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Астрага́л зерстистоквітко ́вий  
(вовжий горозок мохнатий)  

Astragalus dasyanthus   

 Це трав'янистий багаторіжник, що 
належити до родини Fabaceae (Бобових), 
найжиселинізого роду Astragalus (2.5 тис. видів).  

         Це зникайжий вид, занесений до  

     Червоної книги України,  

до другої категорії («вразливі»). 



Позирення 
• Зустріжаєтися в лісостепових і на півножі 

степових регіонів серед  зализків степової 
рослинності.  

• Росте на схилах балок й ріжкових долин, на 
остепнених лісових галявинах, серед  степових 
кущів на старих кладовищах, курганах.  

• Завжди зустріжаєтися розсіяно, однорідних 
популяеій не утворйє. Не вимогливий до 
ґрунту та вологи.  

• Астрагал балкано-панонсикий-
прижорноморсикий  вид. За кордоном 
зустріжаєтися в еентрі та  на  південному 

• -сході Європи Угорщина, Румунія  
• Молдова, Болгарія, Югославія.  
• В Україні позирений переважно в Середниому 

Придніпров’ї, де інколи утворййтися не густі 
популяеії площей в декілика гектарів. 
 
 



Морфологіжна 
характеристика 

• Багаторіжна  трав'яниста 
рослина, відноситися до 
житт'євої форми кущиків, 
що утворййти 
багатоглавий 
стеблокоріни — каудекс  
 

• Звижайно в кущі 3−5 лежажих, 
стояжих або висхідних 
стебел, що густо вкриті 
листям.  

• Довжина  стебел до 40  см.  
• Стебла  розгалуджені, добре 

розвинені. 
 



Морфологіжна  характеристика 

Листки жерезкові, непарноперисті майти 
12-14  пар листожків, жергові. Листожки 
майже сидяжі, продовгувато-овалині або 
продовгувато-ланеетовидні, довжиной 15-
12 мм і зириной близико 6 мм. 
Прилистники ланеетовидні, загострені. 
Коріни товстий стрижневий, досягає 
довжини 1.2 м, соковитий без 
здерев'яніння, світло-корижневий, з 
попережно зморзкуватой корой, в 
верхній жастині багатоглавий.  

Bci жастини рослини, навіти квіти, за 
виклйженням внутрізниої сторони вінжика, 
вкриті довгими жовтувато-білуватими 
або рудуватими волосками. 

 



Розмноження 

Астрагал зерстистоквітковий квітує з жервня по 
липени, повторне евітіння з липня по серпени.  
Квіти майти приємний медовий запах. Вони 
приваблййти комах, жастізе за все бджіл та 
джмелів. Плоди дозрівайти з липня по серпени. 
Розмноження майже виклйжно насінням.  
Квіти зигоморфні жовтуваті, зібрані в густі, майже 
заровидні суевіття довжиной 3-6 см з 10-20  
квітками.  
Суевіття розтазовані на квітконосах довжиной до 
15 см, розтазованих в пазухах листків. Квіти 
довжиной 15-20  мм зі світло-жовтим вінжиком з 
густоволосистой жазежкой. Парус з зироким 
нігтиком, крила коротзі прапора, видовжені, жовник 
тупий. Тижинок 10, з них 9 зрослися внизу в 
трубожку, а одна, верхня, вілина.  
Плід — твердий, зкіряний, трикутно-яйеевидний, 
зерстистий  біб, з носиком, усіженим на верхівеі, 
довжиной до 1 см. Біб містити багато плоских, 
овалиних, корижневих насінин. 
 



Фармакологіжні  
властивості 
Трава астрагала зерстистоквіткового 
містити флавоноїди — квареетин, 
келсперол, ізоромпетин, астрагалозид, 
нареисин, органіжні кислоти, ефірне 
масло, тритерпенові сполуки, 
полісахариди (арабін, гліеирізин 
дазиантогенин, дазиантобіозид, 
кумарини, вітаміни (C, E), еукор, 
крохмали, барвні режовини, аскорбінова 
кислота, еелйлоза, азотні сполуки, слиз 
та сполуки таких елементів як залізо, 
калиеій, алйміній, фосфор, магній, натрій, 
барій, кремній, стронеій, молібден, 
ванадій і марганееи. 
 

В лікарсиких еілях використовуйти всй 
надземну жастину рослини, тобто 
траву (Herba Astragali dasyanthi). 
Астрагал зерстистоквітковий 
інтродукований на Українсикій зоналиній 
дослідній станеії ВІЛР, адже він досити 
легко розмножуетися насінням. 
Препарати з астрагала 
зерстистоквіткового виявляйти 
седативну, гіпотензивну та кардіологіжну 
дій. Вони поліпзуйти функеіоналину 
діялиністи пежінки, позитивно впливайти 
на проеес  згортання кровi. 

 


