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Družina: presličevke
Kratka zanimivost:
Latinsko ime Equisetum se nanaša na izgled;
spominja na konjski rep. Približno 30 vrst preslic,
ki so preživele do danes, so ostanek gozdov izpred
300 milj. let. V prazgodovini so uspevale v toplih
močvirjih. Zaradi zmernega podnebja pa so se
mogočna drevesa zmanjšala. Uporabo preslice je
priporočal že rimski zdravnik Galen, šele župnik
Sebastian Kneipp pa ji je dal večjo veljavo, ko jo
je priporočal pri zdravljenju tuberkuloze.
Rastišče:
Doma je na vseh kontinentih, razen v Avstraliji
in na Antarktiki. Raste po vsej Sloveniji na
vlažnih in ilovnatih tleh. Je neljubi plevel na
njivah in na neobdelani zemlji.
Sorodne vrste :
V Sloveniji raste 9 vrst preslic. Najpogostejše
so: močvirska, vodna in gozdna s. Vse so bolj
ali manj strupene, vsebujejo piperidinske
alkaloide. Njivska preslica se od njih loči po
dolžini prvega člena vejic. Če je ta del daljši
od nodija (kronice) na stebelcu, je to zagotovo
zdravilna njivska preslica. Pomemben je še
en znak. Nikoli ne nabiramo vrst, ki imajo na zelenih poganjkih še ostanke rjavih klaskov.
Kdaj in kaj nabiramo:
Njivska preslica spomladi požene rjavkasta
stebla s klaskom (fertilni poganjek), v katerem
so trosovniki s trosi. Šele ko ta stebla odmrejo, zraste iz iste
korenike do 60 cm visoka zelena rastlina(sterilni poganjek), ki
ima sposobnost fotosinteze. Ima žlebičasto steblo, iz katerega
poganjajo "vejice". Te poletne zelene poganjke nabiramo od junija
do avgusta. Pazimo, da nabiramo le zdrave zelene poganjke.
Sestavine in učinkovine:
Preslica vsebuje veliko slicija v obliki kremenčeve kisline oz.
silikatov. Pomembni so vodotopni silikati. Vsebuje tudi veliko
kalijevega in aluminijevega klorida ter mangan. Poleg teh
sestavin so v drogi še flavonski glikozidi,saponini in še mnoge
druge sestavine.
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Učinki in uporaba:
Silicij v preslici deluje tako, da pomlajuje kožo. Zato ga tudi
imenujejo mineral mladosti. Zdravilno vpliva na ledvice in mehur.
V vodi topne soli kremenčeve kisline pospešujejo nastanek
levkocitov, torej vzpodbujajo delovanje imunskega sistema, tudi
pri tuberkulozi. Kalij in alkaloidi v preslici pospešujejo izločanje
urina. Obenem se topijo kamni v ledvicah in mehurju. Ugodno
deluje pri bronhialnih težavah, revmi, putiki in krvavitvah
(adstringentno delovanje). Saponini pomagajo pri ranah, ki se
slabo celijo, pri preležaninah, krčnih žilah in ozeblinah. Izboljša
slabo prekrvavitev pri sladkorni bolezni. Pri šibki menstruaciji,
slabem delovanju želodca in črevesja priporočajo tako pitje čaja
kot kopeli. V kozmetiki jo dodajajo raznim kremam proti celulitu.
Največkrat mešamo preslico z drugimi zdravilnimi rastlinami v
čajne mešanice. Najbolj znani čaji so:
* čaj za ledvice in mehur
* čaj za težave s sklepi in putiko
* čaj za revmatične težave
* moški čaj za težave s prostato
* čaj za ženske bolezni
* čaj za diabetike
* čaj za pljučne bolezni in boljše izkašljevanje
* čistilni čaji
* čaj za diabetike

Neželeni učinki:
Odsvetujejo uporabo preslice pri srčnem popuščanju in
nezadostnem delovanju ledvic. Zaradi diuretičnega učinka ne
priporočajo pitja čaja nosečnicam in doječim materam .
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Pripravki:
Njivska preslica po odredbi o zdravilnih rastlinah spada v
kategorijo H hrana oz.rastline, ki se uporabljajo kot živila.
Čaj: tri jedilne žlice posušene preslice prelijemo s pol litra vrele
vode in kuhamo še pet minut. Odstavimo, pokrijemo in pustimo,
da se ohladi. Odcedimo in pijemo zjutraj in zvečer po dve
skodelici. Največkrat mešamo preslico z drugimi zdravilnimi
rastlinami in pripravljamo poparke. Preslico kuhamo 15 min. in jo
uporabimo za kopel, ki je lahko popolna ali le sedeča. Pripravek
lahko uporabimo za umivanje ali obkladke. Preslico uporabljamo
tudi v veterini, svežo med krmo predvsem pri konjih.
Čaj za varstvo rastlin: 10 dag suhe rastline damo v 10 litrov
hladne vode, zavremo in kuhamo 1 uro. Čaj uporabljamo za
škropivo proti glivicam zgodaj spomladi in zadošča za prbl. 1 ar
površine. Preslica je zelo cenjena rastlina za varstvo rastlin v
biodinamičnem kmetovanju.
blagovna znamka,
ki označuje pridelke
in izdelke pridelane
po biodinamičnih načelih
...................................................................................

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@siol.com, www.rastline-zasavje.si
Davčna št.: 54251095
Trr pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674
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