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ĮVADAS 
 

Hab. Dr. Eugenijos Šimkūnaitės knyga „Girios medeliai, žali žaliuonėliai“ 

atveria mums visiems sveikatos šaltinius, trykštančius miške, ir švelniai supažindina 

su vaistinguoju jų pasauliu. 

Nuo seno žmogus medį savo draugu laikė. Medis žmogų nuo pat gimimo iki mirties 

lydėjo: į medinį lopšį naujagimį guldydavo, mediniame karste Anapus saulės 

išlydėdavo, ąžuolinį Kryžių kieme statydavo, obelinį šaukštą skobdavo, uosio tvorelę 

tverdavo, statinę kopūstams rauginti darydavo; medis žmogui ne tik šilumą (malkas) 

ir pavėsį teikė, bet nuo vėjo saugojo; jis buvo ir būstas, ir baldas, ir maistas, ir vaistas. 

Nedažnas žinome, kad medžiai teikia įvairią vaistinę žaliavą. Žiedai ir žievė, 

lapai ir ūgliai, pumpurai ir sula, degutas ir sakai, kankorėžiai ir vaisiai, uogos ir 

spygliai, karnos ir kaulavaisiai, eteriniai aliejai ir sėklos - iš  jų gali ruoštis ir virti 

aromatingas ir vitaminingas arbatas, daryti įvairiausius tepalus ir mikstūras, 

gydančias nuo pačių sudėtingiausių susirgimų, gaminti skirtingus nuovirus, vonias, 

tvarsčius, kompresus. Tik naudokis, nepiktnaudžiauk, ir būk sveikas.  

Kada ir kaip vaistinė žaliava ruošiama – atsakyti neįmanoma. Vieningos – 

visiems augalams tinkamos taisyklės –  nerasi, bet fakto, kad miškas padeda atsigauti 

kūnui ir sielai – niekada nepaneigsi. Esame pastebėję, kad pasivaikščiojimas miške 

suteikia ne tik ramybės, dvasinių jėgų, praskaidrina nuotaiką. Ypatingai 

daug  antibakterinių savybių turi pušynai – jie gydo virusines infekcijas. Gydymo 

įstaigos sanatorijos statomos pušų apsuptyje – jie kaip nematomi draugai – padeda 

įveikti sunkias ligas.  

Kiek Lietuvoje auga medžių, teikiančių vaistinę žaliavą? Beveik kiekvienas 

medis – mažiau ar daugiau – jų turi, tik netingėki pasiskaityti, paieškoti medžiagos 

apie jį. 

Mokslininkės Eugenijos Šimkūnaitės knyga „Girios medeliai, žali žaliuonėliai“ 

– neįsivaizduojamas lobis mums visiems: knygelė, papuošta nuostabiausiais liaudies 

pasakos rūbais, veda mus, ne tik pateikdama daug įvairių medžių gydomųjų savybių, 

bet ir supažindindama, kurios augalo dalys medicinai tinkamos vartoti, nuo kokių ligų 

ir kada; tačiau visada perspėja, kodėl ir ko turime saugotis.  

„Sveikatą turime visam gyvenimui tik vieną, tad stenkimės, kad 

sąmoningai ar nesąmoningai neatsistotume ligos pusėje. Gydytis – ne kortomis 

lošti, rizikuoti nevalia“, - dažnai minimi šios habil. dr. E. Šimkūnaitės mintys.  

 



PAPRASTASIS ĄŽUOLAS (QUERCUS ROBUR ) 
Vaistinei žaliavai naudojama ąžuolo žievė. 

Tinkamiausia yra 2 – 3 metų ąžuolo žievė. Ją reikia rinkti 

pavasarį, nes tada ji geriausiai lupasi. Džiovinti gerai 

vėdinamoje patalpoje, laikyti sandariuose induose iki 5 

metų. 

Žievė turi raugų, flavonoidų, cukraus, rūgščių, 

dervų, pektinų, gleivių, mineralinių druskų. 

Žievės nuoviras tinka gerklės skalavimui uždegimo 

metu, pūliuojančių žaizdų gydymui, stiprina plaukų 

šaknis, mažina pleiskanojimą, kojų prakaitavimą . 

Žievės arbata naudojama nuo chroninių 

viduriavimų, gastrito su padidintu skrandžio 

rūgštingumu, kraujuojant iš virškinamojo trakto, sergant 

stomatitu, gingivitu, esant blogam burnos kvapui ( turi dezodoruojančių savybių).  

Iš gilių gaminama skani kava. 

ĄŽUOLO ŽIEVĖS NUOVIRAS 

1 valgomas šaukštas smulkios žaliavos užpilti 1 stikline vandens ( kambario temperatūros), 

uždengti, maišant kaitinti verdančio vandens vonelėje 30 minučių. 

Po to 10 min. aušinti, perkošti, likusią žaliavą nusunkti ir dar įpilti 

vandens iki ankstesnio tūrio. Gerti po 1 arbatinį šaukštelį 2 kartus 

per dieną. 

GILIŲ KAVOS RECEPTAS 

Kelias giles sumalti kavamale, 2 šaukštelius užplikyti 

verdančiu vandeniu. Po 10 min. pasaldinti, įpilti pieno. 

Ąžuole, ąžuolėli,  

stiprybės galia  

ir gilių kava.   

    (G. Mičiūnienė) 



PLAUKUOTASIS BERŽAS (BETULA PUBESCENS ) 

Vaistinei žaliavai naudojami pumpurai, lapai, beržo 

grybas, sula, mediena. 

Vaistinei žaliavai anksti pavasarį skinami dar neišsiskleidę 

beržo pumpurai, lapai – žydint. Išdžiovinta tinkamai, galima 

laikyti sandariuose induose dvejus metus. 

Pumpuruose yra eterinio aliejaus, raugų, dervų, cukraus, 

vitamino C, organinių rūgščių, flavanoidų. Tinka gydyti 

kvėpavimo takų ligas ( laringitą, bronchitą, tracheitą, kosulį ),jie 

skatina prakaitavimą. Beržų pumpurų ištrauka gydomi sąnarių, 

raumenų skausmai, radikulitas,, ilgai negyjančios žaizdos, opos, 

pragulos. 

Lapuose yra vitamino C, nikotininės rūgšties, saponinio eterinio aliejaus, raugų, mineralinių 

medžiagų, flavanoidų. Galeniniai preaparatai iš beržo lapų ir pumpurų veikia antiseptiškai, gydo 

grybelines, inkstų , nervų ligas, egzemą, skrandžio ir 12 – ės opaligę, reumatą, širdies 

nepakankamumą,  gerina tulžies ir šlapimo išskyrimą, šalina pabrinkimus. Lapų užpilas padeda 

sergant cholecistitu, stiprina organizmą, tinka nuo avitaminozės. 

 Beržo grybo ekstraktas gerina medžiagų apykaitą, gydo skrandžio ir 12 – ės žarnos opaligę, 

vartojamas esant piktybiniam navikui, lėtiniam gastritui, AKS. 

Beržų sula – plačiai naudojamas gėrimas. Joje yra obuolių rūgšties, cukraus, vitamino C, 

kalio, kalcio, magnio ir kitų mineralinių medžiagų. Sula tirpdo šlapimtakių akmenis, skatina 

šlapimo išsiskyrimą, tinka gerti nuo anemijos, bronchito, furunkuliozės, podagros, egzemos, 

avitaminozės. 

Beržų vantos, naudojamos pirtyse, stiprina organizmą. Tošinis 

degutas gydo grybelines odos ligas. 

BERŽŲ PUMPURŲ NUOVIRAS 

10 g beržų pumpurų užpilti 200 ml vandens ir kaitinti  30 

minučių. Aušinti kambario temperatūroje 10 minučių, perkošti ir gerti 

po 1 valgomąjį šaukštą 3 – 4 kartus per dieną. 

Baltas kamienas,  

lapai žali  

ir vanta muši.  

(G. Mičiūnienė)  



KADAGYS (JUNIPERUS COMMUNIS) 
DEVYNIŲ GALYBIŲ ŽALIUONAS (anot žiniuonės E. Šimkūnaitės) 

Vaistinei žaliavai naudojami spygliai, vaisiai. 

Kadagio uogos renkamos rugsėjo – spalio 

mėnesiais, jiems prinokus. 

Spygliai kvepia, turi antibakterinį poveikį . 

Jaunuose spygliuose yra daug dezinfekuojančių 

medžiagų – fitoncidų, vitamino C. Kadagio 

preaparatai skatina šlapimo ir tulžies išsiskyrimą, 

palengvina kosulį, pagerina virškinimą. Jo eteriniu 

aliejumi tepama skaudamas vietas sergant reumatu bei 

podagra. 

Juodos jo uogos gerina širdies darbą, mažina 

kūno temperatūrą, sąnarių skausmus (atitinkamai 

paruošus). Kadagio vaisiai vartojami eterinių aliejų, 

parfumerijos pramonėje, kulinarijoje, žvėrienos 

patiekalų, vaistų  gamyboje. 

Dėl dezinfekuojančių savybių, kadagio šakelės 

tinka mėsai, ypač žvėrienai rūkyti (žūsta trichinelos). 

Kadaginių šakelių pagalba galima tiksliai rasti tinkamą vietą šuliniui kasti (nustatoma 

požeminė vandens gysla). 

Iš kadagio šakelių rišamos verbos. Tikima, kad ji saugo namus nuo nelaimių. 

Naudojant kadagio uogas, gaminami gėrimai. 

KADAGIO UOGŲ SIRUPAS 

50 g džiovintų kadagio uogų užplikyti stikline verdančio 

vandens. 10 minučių virti ant silpnos ugnies, atvėsinus nukošti. 

Įdėti cukraus ar medaus, kad susidarytų sirupo tirštumo skystis. 

Gerti po 1 arbatinį šaukštelį prieš valgį. 

Juodos uogos 

Verba žalia 

Auga miške. 

             (G. Mičiūnienė) 

 



ŠERMUKŠNIS (SORBUS AUCUPARIA)                                                                  
Vaistinei žaliavai naudojami šermukšnio 

lapai, žievė, žiedai, ir vaisiai. Juose yra 

angliavandenių, flavonoidų, organinių rūgščių, 

mineralinių medžiagų, riebalinio, eterinio 

aliejaus, raugų. 

Vaisiai skinami prinokę ir džiovinami 

60-80 laipsnių temperatūroje. Tinka vartoti 

dvejus metus. 

Tai vitamino C šaltinis (jo yra daugiau 

negu citrinose, erškėtrožėse). Vaisiuose gausu 

polivitaminų, karotino (daugiau negu 

morkose), pasižymi sutraukiančiomis ir tulžį 

bei šlapimą varančiomis savybėmis, švelniai 

laisvina vidurius, tinka esant avitaminozei, 

užkietėjus viduriams, reguliuoja virškinimo 

traktą, mažina kraujospūdį. Patariama vartoti 

sergant cukriniu diabetu, hemarojumi, paradantoze. Vaistų pramonėje į vitamininius mišinius 

dedama džiovintų šermukšnių vaisių. Ši arbata sergant avitaminoze. 

Lapų, žievės, žiedų nuoviras tinka praplauti žaizdas, vidurių laisvinimui, atsikosėjimui. 

Iš uogų verdama uogienė, jos naudojamos acto, 

spirito, vyno gamyboje. 

ŠERMUKŠNIŲ ARBATA 

1 valgomas šaukštas žaliavos įberti į termosą ir užpilti 

stikline verdančio vandens, uždengti ir laikyti 4 – 6 

valandas, paskui perkošti ir gerti po 0,5 stiklinės 2 kartus per 

dieną prieš valgį. 

Puokštė žiedų, 

kekės vaistų, 

nuo daugel ligų. 

     (G. Mičiūnienė) 



PAPRASTOJI PUŠIS ( PINUS SYLVESTRIS ) 

Vaistinei žaliavai naudojami pušų pumpurai, spygliai, 

sėklos. 

Išbrinkę pušų pumpurai ir spygliai skinami pavasarį, ( kovo 

mėnesį – pumpurai, žiemą – spygliai ) .Geriausiai skinti saulėtą, 

nelietingą dieną. Tinkamai išdžiovinti , laikomi sandariuose 

stikliniuose induose. 

Vaistinėje žaliavoje yra eterinio aliejaus, raugų,  karčiųjų 

medžiagų, sakų, fitoncidų, flavanoidų, vitaminų C, K, beta 

karoteno, riebalų, baltymų, angliavandenių, mineralinių 

medžiagų. Medicinoje naudojama iš gintaro išskiriama gintaro 

rūgštis (gaminami kai kurie instrumentai, kraujo perpylimo 

indai). 

Iš pušies sakų gaminamas terpentinas, iš jo – tepalai ir 

linimentai (gydyti neuralgijoms, raumenų uždegimams, podagrai, 

reumatui, odos ligoms). 

 Iš terpentino gaminamas kamparas – širdies ir kvėpavimo stimuliatorius. 

 Iš pušų išskiriamas produktas – degutas, pagrindinis Vyšnevskio linimento komponentas, 

skirtas gydyti žaizdas bei opas. 

Iš sudegintos pušų medienos gaminama aktyvuota anglis, naudojama apsinuodijus, sutrikus 

skrandžio ar žarnyno veiklai. 

 Iš pušų pumpurų paruošti preparatai vartojami inhaliacijoms, atsikosėjimui lengvinti, 

kvėpavimo takų dezinfekcijai,  skatinti tulžies ir šlapimo išsiskyrimą. 

PUŠŲ PUMPURŲ UŽPILAS 

20 g smulkintos žaliavos berti į emaliuotą indą, užpilti 

stikline verdančio vandens, uždengti ir kaitinti 15 minučių 

verdančio vandens vonelėje. Ataušinti kambario temperatūroje 45 

minutes, perkošti ir inhaliuoti. 

Pumpurų jėga - 

Išnykus džiova –  

Amžina žaluma.               

       (G. Mičiūnienė) 

 



PAPRASTASIS PUTINAS (VIBURNUM OPULUS) 
Gydymui naudojama putino 

žievė, žiedai ir vaisiai. 

Žievė lupama juostelėmis 

pavasarį, vaisiai skinami prinokę 

rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, 

žiedai skinami gegužės – birželio 

mėnesiais. 

Putinų uogose yra daug 

vandens, cukrų, pektinų, organinių 

rūgščių, vitamino C, beta karoteno, 

mikroelementų, flavanoidų, eterinio aliejaus. Uogos vartojamos kaip prakaitą varantis, vėmimą 

skatinantis, vidurius laisvinantis vaistas. Tinka opaligei gydyti. Uogų nuoviras su medumi tinka nuo 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, plaučių uždegimo ,bronchito, kepenų ligų, geltos, viduriavimo. 

Žievėje yra daug dervų, raugų, organinių rūgščių, eterinio aliejaus, beta karoteno. Jos 

ekstraktas tinka nuo gausių ir skausmingų mėnesinių, skatina šlapimo išsiskyrimą. Žievės nuoviro 

kompresai dedami ant nosies ir kaktos, kai kraujuoja iš nosies, skalaujama burna esant gleivinės 

uždegimui. 

PUTINO ŽIEVĖS NUOVIRAS 

3 – 4 g smulkiai supjaustytos žievės užpilti stikline 

karšto vandens, kaitinti 15 minučių, perkošti ir gerti po 1 

valgomą šaukštą 3 – 4 kartus per dieną. Šis nuoviras 

padeda gydyti dusulį, peršalimo ligas, isteriją, traukulius, 

skrofuliozę. 

Putine, putinėli, 

Sužydėjai vėl, 

Sveikti padėjai. 

       (G. Mičiūnienė) 

 

 

 

 

 



PAPRASTASIS LAZDYNAS (CORYLUS AVELLANA ) 
Vaistinė žaliava – 

lapai, stiebų žievė ir 

branduoliai. 

Branduoliai 

prinoksta rudenį. Jie labai 

skanūs, maistingi, turi 

riebalų, baltymų, cukraus, 

ląstelienos, aromatinių, 

mineralinių medžiagų, 

vitaminų. 

Lazdyno vaisiai 

gerina maitinančių 

motinų pieno liaukų funkciją, tirpdo inkstų akmenis, trukdo kauptis žarnyne dujoms ,gydo plaučių 

ligas, karščiavimą. Riešutų branduolius su medumi tinka vartoti sergant anemija, reumatu. 

Smulkinti ir sumaišyti su kiaušinio baltymu tinka nudegimams gydyti, branduolių aliejumi – gydyti 

askaridozę bei epilepsiją. 

Riešutų branduoliai yra vertinga žaliava maisto pramonėje. Jų dedama į šokoladą, saldainius, 

tortus, pyragaičius, tinka vegetariškai  mitybai. 

Lapuose bei žievėje yra eterinio aliejaus, sacharozės, 

vitamino C, glikozidų, tanidų. Lapų ir žievės nuovirai 

naudojami esant prostatos, kepenų ligoms, skatina šlapimo 

išsiskyrimą, gydo maliariją, uždegimus, išsiplėtusias blauzdų 

venas, kapiliarinį kraujavimą,  veikia bakteriocidiškai. Iš lapų 

verdama vertinga ir skani arbata. 

LAZDYNO LAPŲ IR ŽIEVĖS NUOVIRAS 

1 valgomas šaukštas lapų ir žievės užpilti stikline 

karšto vandens, kaitinti, kol užvirs, po to palikti 1 valandai, 

kad pritrauktų. Perkošti, išgerti per dieną.   

Lapų – nuoviras, 

Branduoly – išmintis, 

Žirginėliai pasėja mintis. 

                  (G. Mičiūnienė) 



PAPRASTASIS KAŠTONAS ( AESCULUS HIPPOCASTANUM ) 

Vaistinei žaliavai renkama žievė, žiedai, sėklos, 

lapai. Žievė lupama nuo jaunų šakučių pavasarį, 

žiedai tuomet, kai žiedai apačioje išsiskleidę, o 

viršuje tik pradeda skleistis. Tinkamiausi vaistinei 

žaliavai dar neišsprogę kaštono vaisiai su žaliais 

kevalais. 

Kaštono žievėje yra daug taninų, glikozidų, kitų 

cheminių  junginių, riebalinio aliejaus, raugų. 

Išgautos medžiagos naudojamos nuovirų, užpilų, 

tepalų gamyboje. 

Pagaminti preparatai slopina uždegimą, gydo 

kojų venų išsiplėtimą, hemarojų, viduriavimą, 

karščiavimą, naudojama trombozių profilaktikai, 

esant prostatos sutrikimams, sąnarių skausmams. 

Lapuose, žieduose yra kvercitrino, rutino, 

pektinų , saponinų ir kitų  medžiagų. Jų nuoviras naudojamas liaudies medicinoje kraujotakos ir 

reumatinių ligų gydyme, kosint. 

Perdirbtos sėklos naudojamos muilo bei kosmetikos gamyboje. 

Kaštono galeniniai preparatai gerai veikia kraujagysles, gydo uždegiminius procesus ir 

mažina jų pralaidumą, lėtina kraujo krešumą. Jie vartojami 

nuo aterosklerozės, hemarojaus, tromboflebito, 

profilaktiškai prieš trombų susidarymą po gimdymo ar 

operacijų. 

KAŠTONO ŽIEVĖS NUOVIRAS 

20 g. susmulkintos žaliavos užpilti stikline verdančio 

vandens, pakaitinti verdančio vandens vonelėje 30 minučių. 

Aušinti kambario temperatūroje 10 min. ,perkošti, gerti po 2 

valgomuosius šaukštus 3 kartus per dieną. 

Baltos žvakės, 

Ežiukai žali, 

Kamuoliukai rudi.  

       (G. Mičiūnienė) 



MAŽALAPĖ LIEPA ( TILIA CORDATA ) 
Vaistinei žaliavai naudojami žiedai 

su pažiedlapiais, sultys. 

Skinami žiedai jiems pražydus, 

džiovinami nuo saulės apsaugotoje, gerai 

vėdinamoje patalpoje. Tinka vartoti dvejus 

metus. Sultys leidžiamos anksti pavasarį, 

jos saldžios, iš jų gaminamas sirupas. 

Liepžiedžiuose yra eterinio aliejaus, 

flavanoidų, glikozidų, gleivių, saponinų, 

organinių rūgščių, raugų, mineralinių 

medžiagų, cukraus, vitamino C, beta 

karoteno ir k t. Vartojama liepžiedžiai 

sergant viršutinių kvėpavimo takų ligomis, 

peršalus, karščiuojant, kosint, sergant bronchitu, skatina šlapimo išsiskyrimą, skrandžio sulčių 

gamybą. Liepžiedžių užpilas ar nuoviras ramina nervų sistemą. Arbatą patartina gerti vyresniems 

žmonėms. Iš liepžiedžių pagaminti vaistai pasižymi antimikrobiniu, priešuždegiminiu, šlapimą bei 

prakaitą varančiu poveikiu. Hemarojui gydyti tinka liepžiedžių vonelės. 

Iš liepžiedžių galima ruošti kompresus, sergant mastitu, opoms, reumatu, gydomi nudegimai. 

LIEPŽIEDŽIŲ ARBATA 

2 arbatinius šaukštelius liepžiedžių užplikyti 2 

stiklinėmis verdančio vandens, palaikyti 10 – 15 

minučių, kad pritrauktų. Gerti šiltą po stiklinę 1 – 2 

kartus per dieną iš lėto gurkšnojant. Ši arbata 

naudojama skalauti gerklei, jei yra uždegimas, angina. 

Liepą altorius, 

Geltoni žiedai, 

Medus ir vaistai. 

       (G. Mičiūnienė) 

 

 



ŠALTALANKIS ( HIPPOPHAE ) – DYGLIUOTAS PRINCAS 
Šaltalankių vaisiuose gausu 

vitaminų. Renkama jiems gerai prinokus. 

Pagal vitamino C kiekį šaltalankiai užima 

trečią vietą po erškėčio ir aktinidijos. 

Taip pat turi kitų vitaminų, flavanoidų, 

folio rūgšties, beta karotino, 

angliavandenių, organinių rūgščių, raugų, 

mineralinių medžiagų, pektinų, fitoncidų. 

Vaisių sultyse yra oranžinės spalvos 

riebalinio aliejaus, biologiškai veiklių 

medžiagų, kurios reguliuoja riebalų 

apykaitą, šalina iš organizmo 

cholesterolio perteklių, tinka gydyti 

mažakraujystę, avitaminozę. 

Šaltalankių aliejus mažina 

skausmą, uždegimus, skatina audinių 

regeneraciją, gydo žaizdas. Juo gydoma 

nudegimai, nušalimai, pragulos, ginekologinės ligos, stemplės ir skrandžio opaligės. 

Iš šaltalankių vaisių verdama uogienė, gaminami saldainiai,  spaudžiamos sultys : 

Vaisius nuplauti, sumalti, išspausti sultis. Į 1 litrą sulčių dėti 800 g cukraus, gerai išmaišyti, 

supilti į indelius. Laikyti vėsioje vietoje. Gerti po ketvirtadalį stiklinės nuo anemijos, avitaminozių, 

odos ligų. 

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS 

Iš prinokusių vaisių išspaudžiamos sultys, o likusi masė 

sudžiovinama, susmulkinama kavamale, užpilama saulėgrąžų 

aliejumi ( 1: 1,5 ) ir laikoma tris savaites kambario 

temperatūroje tamsoje, kartais pamaišoma. Paskui skystis 

nukošiamas ir supilstomas į tamsius butelius. 

Oranžiniai vaisiai, 

Labai vertingi, 

Pamiškėje sutinki. 

           (G. Mičiūnienė) 



TUOPA (POPULUS ) 
Vaistinei žaliavai naudojami tuopų pumpurai. 

Juose gausu dezinfekuojančių, kvapių medžiagų, lipnių 

dervų, mineralinių, organinių medžiagų, eterinių aliejų, 

glikozidų, salicilo.  

Tuopų pumpurai renkami kovo – balandžio 

mėnesiais. Vaistinei žaliavai tinka tik vegetatyviniai 

(lapiniai) pumpurai. Jie būna šakelės viršūnėje. 

Perlaužus pumpurą matyti gelsvi lapeliai su kvapia, 

dervinga medžiaga. 

Tuopos vaistinė žaliava padeda sergant sąnarių 

ligomis, širdies reumatu, nuskausmina, nuramina 

uždegimą, pagerina prostatos būklę. Turi 

dezinfekuojančių savybių, tinka sergant kvėpavimo, 

šlapimo bei lytinių organų sistemos ligoms gydyti, karščiavimui mažinti. 

Išoriškai gydo nudegimus, podagrą, stiprina plaukus. 

Bitės iš tuopos pumpurų neša dervas – pikį. 

 

TUOPOS LAPINIŲ PUMPURŲ  UŽPILAS 

1 valgomas šaukštas džiovintų lapinių pumpurų  užpilti 

1 litru verdančio vandens, uždengti ir palaikyti šiltoje vietoje 

per naktį. Ryte 20 minučių pavirti, nusunkti. Paskaninti 

medumi. Gerti lygiomis dalimis kelis kartus per dieną. 

Tuopa – ne opa, 

Auga laisva, 

Žievė keista. 

   (G. Mičiūnienė) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Efektyviausiai farmakologiškai veikia tinkamai surinkta ir paruošta 

vaistinė žaliava. 

Negalima jos rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, 

prie elektrinių, geležinkelių, sąvartynų, fermų, automagistralių, 

gamyklų, miestuose. 

Džiovinti, vartojimui ruošti, naudoti laikantis reikalavimų bei 

instrukcijų, pasitarus su gydančiu gydytoju ar vaistažolių specialistu. 

Prieš vartodami tabletę, pagalvokime, kokį lobį mes turime gamtoje, 

miške.  

 

 

  


