
Borago officinalis L. (Boraginaceae)
Limba mielului, boranță, otrățel, albastrul de Voroneț

Înălțimea 
0,6-0,8 m 

Densitatea : 5-7 plante/m²
Amplasarea : însorită

Plantă anuală care se poate comporta ca bianuală în funcție de momen-
tul de plantare. Se folosește în grădină, în livadă, în borduri și ca aco-
perământ de sol. Înflorește din mai până în august dar și mai mult.
Originea : Siria, Egipt sau Siberia.

Pentru un efect benefic, de combinat :
- cu varză căci o protejează de omizi și melci;
- cu gălbenele căci ambele resping nematodele;
- cu căpșunele cărora le dă un gust mai pronunțat;
- cu roșie căci îndepărtează viermele de sfinx.
De pus în grădină în general căci atrage albinele și alți polenizatori.

      Alelopatia

Grecii antici foloseau florile de limba mielului pentru a parfuma salate și vinuri. Ei numeau 
planta ‘‘eufrosina’’ ceea ce însemnă ‘‘care te face fericit’’. În perioada romană, legionarii erau 
uneori dopați înainte de bătălii cu vin aromatizat cu flori sau frunze de limba mielului.
În Evul Mediu, limba mielului era considerată ca o plantă magică afrodiziacă. Unele populații 
lemko (din munții din Ucraina și Polonia) o foloseau la prepararea poțiunii magice cu efecte 
afrodiziace.

      Ceva din istorie...

Lățimea 
0,3-0,4 m



Frunzele conțin mucilagiu (11%) care favorizează tranzitul 
intestinal și nitrați de potasiu. Semințele sunt bogate în acizi 
grași esențiali (18-25%) din grupul Omega-6. Florile și tinerele 
frunzulițe se consumă proaspete. Frunzele se mai folosesc și 
ca condiment. 
Planta (florile și frunzele) poate fi folosită în salate, omlete, în 
loc de legume la carne, în supe-cremă reci (în Germania) sau 
ca sos verde. Floarea se folosește la deserturi, în cubulețe de 
gheață, dar și ca aromat la fabricarea bomboanelor cu miere.
Florile au un gust ce evocă midiile, iar frunzele au un gust 
proaspăt asemănător cu castravetele.

Se seamănă din martie până în octombrie de mai multe ori deo-
arece perioada de maturizare, între semănat și recoltă, este foarte 
scurtă, de până la 2 luni. 
Se seamănă printre rândurile de legume sau întrun loc care îi este 
rezervat pentru instalare definitivă :
- aerisiți și greblați suprafața parcelei;
- semanăți pe zbor, apoi greblați pentru a acoperi ușurel 
semințele;
- udați cu o stropitoare de ‘‘ploița fină’’; 
- dacă doriți s-o creșteți în rânduri, semănați câteva semințe 
împreună la o distanț[ de 25 cm; între rânduri păstrați o distanță 
de 50 cm. 

Semănatul 

Florile și frunzele, comestibile, se recoltă după necesități pe masură ce apar din martie până 
în noiembrie (până la -5°C).
Trebuie de folosit imediat frunzele și florile recoltate sau de pus la uscat la umbră, la loc aerisit 
și apoi păstrate în borcane închise ermetic.

Limba mielului se înmulțește foarte ușor prin semințe de la sine când se scutură dar totuși e 
bine de colectat câteva semințe. 
Lăsați să înflorească curpenii cei mai frumoși și trainici, dacă e necesar sprijiniți-i și strângeți 
semințele exact înainte de maturitate completă. 
Puneți-le la uscat la umbră, scuturați-le, înlăturați orice impuritate, puneți semințele în 
pachețele, păstrați-le la răcoare.
Puteți răsădi foarte ușor puieții ce au crescut din semințele ce s-au scuturat.
Semințele sunt valabile timp de 2 ani.

Este melifer - atrage toate insectele polenizatoare și mulți fluturi. 
Se plantează lângă legumele-fructe pentru o polenizare optimală.
Îmbogățește solul cu potasiu, calciu și alte minerale necesare la creșterea legumelor.
Limba mielului este un activator natural excelent pentru compost la fel ca și urzica, valeriana, 
coada șoricelului și tătăneasa. Se pune între straturile compostului.

Recolta

Înmulțirea

Sfaturi ecologice

Folosința culinară și nutrienții


