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Rasakila (lot.Alchemilla)– 
erškėtinių (Rosaceae) augalų 
gentis. Lotyniškas 
pavadinimas iš arabų k. 
žodžio alchymia.  
 
Alchemikai rasakilą laikė 
paslaptingu augalu: nuo jos 
surinktą rasą naudojo 
įvairiems bandymams.  
Lapų sultis jie naudojo 
bandydami sukurti filosofijos 
ir išminties akmenį bei 
gyvybės eliksyrą.  
Iš čia kilęs ir lotyniškas augalo 
pavadinimas – Alchemilla. 
 
Augalai daugiamečiai, 
su šakniastiebiais.  
 
Lapai plaštakiškai skiautėti 
(skiautės dantytos).  
 
Žiedai smulkūs, sukrauti 
skydiškose šluotelėse.  
 
Vaisius – riešutėlis. 
 

Rasakilos naudojamos kaip 
daržiniai, vaistiniai, pašariniai 
augalai. 
 
Lietuvoje priskaičiuojama iki 
28 rūšių. Visos jos priskirtos 
paprastosios rasakilos grupei 
(Alchemilla aggr. vulgaris). 
 
Rasakilos nuo seno žinomos 
kaip vaistinis augalas.  
 
      Gydomosios savybės 
 
Gydyti naudojama antžeminė 
augalų dalis (žolė), pjaunama 
giedrą dieną žydėjimo metu. 
Džiovinama paskleista plonu 
sluoksniu pavėsyje arba 
džiovykloje 45–50 laipsnių 
temperatūroje. Tinka naudoti 
1–1,5 metų. Lapuose yra 
rauginių medžiagų, dervų, 
fitosterolio, redukuotų cukrų, 
organinių rūgščių (palmitino, 
stearino, galo, elago), 
flavonoidų, angliavandenių, 
glikozidų, kumarinų, vitamino 
C bei mineralinių medžiagų. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Er%C5%A1k%C4%97tiniai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Arab%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rasa
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akniastiebis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lapas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiedas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaisius


Rasakilų preparatai pasižymi 
atsikosėjimą lengvinančiu, 
sutraukiamuoju, 
baktericidiniu, raminamuoju 
ir šlapimą varančiu poveikiu. 
Paprastųjų rasakilų 
preparatais gydomas lėtinis 
žarnyno gleivinės uždegimas, 
išorinės ir vidinės opos, jie 
gerina apetitą, vartojami esant 
bendram organizmo 
nusilpimui. Šio augalo 
preparatais gydoma skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos 
opaligė, plaučių tuberkuliozė, 
sloga, kosulys, konjunktyvitas.  
Rasakilos dažnai vadinamos 
moterišku gydomuoju augalu, 
nes jomis patariama gydyti 
uždegimines moterų lyties 
organų ligas, menstruacinio 
ciklo sutrikimus, gausias ir 
skausmingas menstruacijas, 
klimakterinio periodo 
negalavimus. 
Liaudies medicina rasakilų 
preparatais taip pat pataria 
gydyti mažakraujystę, cukrinį 
diabetą, vandenligę, 

viduriavimą, dizenteriją, 
drugį, reumatą, aterosklerozę, 
širdies skausmus. Rasakilų 
preparatais galima plauti ir 
valyti gausiai išbertą odą, dėti 
ant jos kompresus, gydyti 
votis. Sausos žolės milteliais 
patariama barstyti iššutimus. 
Rasakilos labai tinka burnai 
skalauti pašalinus dantį. 

Dėmesio: rasakilų preparatų 
nepatariama vartoti, jei 
padidėjęs kraujo krešumas, 
yra infekcinės kilmės 
viduriavimas. Rasakilų 
preparatai nevartojami 
sergant kepenų ligomis, 
netinka vaikams. Prieš 
gydantis rasakilų preparatais 

reikėtų pasitarti su gydytoju 
arba vaistininku. 
 
Maistinės savybės 
 
Iš jaunų rasakilų lapų 
verdama sriuba, gaminamos 
salotos. Jauni jų lapai tinka 
maistui (kaip špinatai) arba 
salotoms kartu su kitais 
žalumynais ruošti. Geriausia 
naudoti pavėsyje užaugusius 
lapus, nes iš saulėtų vietų 
būna plaukuoti ir kieti. 
Džiovinti lapai naudojami 
kaip prieskoniai. 
 
Daugiau informacijos žiūrėkite: 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rasakila 
https://naudingiaugalai.lt/kategorija/vi
si-augalai/pavesio-augalai/rasakilos/ 
https://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_
ir_sveikata/dideles-kuklios-zoleles-
galios-labausiai-tinka-moterims-bet-
pades-ir-vyrams.d?id=65410732 
https://www.liaudiesismintispataria.lt/r
asakila/ 

 
Parengė:  

Jūratė Achmedovienė  
vyresnioji mokytoja, 
Rasa Tupalskytė  
mokytoja metodininkė. 
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