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• RAUARAIEROHI • AAVAROHI  
• KÄRNALILL • VERIHAIN 

Raudrohi on mitmeaastane rohttaim korvõieliste sugukonnast.

Esimesel aastal moodustuvad tal vaid leherosetid. Tema lehed on 10–15 cm 

pikkused ja tihedalt kaheli- või kolmelisulgjad, meenutades sulge või orava-

saba, nagu taime kutsuvad indiaanlased. Püstine õisikuvars on 20–70 cm pikk 

ja selle otsas laiuvad korvõielisele iseloomulikud kollaste putkõite ja valgete 

keelõitega õisikud. 

Taim on spetsiifilise tugeva ja mõrkja lõhnaga. Ta kasvab kõikjal, kus 

rohurinne on madalam, ja paistab oma erevalgete õitega kaugelt silma. Eestis 

on esindatud neli raudrohu liiki. Tugevaim ravitoime on harilikul raudrohul.

Tundub, et raudrohi on üks kõige armastatumaid taimi maailmas. Inime-

sed armastavad lasta endast teha videoid, kus nad ülistavad raudrohtu. Olgu 

habemikud mehed või linalakad neiud, tähtsad teadlased või skaudijuhid, 

seebikeetjad või õlitootjad, nõiad või nunnad – sageli on neil käes väike val-

gete õiesarikatega lilleke, mida keerutatakse näppude vahel, rääkides kõrvale, 

kuidas taim endale nime sai. Vanakreeka eeposes „Ilias” on kirjeldatud, kuidas 

Achilleuse sõdurid kasutasid raudrohtu haavade raviks. Achilleusele sõnumit 

viinud Eurypylos sai noolehaava jalga. Patroklos lõikas nooleotsa haavast välja, 

pesi kogu musta vere ära ja pani haavale purustatud raudrohtu, mis võttis 

valu ära ja sulges haava. Seda kunsti oli Patroklos õppinud Achilleuselt, kes 

omakorda oli seda õppinud kõige targemalt kentaurilt.

Austria ravimtaimetark Maria Treben, kelle raamat „Tervis Jumala apteegist” 

on Eestiski väga tuntud, soovitab igal naisel vanuses 30 kuni 90 aastat juua 

aeg-ajalt tassi raudrohuteed, et oma üldist kaitsevõimet tugevdada.

Raudrohtu on kasutatud ka õige kummalisel viisil: „Huvitav on märkida 

järgmist lastemängu Saksamaalt. Lapsed panevad raudrohu teravaid lehti ninasse, 
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löövad siis sõrmedega nina pihta ja nina hakkab verd jooksma. Nähtavasti tungivad 

lehe teravad tipmed õrna nina limanahasse ja tekitavad nõrga verevoolu. Kui raudrohi 

on tuntud veritsusttõkestava vahendina veele hõõrutult, takistab ta leht tervelt vere-

voolu. Seda omadust tundsivad õpilased Saksamaal ja ka Prantsusmaal ning petavad 

sellega õpetajaid, kui õppetükid ei ole hästi õpitud ja tunnist puudumine on tarvilik.” 

Raudrohi oli Eesti vanarahva seas üldtuntud arstirohi. Haigusi, mida sellega 

raviti, oli palju. Selgelt ülekaalus on siiski värske raudrohumahla abil verejooksu 

sulgemine, samuti kasutamine tee ja keedisena. Värske lõikehaava puhul 

hõõruti puhas raudrohuleht mahlaseks ja pandi haavale. Kasutati just raudse 

esemega tekitatud haavade puhul. Sellest ka tema nimetus „rauaraierohi”. 

Talvel kasutati sel puhul enne jaanipäeva korjatud taimedest väljapigistatud 

mahla, mida säilitati pudelites. 

Abi saadi ka keedisest. Väga laialt kasutati raudrohuteed rinnahaiguste, 

tiisikuse ja külmetamisel tekkinud köha või muu kurguhäda korral, kui hääl 

oli ära või hingamine kähisev. Mehed panid rinnahaiguse korral raudrohu õisi 

ja varsi tubakasse, see parandas enesetunnet. Raudrohuteega arstiti naiste-

haigusi, seda kasutati ka enneaegse sünnituse esilekutsumiseks. Teed joodi veel 

maksa-, neeru- ja põiehädade, kõhukinnisuse, pistja, kehvveresuse ja peavalu 

korral, kui „pea käis ümber” ja ajas oksele, samuti närvide rahustamiseks. 

Välispidiselt aitas see sammaspooliku, kärnade, paisete ja nõgestõve vastu.

Tihti tarvitati raudrohtu koos teiste ravimtaimedega. 

Ravimtaimede andmebaasist Herba leiab, et raudrohtu on 

kasutatud umbes 90 haiguse või vaevuse ravimisel. 

 W Näiteks väga vana märge Tormast: „Verihein ehk raudrohi. Lehed 

hõõrutakse puruks, pigistatakse sahvt välja värske haava sisse, mis kohe 

haava kinni kasvatab, lehed köidetakse lapiga pääle.” EKS c, 55 (10a) < 

Torma khk. - Mihkel Ostrov (1892)

 W Anna kandis raviti temaga 1930-ndatel „maast tulnud tõvesid”: 

„Maa-alused (haigus). Maast hingab, maast tuleb see külge. Võta hõberaha, 
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kaabi kulli poolt küllest sinna, kus sügeleb, ja raudrohu mättaga vaota, 

see kaotab ära. Selle juures peab ütlema: „Maa-alused, maa-emandad, 

andke minu tervis kätte!”” ERA II 14, 71/2 (4) < Anna khk., Anna v., 

Pikaküla m. < Paide khk. - Richard Viidebaum < Marie Punapart, 

69 a. (1929)

 W Haljala kihelkonnas kasutati raudrohtu naistel menstruatsioonivere 

vähendamiseks: „Kuuriiete suure vooluse vastu joodi raudrohu teed 

külmalt, aga kui kinni on, siis tuleb raudrohu teed juua tulisena. Kingsepa 

Ann õpetas seda. Minul omal on seda old.” RKM II 229, 389 (3) < Haljala 

khk., Vergi k. - Linda Palu < Ida Tihane, s. 1882 (1966/7)

 W Järva-Jaani kihelkonnas tehti kopsuravikeedist: „Raudrohu tee - 

kopsuhaigustele. Ummukses keeta paksuks kui sült, et kallerdub.” RKM 

II 250, 500 (13) < Järva-Jaani khk., Jalgsema k. - Hilda Masa < Mari 

Ülessaar (1967)

T 
änapäeval kasutatakse droogina ürti (Millefolii herba) või õisikuid 

(Millefolii flos), mida kogutakse õitsemise ajal juunist augustini, 

lõigates või noppides taimedelt õitsvad ladvaosad või ainult õisikud. 

Ürdi kogumisel võetakse kuni 15 cm pikkune ladvaosa, aga kui soo-

vitakse toimeainete suuremat hulka, on otstarbekas ürdile eelistada 

õisikuid, mille hulgas ei tohiks õisikuraod olla pikemad kui 4 cm. Droog 

kuivatatakse õhukese kihina (5–7 cm) temperatuuril mitte üle 35–40 °C. 

Säilitatakse õhukindlalt kuivas ja pimedas kõige kauem 2 aastat.

Tööstuslikuks kasutamiseks sobib vastavalt Euroopa farmakopöa nõuetele 

raudrohuürt, mis sisaldab vähemalt 0,2% eeterlikku õli ja vähemalt 0,02% 

proasuleeni. Droogi kohta kehtivad järgmised farmakopöa standardnõuded: 

kaalukadu kuivatamisel kõige rohkem 12%, üldtuhka kõige rohkem 10% ja 



19

soolhappes mittelahustuvat tuhka kõige rohkem 2,5%, varreosi läbimõõduga 

üle 3 mm kuni 5% ja võõrlisandeid kuni 2%.

Raudrohi sisaldab 0,2–1% eeterlikku õli (koostisesse kuuluvad hamasuleen, 

kamper, pineen). Mida sinisem on eeterlik õli, seda rohkem sisaldab see hama-

suleeni ja seda tugevam on põletikuvastane toime. Droogis ja toodetes, mis ei 

sisalda destilleeritud eeterlikku õli, hamasuleeni ei leidu. Olulised toimeaine-

rühmad on veel mõru maitsega seskviterpenoidsed laktoonid (ahhillitsiin, 

millefi in, ahhilliin jt) ning fl avonoidid (apigeniini ja luteoliini glükosiidid jm). 

Meie uuringud1,2 näitavad, et eeterliku õli sisalduse poolest on Eestis ja 

ka teistes riikides kasvav raudrohi väga varieeruv (0,1–1%) ning väga erinev 

(1–44%) on ka hamasuleeni sisaldus eeterlikus õlis, mis annab taimele pigem 

ebakindla toime, eriti põletike leevendamisel. Erinevused valgete ja roosade 

õitega raudrohu eeterliku õli koostises on märkimisväärsed, kuid ei võimalda 

toime seisukohalt eelistada üht vormi teisele. Samas, kui võrrelda Eestis kas-

vavat raudrohtu teiste riikide näidistega, siis on selle hamasuleeni sisaldus 

(27–42%) pigem rikkalik ja ka antibakteriaalse toimega β-pineeni sisaldus on 

meie raudrohus suhteliselt suur (15–23%, mujal 0,1–12%).

Raudrohu teaduslikud uuringud on olnud sellised, et tema kasutamist ei saa 

1 Raal, A., Orav, A., Arak, E. Essential oil content and composition in commercial Achil-
lea millefolium L. herbs from diff erents countries. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 
2012, 15(1), 22–31.
2 Orav, A., Arak, E., Raal, A. Phytochemical analysis of the essential oil of Achillea millefolium 
L. from various European countries. Natural Product Research, 2006, 20, 12, 1082–1088.

                     Ahhilliin



veel pidada tõenduspõhiseks. Nii põhineb tema tarvitamine rahvameditsiini 

kogemustele. Euroopa Ravimiamet peab põhjendatuks raudrohu kasutamist 

söögiisu ajutise kadumise korral ning sümptomaatiliseks raviks spastiliste 

seedetraktivaevuste, sh kõhupuhituse korral teena (vt edaspidi), pressitud 

mahlana (5–10 ml 2–3 korda päevas), vedelekstraktina (2–4 ml 3 korda päevas) 

või tinktuurina (45% etanool, 2–4 ml 3 korda päevas). Söögi isu vähenemise 

korral tuleb raudrohtu tarvitada 30 minutit enne sööki. 

Toimetelt on raudrohi söögiisu ja seedimist soodustav, nõrgalt põletiku-

vastane, kootav ja spasme lõõgastav. Ta suurendab sapieritust, vähendab 

gaasidest tulenevaid seedevaevusi ja spastilisi valusid seedeelundkonnas. 

Värske droogina välispidi kasutades on raudrohul (eriti lehtedel) tänu vitamiin 

K1 sisaldusele vere hüübimist soodustav toime. Seetõttu võib raudrohutee 

pikka aega ja suurtes annustes kasutatuna tekitada veresoonkonnas trombe 

ning seda ei maksa kaua tarvitada.

Raudrohtu soovitatakse eriti kasutada menstruatsiooniga kaasnevate nõr-

kade spasmide leevendamiseks teena ning vesitõmmisena pindmiste haavade 

paranemise soodustamiseks.

Raseduse ajal ei tohiks raudrohtu tarvitada, sest tema eeterlikus õlis leiduv 

tujoon (0–27%) võib põhjustada nurisünnitust. Ka ei soovitata seda rinnaga 

toitmise korral. Raudrohi võib tekitada allergilisi reaktsioone, seetõttu on ta 

vastunäidustatud ülitundlikkuse korral. Allergilised nähud võivad eriti tekkida 

nendel, kes on ülitundlikud ka kummeli ja teiste korv õieliste sugukonna taimede 

suhtes. Koostoimete kohta teiste ravimtaimede ja ravimitega kindlad andmed 

puuduvad, aga raudrohi võib mõjutada vere hüübimist reguleerivate ravimite 

toimet ning teda peaks vältima rauda sisaldavate toidulisandite tarbimisel. 

Euroopas ei soovitata raudrohtu seespidi tarvitamiseks alla 12-aastastele lastele.

RETSEPT  2 spl peenestatud droogi valada üle 1 kl keeva veega, 

jätta 10 minutiks seisma, kurnata. Juuakse 1/3 kl 3 korda 

päevas seedetegevuse soodustamiseks, eriti sapi 

sekretsiooni suurendamiseks.



Kortsleht

Alchemilla spp.
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• KROOKLEHT • KASTEROHI • PISARATELILL 
• LINNUKAUSIÕIED • KÖRTSHAIN 

Kortsleht on roosõieliste sugukonda kuuluv mitmeaastane rohttaim, Eestis on 

teda 23 väga sarnast pisiliiki, mille eristamine on jõukohane vaid spetsialistile. 

Ravim taimeks sobivad kõik liigid.

Kortslehe tugevast risoomist areneb 10–30 cm pikkune sirge, lamav või 

tõusev vars. Alumised lehed on enamasti pika varrega 5–9-hõlmalised üma-

rad voldilised lehed, mis veidi karvased. Lehe puhkemisel pungast on leht 

korrapäraselt volditud ehk kroogitud, kasvades löövad need rohkem lahti, 

moodustades nagu kausi, milles kastetilgad hommikuti pärlendavad. Lehe 

karvakesed hoiavad tilga ümara ja vihmavesi paistab sellel hõbehallina. 

Õied on kollakasrohelised, väikesed, otsmiste või külgmiste ebasarikatena. 

Õiekate on neljatine.

Leida võib teda kõikjalt Eestist niitudelt, hõredatest metsadest, parkidest 

ja teede äärest, kus ta kohati katab tihedalt maapinda.

Vanemate nimede järgi on kortslehel seos ka piksega, paraku on meil 

rahva pärimusest teada vaid lugu kortslehe veekausside kohta. Muistendi järgi 

käskinud Vanaisa loomadel Emajõge kaevata: „Kõik loomad võtnud kaevamisest 

osa, ainult vihmakass pole viitsinud minna. Kartnud, et määrib oma ilusad kollased 

püksid ära. Karistuseks ei lubanud vanaisa peoleol enam kunagi jõest oma janu kus-

tutada, vaid käskis lehtedelt veepiisku juua. Kui kortslehtedel vett ei ole, siis hakkab 

peoleo nagu kass näuguma, paludes nii Vanaisalt vihma.”

Pärlendavad veetilgad, mis kortslehel hommikuti näha on, on suures aus 

sakslaste seas, kes peavad neid Odini abikaasa Frigga pisarateks, kui ta meest 

tolle kaugete käikude ajal taga igatses.

Just nende pisarate pärast oli kortsleht keskajal alkeemikute hulgas hin-

natud taim. Seda kasutati tarkade kivi ehk lapis philosophorum’i otsimisel, 
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samuti kulla valmistamisel. Kortslehel leiduvaid kastetilku peeti taevaveeks 

ning neil arvati olevat salapärane võim.

Kortsleht säilitab vanarahva arvates noorust. Lehele kogunevate kaste-

tilkadega pesti haigeid silmi ja nägu. Risoomist valmistatud teega raviti 

külmetust, palavikku, peavalu, köha, ägedat nohu, kurguhaigust, tiisikust, 

jooksvat, krampe jalgades, kõhuvalu, venitust, kõhulahtisust, kehvveresust. 

Naistehaiguste ja palaviku puhul aitas ka värske risoomi närimine. Keedist 

kasutati mitmesuguste nahahaiguste korral, põletikuliste ja mäda eritavate 

haavade, sh koeranaelte pesemiseks või kompressiks. Vanarahva teadmiste 

kohaselt aitasid temas sisalduvad mõruained haavu ravida ja kokku kiskuda. 

Roosile pandi peale värskeid kortslehe lehti.

Ravimtaimede andmebaasist Herba leiab,  

et kortslehte on kasutatud 25 haiguse või vaevuse ravimisel.

 W Lääne-Nigula kihelkonnas kasutati kortslehte nahahaiguste raviks: 

„Kortsleht (Alchemilla vulgaris L.). Üheksanurgiline. Juurte keedist 

tarvitati sammaspoolikute, „veiseröögatiste” ravimiseks, pestes neid 

keedisega.” Vilbaste, TN 1, 788 < Lääne-Nigula khk. Oru v. - J. All-

pere < mitmelt (1938)

 W Pala kandis tunti teda naistehaiguste ravijana: „Valgevooluse korral 

kortslehe tee 1 klaas 3 korda päevas paaril päeval, korras.” RKM II 442, 67 

< Kodavere khk., Pala k. - Osvald Kruusa < Leida Elken, 80 a. (1991)

 W Riidajal kasutati taime hambapõletiku puhul: „Üks hea hambavalurohi 

on kortsleht. Suvel ma muud rohtu ei kasuta. Kortsleht panna valutavale 

hambaigemele ja teist korda enam ei valuta.” RKM II 312, 424 < Helme 

khk., Riidaja k. - Hilja Kala < Hilja Kala (1973)

Omaaegses väljaandes „Eesti NSV ravimtaimed” kortslehte ei tutvustatud, 

küll aga leiab see märkimist mõnes farmakopöas ja rahvusvahelises ravim-
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taimekäsiraamatus. Siiski on kortsleht peamiselt traditsioonilise kasutusega 

taim, mida vaid vähesel määral on ka teaduslikult uuritud.

K  
asutatakse kortsleheürti (Alchemillae herba), mida kogutakse kuiva 

ilmaga, olgu tegu kortslehe mis tahes liigiga. Droogina leiavad 

kasutamist värske ürt või värsked ja kuivatatud lehed (Alchemillae 

folium). Kuivatatakse õhukese kihina toatemperatuuril päikese eest 

varjatult või temperatuuril mitte üle 50 °C. Säilitatakse kuivas ja 

pimedas kõige kauem 2 aastat.

Euroopa farmakopöa näeb ette kortslehe kuivatatud ürdi kasutamise, mis peab 

sisaldama vähemalt 6% tanniine arvutatuna pürogalloolile ning milles tohib 

olla kuni 10% niiskust, üldtuha sisaldus võib olla kõige rohkem 12%. Prantsuse 

farmakopöa järgi kasutatakse värsket kortsleheürti homöopaatias nn ematink-

tuuri tegemiseks, mis valmistatakse 45% etanooliga. Droog kogutakse õitsemise 

ajal ja see võib sisaldada kuni 5% võõrlisandeid ning kõige rohkem 60% vett. 

Kortsleht sisaldab tanniine (5–8%), mille hulka kuuluvad taimedes suhteliselt 

haruldased agrimoniini ja laevigatiini dimeerid. Teine tähtis toimeainerühm 

on flavonoidid (2–2,5%, kvertsetiini glükosiidid, sh rutiin). 

Rutiin



Tanniinid annavad kortslehele nõrga kootava toime ja on aluseks allergilisi 

nahakahjustusi vähendavale mõjule, mida kinnitavad ka mõningad teadus-

uuringud. Tõenäoliselt flavonoididega seletub kortslehe kasutatavus mõnin-

gate naistehaiguste korral, mis vajab aga lähemat uurimist. Üks varasem 

uurimus (Petcu et al., 1979) kinnitab, et kortslehe alkoholtõmmis vähendab 

liigset regulaarset ja ebaregulaarset emakaverejooksu ning vähendab tervetel 

naistel menstruatsiooniverejooksu; seejuures ei ole kõrvaltoimeid täheldatud 

ja preparaati võib pidada ohutuks. 

Kuigi teaduslikult pole kortslehte veel piisavalt uuritud, soovitatakse seda 

kasutada kerge kõhulahtisuse ja liigse emakaverejooksu korral. Välispidi sobib 

kortslehetee kootavaks ja kergelt põletikuvastaseks kompressiks haavade 

korral, samuti suu loputamiseks haavandite ja limaskestapõletiku korral ning 

kompresside ja vanni tegemiseks, et leevendada allergilisi nahakahjustusi. 

Kõrval- ja koostoimed ning vastunäidustused kortslehel teadaolevalt puudu-

vad, tema kasutamist ka raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole toimeainetest 

tulenevalt põhjust piirata.

RETSEPT 1 spl peenestatud droogi valada üle 1 kl keeva veega, 

jätta 10 minutiks seisma, kurnata. Juuakse 1 kl 3 korda 

päevas allergiliste nahakahjustuste korral. Samamoodi 

valmistatud tõmmist võib tee joomisele lisaks (mitte 

selle asemel) tarvitada mähiste ja kompresside 

tegemiseks või lisada vanniveele. Ägenenud allergilise 

nahapõletiku korral võtta tõmmist 1 spl iga 2 tunni 

tagant.



Küüslauk

Allium sativum L.
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• KARUSLAUK • JUUDISIBULAD  
• KÜÜTSLAUK • NOBLUSIBULAD • KIBLUK

Küüslauk on mitmeaastane rohttaim liilialiste sugukonnast. 

Ta kasvab enamasti poole meetri kõrguseks. Esmalt ilmuvad valkja nahkja 

kattega kaetud sibula külgsibulatest rohelised umbes sentimeetri laiused pikad 

lehed. Juuni keskpaigaks sirutub lehtede vahelt välja umbes 60 cm pikkune 

vars, mille otsas on kattelehega kaetud õisik. Sellest tulevad varsti välja pika-

raolised punakad või valkjad õied. Kui esimene õisikuga vars maa poole tagasi 

käändub, on küüslaugu sibul koristamisküps. Nii lehti kui ka sibulat muljudes 

on tunda ainuomast küüslaugu lõhna.

Eestis küüslauk looduslikult ei kasva. Tõenäoliselt pärineb ta Aasia lääne-

poolsetelt aladelt ja teda kasvatatakse kogu maailmas parasvöötme ja sub-

troopilistel aladel aia- või põllukultuurina.

Küüslauku on vanarahvas kasutanud seedeelundite tegevuse parandamiseks, 

isutuse vastu, südamehaiguste raviks ning külmetushaiguste ärahoidmiseks 

ja raviks. Tal on olnud oluline koht ka naha- ja hambahaiguste leevendamisel 

ning sooleparasiitide väljaajamisel. Veel on küüslauk sagedane komponent 

rahva seas tuntud vähiravimites.

Küüslauk ei ole olnud väga ammu levinud aiakultuur ja ravivahend. Nime 

„juudisibulad” ajendiks on märgitud, et „juudid söövad palju küüslauku, sellest 

ka nimi: juudisibul”. Küüslaugu tarvitamine levis Eestis Nõukogude ajal, kui 

liitumine idapoolse kultuuriruumiga oli paratamatu. Selle populaarsus suu-

renes aga veelgi, kui peale Eesti taasiseseisvumist hakati rahvale tutvustama 

idamaiseid ravi- ja toiduvalmistamisviise.
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Ravimtaimede andmebaasist Herba leiab, et küüslauku on 

kasutatud umbes 60 haiguse või vaevuse ravimisel.

 W Märjamaa kihelkonnas on küüslaugust abi saadud koguni peavalu 

vastu: „Päävalu vastu võeti küüslaugu kasusi ja pandi põlema, siis seda 

suitsu hingati kopsu, siis pidi pää terveks saama.” Vilbaste, TN 7, 151 

(8) < Märjamaa khk., Haimre v., Jõeääre k., Laanepere t. - Eduard 

Gildemann < Jaan Uuesson, Velise 6-kl. algkooli õpilane (1933)

 W Adaveres oli küüslauk söögiisu ärataja: „Küüslauguõli on parim 

vahend söögiisu äratamiseks.” ERA II 193, 480 (25.18) < Põltsamaa 

khk., Adavere v., Adavere as. - Jaan Lääts < R. Sepp (1938)

 W Kiviõli kandis saadi sellest abi krooniliste südamevaevuste korral: 

„Südamehaigeks jäin ma 1941 a. Käisin arstide juures. Arstid aidata ei 

suutnud. Siis hakkasin ise koduste rohtudega ravima. Arstirohud ei aidanud, 

haigus läks halvemast. Keegi vanem inimene õpetas mind: iga hommikul, 

kui ärkad, söö üks tükk võileiba küüslauguga. Sedasi sõin kolm aastat 

järjest, siis tundsin, et mul on parem. Kui läksin arsti juurde, arst küsis, 

et millega ma olen end ravinud. Arst ütles, et süda on palju paranenud. 

/---/” RKM II 162, 37/8 (1) < Lüganuse khk., Kiviõli - Meery Kaasik 

< Leontine Pärnamägi, s.1902 (1963)

 W Sangastes eemaldati küüslaugu abil konnasilmasid: „Harilik sibul ehk 

küüslaug hakitaks peeneks, pannakse lapiga konnasilma peale, aga enne 

iga rohu ajal tuleb konnasilma soojas vees leotada.” RKM II 169, 404 

(701) < Sangaste khk. - Olga Esta < Anna Tiideberk, s. 1877 (1963) 

D
roogina kasutatakse küüslaugu värskeid külgsibulaid (küüslaugu-

küünt – Allii sativi bulbus) või nende kuivatatud pulbrit ja sellest 

toodetud tööstuslikke preparaate. 
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Euroopa farmakopöa sätestab kvaliteedinõuded küüslaugupulbrile (Allii sativa 

bulbi pulvis), mis saadakse külmkuivatatud või temperatuuril kuni 65 °C kuiva-

tatud küünte pulbristamisel. Droog peab sisaldama vähemalt 0,45% allitsiini, 

niiskusesisaldus peab jääma alla 7% ja üldtuhka võib droog anda kuni 5%. Euroopa 

farmakopöa esitab ka nõuded homöopaatiliste preparaatide valmistamiseks 

kasutatavale küüslaugule (Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas): 

selleks kasutatakse värsket küüslauku, mis tohib sisaldada kuni 55% niiskust. 

Sellisest lähteainest valmistatakse piiritusega nn ematinktuur, millest oma-

korda toodetakse lahjendamise teel homöopaatilisi potentse ehk lahjendusi.

Küüslauk sisaldab 0,1–0,4% taimerakkude purustamisel eralduvaid aineid, 

mille põhikomponent alliin laguneb ensüümide mõjul allitsiiniks, allüülpro-

püüldisulfiidiks, diallüüldi- ja dialüültrisulfiidiks.

                              Alliin     Allitsiin

Euroopa Ravimiamet ei ole küüslaugu toimete osas veel lõplikku seisukohta 

võtnud. Vaatamata paljudele uuringutele ei saa seda pidada veel tõenduspõhi-

seks ravivahendiks. Tuginedes traditsioonilisele kasutamisele, mida omakorda 

toetavad üsna rohked teadusuuringud, peetakse küüslauku, selle pulbrit ning 

värsketest küüslauguküüntest valmistatud rapsiõliekstrakti, samuti 34% alko-

holiga valmistatud kuivekstrakti heaks vahendiks ateroskleroosi ennetamisel 

ja külmetushaigustega kaasnevate sümptomite leevendamisel.

Alliini lagunemisel tekkivatel ainetel on tugev antibiootiline toime. Peale 

bakterite aitab küüslauk mõningate seente, viiruste ja parasiitide vastu. Rahva-

meditsiinis tuntud gripivastast mõju võib seletada otsese gripiviirusevastase 

toimega, kuid tuleb silmas pidada, et see avaldub vaid teatud gripiviiruste 

korral. Küüslaugu sageli väidetav immuunsüsteemi tugevdav toime ei ole 



teadus uuringutes kinnitust leidnud, see põhineb vaid rahvameditsiini tar-

kustel. Seevastu on hästi tõestatud küüslaugu kolesteroolisisaldust vähendav 

toime, mistõttu võib küüslauku pidada südame-veresoonkonnahaigusi (eriti 

ateroskleroosi) ennetavaks vahendiks. Samuti kasutatakse seda seedetegevuse 

soodustamiseks, see vähendab soolestikus käärimis- ja roiskumisprotsesse.

Limaskesta ärritava toime tõttu on küüslauk vastunäidustatud mao üli-

happesuse, haavandtõve, ägedate mao- ja soolepõletike, neeru- ja maksa-

haiguste ning tundliku mao limaskesta korral. Raseduse ja imetamise ajal 

võib küüslauku tarvitada väheses, toiduga saadavas koguses. Koostoimete 

kohta ravimitega andmed puuduvad, kuid koos vere hüübimist vähendavate 

preparaatidega peaks seda ettevaatlikult tarvitama. Küüslauku soovitatakse 

vältida 7 päeva enne kirurgilist operatsiooni, sest ta võib suurendada lõikus-

järgseid verejookse. 

RETSEPT  Hakkida 2 küüslauguküünt peeneks ja süüa koos 

leivaga ateroskleroosi ja viiruslike külmetushaiguste 

ärahoidmiseks.


