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I IKratka zanimivost:
Egipčani so jo častili kot sončno rastlinoS Poznali
so jo tudi stari GrkiS Latinsko ime ZMatricariaZ pa
kaže na toR da so jo prvotno uporabljali pri
porodihS Danes bi lahko rekliR da je najbolj znana
zdravilna rastlina tako v strokovnem kot ljudskem
zdravilstvuS Mnogo jo uporabljajo v homeopatijiR
predvsem pri otrocih in v ginekologijiS V Z Evropi
ima podoben pomen njena sorodnicaR rimska
pasja kamilica :Chamomilla romanaR
sinS Anthemis nobilisNR ki je večja rastlina in ima
povsemdrugačne učinkovineS
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Družina: Nebinovke

Prava kamilica
(Chamomilla recutita
sin. Matricaria recutita)

Pasja kamelica se je v Vrtu tete
Johance letos močno razraslaS

Kaj in kdaj nabiramo:
Obiramo le cvetkeS Rastlina
pocveta od pomladi do jeseniS
Cvetove :Chamomilae flosN
nabiramo le v suhem
vremenuR jih na hitro
posušimo in spravimo v
dobro zaprto posodoR ker se hlapna olja hitro izgubijoS
Po enem letu se količina eteričnega olja zmanjša za
polovicoS
Rastišče:
Je enoletna ratlinaR ki se vsako
leto znova zaseje samaS Raste
po vsej Evropi in zmernem pasu
AzijeR S Amerike in celo
AvstralijeS Po njivah raste kot
plevelS Rada ima sončnoR delno
drenirano mestoS Če želimo
kamilico sami posejatiR semen
ni treba pokriti z zemljoR ker
kalijo leR če imajo dovolj
svetlobeS V preveč gnojeni zemljiR jih rade napadejo
listne ušiS
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Učinkovanje:
Cvetovi kamelice vsebujejo štiri glavne učinkovine:
eterično olje Vpomemben del je matricin;M
flavonoideM kumarin in polisaharide Vsluzi;F Temu
primerno je tudi učinkovanjeF Kamilice imajo
antiseptičenM protivneten in spazmolitičen Vproti
krčem; učinekF Pospešuje tudi celjenje ranF Sluzi
imajo blagodejen učinek na sluznico prebavnega
traktaM predvsem delujejo proti nastanku razjed v
želodcuF Zelo je poznana uporaba kamiličnega čaja
pri menstrualnih bolečinahM krčih črevesa in žolčnih
kolikahF Deluje tudi proti vetrovom Votroci;F
Aktivira obrambne mehanizme tako pri akutnih kot
kroničnih vnetjihF Deluje pomirjevalno in lajša
nespečnostF Vdihavanje kamiličnih sopar pomaga
pri nahodu in vnetju obnosnih votlin ter gornjih
dihalnih poti; izpiranje s poparkom in grgranje pa
zdravi vnetje žrelne in ustne sluznice ter dlesniF

Neželeni učinki:
Prekomerno pitje skozi daljši čas lahko povzroči
nemirF Poparek se ne priporoča za izpiranje očesne
sluzniceM ker nekatere vsebujoče snovi in preveliki
delci sicer nenevarnih snovi lahko vplivajo dražilnoF
Kamiličnega čaja ne pijemo pri bruhanjuF Zaradi
kumarina moramo biti previdni pri jemanju zdravil
za redčenje krviF Poznane so tudi alergije na
kamilico ozF na košariceF
F

Besedilo: Alenka Pokorn
Risba na naslovnici: Mili Uran
Fotografije: arhiv članovM
https:/slFwikipediaForg
Oblikovanje: AP
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Društvo za zdravilne rastline Zasavje,
Kidričeva PPa8 Zagorje ob Savi8 telpR )V) /žG GPO
E_mailR drustvopdzrzMsiolpcom8 wwwpzdravjeizrastlinpsi
davčna številkaR GVžGP)NG
Trr Delavska hranilnica Zagorje ob SaviR
SIG/7/P))7))))7GGA/7/fV

Pripravki:
ČajR za pitje ali grgranje8 za inhalacijo Tlahko z
dodatkom morske soliD in kopelip Posušene ali sveže
cvetove prelijemo z vrelo vodo8 pokrito pustimo stati
P) minut in odcedimop
Eterično olje dobimo z vodno destilacijo8 je modre
barve in na zraku oksidira v zelenop Dodajajo ga
raznim kozmetičnim pripravkomp
Tinkturo lahko dodajamo vodi za inhalacijep
Oljne pripravke uporabljamo za masaže ali kremep
VirR
Galle7Toplak8 KatjaR Zdravilne rastline na Slovenskem8 ž))A
httpR((wwwpmalaekosjemenarnapcom(
httpsR((slpwikipediaporg(wiki(Prava_kamilica
httpR((wwwpzdravstvenapinfo(preventiva(

PRISTOPNA IZJAVA
PODPISŽNI(NŽR_____________________________
ROJEN(NŽR ________________________________
POKLICR __________________________________
STŽNUJOČ(ŽR ______________________________
TELEFONR _________________________________
E7MŽILR __________________________________

Izjavljam8 da bom spoštoval(la društveni kodeks ter
vse pravice in dolžnosti8 ki izhajajo iz članstvap Po
svojih zmožnostih se bom udeleževal(la društvenih
aktivnostip Želim postati članp
DatumR
PodpisR
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