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Ievads

 
Ārstniecības augi tiek lietoti arvien biežāk. no 

ārstniecības augiem iegūst medicīniskos preparātus, 
tos lieto sirds slimību, kuņģa un zarnu trakta, nervu 
slimību, aknu un nieru u. c. slimību ārstēšanā. augu 
valsts ārstnieciskie preparāti ir vismazkaitīgākie, tiem 
reti kad ir blaknes. 

tautas medicīnā ārstniecības augu drogas uzlē-
jumu, izvilkumu, tēju veidā lieto kā centrālās nervu 
sistēmas stimulētājus (rožainā rodiola, citronliāna, 
puskrūma sekurinega), kā centrālās nervu sistēmas 
nomierinātājus un miega līdzekļus (miega mago-
ne, parastais apinis, ārstniecības baldriāns u. c.), kā 
spazmolītiskos un prethipertonijas līdzekļus (Helē-
na ālante, piecdaivu mātere u. c.). Ārstniecības augu 
drogas plaši lieto elpošanas orgānu slimību ārstēšanā 
un kā atkrēpošanas līdzekļus (ārstniecības alteja, kai-
lā lakrica, ārstniecības ziepjusakne, ārstniecības izops 
u. c.), kā arī kuņģa un zarnu trakta slimību ārstēšanā 
(ārstniecības dižzirdzene, vērmeles, dzeltenā genciā-
na, divšķautņu asinszāle u. c.). Ārstniecības augi ir 
izcili sviedrējoši un temperatūru pazeminoši līdzek-
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ļi (smaržīgā kumelīte, melnais plūškoks, ārstniecības 
dižzirdzene u. c.), kā arī caureju izraisoši (kailā lak-
rica, vairogu podofils u. c.) un pretcaurejas līdzekļi 
(piparmētra, divšķautņu asinszāle u. c.). tautas me-
dicīnā ārstniecības augu drogas lieto arī kā diurētisku 
līdzekli (melnais plūškoks, parastā gurķene u. c.), kā 
pretalkoholisma līdzekli (leizeja, puskrūmu sekurine-
ga u. c.) un citu slimību ārstēšanā. Ārstniecības augus 
var audzēt lielākās platībās zemnieku saimniecībās, kā 
arī ikvienā mazdārziņā. grāmatā iekļauta populārāko 
ārstniecības augu audzēšanas agrotehnika, raksturota 
ārstniecības augu vērtība un lietošana. darbs būs no-
derīgs ikvienam, kas interesējas par ārstniecības au-
giem, to audzēšanu un lietošanu. 
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BALdRIĀNS, ĀRSTNIECĪBAS 

Ārstniecības baldriāns (Valeriana officinalis l.) 
ir daudzgadīgs baldriānu dzimtas (Valerianaceae) 
lakstaugs, sakneņi līdz 5 cm gari, 3 cm resni, ar ga-
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rām bārkšsaknēm, stumbrs stāvs, dobs, rievains, 50–
100 cm augsts. lapas pretējas, plūksnaini dalītas. zie-
di čemurveidīgās skarās, balti. auglis riekstiņš. bal-
driāns sāk augt aprīļa pirmajā pusē, zied no jūnija līdz 
augustam, sēklas nogatavojas jūlija beigās – augustā. 
tas ir mitrumprasīgs augs. savvaļā baldriāns aug eir-
āzijā, izņemot pašus ziemeļu apgabalus, kultūrā to au-
dzē eiropas valstīs, ziemeļamerikā, japānā.

Agrotehnika

baldriānu var audzēt mazdārziņos, kā arī lielākās 
platībās zemnieku saimniecībās. tā audzēšanai vispie-
mērotākās ir no nezālēm tīras, mitras kūdras, kā arī 
zemākās vietās esošas ar organiskām vielām bagātas 
smilšmāla un mālsmilts augsnes. 

sējot baldriānu lielākās platībās, augsni sagatavo 
rudenī, to aparot 25–28 cm dziļumā un tajā uz 100 m2

iestrādājot 300–400 kg (30–40 t/ha) satrūdējušu kūts-
mēslu, 2–3 kg (200–300 kg/ha) superfosfāta, 1,5–
2 kg (150–200 kg/ha) kālija hlorīda un 1–1,5 kg (100–
150 kg/ha) amonija nitrāta. pirms sēšanas augsne šļū-
cama, ecējama un pieveļama, lai sīkās baldriāna sēk-
las vajadzīgajā dziļumā varētu iestrādāt pēc iespējas 
vienmērīgi. baldriānu uz lauka sēj vēlu rudenī vai agri 
pavasarī. rudenī sēj sausas, pavasarī–stratificētas sēk-
las, 40–50 dienas turētas mitrās smiltīs 0–4 °c tem-
peratūrā. rudenī sēj ar sējmašīnu, kurai ir enkurle-
mesīši. ar tām sēklas izsēj uz augsnes un piesedz ar 
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puscentimetru biezu kūdras vai trūdzemes slāni. sējot 
baldriānu pavasarī, var izmantot sējmašīnas ar šķīvju 
lemešiem, uz kuriem piestiprināti ierobežotāji sēklu 
iestrādes dziļuma regulēšanai. Mitrās augsnēs sēklas 
pavasarī iestrādā 1–1,5 cm dziļi.

baldriānu sēj 50–60 cm attālās rindās. 100 m2 apsē-
šanai nepieciešams 30 g (uz 1 ha 3–4 kg) sēklu. gal-
venie kopšanas darbi ir nezāļu ravēšana un rindstarpu 
irdināšana. rindstarpas var irdināt ar traktorvilces 
kultivatoriem, kuriem ir vienpusīgas nažveida ķe-
pas. kultivējot augsni, rindstarpās pie augiem atstāj 
3–4 cm platu aizsargjoslu. vasaras vidū sējumiem 
dod papildmēslojumu, iestrādājot augsnē uz 100 m2 
1 kg (100 kg/ha) amonija nitrāta, 1–1,5 kg (100–
150 kg/ha) superfosfāta un 0,6–0,8 kg (60–80 kg/ha) 
kālija hlorīda.

ja baldriāns aug mitrās, auglīgās augsnēs, tad ražu 
var novākt jau pirmajā audzēšanas gadā, turpretim, ja 
apstākļi nav tik piemēroti, – tikai otrajā audzēšanas 
gadā. otrajā audzēšanas gadā augiem nogriež stum-
bra galotnes ar ziedkopām, lai paaugstinātu sakneņu 
un sakņu ražu.

audzējot baldriānu nelielās platībās, vēlams izau-
dzēt stādus. dobes gatavo labi iemēslotā un no ne-
zālēm tīrā augsnē. augsni pirms sējas nolīdzina un 
noblietē. svaigas, tikko ievāktas sēklas sēj augusta 
beigās 6 cm attālās rindās 5 mm dziļi. rudenī vai nā-
kamā gada pavasarī stādus izstāda 60x20 cm citu no 
cita. lai izaudzētu stādus 100 m2, jāizsēj 1,5–2 g sēklu 
trīs kvadrātmetros.
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baldriāna sakneņus ar saknēm ievāc rudenī, veģetā-
cijas perioda beigās (septembrī, oktobrī), izrokot tos 
ar dārza dakšām vai lāpstu. lielākās platībās tos izar 
ar arklu vai kartupeļu rokamo mašīnu. no saknēm un 
sakneņiem rūpīgi nobirdina zemi, nogriež auga virs-
zemes daļas un resnākos sakneņus sadala 2–3 daļās. 
saknes ievieto speciālos trumuļos vai grozos un ska-
lo tekošā ūdenī. labi nomazgātajām saknēm vēl no-
griež palikušās virszemes daļas. sakneņus ar saknēm 
2–3 dienas vītina labi vēdināmās telpās, pēc tam kaltē 
kaltēs 35–45 °c temperatūrā. saknes un sakneņi ir iz-
kaltuši, ja liecot tie lūst, bet neliecas. svaigu sakņu un 
sakneņu raža – 0,25–0,30 kg/m2 un gaissausās drogas 
iznākums – 25 %.

Augu izmantošana

baldriāna saknes un sakneņi satur 0,5–2 % ēterisko 
eļļu. to sastāvā ir arī alkaloīdi – hatinīns, valerīns un 
līdz 5 % valepotriātu – valtrāts, acevaltrāts, dehidro-
valtrāts un to skaldprodukts, kuriem piemīt nomieri-
noša iedarbība, kā arī miecvielas, glikozīdi, cukurs un 
citas vielas. 

raksturīgo smaržu saknēm piedod izobaldriān-
skābe un tās ēsteri.

baldriāna saknes un sakneņus lieto rīgas melnā 
balzama un liķieru pagatavošanā. asv tos izmanto 
Havannas cigāru aromatizēšanā. rietumeiropas val-
stīs baldriānu lieto kā garšaugu, to pievieno salātiem.


