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Адам

Адам (Alocasia) је род крупнолисних зељастих биљака из
фамилије козлаца(Araceae), распрострањен у југоисточној
Азији, Аустралији, Океанији и Јужној Америци. Род адама
обухвата око 70 врста.
Корен:Адам има корен по типу жиличаст.
Стабло: Подземно стабло мозже бити преображено у ризом или
кртолу,надземно стабло је зељасто.
Лист:Лист адама је прост по грађи. По облику срцаст или
копљаст. По нерватури пераст.
Цвет: Адам је једнодома биљка. Цветови су груписани у цвастклип са спатом која се креће од беле до беж боје. У доњем делу
се налазе женски цветови,а изнад стерилни мушки.
Занимљивости: Адам врши гутацију –избацивање капи воде са врха
листова. У народу се каже да Адам плаче.

Ананас

Ананас (туп. nanas — одлично воће; лат. Ananas comosus) тропска
јебиљка из породице бромелија (Bromeliaceae) и једини је
представник ове породице који се комерцијално гаји као воће.
Корен:Корен по типу жиличаст.
Стабло:Стабло ове биљке је зељасто
Лист: Лист је по грађи непотпун, по облику линеаран, по
нерватури паралелан.
Цвет: Бледозелени цветови са љубичастом ивицом груписани у
цваст-клип. Цвет опрашује птица колибри.
Плод:Ова биљка има плод настао од цвасти-сложен.
Лековитост:Корен и плод се употребљавају за лечење упала коже.

Авокадо

Авокадо је тропска дрвенаста,зимзелена,вишегодишња биљка.
Расте на подручју Средње Америке и Мексика.
Корен:Корен ове биљке је по типу осовински.
Стабло:Стабло је дрвенасто , достиже висину до 20 м.
Лист:Лист је по грађи прост, са перасто урезаном
лиском,перастом нерватуром.
Цвет:Цвет авокада је двополан.
Плод:Плод авокада је по типи коштуница.
Семе:Семе авокада је дикотиледоно.

Аронија

Аронија је бобичасто воће, слично боровници и високоотпорно на
ниске температуре, због чега се назива и сибирска боровница.
Расте на листопадном грму. Пореклом с истока Северне Америке.
Корен:Корен ароније је жиличаст.
Стабло:Стабло ове биљке је дрвенасто,жбунасто.Расте до 6
метара.
Лист: Лист ове биљке по грађи прост,по облику јајаст,по
нерватури пераст.
Плод:Плод ове биљке је бобичаст,због горког укуса не једе се
свежа већ се користи у разне сврхе.

Боквица

Боквица је род скривеносеменица из истоимене фамилије, који
броји 265 врста . Космополитског је распрострањења, а неке од
врста се користе као лековите од најранијих дана људске
историје. Боквице су зељасте биљке, а само код неких се развија
форма полужбуна или жбуна високог до 60cm
Корен:Корен ове биљке је жиличаст.
Стабло:Стабло биљке је зељасто
Лист:Код женске (♀) боквице лист је по грађи прост,по облику
јајаст,по нерватури лучан. Код мушке (♂) боквице, лист је по грађи
непотпун, по облику пераст,по нерватури паралелан

Бресква

Бресква, праска или шефтелија, (Prunus persica) је дрво из
фамилије ружа. Познато је по истоименим плодовима, које човек
користи као веома укусно и слатко воће. Потиче из средње Азије .
Корен:Корен ове биљке је по типу жиличаст.
Стабло:Стабло ове биљке је дрвенасто.
Лист:Лист ове биљке је по грађи потпун ,по облику пераст,по
нерватури пераст.
Цвет:Цвет је двополан,са ружичастим круничним листићима.
Плод:Плод биљке је сочан,коштиница.
Семе:Семе је дикотиледоно.

Боровница

Боровница је жбунаста биљка из породице вресова. Научни назив
је изведен од латинских речи bacca = бобица
и myrtus (деминутив myrtillus) по сличности листова са биљком
миртом
Стабло:Стабло биљке је дрвенасто,жбунасто.
Лист:Лист је по грађи сложен,по облику јајаст,по нерватури
пераст.
Цвет:Цвет је двополан, појединачан
Плод:Плод боровнице је сочан, бобичаст.
Примена:Листови се употребљавају против упаљења мокраћне
бешике,код леченја шећерне болести. Бобице помажу против
свеже бобице утичу на вид и чувају очну мрежњачу.Напомена
(листови су делотворни,само ако се уберу пре сазревања бобице)

Бела рада

Бела рада (красуљак) је :вишегодишња,лековита,украсна биљка из
поросице главоличака.Остали народни називи су јој
:тратинчица,трајни красуљак и бехар.
Корен:Коренов систем биљке је жиличаст.
Стабло:Стабло ове биљке је зељасто,има подземно стабло ризом.
Лист:Лист је копљаст,назубљен.
Цвет:Цвет је двополан,груписан у цваст главицу.
Плод:Плод је модификована орашица – ахенија.

Вишња

Вишња је врста дрвенаста врста скривеносеменица која припада
породици ружа (у исту фамилију припадају :
бадем,шљива,бресква,јабука)
Корен:Корен ове биљке је осовински.
Стабло:Стабло ове биљке је дрвенасто.
Лист:Лист је по грађи прстасто сложен,по нерватури пераст.
Цвет:Цвет је појединачан,двополан,са белим круничним
листићима.
Плод:Плод је црвена,сочна коштуница
Семе:Семе је дикотиледоно.

Винова лоза

Винова лоза је дрвенаста пузавица (културна биљка)из раздела
скривеносеменица. Размножава се вегетативно уз помоћ резница.
Корен:Корен ове биљке је по типу разгранат.
Стабло:Стабло је дрвенасто,дрвенаста пузавица (културна
биљка),преображено у рашиљке.
Лист:Лист је по грађи потпун,прост,по облику је
троделан,петоделан,седмоделан,по нерватури мрежаст
Цвет:Цвет је углавно двополан,груписан у цваст метлицу.
Плод:Из цвасти се образује грозд ситних бобица.
Семе:У плоднику тучка постоје 4 семена заметка па се број
семена креће од 1-4. Семе се користи у селекционе сврхе,ради
добијања нових врста.

Висибаба

Висибаба је најранија ефемероида у шуми, која честоцвета још
док снег није окопнео.
Корен: Корен је по типу жиличаст.
Стабло:Стабло ове биљке је зељасто,има подземно стабло
луковицу.
Лист: Лист је непотпун (седећи) са паралелном нерватуром
Цвет:Цвет ове биљке је двополан.
Плод:Плод је висибабе је пуцајући - чаура.

Глог

Глог је листопадни грм који припада породици ружа.
Корен: Корен глога је по типу осовински.
Стабло:Стабло је дрвенасто,жбунасто са метаморфозом
(преображајем) у трн.
Лист:Лист је по грађи потпун,по облику прост ражњевит,са
перастом нерватуром.
Цвет:Глог је једнодома биљка, има цваст-гроњау
Плод:Плод ове биљке је коштуница.

Грашак

Грашак је једногодишња биљка из породице махунарки.Припада
зрнастим махунаркама.
Корен:Коренов систем ове биљке је по типу жиличаст.Има
чвориће у којима живе бактеријие азотофиксатори. Које азот
претварају у аминокиселине.
Стабло:Стабло је зељасто,сочно,једногодишње. Може бити
гранато и негранато.Стабло је голо из разлога што нема довољно
механичких елемената.
Лист:Лист биљке је перасто сложен који се на врху завршава
метаморфозом (преображајем) – рашљиком.
Цвет:Цветови су груписани у гроздасте цвасти,двополни су.
Плод:Плод је махуна као што и име фамилије говори.
Хранљивост:Богат је угљенихидратима,витаминима,протеинима
и мастима које су важне за рад нервног система.

Гавез

Гавез је вишегодишња биљка из породице гавеза оштролиста.
Остала народна имена су: свеник,пљушч,сватовци итд.
Корен:Корен по типу репаст споља црн, по пресеку бео.
Стабло: Стабло је зељасто достиже висину од 30-60 цм, при врху
је гранато, длакаво је.
Лист:Доњи листови су ланцасто јајасти , постепено се сужавају
лисну дршку ,а гросрњи су седећи (непотпуни), такође длакави.
Цвет:цветови су груписане у цвасти, латице су ружичасте или
жућкасто бели и.
Плод:Плод је непуцајући,сушан,орашица.
Лековитост: Биљка се одавнина користи за лечење атросколозе,
асме,хипертентије,зарашћивање рана и опекотина,прелома ,
костију,реуматизма,ахемије и за разна обољења плућа.

Детелина (бела)

Бела детелина је самоникла вишегодишња зељаста биљка из
породице Fabaceae.
Корен: Коренов систем је по типу осовински.Живи у синбиози са
бактеријом азотфиксатором.На тај начин обогаћује састав тла.
Стабло: Стабло је по типу зељасто.
Лист:Листови су потпуни,сложени,трочлани. Постоје мутације
са 4 лине плоче али су ретке
Цвет:Цветови су груписани у цваст главицу,на дугим су
дршкама,цваст чини 30-80 белих цветова оборених надоле
Плод:Плод је пљосната махуна са 3 до 4 семена.
Занимљивост:Најчешћи убод пчеке на босо стопало јесте то што
људи нагазе пчелу док она узима нектар.
Значај:Ова биљка је такође лековита,медоносна и служи за храну
биљоједима.

Дуд

Дуд познат и као мурва (лат. Morus) је род вишегодишњег
листопадног дрвећа и грмља из истоимене породице (Moraceae).
Корен:Корен биљке је уобичајан за дикотиле-осовински.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
мрежаст.
Цвет:Цветови су груписани у цвасти –ресе. Мушки (♂) су
дугуљасти,женси(♀) су округласти.
Плод:Плод је сложен ,јестив –дудиња.
Семе:Семе је као што и сам назив класе говри –дикотиледоно

Дуња

Дуња је једина врста рода Cydonia (Maloideae, Rosaceae). Њено
ботаничко име потиче од грчког града Kydonia (данас Ханија)
Корен: Корен је по типу осовински као код свих дикотила.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
мрежаст.
Цвет:Цветови су појединачни,двополни.
Плод:Плод је јабучаст (помум*)
Семе:Семе је дикотиледоно.

*полум-је плод изграђен од плодника тучка и цветне ложе

Ђурђевак

Ђурђевак је биљка цветница из класе монокотила.
Корен:Корен је уобичајан за монокотиле-жиличаст.
Стабло:Стабло је мекано,зељасто,са метаморфозом-подземним
стаблом ризомом.
Лист:Лист је по грађи непотпун,по облику копљаст,по нерватури
паралелан.
Цвет:Цветови су појединачни,двополни. Сваки цвет се састоји од
6 круничних листића те подсећа на звончић.
Плод:Плод је црвена бобица.
Семе:Семе је монокотиледоно као што сам назив класе говори.
Лековитост:Биљка се у медицини употребљава за регулисање
рада срца,такође биљка је и отровна.

Ђумбир

Ђумбир је монокотиледона ,лековита и зачинска биљка из
породице зингиберацеае.
Корен:Корен је по типу жиличаст.
Стабло:Надземно стабло је зељасто, док је подземно ризом.
Лист:Лист је по грађи непотпун, по облику пераст,а по нерватури
паралелан.
Цвет:Цветови су груписани у цваст-клас.
Семе:Семе је монокотиледоно.
Лековитост:У лековите сврхе користи се ризом пријатног мириса
и оштрог укуса.

Еукалиптус

Еукалиптус је род дрвенастих биљака из фамилије мирти.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло биљке је дрвенасто.
Лист:Лист је по грађи сложен,по облику пераст,са перастом
нерватуром.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Значај:Биљка је веома значајна у исхрани коала.
Лековитост:Лековити делови биљке су лист и плод.Користи се у
снижавању повишене температуре, има антибактеријска и
антивирусна својства.Мирис еукалиптуса тера комарце.Спречава
шећерна обољења, такође се користи за лечење реуме.

Естрагон

Естрагон је ароматична вишегодишња биљка. Пореклом из Сибира
али је раширена у многим европским земљама као култура .
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је зељасто.
Лист:Лист је потпун,дугуљаст са перастом нерватуром.
Цвет:Цвет естарагона је зеленкасто беле боје ,а цвета од Јула до
Октобра.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Занимљивост:Цела биљка испушта веома пријатан мирис.

Жалфија

Жалфија, кадуља или питоми пелин је вишегодишња
разграната биљка из фамилије уснатица.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло биљке је зељасто.
Лист:Лист је по грађи потпун,по облику јајаста,по нерватури
мрежаста. По површини листка је прекривена длакама.
Цвет:Груписани су у цвасти (класасте пршљенове) коју чине 4-10
цветова. Цветови су љубичасте боје.
Занимљивост: Латински назив читавог рода Salvia потиче
од латинске речи salvare, што значи спасти, спасавати, излечити,
јер су је Римљани још пре 2000 година веома ценили и на разне
начине употребљавали за лечење.
Лековитост:У лековите сврхе користе се листови.Биљка је
најлековитија за време цветања.

Здравац

Здравац је дикотиледона биљка из породице здраваца .На
вегетативним органима прекривен је жлездастим длакама.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је зељасто са метаморфозом ризомом.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику перасто дељен,по ободу
ражњевит,по нерватури мрежаст.
Цвет:Цветови су груписани у чимозне цвасти,двополни су.
Плод:Плод је крилата орашица (шизокарпијум).
Семе:Семе је дикотиледоно,веома је ситно 1000 семенки тежи 2,5
грама.
Станиште:Биљка живи на кречном,хумотнум и плодном
земљишту.

Зова

Зова или базга је вишегодишња,дикотиледона, дрвенаста биљка.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је дрвенасто,код неких врста може бити и
жбунасто.
Лист:Лист је по грађи потпун,по облику пераст,по ободу
назубљен,по нерватури пераст.
Цвет:Цветови су груписани у штитасте цвасти.
Плод:Плод је коштуница. У почтку је зелена,а при сазревању
љубичаста.
Лековитост:У лековите сврхе користи се цвет, иначе биљка
стимулише рад знојних жлезда чиме се снижава температура.

Зечији трн

Zečji trn (gladiš, gladušac, bodež, iglica, grmotrn) je biljka iz породице
leptirnjača ili mahunarki (Fabaceae).
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је дрвенасто,жбунасто.
Лист:На биљци се разликују доњи и горњи листови. Доњи листови
су по грађи сложени,по облику трочлани,по нерватури
перасти.Горњи листови су по грађи прости,по облику су трочлани
нераздељени,по нерватури перасти.
Цвет:Цвет је појединачан , двополан.
Плод:Плод је пуцајући-махуна.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:У лековите сврхе користи се корен.

Ирис

Ирис (перуника) је монокотиледона биљка из фамилије перуника.
Корен:Корен је по типу жиличаст.
Стабло:Надземно стабло је зељасто, а подземно је ризом.
Лист:Лист је по грађи непотпун,по облику копљас,по нерватури
паралелан.
Цвет:Цвет је појединачан,двополан,са 3 прашника и 1 тучком.
Плод:Плод је пуцајућ-махуна.
Семе:Семе је монокотиледоно.

Ивица (пузавица)

Ивица (пузавица) је вишегодишња,дикотиледона зељаста биљка из
породице уснача ( Lamiaceae).
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст (благо издужен), са
мрежастом нерватуром,по ободу благо назубљен.
Цвет:Цветови су двополни,боја цветова се креће од беле до
љубичасте.
Плод:Процветали цвет се сече због спречавања настанка плодова
који црпи биљку. Иначе плод је ситна орашица.
Семе:Семе је по типу дикотиледоно.

Ивањско цвеће

Ивањско цвеће (иванњска борићка,броћац,бораћка,јованданче) је
вишегодишња зељаста биљка из фамилије броћева.
Корен:Корен по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист је по грађи прост ,по облику линеалан,по нерватури
пераст,по ободу благо(тупо) назубљен.Лист је по површини
наличја су густо длакави.
Цвет:Цветови су сићушни груписани у метличасте цвасти.
Плод:Плод је веома ситан око 1,5 милиметра а када сазри је црн.
Семе:Семе је веома ситно,дикотиледоно.
Лековитост:Биљка се користи за лечење кожних
обољења,екцема,чирева,рака коже,такође се користи против
грознива , високог притиска,циста и згрушавања крви и повишене
темпераатуре.

Јагода-шумска

Шумска јагода је дикотиледона,зељаста,вишегодишња биљка из
фамилије (породице) ружа.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист је по грађи сложен,по облику трочлан,по нерватури
пераст,по ободу назубљен.
Цвет:Цвет је двополан са белом круницом.
Плод:Плод је збирни састављен од више орашица.
Семе:Семе је дикотиледоно.

Јагорчевина

Јагорчевина је дикотиледона,зељаста,ретка биљка .
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:стабло је по типу зељасто,са подземном метаморфозомризомом.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
пераст,по ободу режњевит.
Цвет:Цветови су жуте боје,двополни,грусани у штитасте
цвасти.
Плод:Плод је чаура.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Као лек се користи ризом и корен. Биљка је
лековита,али и отровна .

Јабука

Јабука је дрвенаста,листопадна и монокотиледона биљка из
фамилије ружа.
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто висине до 12 метара.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
мрежаст,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су беле боје садрже 5 круничних и 5 чашичних
листића.Двополни су.
Плод:Плод је непуцајућ,сочан, јабучаст.
Семе:Семе је дикотиледоно.

Кантарион

Кантарион (кантаријон, богородична трава, госпино зеље,
сентјанзовка, сентјанзевка ) је вишегодишња зељаста биљка из
истоимене породице .
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто,са пузећим ризомом.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику пераст(са зашиљеним
врхом),по нерватури лучан,по ободу цео.
Цвет:Цвет је двополан са жутим круничним листићима.
Плод:Плод је пуцајућ-чаура.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Биљка се користи као антидепресив(против промене
расположења),антибиотик и као уље за ублажавање опекотина.

Кестен (дивљи)

Дивљи кестен је дрвенаста,листопадна и дикотиледона биљка.
Корен:Коренов систем је по типу осовинсли.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто.
Лист:Лист је по грађи сложен,по облику прстаст,по нерватури
пераст,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су груписани у метличасте цвасти,двополни су.
Плод:Плод је пуцајућ-чаура,заштићен бодљама.
Семе:Семе је дикотиледоно.

Коприва

Коприва је зељаста,вишегодишња и дикотиледона биљка.
Корен:Коренов систем по типу је осовински.
Стабло:Стабло је зељасто.
Лист:Лист је по грађи потпун,по облику срцаст,по нерватури,
мрежаст ,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су груписани у издужене цвасти на врху
стабла,неупадљиви су зелене су боје.Биљка може бити дводома
или једнодома.
Плод:Плод коприве је мали орашчић.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Занимљивост:Биљка је прекривена жарним длакама па при
конктатом са кожом пече.

Лала

Лала је вишегодишња,зељаста,монокотиледона биљка из фамилије
љиљана.
Корен:Коренов систем је по типу жиличаст.
Стабло:Стабло је по типу зељасто,са подземним стаблом
луковицом.
Лист:Лист је по грађи непотпун,по облику дугуљаст,по нерватури
паралелан,по ободу цео.
Цвет:Цвет је појединачан може бити у разним бојама,двополни.
Семе:Семе је монокотиледоно.

Липа

Липа је дрвенаста,монокотиледона, биљка из фамилије Malvaceae.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику срцаст,по нерватури
мрежаст,по ободу тестераст.
Цвет:Цветови су жућкасте боје,двополни,веома су осетљиви на
води па се налазе испод листова.
Плод:Плод је непуцајућ,сушан-орашица.
Семе:Семе је дикотиледоно.

Линцура-жута

Линцура је зељаста дикотиледона биљка из породице линцура
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је зељасто,са подземним стаблом-ризомом.
Лист:Лист је по грађи непотпун ,по облику срцаст,по нерватури
лучан,по ободу цео.
Цвет:Цветови су жутте боје,двополни.
Плод:Плод је пуцајућ-чаура
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Биљка спада у изузетно лековите ,у лековите сврхе
користи се више од 2000 год.Генциј је открио у 20 веку да лечи
кугу.Биљка је горка горчина се осећа чак и у размери 1:58000000.
Раст:У првој години расте розета са листовима,у другој стабло
из роѕете,а тек у трећој цвета. ПС:Као лек користи се ризом.

Љубичица

Љубичица је род дикотиледоних скривеносеменица из истоимене
фамилије
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист je по грађи прост,по облику срцаст,по нерватури
мрежаст,по ободу тестерисан.
Цвет:Цветови су појединачни,двополни,љубичасти.
Плод:Плод је пуцајућ-чаура
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Биљка се користи за:искашљацање,зарастање као и
за чихћење црева.У лековите сврхе користе се корен,листови и
цветови.Корен и листови се сакупљају у марту и априлу,а цветови
у мају и априлу,корен се такође може вадити у септембру и
октобру.

Матичњак

Матичњак (пчелиња трава, маточина, пчелињак, лимун трава) је
лековита, ароматична биљка из породице уснатица.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто, са малим ризомом и
столонама.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
мрежаст,по ободу тестерисан. Имају пријатан мирис лимуна и
због тога се назива лимун трава.
Цвет:Цветови су са белом круницом,двополни.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:У лековите сврхе користи се етарско уље.Биљка се
користи као седатив (средство за умирење) ,карминатив
(средство против надувености) и против реуматизма .

Маслачак

Маслачак је зељаста,дикотиледона и вишегодишња биљка из
породице главочика.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику копљаст,по нерватури
мрежаст,по ободу цепкан ,тестерисан.
Цвет:Цветови су груписани у главичасте цвасти,двополни су.
Плод:Плод је модификована орашица ахенија.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Маслачак је познат као лековита и изузетно храњива
биљка.Богата је витаминима Ц и А,органским киселинама
минералима, а изузетно калијумом,натријумом и магнезијумом.

Mалина

Малина је вишегодишња листопадна биљка, жбунастог или
полужбунастог раста из породице ружа.
Корен:Корен је по типу осовински,главни корен расте из коренка
клице,такође биљка поседује адвентивне корене.
Стабло:Стабло је дрвенасто,жбунасто,код неких врста
полужбунасто,са метаморфозом у трн.
Лист:Лист је по грађи сложен (непарно пераст са 3-5 лисних
плоча),по облику јајаст,по нерватури пераст,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су двополни,са белим круничним листићима.
Плод:Плод је збирни грађен од више –мноштво коштуница (око 20160 појединачних коштуница)
Станиште:Србија је 3 биљка по производњи.Биљка насељава
просторе на 400-800 м.н.в.Најбоље земљиште за гајење су шумске
кречевине и речни наносу (алувијуми).

Нана-питома

Нана (питома) је зељаста,дикотиледона биљка из породице
уснатица,а из рода нана (мента или лат.Mentha).
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто са преображајима-столонама,
биљка такође поседује ризом
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
мрежаст,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су двополни,ситни,са љубичастом круницом.Тучак
је натцветни.
Семе :Семе је дикотиледоно,али се оно не користи за
размножавање,већ се биљка размножава вегетативно-столонама.
Станиште:У Србији се ова биљка претежно гаји у Банату и
Бачкој и у централној Србији поред Мораве и Саве.
Лековитост:Садржи танине и ментол,лечи:жучи,повраћање,грч...

Невен

Невен (невеново цвеће, жутељ, прстенчац, зимород, огњац) је
биљка из породице главочика
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист је по грађи непотпун(седећи),по облику копљаст,по
нерватури пераст,по ободу цео. Лисна дршка се постепено сужава
у непотпун лист идући од корена према вршним деловима.
Цвет:Цветови су груписани у главичасте цвасти као што сам
назив фамилије говори,двополни су,круница је наранџасте
боје.Омотач цвасти граде узани,зелени и лепљикави листићи.
Плод:Плод је настао из једног цвета,непуцајућ,сушан-орашица.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Значајне супстанце:етарско уље,танини,шећери,ликопен,протеине
минерале калијум и сумпор.
Лековитост:У лековите сврхе користи се цвет,а користи се као
антисептик,антибактеријски и против HIV вируса.

Орах

Орах је дрвенаста,вишегодишња биљка из фамилије Juglandaceae.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је дрвенасто, изузетно гранато.
Лист:Лист је по грађи сложен,по облику пераст,по нерватури
пераст,по ободу цео.
Цвет:Мушки цветови су груписани у ресасте цвасти,цветови су
једнополни али је биљка једнодома, женски се налазе одвојено од
мушких.Цветове опрашује ветар.
Плод:Плос је непуцајућ,сочан,коштуница.
Семе:Семе је дикотиледоно, а у исхрани се користе котиледони.

Оман

Оман (волујско око, жути колоточ, велики волујак)
или лат. Telekia speciosa је биљка из породице главочика
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је зељасто,вунено длакаво,снажно и грана се у
горњем делу.
Лист:Листови се на биљци међусобно разликују. Доњи листови су
по грађи прости,по облику троугласти или јајасти,по нерватури
пераст,по ободу тестерисан, на дугим су дршкама.Средњи
листови су на краћим дршкама , по облику су јајасти.Горњи
листови су непотпуни.
Цвет:Цветови су груписани у главичасте цвасти-двополни су.
Семе :Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Користи се за лечење ишијаса,бронхитиса и плућа.
Станиште:Оман насељава крашке вртаче, старе кречевине шума.
Занимљивост:Име рода је по мађарском лекару и Теклију.

Овас

Овас или зоб је скривеносеменица из породице трава. Овас има 42
хромозома (2n=42)
Корен:Корен је по типу жиличаст.
Стабло:Стабло је по типу зељасто висине од 80 до 120цм.
Лист:Лист је по грађи непотпун (седећи),по облику ланцетаст, по
нерватури паралелан,по ободу неражњевит.
Цвет:Цветови су груписани у метличасте цвасти.Биљка се врши
самоопрашивање.
Плод:Плод је крупа.
Семе:Семе је монокотиледоно
Значај:Производи од оваса су врло тражени јер зоб има
нутритивну вредност која премашује остала жита.

Пиринач

Пиринач (рижа,ориз) је једногодишња,зељаста,монокотиледона
биљка из фамилије (породице) трава.
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Листови су по грађи непотпуни,по облику копљасти,по
нерватури паралелни,по ободу цео.
Цвет:Цветови су двополни,сакупљени (груписани) у цваст клас.
Плод:Плод је крупа.
Семе:Семе је монокотиледоно,користи се у људској исхрани.

Подбел

Подбел (коњски лопух, козја брада, репух, марта, бело
копитњаково лишће, коњско копито) је биљка из породице
главочика .
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Листови су крупни,зелене боје. Биљка се листа након
цветања.
Цвет:Цвет се налази на врху стабла,жуте је боје,двополан је.
Цветови су груписани у главичасте цвасти као што и назив
фамилије говори.
Плод:Плод је непуцајућ,сушан,модификована орашица ахенија.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:У лековите сврхе користи се цвет ,биљка се користи
за лечење кашља

Пиревина

Пиревина (пировина, пирика, обична пирика) је вишегодишња
биљка из породице трава
Корен:Корен је по типу жиличаст.
Стабло:Подземно стабло је ризом док је надземно зељасто.
Лист:Лист је по грађи непотпун ,по облику копљаст(дугуљаст) ,по
нерватури паралелан,по ободу цео.
Цвет:Цветови су груписани у цваст,клас.
Плод:Плод је крупа.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Станиште: Пиревина је биљка умерене зоне и веома је жилава и
отпорна тако да ју је као коров тешко истребити.

Ротквица

Ротквица је зељаста вишегодишња биљка из фамилије купуса.
Корен:Корен је по типу осовински-репаст.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Листови су по грађи прости,по облику су јајасти , по
нерватури перасти,по ободу ражњевити.
Цвет:Цветови су појединачни,са белом круницом,двополни су.
Плод:Плод је пуцајућ љуска.
Семе:Семе је дикотиледоно.

Рузмарин

Рузмарин (Rosmarinus officinalis; у преводу са латинског „лековита
морска роса―) је род жбунастих вишегодишњих биљака из
фамилије уснатица .
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу жбунасто.
Лист:Лист је по грађи непотпуни,по облику копљасти
дугуљасти,по нерватури паралелни,по ободу цели.
Цвет:Цветови ду двополани,зигоморфни.
Плод:Плод је нешуцајућ,сушан,орашица.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Значајне материје:етарско уље,танини,смоле и сапонин.
Лековитост:У лековите сврхе користи се цвет и лист.
Станиште:Биљка насељава топле пределе од Медитерана до Мале
Азије као и Португал и Црну Гору.

Русомача

Хоћу-нећу (русомача, тарчужак, девојачка трава, торбичица,
тобочица),лат. Capsella bursa-pastoris, је двогодишња, ређе
једногодишња зељаста биљка из породице крсташица
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто
Лист:Доњи листови су распоређени у розети ,непотпуни су, док су
горњи прости,срцолики.
Цвет:Цветови су двоплни,са белом круницом,груписане у гроздасте
цвасти.
Плод:Плод је пуцајућ,посебна врста махуне-љушчица.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Станиште:Биљка насељава пределе од низија до планина.

Слез-бели

Бели слез је вишегодишња зељаста биљка из фамилије слезова.
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику прстаст,по
нерватури,пераст,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су бели,са љубичастим тучком и
прашником,двополан је.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Значајне материје:пектин,скроб,сахароза,гликоза,ксилоза итд..
Употреба:У народној медицини биљка се користи против кашља и
стомачних проблема.

Слез-црни

Црни слез је двогодишња или вишегодишња зељаста биљка из
фамилије слезова
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасзо,при основи одрвенело,грабато.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику бубрежаст,по нерватури
мрежаст,по ободу ражњевит.
Цвет:Цвет је двополан,са розе љубичастом круницом.
Плод:Плод је сушан, крилата орашица-шизокарпијум.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Употреба: Употребљава се у народној медицини, где се користе
цветови и листови, специфично осушени.Дозира се као чај.

Смоква

Смоква (Ficus carica) је медитеранска дрвенаста врста из
рода фикуса, фамилије дудова.
Kорен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је дрвенасто,са веома разгранатом крошњом.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику прстатсти (непарно
дељени),по нерватури мрежасти.
Цвет:Цветови су веома ситни повезани у крушколикој осовини
цвасти.Опрашивање врши једна врста осе и сакривено је од очију
људи.
Плод:Плод је сложен,настао од цвасти,грађен од више орашица.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Станиште:Биљка насељава топле крајеве и воли топлоту.

Трњина

Трњина или црни трн је листопадни грм из породице ружа.
Корен:Коренов систем је осовински,веома развијен,одлично
продире у земљу.
Стабло:Стабло је дрвенасто,жбунасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
пераст,по ободу ражњевит.
Цвет:Цветови су појединачни,са белом круницом и двополни.
Плод:Плод је црно плава коштуница.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Плодови трњине се употребљавају у лековите сврхе.

Трешња

Трешња листопадна је дрвенаста биљка из фамилије ружа.
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто,гранато.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
пераст,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су појединачни,са белим круничним
листићима,двополни су.
Плод:Плод је сочан, коштуница.
Семе:У плоднику се налазе 2 семена заметка од којих се углавном
само 1 развије у семе. Семе је дикотиледоно.

Топола-бела

Бела топола (Populus alba) је листопадно дрво из породице врба .
Корен:Корен је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто, веома гранато.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
мрежаст,по ободу тестерисан.
Цвет:Биљка је дводома,мушке ресе су краће и ресе имају 9-10
прашника,а женске су дуже и витке.
Семе:Семе је велико око 2мм,светло,длакаво и дикотиледоно.
Стабиште: Расте на обалама река, на влажним местима.
Употреба: Декоративна дрвенаста врста. Употребљава се у
столарству, за израду намештаја, за сандуке, за добијање
целулозе, у индустрији фурнира.

Ува

Ува (медвеђе грожђе,медвеђе уво,планика) је вишегпдошњи
зимзелени грм из породице вресова.
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је дрвенасто,жбунасто.
Лист:Лист је по грађи прост (листови су на кратким дршкама или
су непотпуни –седећи),по облику јајаст,по нерватури мрежаст,по
ободу цео.
Цвет:Цвет је двополан са црвенкастим круничним листићима.
Плод:Плод је сочан,бобица
Семе:Семе је дикотиледоно.
Употреба:У лековите сврхе користе се листови (увин чај),а
користи се против бактерија у мокраћи.

Хајдучка трава

Хајдучка трава (спориш, столисник, јалови месечњак,)
вишегодишња зељаста биљка из породице главочика .
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је зељасто висине до 1м.
Лист:Листови су тројно перасто дељени,сложени латински назив
биљке Achillea millefolium носи назив по листовима (mille =
хиљаду; folium = лист).
Цвет:Цветови су као што и сам назив фамилије говори груписани у
главичасте цвасти.
Плод:Плод је орашица.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Употреба:Биљка се користи у народној и званичној
медицини,користи се за лечење желудачно цревних обољења.

Хибискус

Хибискус (лат. Hibiscus), у народу познатији и као кинески
слез или јапанска ружа, је род од око 200 до 220 врста биљака из
породице слезова.
Корен:Коренов систем је по типу осоински.
Стабло:Стабло је дрвенасто неке врсте достижу висину и до 4
метара.
Лист :Лист је по грађи прост,по облику
срцаст,по нерватури пераст.
Цвет:Цвет је двополан положај тучка у
односу на цвет је надцветан.Цветови могу
бити разних боја,са 4-8 круничних листића.
Семе:Семе је дикотиледоно.

Неке врсте хибискуса нарасту и
до неколико метара

Станиште:Биљка најбоље успева на температури изнад 10о 𝐶 до
27о 𝐶 велика количина воде проузрукује труљење корена.

Храст

Храст (Quercus) је род листопадног и зимзеленог дрвећа и жбуња
из породице букава.
Корен:Коренов систем је по типу осовински,веома добро развијен.
Стабло:Стабло је дрвенасто са веома гранатом крошњом.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику пераст,по нерватури
мрежаст,по ободу могу бити тестерисани,режњевити и
назубљени.
Цвет:Биљка је дводома ,мушки цветови су сакупљени у ресе
(жуто-зелене),док су женски скоро невидљиви у пазуху листова.
Плод:Плод је жир.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Систематика:У Србији живе следеће врсте:лужњак,китњак итд..

Целер

Целер (лат. Apium graveolens) је двогодишња зељаста биљка из
фамилије штитоноша (Apiaceae).
Корен:Коренов систем је по типу осовински,вретенаст.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Листови су тамнозелени,сјајни,перасто дељени,клинастог
облика,дужине 3-6 цм и ширине 2-4.
Цвет:Цветови су груписани у штитасте цвасти.
Плод:Плод је шизокарпијум који се након сазревања дели на 2
орашице.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Употреба:Биљка се користи као зачинска биљка.
Лековитост:Биљка се употребљава код упала и за повреде
зглобова.

Цвекла

Цвекла је дикотиледона ,лековита и јестива биљка из породице
штирева (Amaranthaceae).
Корен:Коренов систем је по типу осовински,репаст.
Стабло:Стабло је по типу зељасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику срцаст,по нерватури
мрежаст,по ободу назубљен.
Лековитост:Биљка се користи за лечење леукемије и
маларије,такође се користи као превенција против тумора.Лечи
грип у почетном стадијуму.Регулише крвни притисак .Повољна је
за рад крвних судова ,нерва и мозга и поспешује рад црева и жучи.
Значајне материје:Биљка је богата беланчевинама
(протеинима),мастима,минералима,угљеним-хидратима.Цвекла је
добар извор витамина Б12.

Чичак

Чичак (Arctium) је род скривеносеменица из фамилије главочика .
Корен:Корен је по типу осовински,дугачак,сив,вретенаст.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто.
Лист:Лист је по грађи прост,по облику јајаст,по нерватури
мрежаст,по обод ражњевит.
Цвет:Цветови су груписани у главичасте цвасти.
Плод:Плод је обавијен кукицама помоћу којих се качи за животиње
и тако се расејава.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Лековитост:Скоро сви делови биљке су лековити.Корен се користи
против отрова за излучивање урина и зноја.Лишће у облику чаја
ублажавају реуму.Чајем од корена спречава се опадање косе и
поспешује раст косе.

Чуваркућа

Чуваркућа (лат. Sempervivum tectorum) је вишегодишња биљка из
истоименог рода.
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу зељасто,са преображајима за
вегетативно размножавање-столонама.
Лист:Листови су распоређени у розету,зашиљени су на врху.
Цвет:Цветови су звездасти црвене боје.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Значајне супстанце:танин,слуз,смола,калцијум малат,мрављу и
јабучку киселину.
Лековитост:Чуваркућа се користи за лечење опекотина,херпеса и
чирева.

Шипурак

Шипак (шипурак, дивља ружа, пасја ружа, дивљи шипак, пасја
драча, плотна ружица, бела ружа, шепурика), лат. Rosa canina је
биљка из породице ружа (Rosaceae).
Корен:Коренов систем је по типу осовински.
Стабло:Стабло је по типу дрвенасто,жбунасто.
Лист:Лист је по грађи сложен (непарно),по облику пераст,по
нерватури мрежаст,по ободу назубљен.
Цвет:Цветови су појединачни,двополни,круница је белоружичасте
боје.
Плод:Плод је збирна орашица ,настао од плодника тучка и
разрасле цветне ложе.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Размножавање:Биљка се размножава вегетативно и из семена.
Станиште:Биљка насељава зоне шибљака .Насељава шуме,међе...

Шаргарепа

Шаргарепа или мрква (неправилно шангарепа), (лат. Daucus carota, домаћа подврста sativus) двогодишња је повртна биљка из
породице штитоноша.
Корен:Коренов систем је по типу осовински,вретенаст.
Стабло:Стабло је по типу зељасто,код домаћих врста достиже
висину од 20-40 центиметра.
Цвет:Цветови су двополни,груписани у штитасте цвасти.
Семе:Семе је дикотиледоно.
Гајење:Биљка се сеје у рано пролеће ,а расте тек следеће године.
Значајне материје:Биљка је богата витаминима нарочито Б и
А,влакнима,минералима и антиоксидантима.
Исхрана:Биљка се користи у исхрани свежа,конзервирана и као
зачин.
Занимљивост:Шаргарепа садржи бета-каротрн и то јој даје боју.

ДОДАТАК

Лековите самоникле биљке
Научно име

Народно

врсте

име

Achillea mille-

хајдучка

folium

трава

Adonis vernalis

гороцвет

Agrimonia eu- петровац
patoria L.

(биљка)

Лековито дејство

диуретик, адстригент, антипиретик, уринарни антисептик, хипотензив

кардиотоник, диуретик, седатив

адстригент, вулнерар, антидијароик, антибактеријал, коагулант

Agropyrum
repens (L.)

пиревина

диуретик

вирак

адстригенс, антихеморагик, тоник

сремуш

антихелминтик

бели слез

антитусик, емолиент, демулцент, диуретик, антилитик

Beauv.

Alchemilla vulgaris L.

Allium ursinum L.

Althaea officinalis L.

Anagallis arvensis L.

видовчица народни лек тоник, седатив

Antennaria
dioica L.

смиље

Anthyllis vul-

детелина

neraria L.

камењарка

Arctium lappa L.

чичак

народни лек хемостиптик, холагог, хипотензив

народни лек астригент, епителизант

диуретик, катаплазма, јачање апетита

Arctostaphyllos uva-

медвеђе

ursi (L.)

грожђе

диуретик, уринарни антисептик, адстригенс

Spreng

Artemisia absinthium L.

Arum maculatum L.

Asarum europaeum L.

Asparagus
officinalisL.

Asperula odorataL.

Atropa belladonna L.

пелен

амарум ароматикум, стомахик, холеретик, антипаразитик, јачање
имунитета

козлац

народни лек за: хемороиде, бронхитис, псоријазе и др.

копитњак

недовољно проучена биљка експекторанс, еметик, вермифуг, диуретик

шпаргла

дијететик, диуретик, средство за чишћење и мршављење

лазаркиња

диуретик, дезифицијенс, спазмолитик, венотоник, антифлогистик,арома
тик

велебиље мидриатик, спазмолитик, антиастматик, аналгетик

Bellis perennis L.

народни
красуљак

матор

Berberis vul-

шимширик

garis L.

а

Betula pendulaROTH.

Calamintha
officinalisMoench

лек диуретик, дијафоретик, депуратив, лаксатив, адстригенс,антиинфла

бреза

дивљи
босиљак

холагог, антиеметик, холеретик, холекинетик, антимикотик, бактерицид

лечење бубрежних болести, антипаразитик

народни
лек ароматизант, седатив, спазмолитик, диуретик, дигестив,карминатив
, стимулант

Capsella bursa-pastoris(L.) хоћу-нећу

антихеморагик, уринарни антисептик, депресант ЦНС

Medic.

Carlina acau-

вилино

lisL.

сито

Castanea sati- питоми
va Mill.

кестен

народни
лек, диуретик, дијафоретик, холагог, дерматолитик, спазмолитик,седати
в, тоник

адстригент, антитусик, антиреумати

Centaurium
umbella-

кичица

амаро ароматик, антипиретик, антидијабетик

tum Gilib.

Chelidonium
majus L.

холагог,
руса

благи седатив, бактерицид, цитостатик, спазмолитик, аналгетик,
локални анестетик

Cichorium intybus L.

цикорија

Cornus mas L. дрен

Corylus avel-

народни лек, средство за јачање, помаже варење хране, стимулише
излучивање мокраће

адстригенс, антидијароик, фебрифуг, антимикроб

леска

адстригенс, фебрифуг, антиинфламатор, депуратив

Crataegus

црвени

кардиотоник, коронарни вазодилататор, хипотензив, благи депресант

oxyacanthaL.

глог

ЦНС,геријатрик

татула

спазмолитик, антиастматик, анестетик, седатив

lana L.

Datura stramonium L.

Daucus carota L.

Digitalis lanata Ehrh.

Drosera rotundifolia L.

Eupatorium

мрква

бесниче

росуља

ресник

дијететик, диуретик, антилитик, карминатив, антисклеротик,
лаксанс,витаминизант, спазмилитик

кардиотоник

народни лек: антиспазмодик, демулцент, експекторанс, релаксатор
бронхијалне мускулатуре

народни лек: холагог, лаксатив, диуретик, дијафоретик, еметик, благи

cannabinum L. (биљка)

хипотезив

Equisetum

благи диуретик, аринарни антисептик, антихеморагик, профилактик,

arvenseL.

раставић

Euphrasia offi- Видова
cinalis
трава

локални стиптик, епителизант, туберкулостатик

антикатарал, адстригенс, антиинфламатор

Ficaria verna

Fragaria vesca

Fraxinus excelsior L.

златица

народни лек - аналгетик, хемостиптик, антихемороидал, венотоник,

(биљка)

адстригент, локални демулцент

шумска
јагода

бели јасен

дијететик, диуретик, хемостиптик, хипотензив

народни лек, диуретик, дијафоретик, лаксанс, антиреуматик,
антихелминтик

Galega offici-

ждраљеви углавном је народни лек, антидијабетик, стимулатор секреције,

nalis L.

на

Galium ve-

ивањско

rum L.

цвеће

Geranium macrorrhizum L.

Geum urbanum L.

Glycyrrhiza
glabra

Gentiana lutea
L.

Gratiola officinalis L.

здравац

средство за освежење организма

народни лек, диуретик, ретко као дијафоретик и спазмолитик

народни лек, адстригенс, тоник, благи седатив, умерени антимикроб

зечја стопа антидијароик, антихеморагик, фебрифуг, општи тоник, адстригенс

сладић

експекторанс, бактериостатик, антивирус, антифлогистик, спазмолитик

линцура

amarum purum, антиинфламатор

прољевак

народни лек, лек за срце, хомеопатска дрога, антиреуматик, пургатив,
диуретик

Hypericum p

Marrubium
vulgare

Matricaria
chamomilla

Melissa officinalis L.

Mentha pulegium

Ononis spinosa L.

кантарион седатив, адстригенс, антисептик, аналгетик

очајница

камилица

матичњак

метвица

зечји трн

експекторанс, спазмолитик, холеретик, холагог

карминатив, спазмолитик, благ седатив, антисептик, антикатарактик,
стомахик

карминатив, антиспазмодик, дијафоретик, седатив, дигестив,
ароматизант, холерик, еменагог, антимикроб, нервинум

карминатив, антиспазмодик, дијафоретик, емнагог, холагог, стомахик,
експекторанс

диуретик

Origanum vul- вранилова седатив, секретолитик, карминатив, дигестив, стомахик, антисептик,
gare L.

Plantago lanceolata L.

Salvia officinalis

Symphytum
officinaleL.

Tamus com

трава

боквица

ароматизант, аперитив

антисептик, антидијароик, експекторанс, бактерицид, диуретик,
антихеморагик

жалфија

антисептик, антидијароик, спазмолитик, карминатив

гавез

вулнерар, ћелијски пролиферант, адстригенс, хемостатик, демулцент

бљушт

народни лек: код реуматских болести (спољашња употреба)

Tilia corda-

ситнолисн

ta MILL.

а липа

седатив, спазмолитик, диуретик, дијафоретик, благ адстригенс

Urtica dioica L. коприва

диуретик, антихеморагик, антидијабетик

Valeriana offi-

седатив, благи аналгетик, хипнотик, спазмолитик, карминатив,

cinalis

Verbascum
phlomoides L.

одољен

дивизма

хипотензив

експекторанс, диуретик, антиреуматик, вулнерар, аналгетик, хипотоник

Компатибилне биљке
Поврће
Шпаргла

Компатибилне биљке
Парадајз, першун и босиљак
Кромпир, шаргарепа, краставац,

Пасуљ

карфиол, купус, већина поврћа и
лековитих биљака

Цвекла

Црвени лук, келераба

Купусњаче (купус,

Ароматично биље, кромпир, целер,

карфиол, кељ,

копар, камилица, жалфија, метвица,

келераба, броколи)

рузмарин, цвекла, лук

Шаргарепа

Целер
Влашац
Кукуруз

Грашак, зелена салата, влашац, лук,
празилук, рузмарин, жалфија, парадајз

Шаргарепа, парадајз

Копар

Грашак, пасуљ

Шаргарепа, ротквице, јагоде,
краставци, лук
Цвекла, јагода, парадајз, зелена салата,
празилук, камилица

Грашак, пасуљ

Парадајз, шпаргла
Шаргарепа, репа, ротквице, краставци,
кукуруз, пасуљ, већина поврћа и
зачинског биља

Кромпир

Јагоде, парадајз, пасуљ

тиква, тиквице

Црвени лук, шаргарепа, целер

Грашак

Пасуљ

Кромпир, грашак, пасуљ, краставац,

Празилук

Першун

влашац, цвекла, купус

купус

Пасуљ, кромпир

Лук и бели лук

Лук, бели лук, гладиола,

Празилук, парадајз, пасуљ, карфиол,

Патлиџан

Зелена салата

Биљке-антагонисти

Пасуљ, кукуруз, купус, рен, невен,

Лук, бели лук, гладиола,
кромпир и влашац
Бундева, тиквице,

патлиџан

краставци, сунцокрет,
парадајз, малине

Тиква

Кукуруз

Ротквица

Грашак, салата, краставци

Соја

Слаже се са свим биљкама

Спанаћ

Јагоде

Тиквица

Кукуруз

Кромпир

Јагоде

Пасуљ, спанаћ, зелена салата, лук

Купус

Сунцокрет

Краставци

Кромпир

Влашац, лук, першун, шпаргле, невен,

Келераба, кромпир,

шаргарепа

коморач, купус, грашак

Парадајз
Репа

Грашак

Паприка

Парадајз, геранијум, петунија

Кромпир

Пасуљ, купус, кељ

Латински називи
Achillea millefolium

куница, спориш, хајдучка трава

Althaea officinalis

Бели слез

Arctostaphilos

ува

Atropa belladona

велибиље

Betula verrucosa

бреза

Capsicum annuum

паприка

Carum carvi

ким

Erythraea centaurium

кичица

Gentiana lutea

линцура

Helianthus annuus

сунцокрет

Juniperus comunnis

клека

Malva silvestris

црни слез

Matricaria chamomilla

камилица

Melissa officinalis

матичњак

Ononis spinosa

зечији трн

Orchis morio

каћун

Papaver rhoeas

мак

Petroselinum sativum

першун

Pinus sp.

бор

Potentilla tormentilla

стежа

Primula veris

јагорчевина

Rosmarinus nalis

рузмарин

