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Bazylia
Mało kto pamięta dziś, że bazyliowe list-
ki odstraszają osy, komary i inne kąśliwe  
owady. Gdy mieszka się na skraju wsi, pod  
lasem, warto bazylię trzymać w otwar-
tych oknach. Osy nie podlecą, a komar 
się zawaha. A jeśli już jakaś osa dopadnie 
człowieka, to właśnie listki bazylii przy-
kłada się do ukąszonego miejsca. 

Bazylia działa też odstraszająco na 
wyjątkowo natrętne, choć mniej groź-
ne muchy. To ważne, bo gdy drwal pra-
cuje w upale i duchocie, mając na so-
bie strój ochronny, będzie się pocił,  
a pot przyciąga muchy. Zabierając jedze-
nie do pracy (a latem bazujemy na sa-
łatkach), warto dorzucić świeżą bazylię 
w ilości „dużo”. Jest szansa, że owady 
nie będą próbowały usiąść na talerzu  
i będzie można spokojnie zjeść posiłek. 

Jak ludzie bronili się przed atakami komarów, meszek czy kleszczy 
zanim pojawiła się „kolorowa” chemia? Przede wszystkim wykorzy-
stywali właściwości roślin rosnących w przydomowych ogródkach

Melisa
Właściwości lecznicze melisy znane są 
od dawna: przede wszystkim uspokaja  
emocje, zwłaszcza strach, lęk, obni-
ża nadciśnienie i łagodzi skutki obżar-
stwa. Z racji właściwości antyseptycz-
nych łagodzi użądlenia pszczół i os.

Znalazłam informację, że pszczelarze 
sieją melisę przy ulach, żeby pszczoły 
były spokojniejsze, a wyjmowanie mio-
du – bezpieczniejsze. Nie znam osobi-
ście żadnego pszczelarza, więc nie mo-
głam tej informacji potwierdzić. 

Mięta
Miętę stosuje się głównie dla orzeź-
wienia, ale także przy problemach 
wątrobowych. Ma właściwości gojące  
i chłodzące, dlatego jest stosowana  
w preparatach „after”, czyli stosowa-
nych po ukąszeniach owadów. Polecam 
zabieranie do pracy w lesie wystudzo-
nego wywaru z mięty (oczywiście moż-
na ją pić również na ciepło).

Melisa także nadaje się do picia  
w pracy, jednak pod warunkiem, że 
osoba nie ma zbyt niskiego ciśnienia 
krwi. Wywarem z melisy lub mięty 
można obmyć ręce i twarz. Pozostanie 
przyjemny zapach, chroniący przed 
atakiem komarów.  C

Lawenda
…to doskonały środek antyseptyczny, 
przyspieszający gojenie ran, oparzeń  
i podrażnień. W dawnych wiekach  
leczono nim schorzenia skóry, trądzi-
ki, egzemy, stany zapalne, grzybice,  
liszaje czy łupież. Jeśli jakiś składnik 
rośliny działa pozytywnie na skórę, 
to zawsze podziała też leczniczo przy 
ukąszeniach. Lawendę wiesza się też  
w szafach, zabezpieczając ubrania przed  
atakiem moli. 

Lawenda może być też stosowana 
pod postacią olejku lawendowego. 

Fot. www.sxc.hu (4)

43www. .net.pl

nasze zdrowie


