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Red: Košarice, Družina: Nebinovke

Kratka zanimivost:
Ognjič je v naših vrtovih priljubljen tako 
kot okrasna kot tudi zdravilna rastlina. 
Latinsko ime izhaja iz besede kalende, 
kar pomeni prvi dan v mesecu. Rimljani 
so namreč mislili, da ognjič začne cveteti 
vsak prvi dan v mesecu. Slovensko ime 
je tudi vremenar. Pravijo, da naj bi 
napovedoval vreme. Če so cvetovi po sedmi uri zjutraj še
zaprti, bo tisti dan deževalo.
Rastišče:
Ognjič je enoletna rastlina, ki se rada zaseje sama. Zraste 
30 do 60 cm visoko. Korenina je razvejana, steblo pa 
poraslo z dlačicami. Cvetovi so enostavni ali polni, oranžne
ali rumene barve. Cveti od zgodnjega junija 
do pozne jeseni. Plodovi oz. semena, ki imajo 
značilno obliko (podobna so zviti gosenici), 
dozorevajo šele od avgusta naprej.
V Evropi poznamo še njivski ognič (Calendula arvensis), ki 
uspeva po njivah in vinogradih Sredozemlja.
Za potrebe zdravilstva pridelujejo največ ognjiča v Egiptu, 
na Slovaškem, Madžarskem in v Nemčiji.

Za zdravilne namene nabiramo le nepoškodovane koške, iz 
katerih obtrgamo jezičaste cvetove. Najbolj kakovostni 
cvetovi so nabrani v suhem sončnem vremenu v juliju in 
avgustu. Sušimo jih v temnem prepišnem prostoru; med 
sušenjem jih večkrat premešamo. Spravimo jih v posodo, 
ki dobro tesni in ne prepušča svetlobe.

Kaj in kdaj nabiramo: 
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Učinkovanje:
Cvetovi ognjiča vsebujejo saponine, ki delujejo protiglivično,
eterična olja, ki dajejo rastlini značilen vonj in delujejo 
protibakterijsko in protivnetno. Rumeno ali oranžno barvo 
jim dajejo flavonoidi in različni karotenoidi.
Ognjič je stalnica v ljudskem zdravstvu. Najbolj pogosta in 
in najbolj učinkovita je zunanja uporaba. Mazila z ognjičem 
pomagajo pri celjenju prask, odrganin in ran. Blaži opekline, 
akne in razne izpuščaje.
Uporabljamo ga pri krčnih žilah, vnetju ven, ozeblinah in 
glivičnem obolenju stopal pa tudi pri krastah v nosu. Že 
stari Egipčani so poznali njegov blagodejni učinek na kožo, 
ki jo gladi in pomlajuje. 
Tinktura ognjiča se lahko uporabi tudi pri vaginalnem 
glivičnem vnetju, podplutbah, oteklinah in "pretegnjenih" 
mišicah. 
Čaj iz ognjiča se uporablja tudi notranje in sicer pri 
želodčnih in črevesnih boleznih. Učinkuje kot diuretik, 
ureja boleče menstruacije in ugodno vpliva pri menopavzi.
Kot podporo drugim zdravilom ga priporočajo pri rakavih 
boleznih. 

Ognjičevega čaja ne smejo piti nosečnice in doječe matere
Tudi alergiki morajo biti previdni pri uporabi ognjiča. 

Previdnost:

.....................................................................................................................................
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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:
 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

Pripravki: Poparek za grgranje: Veliko žlico posušenih 
listov prelijemo z 2 dcl vrele vode, pustimo 10 min pokrito, 
precedimo in grgramo večkrat na dan.
Čaj: 1 žlico svežih ali 1 žličko suhih listov poparimo s četrt 
litra vode, pokrijemo in po 10 min. precedimo. Na dan lahko 
spijemo 3 skodelice nesladkanega čaja.
Tinktura: Suhe cvetove namočimo v domače žganje. Damo 
na temp. okoli 20°C za 3 tedne. Precedimo in razredčeno s 
prekuhano vodo pijemo po kapljicah.
Sedeča kopel: Čez dan namočimo 100 g svežih ali ustrezno 
količino suhih cvetov v 6 do 8 l hladne vode. Zvečer 
pogrejemo do vrelišča in dodamo kopeli. Voda naj sega do 
ledvic. Po kopeli (20 min) se ovijemo v toplo brisačo in 
gremo v posteljo počivat.
Mazilo: Sveže drobno narezane cvetove damo v vročo 
nesoljeno svinjsko salo na vodno kopel za 10 min. Drugi 
dan ogrejemo le toliko, da lahko skozi gazo precedimo 
v lončke. Hranimo v hladilniku, največ 1 leto.
...................................................................................




