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Zdravilne rastline imajo večinoma manj izrazit učinek kot sintetična zdravila, vendar pa zaradi 

raznolikega nabora učinkovin, ki jih vsebujejo, njihovo delovanje pogosto pokriva širši spekter 

bolezni. Tako se lahko denimo ena rastlina uporablja pri zdravljenju dihal, prebavil in kožnih 

bolezni. S kombinacijo nekaj pravih vrst lahko uspešno zdravimo številne manjše težave in tako 

zmanjšamo število obiskov pri zdravniku. 

V nasprotju z nabiranjem užitnih rastlin, pri katerem praviloma velja »mlado je bolj okusno«, 

tukaj velja »zrelo je bolj zdravilno«. Torej nabiramo listje, korenine, cvetje in plodove, ko so 

na vrhuncu razvitosti, vendar ne stari. 

Pri zdravljenju pa bodimo vztrajni. Včasih je za učinek potrebnih tudi nekaj tednov. Če se nam 

stanje kljub uporabi zdravilnih rastlin slabša, se seveda že prej obrnimo na zdravnika. 

Nekatere zdravilne rastline: 

Navadni rman (Achillea millefolium) 

Sveži listi zmečkani ali poparek rastline se uporablja za zaustavljanje krvavitev in hitrejše 

celjenje ran. Poparek cvetoče rastline izredno pomaga pri prebavnih in menstrualnih težavah. 

Stik s svežo rastlino pri nekaterih ljudeh povzroči fotoalergijsko reakcijo, ki se kaže kot travniški 

dermatitis. 

 

Mladi poganjki rmana (levo) in travniška površina s cvetočim rmanom (desno). 

 

 



Navadni čistec (Betonica officinalis) 

Cvetoča rastlina je imela včasih ugled kot tonik za telo. Z njo so zdravili živčne težave, npr. 

živčno utrujenost, slab spomin in napetost. Spodbuja prebavni sistem in delovanje jeter, 

pomaga pri bolečih menstruacijah. Zunanje se jo uporablja za hitrejše celjenje ran, saj 

zmanjšuje vnetje in otekanje. 

Šentjanževka (Hypericum perforatum) 

Olje (macerat) iz sveže šentjanževke se uporablja za nego opečene in poškodovane kože. Kot 

čaj ali standardizirane pripravke iz rastline jo uspešno uporabljamo pri zdravljenju blagih do 

zmernih depresij. Šentjanževka ima pomembne interakcije z nekaterimi zdravili in zmanjša 

njihovo učinkovitost - to velja za kontraceptive, nekatera zdravila za zdravljenje HIV-a ter za 

nekatera zdravila proti strjevanju krvi in srčnemu popuščanju. Po drugi strani okrepi delovanje 

konvencionalnih antidepresivov, kar lahko privede do nevarnega serotoninskega sindroma, 

zato je takšno kombiniranje odsvetovano. Nanašanje na kožo lahko povzroči fototoksične 

reakcije, zato olje zmeraj uporabljamo po sončenju! 

 

Cvetoča šentjanževka (levo) in njej zelo sorodna, a ne tako zdravilna dlakava krčnica (desno). 

Obe najdemo na Celjski koči. 

 

Srčna moč (Potentilla erecta) 

Rastlina deluje adstringentno, saj vsebuje približno enako količino taninov kot hrastovo lubje 

(do 20 %). Korenine delujejo proti driski, imajo antibiotični učinek, zaustavljajo krvavitve in 

blago znižujejo krvni sladkor. Poleg tega lajšajo zobobole in zmanjšujejo vnetje ob obolenjih 

dlesni, žrela in prebavnega trakta. Pri prevelikih odmerkih lahko poslabšajo težave pri bolnikih 

z vnetjem želodca.  



V obdobjih lakote lahko v prehrano vključimo korenike, ki pa jih moramo prej dobro prekuhati. 

Iz korenin pridobivajo rdeče barvilo. 

 

Srčna moč med cvetenjem. 

 

Konjska griva (Eupatorium cannabinum) 

Rastlina naj bi bila odlično sredstvo pri lajšanju vročinskih in prehladnih obolenj. V njenih 

izvlečkih so našli snovi, ki okrepijo delovanje imunskega sistema. Rastlina deluje v zmernih 

količinah tudi laksativno. Svetujemo uporabo le krajši čas in v zmernih dozah, saj vsebuje 

pirolizidinske alkaloide, ki ob dolgotrajnejšem vnosu lahko povzročijo resna obolenja jeter, 

vključno s karcinomi. Zanimivo pa je, da so v rastlini odkrili tudi snovi, ki naj bi delovale 

protirakavo. 

 

Konjska griva med cvetenjem. Njeni listi spominjajo na liste konoplje, zato ima konjska griva 

v latinskem imenu vrstni pridevek cannabinum. 



Črna detelja (Trifolium pratense) 

Rastlina vsebuje fitoestrogene, zato se uporablja pri lajšanju simptomov predmenstrualnega 

sindroma in pri obmenopavzalnih težavah. Zaradi čreslovin je prevretek zunanje uporaben pri 

kožnih težavah in poškodbah. Čaj se uporablja tudi pri kašlju. Zaradi fitoestrogenov se uporaba 

odsvetuje pri vseh stanjih, pri katerih bi lahko imeli zunanji hormonski vplivi neželene 

posledice - pri nosečnicah, doječih materah in bolnicah s hormonsko odvisnimi raki dojk. Če je 

okužena z glivami, lahko vsebuje strupene alkaloide, npr. slaframin. 

Užitni so mladi listi, sveža ali posušena socvetja ter kalčki. 

 

Črna detelja med cvetenjem. 

Tavžentrože (Centaurium spp.) 

Rastline so zelo grenke, zato spodbujajo izločanje želodčnih sokov in žolča. Izboljšujejo 

delovanje prebavil in sečil ter povečujejo apetit. Čaj pijemo po požirkih, da dosežemo želen 

učinek - refleksno stimulacijo delovanja prebavil zaradi zaznave grenčin. Tavžentrož naj ne 

uporabljajo ljudje s peptičnimi razjedami prebavil, da se stanje ne poslabša. 

Tavžentroža se uporablja za aromatizacijo alkoholnih pijač, npr. priljubljenega jagermaistra. 

 

Tavžentroža. Lepa, a grenka - in zato zdrava. 



Jesenska vresa (Calluna vulgaris) 

Rastlina deluje diuretično in antiseptično v sečilih, zato se jo uporablja pri zdravljenju 

revmatičnih obolenj, zlasti protina, ter ledvičnih kamnih. Olajševala naj bi tudi izkašljevanje, 

zato jo lahko vključimo v obravnavo prehladov. Tople obloge tradicionalno pomagajo pri 

premraženih prstih rok in nog. Rastlina naj bi zmanjševala tesnobo. 

Cvetoči poganjki se uporabljajo za čaj ter aromatizacijo piva in drugih pijač. 

 

Jesenska vresa med cvetenjem ob koncu avgusta. 

Njivska preslica (Equisetum arvense) 

Rastlina vsebuje kremenčevo kislino, številne alkaloide (npr. tudi nikotin) in minerale. Odlično 

pospešuje celjenje tkiv in zaustavlja krvavitve. Spodbuja delovanje imunskega sistema in je 

odlično sredstvo za pomoč pri obolenjih dihal, sečil in kože. Rastlina vsebuje encim tiaminazo, 

ki je zmožna razgradnje vitamina B1. S sušenjem in prekuhavanjem se inaktivira, tako da je 

problematična le uporaba surovih rastlin. Obstaja nevarnost zamenjav njivske preslice s 

sorodnimi vrstami, ki pa so nekoliko strupene (vsebujejo piperidinske alkaloide). 

Užitni so mladi plodni in zelo mladi jalovi poganjki, ki pa jih moramo pred uporabo prekuhati. 

Tudi gomoljaste odebelitve korenin so užitne, a manj okusne

.  

 

 

Mladi poganjki njivske preslice so pognali 

še po košnji. 



 Gorski vrbovec (Epilobium montanum) 

Rastlina se uporablja pri zdravljenju težav zaradi povečane prostate in težav s sečili. 

Zmanjševala naj bi nastanek vnetnih faktorjev, s katerimi nekateri povezujejo nastanek 

povečane prostate. 

 

Gorski vrbovec, plodovi in cvet. 

Nekatere druge zdravilne vrste, najdene na območju Celjske koče: smrdljička, velika kopriva, 

navadni oreh, ozkolistni trpotec, navadna grebenuša, zdravilna strašnica, gozdni čišljak, 

navadna črnobina, navadni lapuh, materina dušica, zdravilni jetičnik, bršljan, navadna 

črnoglavka, lipovec, navadna marjetica, navadni gabez, hrast dob, navadna smetlika, navadni 

pljučnik, navadna zlata rozga, navadna krvenka, dolgolistna meta, pohojena dresen. 


