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Patyriminės veiklos metu 

lankėmes

Mes lankėmes pas žolininkę

Danutę Kunčienę ir  vykome į Klaipėdos 

Botanikos sodą.



Projekto tikslas: sužinoti 

bulvių gydomąsias savybes



Kokių gydomųjų 

savybių turi bulvės ?



jei turite bulvių –

karšti jų garai 

padeda gydyti 

kvėpavimo takų 

ligas, malšina 

aštrų kosulį.



Liaudies medicinoje 

populiaru gydytis karštų 

bulvių garų inhaliacijomis.

Tam labiausiai tinka 

mažesnės, o ir virti jas 

patartina nedideliame 

kiekyje vandens, kad 

išsiskirtų visos naudingosios 

medžiagos.



Bulvės – ne prastas mineralų 

šaltinis (kalio, fosforo, kalcio, 

geležies ir magnio), organinių 

rūgščių ir karotino. 100 gramų 

ką tik iškastų bulvių yra apie 20 

ml askorbo rūgšties. Tai sudaro 

apie 1/3 šio vitamino paros 

normos. Senose bulvėse jo yra 

gerokai mažiau.



Sakoma, kad bulvės 

– „antroji lietuvių 

duona“. Sakoma, 

kad bulvių sultys, 

ypač rožinių, puikiai 

padeda nuo 

gastrito.



Gydomosios bulvių savybės 

žmonėms žinomos jau seniai –

liaudišku vaistu laikomos šviežių 

bulvių sultys. Jos efektyviai gydo 

virškinamojo trakto ligas –

skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 

opaligę, gastritą, vidurių 

užkietėjimą. Rekomenduojama 

sultys gerti ištisą mėnesi: po 0,5 

stiklinės 20-30 minučių prieš 

valgant.



Bulvės turi svarbios 

maistinės medžiagos 

vadinamos cholinu. 

Cholinas padeda su miegu, 

atmintimi, mokymusi ir 

raumenų judėjimu. Taip pat 

jis padeda išlaikyti ląstelių 

membranų struktūrą, 

padeda perduoti nervinių 

ląstelių impulsus ir slopina 

lėtinius uždegimus.



Bulvės auginamos 130 

valstybių daugiau kaip 20 mln. 

ha plote. Kasmet pasaulyje 

užauginama 300 mln. tonų 

bulvių. Apie 52 proc. išaugintų 

bulvių yra panaudojamos 

maistui, 34 proc. – gyvulių 

pašarui, 10 proc. – sėklai ir 4 

proc. – techniniams 

poreikiams.



Pasaulyje pirmieji bulves auginti pradėjo 

Pietų Amerikos indėnai maždaug 14 

amžiuje. O iš europiečių su bulvėmis pirmieji 

susipažino ispanų konkistadorai 1528 metais. 

Niekas nemokėjo ir nežinojo, kaip bulves 

auginti, ir tik 1585 metais buvo surinktas 

pirmas derlius. Toliau bulvės pateko į 

Olandiją, Belgiją, po to – į Italiją, Vokietiją, 

Austriją, Šveicariją, galiausiai – į Prancūziją, 

o olandai bulves atplukdė į Kiniją. Statistiniai 

duomenys rodo, kad pasaulyje bulvių 

daugiausia užaugina Kinija, po jos – Indija ir 

Rusija. Vienam gyventojui daugiausia bulvių 

užaugina baltarusiai.



Bulvių rūšis



Bulvių rūšių 

įvairovė yra labai 

didelė -

maždaug 85 rūšių 

ir beveik 3000 

bulvių veislių 

visame 

pasaulyje. 



Vineta - tai ankstyvųjų bulvių 

rūšis. Odelės spalva ir 

minkštimas yra šviesiai gelsvos 

spalvos, o gumbai, kaip ir 

būdinga ankstyvosioms 

bulvėms, yra mažesnio-

vidutinio dydžio. Vineta bulvės 

yra pailgai ovalios formos ir 

seklių akučių, todėl yra 

lengvai ir patogiai lupamos.



Bulvių košes



Bulvės naudingos vasarą: 

susižalojus ar nudegus saulėje 

užtenka ant pažeistos vietos 

uždėti šviežių bulvių košelės, 

kad ji greičiau išgytų. Be to, 

bulvėmis galima balinti 

strazdanas ir minkštinti veido 

odą.



☺ Ačiū už dėmesį ! ☺


