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Gozdni slezenovec
(Malva sylvestris)

Znano je, da so različne vrste slezenovca uporabljali v 
antikiza notranjo uporabo proti strupom in zunanje kot 
obkladek pri ranah, v srednjem veku pa kot odvajalo, pri 
sušici, vročini, čirih na očeh in pri doječih materah.  
  .
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Rastišče: 

Zdravilna je cela rastlina. Cvetove nabiramo od junija do 
pozne jeseni v toplih suhih dneh vsak dan sproti. Ker so 
nežni, moramo paziti, da se dobro posušijo. V času cvetenja 
nabiramo tudi liste. Pozno jeseni in zgodaj spomladi 
izkopljemo korenine, jih operemo, narežemo in posušimo.

Kratka zanimivost: Družina: Slezenovke

Čeprav so sveži cvetovi rožnati, dobijo temno modro barvo,
ko jih posušimo. Čaj pa obarvajo svetlo zeleno. 

Kaj in kdaj nabiramo: 

Bližnji sorodnik je slez, 

ajbiš (Althea officinalis)

Sorodni vrst sta tudi 

rožlin (Althea rosea)
 in oslez ali hibiskus

(Hibiscus).

Navadni slezenovec

(Malva neglecta)

Opisanih je okoli 30 vrst slezenovcev. Razširjeni so po 
celem svetu, v Ameriki veljajo celo za invazivno vrsto. 
nekateri so enoletni drugi dvoletni, ozkolistni sl.,M. alcea 
pa je trajna vrsta. Pri nas raste po opuščenih travnikih 
gozdni slezenovec, M. sylvestris, navadni slezenovec, 
M. neglecta pa raje rastev v dobro pognojeni zemlji. Ob 
morju najdemo mavretanski sl., M. mauritiana. Največkrat 
je enoletnica, v zemlji ostane korenina, iz katere zraste 
močno steblo z listi na pecljih. Iz zalistij poženejo rožnati 
cvetovi na pecljih. Drobno seme se rado zaseje samo.  
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Učinkovanje:
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Gozdni slezenovec
(Malva sylvestris)

Vir:Besedilo: Nuška Krautberger
Fotografije:arhiv članov,
https:/sl.Wikipedia.org
Slika na naslovnici: Mili Uran
Oblikovanje: AP

 
Majes, J.: zdravnik zdravi, narava ozdravi
Mayer, J.G.: Priročnik samostanskega zdravilstva
https://sl.wwwWikipedia.org
Galle-Toplak, K.: Zdravilne rastline na  Slovenskem
Kreft, S.: Sodobna fitoterapija

Celotna rastlina vsebuje sluzi, listi pa tudi čreslovine in 
flavonoide. Za rožnate in vijolične cvetove je značilno 
barvilo malvin, zaradi katerega suhi cvetovi postanejo 
modri. Zaradi svojih sestavin ima slezenovec širok obseg 
delovanja, predvsem deluje blažilno in mehčalno. V čajnih 
mešanicah ga priporočajo pri kašlju, kroničnem bronhitisu, 
astmi, različnih pljučnih obolenjih, hripavosti, vnetju žrela 
in ustne votline. Pomaga pri vneti želodčni sluznici, težavah 
z želodčno kislino, ranah na želodcu. Uravnava iztrebljanje. 
Zelo uporaben je pri blaženju luskavice.
Doječim materam pa poveča delovanje mlečnih žlez. 
Opozorilo:
Ker še ni raziskano, naj doječe matere in nosečnice ne bi 
pretiravale pri pitju čaja. Pri sočasnem jemanju drugih 
zdravil priporočajo zaužitje čaja nekaj ur pred zaužitjem 
zdravil, ker predvidevajo, da bi izvlečki slezenovca lahko 
upočasnili absorbcijo zdravilnih učinkovin iz črevesja.
Na splošno pa velja, da je slezenovec zelo varno in 
vsestransko uporabno zelišče .

 
Cvetovi slezenovca se najbolje posušijo na mrežici v tanki plasti. 

.....................................................................................................................................
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PRISTOPNA IZJAVA:
PODPISANI/NA:.................................................
ROJEN/NA:........................................................
POKLIC:............................................................
STANUJOČ:.......................................................
TELEFON:..........................................................
E-MAIL:............................................................
izjavljam, da bom spoštoval/la društveni kodeks
ter vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva.
Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/la 
društvenih aktivnosti. Želim postati član DZRZ
Datum:
Podpis:
............................................................................ 

Pripravki: 
Čaj (hladni namok): Liste, cvetove in korenine namakamo 
v vodi nekaj ur ali čez noč. Čaj precedimo, pred pitjem ga 
pogrejemo. Hladni namok uporabimo tudi pri pripravi  za 
lluskavico in druge kožne težave.
Tinkturo: pripravimo iz cele rastline po klasičnem postopku.
Pijemo jo z vodo tri tedne 3x dnevno po 25 do 30 kapljic. 
Pomaga pri kašlju, zgagi in težavah s sluznico prebavil.
Sirup: Potrebujemo 250 g svežih cvetov, 100 ml vode in
100 g sladkorja. Vodo in sladkor prekuhamo, delno ohladimo
in dodamo cvetove. Vse skupaj zmiksamo in pustimo stati 
eno uro, nato tekočo maso precedimo. Hranimo v temni 
steklenici na hladnem ali v hladilniku.

Društvo za zdravilne rastline Zasavje
Kidričeva 11a, Zagorje ob Savi, tel 040625513
E-mail: drustvo.dzrz@gmail.com,wwwzdravjeizrastlin.si
Davčna št.: 54251095 
Trr pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674
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