat. gripa).
Inzektu kodumi 93, 102, 115.
Impotence 48, 57, 65, 68, 84, 93, 129.
Išias 54, 58, 72, 79, 137, 141, 150, 152.
Kakla sāpes 38. 68, 70, 83, 89, 94, 105, 106, 109, 131.
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Kākslis 99. 109, 111.
Kārpas 139.
Katarri 46, 64, 72, 75, 76, 95, 102, 106, 119, 122, 131, 134, 144, 152. 
Kaulu kaites 80, 86, 143.
Klepus 39, 44, 64, 77, 78, 84, 93, 100, 106, 113, 119, 126, 131, 144, 145. 
Klimaktērija 48, 49, 54, 62, 100, 117, 118, 124, 130, 139, 150, 152. 
Krampji 44, 48, 49, 54, 59, 76, 89, 100 111, 115, 132, 144, 150.
Krēpas atdala (skat. atkrēpošanu sckme).
Krusta sāpes 44, 48, 49, 54, 93, 100, 130, 132, 140, 150, 152.
Kuņģa kaites 38, 41, 43, 52, 57, 59, 60, 68, 72, 73, 83, 94, 102, 110, 122, 

134, 140, 148.
Kuņģa sāpes 59, 71, 89, 97, 108, 118, 140.
Kuņģa skābes 48, 52, 54, 57, 89, 95.
Lēkmes 54, 59, 70, 78, 89, 97, 126, 132, 144, 150, 154.
Liesas kaites 65, 72, 88, 114, 123, 139.
Locītavu reimatisms 73, 111, 141.
Locītavu sāpes 39, 48, 54, 72, 111, 130, 141.
Mandeļu iekaisums 38, 39, 41, 51, 70, 72, 89, 94, 118, 131, 141, 158. 
Masalas 39, 58, 70, 119, 152.
Matu izkrišana 71, 93, 107.
Mazasinība 38, 44, 46, 49, 54, 64, 65, 68, 84, 93, 101, 107, 117, 141, 

150, 157.
M enstruācijas, nekārtīgas 39, 49, 93, 108, 118, 124, 130, 141, 150, 152. 
Menstruācijas sāpes 44, 49, 59, 62, 89, 130, 141.
M enstruācijas trūkum s 48, 49, 97, 102, 124, 134.
Migrēna 44, 54, 71, 77, 117, 144, 150.
Morfinisms 54, 148.
Musku)u sāpes 39, 41, 44, 48, 49, 54, 89, 132, 141.
Muskuļu saspiedums 46, 48, 89, 114, 132.
Mutes iekaisums 46, 49, 51, 70, 89, 105, 109, 131, 147 158.
Nelaba dūša 48, 68, 93, 117, 148.
Nelaba oža 38, 41, 70, 80, 107, 110, 117, 131, 148.
Nelabi sapņi 44, 54, 99, 118, 132, 144, 150.
Nervozitāte 38, 54, 62, 65, 68, 77, 93, 99, 117, 141, 144, 148.
Nervu sāpes 44, 49, 54, 62, 89, 97, 99, 108, 117, 130. 132, 141, 148, 152. 
Neuralģija 44, 54, 59, 60, 89, 93, 95, 99, 130, 132, 148, 15C, 152. 
N eurastenija 44, 54, 59, 62, 93, 95, 117, 152.
Nieru akmeņi 43, 46, 57, 60, 61, 86, 93, 107, 114, 129, 132.
Nieru kaites 38, 49, 51, 52, 54, 58, 61, 65, 84, 86, 88, 100, 104, 107, 114, 

126, 129, 132, 137, 145.
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Nogurums 48, 49, 54, 64, 68, 70, 93, 107, 110, 130, 143, 150, 157. 
Olnīcu iekaisums 54, 89, 95, 104, 109, 132.
O nanija 44, 54, 118, 132.
Paaugstināta tem peratūra 38, 51, 52, 55, 71, 75, 88, 102, 108, 137, 147, 

156, 158.
Pārkajķošanās 49, 54, 58, 61, 65, 93, 139.
Parazīti 44, 48, 59, 93, 102, 110, 111, 150.
Pārtaukošanās 93, 95, 101, 107, 132, 139.
Piena trūkums 44, 76, 83, 95, 101, 137.
Plaušu kaite 39, 41, 46, 49, 54, 58, 64, 65, 75, 76, 78, 84, 92, 94, 97,

107, 108, 109, 119, 134, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 156, 159. 
Plevrits 41, 54, 64, 89, 105, 110, 120, 133.
Podagra 118, 141, 148.
Polucijas 44, 54, 104, 118, 158.
Pretestību slimībām veicina 38, 48, 54, 57, 64, 68, 84, 95, 101, 107, 109, 

110, 113, 115, 120, 134, 139, 141, 150, 152.
Prostata dziedzera kaite 107, 108, 114, 132.
Pūšļa kaites 44, 46, 54, 58, 86, 88, 100, 104, 107, 108, 110, 114, 129,

131, 132, 137, 145.
Rachits 68, 82, 83, 95, 101, 110, 120, 129.
Reiboņi 59, 93, 100, 117, 131.
Reimatisms 39, 48, 52, 54, 58, 60, 61, 70, 100, 110, 111, 113, 133, 137, 147. 
Roze 95, 119, 124.
Sacietējumi 39, 85, 86, 89, 110, 114, 137, 143.
Sāpes 39, 41, 44, 54, 57, 62, 71, 79, 89, 119, 132, 133, 141, 156.
Sirds kaites 38, 48, 49, 52, 57, 62, 113, 117, 130, 154, 157.
Sirds muskuļu vājums 48, 57, 62, 64, 65, 68, 117, 124, 129, 130, 157. 
Skleroze (skat. pārkajķošanās).
Skorbuts 38, 44, 52, 58, 61, 64, 65, 68, 84, 93, 99, 101, 118, 141, 157. 
Slikta sejas krāsa 38, 49, 51, 52, 57, 61, 93, 101, 113, 122, 128, 147, 

148, 150, 157, 158.
Spalīši 88, 110, 114, 150.
Spēka trūkums 48, 86, 93, 101, 109, 110, 113, 117, 122, 157.
Sviedru dzinēji 51, 75, 95, 107, 110, 132.
Tromboze 89, 94, 115, 139.
Trūkumu kaite 124, 145.
Tūska 58, 70, 79, 88, 102, 104, 107, 139, 156.
Urīnskābe 49, 51, 54, 58, 86, 107, 114, 139.
Urīnnolaišanas gfūtības 44, 46, 51, 54, 86, 88, 95, 107, 108, 110, 114

132, 134, 137.
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Urīna patvaļīga noskrēja 43, 104, 109, 158.
Uzpūsts vēders (skat. gāzes).
Vājums (skat. spēka trūkums).
Varžacis 93, 139.
Vēdersāpes 44, 59, 64, 68, 76.
Vēnu paplašināšanās 48, 49, 86, 113, 115, 124, 126, 140, 141, 145. 
Vemšana 68, 117, 148.
Vīrestības vājum s (skat. impotence).
Zarnu kaites 43, 44, 54, 78, 89, 102, 105, 118, 140, 141.
Zobu griešana 59.
Žults kaite 41, 52, 54, 85, 86, 93, 100, 107, 110, 114, 118, 129, 134, 139, 

140, 156.
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