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Plavica ali modri glavinec
(Centaurea cyanus)
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Plavica ali modri glavinec
(Centaurea cyanus)

Rastlino so poznali že stari Grki. Grška boginja poljedelstva 
in žetve je v laseh nosila njene cvetove. V Evropo se je 
najverjetneje preselila z Bližnjega vzhoda skupaj s selitvami 
narodov in širjenjem žitnih kultur. Ljudsko izročilo pravi: 
Zrejlo je žito, med klasjem pa modriš. To je le eno od 
ljudskih imen za plavico; druga so še glavinec, anzeljček, 
plavec ali plaviček. Plavica je bila včasih spremljevalka 
žitnih polj, vendar je zaradi herbicidov skoraj zginila. Svoj 
čas so verjeli, da prelepi sinje modri cvetovi zdravijo le 
modre oči, kar je ovrgel zeliščni mojster Maurice Messegue, 
ki je potrdil, da je njegov oče s plavico zdravil najtemnejše 
oči. Nekoč so njeno barvilo uporabljali za barvanje tkanin. 
  .
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Rastišče: 
Naši predniki so to nebeško 
modro rastlinico vedno znova 
sejali med rž, ječmen, oves 
in pšenico, čeprav so jo 
smatrali kot plevel. Ljubi 
sončna in polsenčna tla.
Plavica je 30 do 90 cm 
visoka rastlina z ozkimi 
suličastimi listi in značilno modrim socvetjem. Danes lahko 
kupimo seme najrazličnejših barv plavic, vendar v zdravilne 
namene uporabljamo le modre.  

Nabiramo cvetove takoj, ko 
se razprejo v toplih suhih 
poletnih dneh.Paziti moramo, 
da na področjih, kjer jih 
nabiramo, niso uporabljali 
škropiv.
Sušimo jih v tankem sloju v
senci, da ohranimo lepo 
modro barvo.Hranimo jih v bombažnih ali lanenih vrečah 
ali steklenih korazcih.

Kratka zanimivost:

Kaj in kdaj nabiramo: 

Red: Košarnice Družina: Nebinovke
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Učinkovanje:

.....................................................................................................................................
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Plavica ali modri glavinec
Centaurea cyanus

Rastlina vsebuje različne učinkovine. V zdravilne namene 
pa uporabljamo njen diuretični učinek. Vsebuje snovi, ki 
vpijajo vodo, zato se izdelki s plavico uporabljajo za nego 
kože, predvem okoli oči. Izrazita modra barva cvetov 
plavice daje čajnim mešanicam privlačno barvo.

Vir:

Previdnost pri živalih:
Živali običajno te rastline ne jedo. Njena prisotnost v 
večjem številu v senu lahko povzroči težave na dihalih in 
prebavnem traktu..

Besedilo: Milojka Skrinjar
Fotografije:arhiv članov,
https:/sl.Wikipedia.org
Žiga Pokorn
Slika na naslovnici: Mili Uran
Oblikovanje: AP

 
Messegue, M.: Zelišča za zdravje, 1980
https://sl.wwwWikipedia.org

Konec leta 2017 je DZRZ 
skupaj z Društvom zasavskih 
klekljaric Srčevke izdal Koledar 
tete Johance 2018.
Mesec julij predstavlja prav 
plavica. Avtorica vzorca je 
Martine Bruggeman. Klekljano 
čipko pa je izdelala Irena Jančič.



I I 

	

 

 
 

4

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:
 Društvo za zdravilne rastline Zasavje

Kidričeva 11a, Zagorje ob Savi, tel 040 625 513
E-mail: drustvo.dzrz@gmail.com, wwwzdravjeizrastlin.si
Davčna št.: 54251095 
Trr pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674

Pripravki: 
Kapljice za oči: V liter vode damo pest cvetov plavice, vodo 
zavremo, pustimo pet minut vreti in še pol ure 
stati. Dobrodejne so za utrujene in razdražene oči.
Poparek: Dobro dene pri kašlju, bronhitisu, jetrnih 
boleznih, obolenjih mehurja in ledvic. 
Kopel za noge in telo: Na liter vode vzamemo dve pesti 
cvetov. Naredimo poparek, v katerem namakamo otekle 
noge ali telo. 
Kozmetika: Plavica slovi po izjemno mehčalnem in 
poživljajočem učinku. S poparkom oz. cvetno vodico si 
čistimo obraz, posebno okoli oči. Tako si pomagamo pri 
zabuhlosti in podočnjakih. 
Kulinarika: Cvetove uporabimo za barvanje kisa, pijač, kot 
so vermunt in peneča vina v roza odtenkih. Lahko jih 
dodajamo omakam, juham, z njimi krasimo sladice...   
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