
Gyógyászati szempontból a fekete nyár-
fa (Populus nigra) rügye értékes, amit
akkor kell gyûjteni, amikor elkezd ébre-
dezni a természet. Kérge is hatásos. A
rügyekbõl a következõ módon készít-
hetünk teát.: fél-egy evõkanálnyi szárí-
tott rügyet 15 percig fõzünk egy csésze
vízben. Szûrés után fogyasztható. Aján-
lott mennyiség: napi három csészényi.

Teájának remek fájdalomcsillapító
hatása van, ami alkalmazható reumás
fájdalmaknál. A lázat csillapítja, fo-
kozza az izzadást, ami különösen
megfázásos betegségeknél elõnyös. Az
izmok gyulladásos megbetegedésé-
nél is alkalmazható. Mivel fokozza a
húgysav eltávolítását, köszvény ese-
tén is ajánlott. Jobb hatás érdekében
kombinálhatjuk 1:1 arányban csalánle-
véllel, mezei zsurlóval, petrezselyem-
gyökérrel, angyalfûvel, fehér babhéjjal
és tövises iglicegyökérrel.

Aromaterápiás víz alatti masszázsra
is ajánlott a fekete nyárfa rügye, ami
szintén jó hatású ízületi panaszok ese-
tén. Kádnyi meleg vízbe cseppentsünk
még 2 csepp citromfû-, 5 csepp ka-
kukkfûolajat is. 15 percig masszírozzuk
a beteg testrészt balról jobbra, majd tö-
rülközés után kenjük be a rügy kivona-
tát tartalmazó hidratáló krémmel, éjsza-
kára pedig fekete nadálytõbõl készült
kenõccsel.

Teája fertõtleníti a húgyutat, tehát

fertõzésekre jó hatású. Felfázás ese-
tén, amikor fájdalom és csípõ érzés kí-
séri a vizelést, szintén elõnyösen alkal-
mazható. Ebben az esetben teája rep-
kénnyel kombinálható, az 1:1 arányú
keveréket 5 percig fõzzük, majd szûrjük
le. Naponta 3-5 csészével ajánlatos fo-
gyasztani belõle.

A levelébõl készült tea is felhasznál-
ható, különösen akkor, ha vizelettartá-
si problémákkal küszködik valaki. 1
evõkanálnyi mennyiséget 3 percig fõ-
zünk egy csésze vízben, 15 perc állás
után leszûrjük. Naponta 3 csészével fo-
gyaszthatunk belõle.

Túlságosan erõs lábizzadás, illetve
bõrgombásodás esetén kiváló hatá-
sú. Ehhez egy kis maroknyi rügyet 15
percig fõzünk 2 liter vízben, majd
megszûrjük. Egy másik fõzetet is készí-
tünk ugyanúgy diólevél, tölgyfakéreg
és bazsalikom 1:1 arányú keverékébõl,
majd a két szûrletet összeöntjük egy la-
vórba. Ebben kell áztatni a lábat kb. 20
percig.

Régebben fájából faszenet égettek,
amit porítás után emésztési zavarok-
ra, gyomorégésre, hányinger és fel-
fúvódás ellen alkalmaztak.

Remek gargalizálószer készíthetõ
belõle: szárított levelébõl 4-5 evõkanál-
nyit 4 dl vízben 15 percig fõzünk. Szû-
rés és kihûlés után a szájüreg gyulla-
dásaira (torok-, hangszál, íny-, mandu-

la-, stb.) kiválóan alkalmazható. Órán-
ként gargalizáljunk vele.

A rügyébõl készült tea javítja a
prosztata betegségeinek kellemet-
len tüneteit, ami baktériumölõ, fájda-
lomcsillapító, illetve gyulladásgátló tu-
lajdonságának köszönhetõ. Kombinál-
ható cickafarkfûvirággal komlóval, csa-
lángyökérrel, körömvirággal, apróboj-
torjánnal, valamint kis virágú füzikével.
A teát a szokásos módon fõzzük.

A rügyébõl készült hidratáló kenõcs
javítja az ekcéma kellemetlen tüneteit,
de alkalmazható rosszul gyógyuló se-
beknél, felfekvésnél és a bõr feké-
lyes megbetegedéseinél.

A hörgõk krónikus gyulladásánál
jó szolgálatot tesz a nyárfabor. Ehhez kb.
70 g szétmorzsolt rügyet sötét helyiség-
ben áztassunk ki 1 liter fehér borban 7-
10 napig, amit naponta egyszer rázzunk
fel. Szûrés után hûtõszekrényben tárol-
juk. Esténként fél dl-t igyunk belõle.

Zúzódásokra, lábficamra segít a
nyárfapálinka: 100 g rügyet szétmorzso-
lunk, és fél liter 70%-os alkoholba teszünk.
10 napig állni hagyjuk. Szûrés után külsõ-
leg bedörzsölésre használható. Belsõleg
naponta 3x20 csepp egy szem kockacuk-
ron jó hatású hólyaggyulladásnál, vala-
mint belsõ vérzések csillapítására.

Dr. Nagy Géza
fitoterapeuta
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A fekete nyár gyógyító ereje

FEKETE NYÁR
Felsõ-Tisza vidéki származású fekete nyár (Populus nigra L.)
magcsemeték (250 edb) eladók, melyet az OMMI genetikailag
ellenõrzött. Lehetõséget teremt az õshonos erdei társulások
helyreállítására és a génmegõrzésre, különösen jelentõs szerepet
tölthet be a védett területek erdõsítésében.

Méretek: 70-100, 100-150, 150+

Ugyanitt alföldi származású szürke nyár (1/0), rezgõ nyár (1/0), alává-
gott kocsányos tölgy (1/0), alávágott fekete dió (1/0), alávágott kerti dió
(1/0) és akác (1/0) csemeték is eladók.

Szentmihályi-Tiszafa Kertészeti Bt. 4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 78.
Bõvebb információ a 30/418-49-47, 47/362-960 telefonszámokon és

a kiss-csalad@axelero.hu e-mail címen kérhetõ.

Vásárolok szabad természetbõl, vadtenyésztés kiegészítésére 15 db gímszarvast.
A bika és tehén aránya: 1:1. Csak kitûnõ genetikai adottságokkal rendelkezõ és kíváló egészségi állapotban

lévõ állatok érdekelnek. Állategészségügyi bizonyítvány, exportengedély stb. feltétel.
Pomsar István Csehország tel.: 00420 572 549 058 fax. • 00420 572 555 254 • mobil 00420 603 834 311 

e-mail pomsar@hame.cz 

Középkorú erdésztechnikus mûszaki
vezetõ állást keres, a betöltéséhez szük-
séges elegendõ szakmai és vezetõi gyakor-

lattal. Olyan munkaadók jelentkezését
várja, ahol bármilyen mûködési zavar

tapasztalható, illetve az éves árbevétel a
350 mFt-ot nem haladja meg.

Ajánlatokat a propherdo@bekesnet.hu
címre várjuk.

Erdõgazdaságok és Erdõtulajdonosok
FIGYELEM!

Erdõgazdasági vállalkozó hosszú távra 
munkát keres az ország egész területén.

Telefonszám: 06-30-6066-573
Déri Imre János


