
Многогодишно тревисто растение с единични или разклонени  стъбла,  стелещи  
се върху земята, възходящи или изправени, високи до 80 см, с къси, твърди 
бодли. Притежава дълъг корен, дървенист и жилав. Цветовете са розови или 
бледорозови, групирани предимно по върховете. Расте по сухи, планински 
пасища – до 1500 м н.в. Използваеми части: кората на корена, листата.
Приложение:  ангина, водянка, възпаление на пикочния мехур, 
екзема, камъни в бъбреците и жлъчката.

му е право, тънко, окосмено, високо до 1 м. Листата са последователни, 
перести, дълги до 25 см. Цъфти от юни до септември. Расте  на сухи 
слънчеви места, край пътни горски  покрайнини, откоси, хълмове, пасища, 
ливади, изоставени и буренясали места, редки гори, единично  или на 
малки групи. Изпозваеми части: връхни съцветия, листа /сушене на сянка/
Приложение: ангина, диабет, диария, контузия, мигрена, навяхване, 
напукване на кожата, пресипнал глас, пълнота, рана.

Многогодишно тревисто  растение с късо и дебело коренище. Стъблото 
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Гръмотрън  - Ononis spinosa /complex/  L.

Камшик – Agriminia eupatoria L.

Листа - разклонени в горната си част или дълги до 15 см, с ланцетно –линейни дялове. 
Цветовете са бели, понякога  розови. Плодът е гол, продълговат, дълъг 4-5 мм.
Използваеми части: плодчета, корен.
 
Приложение: кърмене, менструация, метеоризъм, стомашни и червени, газове, 
храносмилане.

Двугодишно  или многогодишно тревисто растение с кухо стъбло, високо до 1.20 м. 

Расте из ливади, горски поляни и пасища между  

Кимион – Carum carvi L.

800 и 1600 м н.в.

се от основата и полегнало по земята или малко приповдигащо се, дълго до 2 м. 
Листата са сложни, текоперести, дълги до 20 см с 4-8 двойки листчета. Цветовете 
са жълто-зеленикави, дълги до 10 мм. Расте  из храсталаци и горски поляни, 
предимно в предпланините, по каменисти места до към 1800 м н.в.
Приложение: диуретично, противовъзпалително и запичащо средство. Използва 
се за лечение на бяло течение, при възпаление на стомаха и червата.
Начин на употреба: 2 чаени лъжици билка за 250 мл вряща вода, кипене: 10 мин.
прецежда се, изпива се  за едно денонощие.

Многогодишно тревисто растение с почти голо,  ръбесто стъбло, разклоняващото 

Орлови нокти –Astragalus glycyphyllos L.

Синя тинтява – Gentiana cruciata L.
Расте из 

храсталаци, горски поляни, каменисти склонове в планинския пояс от 900 до 
2000 м н.в. Приосновните листа са събрани в розетка, а стъблените са 
срещуположни, срастнали в основата си в дълго влагалище. Цветовете са 
приседнали, разположени по много в пазвите на връхните листа. Венчето е 
тъмносиньо, дълго до 4 см, 4-делно. Използваеми части: надземна част, листа и 
корен. Надземната част се събира по време на цъфтежа, а корените се изваждат 
през есента. Свойства: усилва секрецията на стомашните жлези, възбужда 
апетита, действа противоспазмично, жлъчогонно и противоглистно.

Многогодишно тревисто растение с право, високо до 60 см стъбло. 

Червен кантарион – Centaurium erythrea Raf.
Среща се по сухи и тревисти места, ливади и горски поляни из цялата страна до към 1500 м н.в. Тревисто 
двугодишно растение с изправено, разклонено в горната си част стъбло, високо до 50 см. Приосновните 
му листа образуват розетка, те са обратнояйцевидни, стеснени към основата си, а стъблените са 
срещуположни, целокрайни, елипсовидни. Цветовете са разположени по върховете, светлорозови, с 5 
венчелистчета. Мирис - неосезаем, вкус - много горчив. Използваеми части: стъбла, връхни съцветия. 
Свойства: апетитовъзбуждащо, газогонно, очистително, намаляващо телесната температура, освежаващо. 
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