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הקדמה
חקרנו בגוגל ומצאנו המון שימושים  , צמחים הם דרך מעולה לטפל בגופנו

בצמחים שעוזרים לבני אדם להיפטר מבעיות שנוצרו בגופם אשר מזיקות 

בספר תרופות הסבתא שהכנו ניתן לראות סוגים רבים של  . לבריאותם

בספר שלנו תוכלו  . מתכונים העשויים מצמחי מרפא המועילים לבריאותנו

למצוא את המידע הרצוי באופן המתומצת ביותר מאשר אתרים שונים  

.באינטרנט



נענע
השימוש העממי הנפוץ ביותר בנענע הוא כחליטה או . נענע היא צמח מרפא וצמח תבלין מוכר ופופולרי ביותר גם במטבח הישראלי

כלומר מסייעת בהקלה על כיווצי מעיים ובסיוע לתפקוד תקין  , קרמנטיביברפואת צמחי מרפא היא נחשבת כצמח מרפא . תוספת לתה

לשמן האתרי של הנענע תכונות מרגיעות גם . מוכרת כבר אלפי שנים בשימושיה הרפואיים והקולינרייםהנענע . של מערכת העיכול

בעולם מוכרים כיום למעלה משלושים סוגים שונים של . דם לאזורים פגועיםזרימיבשימושים חיצוניים להפחתת כאבים ולשיור והאצת 

.נענע

:לנענע יתרונות בריאותיים רבים כגון, נענע היא צמח מרפא מוכר ונמצא בשימוש נרחב ברפואת צמחי מרפא

מסייעת לטיפול בדלקת גרון

מסייעת בשחרור של שרירים תפוסים

מורידה נפיחות בבטן

מפחיתה גזים במעיים

רגיזמסייעת להקלת סימפטומים של מעי 

טובה לפינוי ליחה ונזלת

מרגיעה בחילות והקאות

מסייעת במניעת ריח רע מהפה

מפחיתה מצבי חום

לסייע לטיפול באבני מרהעשוייה



אם החורף למרות שרוב האנשים מתחילים לעסוק בגידול הנענע שלהם דווקא בתחילת , הכי טוב לשתול את הנענע בתחילת האביב

.התוצאות יהיו בהתאם. תשתלו אותה באביב-בכל זאת אתם רוצים להשקיע בנענע שתפרח ותשגשג

.לא לוותר על אף אחד מהאלמנטים! אורגניקומפוסט, וחשוב מאוד. שמש. להשקות. שמש. להשקות-חשובהכי 

ככה  -כך שיקבל את השמש מבחוץ אבל לא ייפגע מהגשם-רגישה לקור ולכן במהלך החורף תכניסו את העציץ לכיוון הביתהנענע 

הבית שלכם יהפוך למעין חממה בפני עצמו

,  נסו לקטוף בעזרת מספרים או מזמרה במרכז הגבעול לאחר פיצול-אל תקרעו את הענפים מהבסיס-קוטפים לכם נענע לתהכשאתם 

.כדי לאפשר לעלים חדשים לצמוח

?כיצד מגדלים נענע

מומלץ לחלוט . לסייע בהקלה על גזים ונפיחות בבטןעשוייהשתיית תה נענע . השימוש הנפוצה ביותר בנענע היא כחליטה בתהדרך -

.פעמים ביום3-4דקות ולשתות 10-להניח לכ, רק עלי נענע בכוס מים רותחים

?איך מגדלים נענע

https://www.youtube.com/watch?v=awfccx8UWI0


צמח הארניקה הינו אהוב במיוחד על רופאים ורוקחים בכל העולם ונמצא בשימוש ברפואה הקונבנציונאלית  

.והאלטרנטיבית

,  בשל כך. יש לו המון סגולות ויכולות ריפוי, הוא נחשב לאחד מצמחי המרפא הפופולאריים ביותר ברחבי העולם ולא בכדי

.נושאים את שמו, ל או אף בטבליות'תכשירים רבים המנגישים מיצוי מהצמח בג

,  בארץ ניתן למצוא את הארניקה גם כצמח נוי בהיותו בעל תפרחת דקורטיבית מרשימה זהובה המתנשאת לגובה

.הנשארת לאורך זמן

וניתן ללקט את התפרחת ולמצות את סגולות הצמח למטרות בריאות באמצעות  , הצמח המתאים לתנאי הגידול בארץ

.חליטה או מיצוי

?למה משמש צמח הארניקה

ניתן למרוח את הארניקה על שרירים כואבים ומתוחים לצורך הרגעה מיידית וארוכת טווח  :הקלה על כאבי שרירים

והפחתת האפשרות להיווצרות דלקת

סימנים כחולים  , הקלה והרגעה על מכות כגון חבלות יבשות, לרוב משמש צמח הארניקה לריפוי:הפחתת כאב מחבלות

. ונקעים

ארניקה



ואז מכסים אותם קלות בחול או באדמה  , פשוט מפזרים את הזרעים קלות על אדמה מוכנה בסוף הקיץ. אינה קשהארניקהנטיעת 

אך הנביטה עשויה  , זרעים נובטים בדרך כלל בעוד כחודש; להיות סבלני. שמור על האדמה לחה מעט עד שהזרעים נובטים. עדינה

.סנטימטרים בין כל צמח12דק את השתילים כדי לאפשר כ . להימשך הרבה יותר זמן

נטעו את הזרעים בעציצים ושמרו אותם באור שמש בהיר ועקיף בו הטמפרטורות נשמרות  . בביתארניקהיכול גם להתחיל זרעי אתה 

,  גדל את הצמחים בתוך מספר חודשים לפני שתעביר אותם למיקום חיצוני קבוע, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. צלזיוס13בערך 

.  לאחר שיש סכנה כלשהי

?ארניקהכיצד מגדלים 



מאלחש טבעי: מנטה
ניתן להשתמש בצמח  . בתעשיית הקוסמטיקה וגם בעולם התרופות ותוספי המזון, נפוץ במתכוני מזון, צמח המנטה המוכר והידוע

במיצוי לרוב נוזלי בלכסניות ללעיסה או בליעה וכרכיב המופיע יחד עם צמחי מרפא אחרים בפורמולות שונות  , בחליטה במים רותחים

.להרגיע ולטפל במצבים רפואיים נפוצים, שנועדו להקל

,  הרכיב העיקרי והייחודי שנמצא בצמח המנטה הוא המנטול המופק ממנה ולו תכונות מיוחדות המסייעות בתחושת קירור וריענון

הינו משמש גם כמאלחש מקומי בעל אפקטיביות מידית ולאורך זמן , תחושת רוגע והרפיה וכאשר נמרח על העור בעת מכה או כאב

.בזכות תחושת הצינון הקרירה שהינו מעניק לאזור הפגוע

והשילוב ביניהם יוצר תרכובת שעוזרת  -לרוב מפיקים את רכיב המנטיל לקטאט המשמש גם הוא כמקרר ומאלחש מקומימהמנטול

.בהקלה וטיפול בכאב

היתרונות הבריאותיים של צמח המנטה

ובכך מאפשרת  , המנטה מקלה על כאבי בטן על ידי הרגעה של שרירי הבטן.נפיחות ושלשולים, גזים, קלקול קיבה,טיפול בכאבי בטן

.למזון לעבור מהר יותר דרך הקיבה ולגוף לעכל מהר יותר את השומנים ולכאבים לחלוף

כמו כן הוא  , ומסייע בפתיחת דרכי הנשימה והפסקת השיעול, הוא מכייח-המנטול הוא חומר יעיל ביותר כנגד צינון.הקלה על צינון

.הרחת מנטה בזמן צינון קל או שפעת מסייעת רבות בהקלה על הנשימה. מרגיע כאבי גרון ויעיל נגד גודש

.מריחת מנטה על המצח ובאזורים הכואבים מסייעת בהפחתת המתח ובהקלה על כאב הראש שנוצר כתוצאה מכך.הפגת כאבי ראש

מרגיעה ומאלחשת באופן מקומי את הגירוי ובכך עוזרת להקל על הגרד  , מריחת תמצית מנטה על העור מקררת.הקלה על עור מגורה

.ולטפל בו במקביל



למריחה חיצונית יש לקצוץ עלי מנטה לגוש עיסתי ולשים  . לערבב כוס מים רותחים עם כפית מעלים ולשתות-יש לעשות חליטה מעלי מנטה 

.במקומות הרצויים

?איך מגדלים מנטה
:השקיה בגידול מנטהתנאי 

השקיה בינונית

:תנאי אור במצב אופטימלי לגידול מנטה

שמש מלאה

:תאריך מומלץ לשתילת מנטה

אך ניתן למעט החודשים הקרים כל השנה, אביב

:מזיקים לצמח המנטה

קור, ברחשים

:האם כדאי לקנות זן מורכב של מנטה

לא

:תאריך גיזום למנטה

לקראת החורף

:גיזום למנטה

.לפני כל גיזום מומלץ לתת לצמח לגדוליותרףככל שגוזמים יותר הוא יגדל . מומלץ להשאיר עלים על הצמח, גוזמים מספר עיניים מהקרקע

:גודל הצמח מנטה

מ"ס10-50

:קצב גדילה במנטה

גדילה מהירה

:אפשר לגדל מנטה בחקלאות פיראטית

כן

:אפשר לגדל מנטה בבית

לא

:אפשר לגדל מנטה גם בעציץ

כן

?איך מגדלים מנטה

https://www.organi-co.co.il/growing/peppermint


ציפורני החתול-הקנלנדולהצמח 
.מוכר בסגולות הריפוי שלו והוא מתאים לטיפול כבר מגיל הינקות ועד גילאים מבוגריםהקלנדולהצמח 

.שמומלץ לגדל בכל בית' עזרה ראשונה'נחשב כצמח הקלנדולה

?הקלנדולהלמה משמש צמח 

נוגדות דלקות וחיידקים  , נהדרת לחיטוי פצעים וחידוש של רקמות עור מכיוון שהיא בעלת תכונות מחטאותהקלנדולה, לאיחוי פצעים

.וכמו כן היכולת להפסיק דימום קל



:תנאי השקיה בגידול ציפורני חתול

השקיה מועטה

:תנאי אור במצב אופטימלי לגידול ציפורני חתול

שמש מלאה

:תאריך מומלץ לשתילת ציפורני חתול

אביב

:חתולהציפורנימזיקים לצמח 

כנימות

:האם כדאי לקנות זן מורכב של ציפורני חתול

לא

:תאריך גיזום לציפורני חתול

כל השנה

:גיזום לציפורני חתול

ענפים חלקים ונגועים

:גודל הצמח ציפורני חתול

מ"ס5-30

:קצב גדילה בציפורני חתול

גדילה מהירה

:אפשר לגדל ציפורני חתול בחקלאות פיראטית

כן

:אפשר לגדל ציפורני חתול בבית

לא

:אפשר לגדל ציפורני חתול גם בעציץ

כן

?קנלנדולהאיך מגדלים 

?קנלנדולהאיך מגדלים 

https://www.organi-co.co.il/growing/marigold


סקרופולריה
.הינו צמח המשמש לריפוי על פי תורות צמחי מרפא בתרבויות שונותסקרופולריה

.ודלקות זיהומיות מדבקות כגון שחפת( שהיא דלקת שחפתית בבלוטות הלימפה בצוואר )הסקרופולהשמו ניתן לו תודות ליעילותו לריפוי מחלת 

:מרכיבים פעילים בצמח

חומצות שומן  , פיטוסטרולים, גליקוסידים, ספונינים, קינמיתחומצה , קפאיתחומצה , וניליתחומצה , פרוליתחומצה , פנולים, פלבנואידים, חומצות אמינו

.אספראגין, חיוניות

:שימושים בצמח על פי תורת צמחי מרפא בתרבויות שונות

על פי תורת צמחי מרפא הצמח ממריץ את פעילות בלוטות  . כיום משמש הצמח בעיקר לניקוי וטיהור הגוף מרעילות וגורמים מחוללי מחלות וזיהומים

.בשימוש חיצוני ופנימי הוא נמצא יעיל לטיפול במחלות עור כרוניות כגון אקזמה ופסוריאזיס וכן לטיפול בטחורים עקצוצים וגרד. הלימפה

.שימוש נוסף הוא לטיפול במצבים של בלוטות לימפה נפוחות וזרימת דם לקויה או חלשה

הצמח  . משפר זרימת דם ותפקוד הלב וכלי הדם, ממריץ את פעילות הכבד, משכך כאבים, כמטהר דםסקורפורליהעל פי תורות צמחים ידוע הצמח 

.אשר ממריץ את ההפרשה מהכליות של חומצה אוריתaucubinמסוגגליקוסידמכיל 

לטיפול בבלוטות נפוחותוהרבליסטיםלספירה ובהם נמצא כי הצמח שימש מרפאים 200–130תיעוד אודות השימוש בצמח נמצא בשנים 

.היה הצמח הטוב ביותר לשימוש רפואי בגידולים ונפיחויות של בלוטות וכן להפגת רעילותפקרופולריהבימי הביניים 



אסטרגלוס
.רפואה סינית מסורתית עושה שימוש רב בצמח מזה אלפי שנים, נחשב לאחד הצמחים המוכרים והחשובים ביותר ברפואת צמחים מודרניתאסטרגלוס

.הצמח עשיר ברכיבים אשר עשויים לסייע בחיזוק מערכת החיסון. זהו צמח חשוב הנמצא בשימוש נרחב בתורת צמחי מרפא בתרבויות שונות

מוכר בתורת צמחי מרפא כבעל תכונות אנטי ויראליות ואנטי זיהומיות אלו מאפשרים תמיכה וחיזוק למצבים בריאותיים אופייניים לחורף  האסטרגלוס

שיפור יכולות  , שיפור במצבי רוח, הצמח מוכר ביכולתו להגביר אנרגיה. עייפות מצטברת ומצבי חוסר אנרגיה, או כאלו המקושרים לחולשה חיסונית

.איזון עצבי ורגשי, קשב וריכוז

:המוכרות בתורת צמחיםאסטרגלוסתכונות עיקריות של 

הצמח מכיל רכיבים המועילים לחיזוק החיסוניות•

מגביר אנרגיה וממריץ•

הצמח מכיל רכיבים אנטי ויראליים•

נמצא כמועיל לטיפול באסטמה•

מסייע בטיפול באלרגיות•

מסייע לשמירה על בריאות הלב•

עוצמתייםנוגדי חמצוןמכיל•

ריכוז וזיכרון, מסייע בשיפור יכולות קשב•

תורם לשיפור מצבי רוח•

מסייע לאיזון עצבי ורגשי•

חיזוק חיסוני

.הינו צמח הנמצא בשימוש נרחב בתורת צמחים וברפואת צמחי מרפאאסטרגלוס

,  הצטננות, מעצם היותו כמחזק חיסוני הפך השימוש בצמח כחלק מטיפול במחלות חורף נפוצות כגון שפעת. הצמח מוכר במיוחד לצורך חיזוק חיסוני

.שיעול ועוד



כדי . הזרעים דורשים מינימום תקופת ריבוד קר של שלושה שבועות. מזרע קשה יותר מצמחי מרפא אחריםאסטרגלוסגידול 

זרעים יכולים  . יש להשרות את הזרעים במים או לחרב את שכבת הזרעים עם נייר זכוכית עדין לפני הזריעה, לסייע להנבטה

.להימשך עד תשעה שבועות לנבוט

.  אך ההמלצה הכללית היא לתת להם יתרון בזריעה בתוך הבית בסוף החורף, בגינהאסטרגלוסניתן לזרוע ישירות צמחי עשבי 

.יוצר שורש זרוע וצמחים ישנים יותר אינם משתילים טובאסטרגלוס. השתיל שתילים ברגע שחלפה סכנת הכפור

שמש מלאה עד צל חלקי-מיקום •

עד בסיסיניטרלי  pH, חוליים סחוטים היטבליים-אדמה •

יבשה-העדפת לחות •

מטר1.2-הצמח גובה •

('אינץ15עד 12)מ "ס30-38-מרווח צמחים •

יוני עד אוגוסט-תקופת הפרחים •

לבן-צהוב-צבע פרח •

רב שנתי-אורך חיים •

?אסטרגלוסאיך מגדלים 



זוטה לבנה
.זוטה לבנה היא בן שיח רב שנתי ממשפחת השפתניים. הצמח בעל תכונות ותועלות בריאותיות רבות

:תכונות של הזוטה הלבנה

דלקות גרון ולהקלת גודש באף  , שיעול, הזוטה הלבנה מומלצת לשימוש לתחלואי מערכת הנשימה ובעיקר במצבים של הצטננות

.ובדרכי הנשימה העליונות

.הזוטה הלבנה ידועה בתכונות הריפוי שלה ובמיוחד למערכת העיכול ולשיכוך כאבי בטן

.חליטה מעלי הזוטה הלבנה מועילה להפגת תסמינים הנובעים ממתח נפשי או תסמונת המעי הרגיז

.הזוטה הלבנה ידועה כבעלת תכונות אנטיספטיות ואנטי אלרגנית

.הזוטה הלבנה יעילה לחיזוק כללי של הגוף ולאיזון במצבים של יתר לחץ דם וכן במצבים של חולשת לב

.מפיגה גזים ומשככת כאבי בטן, הזוטה הלבנה מועילה ומשפרת תפקודי מערכת העיכול

הזוטה הלבנה היא צמח בעל תכונות מרגיעות ותורמת להורדת רמות מתח וחרדה ולכן חליטת הזוטה הלבנה יעילה מאד להרגעת  

.מערכת העצבים

.חליטת הזוטה הלבנה מומלצת לנשים לאחר לידה לניקוי הרחם חיזוקו ושיקומו

,הנחת רטיות ספוגות בחליטת הזוטה הלבנה על העיניים תביא להקלה משמעותית בדלקות עיניים

.פצעים וכוויות, חתכים, הנחת רטיות ספוגות בחליטה של הזוטה הלבנה על העור תביא להאצת החלמה של העור מדלקות

.עלי זוטה לבנה יעילים להרחקת חרקים ומזיקים. זוטה לבנה מקובלת ומומלצת כתבלין במאכלים וסלטים



?איך מגדלים זוטה לבנה

וגם בקיץ ניתן  , להימנע מהשקיה נוספת בימי החורף הגשומים. השקיה מועטה: השקיה

.כמעט להימנע לחלוטין מהשקיה ולתת מים רק בימים מאוד חמים

.הצמח רגיש לקרקע לחה ולכן חשוב לשמור על קרקע יבשה ומנוקזת היטב: קרקע

.  יש להימנע מגיזום הצמח במהלך החורף ולעשות זאת רק במהלך חודשי האביב והקיץ

.הגיזום יתרום לצמיחה מחודשת של הענפים והעלים

הזוטה הלבנה פורחת ברוב חודשי השנה כאשר שיא הפריחה מתרחש בחודשי  : פריחה

,  את פרחיה הלבנים והקטנים של הזוטה הלבנה מומלץ לדלל כמעט לחלוטין. דצמבר-יוני 

.שכן אלו מתפתחים על חשבון עלים גדולים ורבים יותר
?איך מגדלים זוטה לבנה

https://www.organi-co.co.il/growing/white-leaved-savory


טיון השמש
צמח בשימוש הם השורש וקני שורשחלקי . המורכביםטיון השמש הינו צמח רב שנתי ממשפחת 

שימושים ברפואה מסורתית

.בעיקר במקרים של שיעול עם ליחה, נהגו להשתמש בו לטיפול מחלות של דרכי הנשימה

:לפי רפואת צמחים מסורתיתהתוויות 

.לטיפול בהצטננות, להרחקת תולעים מסוגים שונים, זיהומים בדרכי השתן, שעלת, לטיפול בברונכיט

.בשימוש חיצוני מכינים משחה מהשורש לטיפול בזיהומים בעור

אינן ידועות: אינטראקציות עם תרופות

.טיון השמש הינו צמח ספציפי אשר משמש בתורת צמחים בתרבויות שונות לטיפול בשיעולים עקב גירויי יתר של מערכת הנשימה

.טיון השמש מכיל חומרים מרככים בעלי השפעה מרגיעה לריריות. וכן במצבים של ברונכיטיס, הצמח טוב לשימוש אם נוצרת נזלת שופעת

.אפשר להשתמש בצמח זה במצבי אסטמה ודלקת ריאות. לצמח השפעה אנטי בקטריאלית. שמנים אתרייםכמו כן פעילות ממריצה זאת תודות לתכולת

.הטעם המריר שלו גורם לצמח זה להיות יעיל גם כמעורר מיצי קיבה ומעלה תאבון

פעילות רפואית עיקרית של טיון השמש על פי תורת צמחים

אנטי חיידקי•

אנטי וויראלי•

מחזק ומעורר•

מחטא דרכי נשימה•

מפנה ליחה•

מחזק את מערכת החיסון•

מוריד ליחה•

מרגיע שיעול•



קורנית
משמש לבישול ולתיבול וברפואה . ארומטי ממשפחת השפתנייםצמח תבליןהוא Thymusשמו הבוטני טימיןקורנית מוכר בשם 

.עממית לטיפול במצבים בריאותיים שונים

,A, Cברזל ושפע וויטמינים , עשיר במינרליםהטימין

.מכיל סליצילט שהוא רכיב צמחי טבעי הדומה לאספיריןהטימין

כאשר יש צורך בחיטוי  בטימיןכמו כן נעשה שימוש . בעיקר לטיפול במגוון בעיות במערכת הנשימהבטימיןרפואה עממית עושה שימוש 

.ובפעילויות נוגדות חיידקים

.מסייע במניעת מחלות שמקורן במזון מקולקל או מזוהםהטימין

.מסייע להפגת שיעולהטימין. והתקררותשפעתמסייע לחזק מערכת חיסון ובכך מסייע להתמודדות עםהטימין

.מאט דופק ומסייע בהורדת רמות לחץ דםטימיןמחקרים מצאו כי 

לתיבול מפחית גזים ומסייע  בטימיןשימוש . פעיל כמו חומר נוגד עוויתות ויעיל להרגעת כאבים והתכווצויות במערכת העיכולהטימין

.מקל על כאבי מחזורטימין. לעיכול טוב יותר

.ישנה ארומה וטעם מודגש הוא אינו מטשטש או מסתיר את הטעם של תבלינים אחריםשלטימיןלמרות 

משתתף בתערובות תיבול  הטימיןזו אחת הסיבות שתבלין . תודות לתכונה זו הוא מקובל ואהוב כל כך במטבחי שף ובקרב אניני טעם

.רבות

.שומר על טעם וניחוח יותר מאשר עשבי תיבול אחריםהטימין



:תנאי השקיה בגידול קורנית

-השקיה בינונית

:תנאי אור במצב אופטימלי לגידול קורנית

מפנה צפוני–( כמעט)שמש מלאה 

:תאריך מומלץ לשתילת קורנית

(נובמבר–ספטמבר )סתיו 

:מזיקים לצמח הקורנית

קרקע לא מנוקזת, עודף מים, כנימות, פרודניה

:האם כדאי לקנות זן מורכב של קורנית

לא

:תאריך גיזום לקורנית

כל זמן שיש מספיק עלים על שיח הקורנית

:גיזום לקורנית

להשאיר מספר עלים בקרקעית הענף

:גודל הצמח קורנית

מ"ס5-20

:קצב גדילה בקורנית

בינונית/ גדילה מהירה 

:אפשר לגדל קורנית בחקלאות פיראטית

כן

:אפשר לגדל קורנית בבית

לא

:אפשר לגדל קורנית גם בעציץ

כן

?איך מגדלים קורנית

?איך מגדלים קורנית

https://www.organi-co.co.il/growing/thyme


סירפד
.הסירפדבמקומות רבים בעולם ידועים מאות זנים של צמח .URTICA DIOICAשמו הבוטני הוא. הינו צמח הגדל ברסירפד

,עלי הצמח מכוסים בשערות זעירות ומגע בצמח מחדירה לעור חומר מגרה הגורם לאלרגיה

.הורדת בצקות ודלקות בדרכי השתן, לניקוז, השימוש הנפוץ ביותר בתמצית סרפד הוא לדרכי השתן

. נוגדים דלקות ומפיגות כאב, כלורופיל וחומרים נוספים המסלקים רעילות ובצקות, מינרלים, מכילים שפע וויטמיניםסירפדעלי 

.מחקרים רבים בדקו ומצאו ואף חיזקו עובדות אלו במחקרים עדכניים

סירפדחומרים פעילים בצמח 

.מכילים כמויות גדולות של וויטמינים ומינרליםהסירפדעלי 

.וכן היסטמין FORMIC ACIDפורמיתמכילים חומצה סירפדעלי 

בכמות  וכלורופילפיטוסטרולים, ברזל, סיליקה, מינרלים, אנזימים ,Eויטמין , בטא קרוטן ,C, A, Kויטמינים , מכיליםהסירפדעלי 

.גדולה

ולהפגת בצקות בעיקר ברגלייםולכייחיעילה במיוחד על מנת לשתן הסירפדחליטות 

,מועילים לאיזון רמות סוכר בדם

יעילה לטיפול בדלקות מעיים ומשפרת עיכול, נוגדת דלקות, משככת כאבים, נוגדת עוויתות, חליטה מחזקת את המערכת החיסונית

,דלקות גידים, דלקות מפרקים, בלוטת ערמונית מוגדלת שפירה, חליטה מומלצת במצבים של נזלת אלרגית

ומחדדת זיכרון( הקרנות כאב של מערכות עצביות)תורמת לשיכוך כאבים במערכת העצבית החליטה

,להפחתת דימום מוגבר בזמן מחזור חודשי, חליטה תורמת להגברת חלב הנקה

.אוראיתשימוש בתמצית סרפד עוזרת להפריש דרך מערכת הכליות והשתן עודפים של חומצה 


