
Значението на 
българските 

билки и тяхната 
лечебност. 

Химията в Българските традиции и обичаи 



1.Коприва 
 В състава на копривата влизат десетки уникални компоненти, 

включително ценни хранителни вещества, витамини и минерали. Сред тях 

са витамин С, витамин К, бета каротин, калий, калций, силиций, желязо, 

серотонин, полифеноли и всички незаменими аминокиселини. 

Противовъзпалително действие. Понижаване на кръвната захар. 

Диуретично действие. Понижаване на кръвното налягане. Кръвоспиращо 

действие. Антианемично действие.Копривата помага при сенна хрема. 

Повлияване на респираторни проблеми. Силно антиоксидантно действие.  



2.Бял равнец 
 Белият равнец съдържа редица алкалоиди, естери, танини, 

киселини и витамини. Такъв сложен състав позволява растението да 

се използва за медицински цели. Белият равнец има силни 

противовъзпалителни, антисептични и антибактериални свойства. 

Той има способността да разширява значително кръвоносните 

съдове, като по този начин нормализира и понижава кръвното 

налягане. Етеричните масла и танините, които са в състава на 

растението, имат бактерицидно и антиалергично действие. 

Инфузията на бял равнец увеличава съсирването на кръвта, 

предотвратявайки образуването на кръвни съсиреци.  



3.Магарешки бодил 
 Магарешкият бодил нормализира работата на черния дроб (при 

хронични хепатити и чернодробни възпаления, алкохолна 

интоксикация). Това се случва заради силимарина, който съдържа. 

Магарешкият бодил действа подмладяващо и регенериращо на 

организма. Това действие е обусловено от богатия витаминен 

комплекс (много витамини К, Е и микроелементи). Влиянието върху 

сърцето и кръвоносната система се случва благодарение на 

флавоноидите. Заради антиоксидантните си свойства, флавоноидите 

имат голямо влияние върху сърдечно-съдовата система.  

 

  



4.Турта 

 В химичният  състав на туртата присъстват незаменими 

елементи, като флавоноиди, каротин, антисептични 

вещества и етерично масло. Витамините А, С и К също са 

неотменна част от полезните елементи, съдържащи се в 

туртата, наред с калий, фосфор, калций, магнезий, селен, 

желязо и множество други микроелементи. Основните 

ползи за здравето, които предлага консумацията на турта, 

се дължат на нейните антибиотични и антисептични 

свойства. Това превръща растението в успешно средство 

срещу гъбички и паразити. Цветето е ефективно лекарство 

срещу мазоли, отоци и кръвоизливи, както и при проблеми 

с женското здраве от всякакво естество – миоми, възли, 

стерилитет, кисти. Основните ползи за здравето, които 

предлага консумацията на турта, се дължат на нейните 

антибиотични и антисептични свойства. 



5.Маточина 
 Има доказателства, че маточината притежава силни успокояващи 

свойства. Използвана е още през Средновековието за борба със 

стреса и тревожността, за по-пълноценен сън. Известна е със 

свойствата си да подобрява апетита и облекчава болката и 

дискомфорта от лошо храносмилане (включително газове и подуване 

на корема, както и колики). Има данни, че маточината се е 

използвала и преди Средновековието – слагала се е във вино, за да 

вдигне духа и при шум в ушите. Помагала е при зарастване на рани и 

при третирането на ухапване или ужилване от насекоми. 
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