צמחי מרפא ותבלין בחצר בית קינן
צמחי מרפא הוא שם כולל לצמחים ממינים בוטניים וממשפחות בוטניות שונות ,שנמצאו כבעלי
ערך מרפא או מועיל ,אם דרך מחקרים מדעיים מודרניים ואם מתוך מסורת של שימוש בקרב
קבוצות אתניות שונות ,לריפוי ולמניעה של מחלות ובעיות שונות בגוף האדם ובגוף החי .העיסוק
בצמחי מרפא (הידוע בלעז בשם "הרבליזם")
צמחי מרפא כוללים תכשירים ,תמציות תקניות ,אבקות יבשות וחלקי צמחים או אף בעלי חיים,
פטריות ואצות .צמחים רבים יוצרים סינתזה לחומרים העשויים להועיל לבריאות האדם ובעלי
חיים אחרים.
צמחי מרפא משתייכים למשפחות בוטניות שונות והם יכולים להיות עצים ,שיחים ,פרחים ,פירות
וירקות .בארץ ישראל גדלים כ 100-מינים של צמחי מרפא מקומיים שנחקרו וידועים בשימוש
במסורות שונות .על כך נוספים מינים רבים שהם פליטי תרבות ,פולשים וכאלו שלא נחקרו אך
מקובלים כתרופות במסורות עממיות מקומיות.
להלן רשימת הצמחים הנמצאים בשביל הנגיש והשימושים השונים בהם( :ליקוט מויקיפדיה ו"עץ
השדה"):
רוזמרין רפואי (שם מדעי )Rosmarinus officinalis :הוא שיח רב-שנתי ירוק-עד בעל פרחים
תכולים

מקור השם -על פי הסברה ,שם הצמח מקורו במילים הלטיניות ( Rosטל) ו( Marinus -ים) ,בשל
פרחיו התכולים המזכירים את הים ,או בשל העובדה שלעתים קרובות הוא גדל ליד הים .אגדה
נוצרית מספרת שבעת בריחתה התרעננה מרים אם ישו בצמח ,ופרחיו הלבנים הפכו למחרת
לתכולים ,ומכאן שמו "ורד" (" )Roseמרים" (.)Mary
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שימושי הצמח-
בבישול מוסיפים את ענפי הרוזמרין כתבלין לתבשילים רבים ,בעבר השתמשו בתכונות האנטי-
בקטריאליות של הצמח לשימור בשר לאחר שעיסו אותו ברוזמרין.
במסורות עממיות מסמל הרוזמרין זיכרון ונאמנות ונחשב למסייע בגירוש שדים .לכן נהגו בימי
הביניים להניח ענפי רוזמרין בין המצעים כדי לגרש חלומות רעים ותלו אותו בספריות לשם סילוק
מזיקים .במלחמת העולם השנייה נתלו ענפי רוזמרין בבתי חולים כחומר מחטא .ברפואה העממית
משתמשים בצמח מושרה במי אמבט כנגד תשישות ,מיובש כאבקה לעצירת דימום בזרייה על
המקום או לשתייה בחליטת הנצרים ,הפרחים והעלים .יש המאמינים שהצמח יעיל לטיפול בכאבי
ראש ,במיגרנה ,בתשישות כללית ,בחולשה של מחזור הדם ,ובבעיות עיכול הקשורות להפרעות
רגשיות .כמו כן ,משמש הצמח גם להרחקת נמלים.
שימושים בתעשיות התמרוקים והתרופות השמן משמש בסבונים ,בדאודורנטים ובתכשירים
לשיער ,בשל היותו דוחה כינים .ניתן גם ליצור שמן לעיסוי על ידי השריית נצרי רוזמרין בשמן
צמחי למשך שבוע.

אזוביון מנוצה (לוונדר )
מקור השם
זֹובְ יֹון (שם מדעי )Lavandula :הוא סוג בוטני של צמחים במשפחת השפתניים .כ 37-מינים
נכללים בסוג הנפוץ באגן הים התיכון ,אפריקה ודרום מערב אסיה מהודו ועד סין 7 .מינים נפוצים
באירופה.
השם הלועזי הנפוץ הוא ָלבֶ ְנדֶ ר ומתייחס לרוב למין המוכר ביותר שהוא האזוביון הרפואי
( ,Lavandula angustifoliaבעבר  )Lavandula officinalisשמפרחיו מפיקים שמן אתרי ,לצורכי
הארומתרפיה.
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שימושי הצמח-
 .1עזרה ראשונה לעור .שמן לבנדר יעיל מאוד בכל הנוגע לפצעים ,כוויות ,עקיצות ,פצעים,
אקנה ,פסוראזיס ,חתכים וצלקות .השמן מזרז את הריפוי של רקמות העור ומצליח
לעצור דימום בכמה שניות .באזורים קטנים ניתן לטפטף ישירות מהשמן לאזור הפצוע,
ובאזורים גדולים (כוויות גדולות ,לדוגמה) ניתן לשים כמה טיפות של שמן לבנדר בתוך
שמן זרעי ענבים או שמן שקדים ואז למרוח על העור.
 .2מקל על כאבי אוזניים .יש לחמם מעט שמן זית ולהוסיף לו  3-5טיפות שמן אתרי לבנדר,
לחכות שהשמן יתקרר קצת לספוג עם צמר גפן ובעדינות להכניס לאוזן .במרבית המקרים
יש הקלה די מיידית .מתאים לשימוש גם אצל תינוקות וילדים.
 .3מרגיע את הנפש .שמן לבנדר מרגיע מאוד ועוזר במצבי לחץ ,מתח ,חרדות ,היסטריה
וחוסר שקט נפשי .השמן יעיל גם למקרים של נדודי שינה שכן הוא משפיע על מערכת
העצבים ומרגיע.
 .4להרגעת הבטן .שמן לבדנר מקל גם על בעיות במערכת העיכול  -כאבי בטן ,נפיחות,
התכווצויות וגזים.
 .5נגד כאבי ראש .שמן לבנדר מצוין לכאבי ראש ,במיוחד כאלה שנובעים מלחץ .ניתן
לטפטף שתי טיפות ולעסות באזור הרקות .אם אתם סובלים מכאבי ראש באופן תכוף
כדאי לכם להחזיק בקבוקון קטן בתיק
שימו לב  :צמח הלבנדר הינו צמח עדין ובטוח לשימוש ,אך אינו מומלץ לנשים בהריון (בשליש
הראשון) ולנשים מניקות .יש להתייעץ עם מומחה לארומתרפיה .גם אנשים שסובלים מבעיות
בריאותיות שונות צריכים להתייעץ עם גורם מקצועי לפני השימוש .בכל מקרה ,שמן הלבנדר
מיועד לשימוש חיצוני בלבד.

ליפיה לימונית (לואיזה )
מקור השם  -לואיזה לימונית( שם מדעי ; Lippia citrodoraנקראה בעבר )Aloysia triphylla
היא מין בסוג לואיזה ,ממשפחת הוורבניים .מוצא הצמח בדרום אמריקה והוא גדל כשיח רב
שנתי המגיע לגובה  1.2עד  1.8מטרים .עלי הצמח אזמליים ומשוננים .הוא פורח בקיץ אך הפרחים
עקרים ואינם נותנים פרי .
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שימושי הצמח-
 .1אנטי ויראלית:
הלואיזה יכולה לסייע במצבים של וירוסים שונים.
 .2מרגיעה ומפחיתת מתח:
לואיזה נחשבת כצמח בעל השפעה מאזנת על מערכת העצבים והיא עשוייה להפחית מתח,
סטרס ולחץ נפשי .
 .3אנטי חיידקית:
אחד מתכונותיה של הלואיזה היא בפעילות האנטי חיידקית שלה
 .4מחטאת:
לואיזה מסייעת לחיטוי והיא עשוייה לעזור במצבי צינון ,נזלות ,דלקות גרון ועוד
 .5אנטי פטרייתית:
לואיזה נמצאה כאנטי פטרייתית ועשוייה לסייע במצבים של תולעי מעיים
 .6מסייעת בייבוש ליחה:
הלואזיה יכולה לסייע במצבים של ליחה מוגברת ומסייעת לייבשה
 .7מפיגת גזים במערכת העיכול:
טובה לגזים ונפיחות במערכת העיכול ,מפחיתה כבדות וכאבי בטן

לואיזה  -שימושים ביתיים
ניתן לייבש את עלי הלואיזה ולערבב עם עלים יבשים של סלרי לכתוש ולהשתמש כתחליף למלח.
לשתות חליטת לואיזה מספר פעמים ביום להרגעה ולהפגת גזים במערכת העיכול ,להורדת חום
ועוד.
ניתן לשדרג סלט פירות או מיץ פירות על ידי הוספת מספר עלי לואיזה טריי

לענה שיחנית (שיבא)
מקור השם -לענה שיחנית( שם מדעי ;: Artemisia arborescensידועה גם בעברית (מתעתיק
ערבי) כשיבא או שיבה )הוא מין של לענה ,הגדל בר באזורי המזרח התיכון ובכלל זה ארץ ישראל ,
ועליו משמשים כתבלין מוסף לחליטות תה.
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שימושי הצמח -הלענה היא אחד מצמחי המרפא החזקים ביותר ויש להיזהר בשימוש בה .יש לה
פעילות רבת טווח :היא מאזנת את המערכת ההורמונאלית ,נוגדת חידקים וטפילים ,מאזנת
את מערכת העצבים ,ומשמשת לבעיות עיכול ובעיות במערכת הנשימה .בנוסף יש בה חומרים
המשפיעים על פעולת הלבוכלי הדם .היא מכילה סנטונין הקוטל תולעים וטפילי מעיים ומפיקים
ממנו תרופה כנגד תולעים .השמן האתרי של הצמח מכיל חומר פעיל בשם טויון .במינונים נמוכים
החומר גורם להרגעת עוויתות וכאבים ,אך במינונים גבוהים הוא עלול לגרום להתכווצויות.
פעולת החומר על מערכת העצבים דומה לפעולתו של החשיש.
כחליטה שמים מספר עלים בכוס מים חמים שרתחו ,ממתינים  3-2דקות ושותים:
כאבי בטן  :חולטים משרה ממתיקים ושותים רבע כוס עד כוס ,עד העלמות הכאב.
חומצה בקיבה :לשתות כל יום כוס עד שתי כוסות על קיבה ריקה.
בחילות :כנ"ל.
שילשול :כנ"ל.
תולעים :מכינים משרה מהעלים ושותים עם מעט דבש כל יום כוס על קיבה ריקה.
סוכרת :מכינים משרה ושותים כל יום שני כוסות ליום על קיבה ריקה.
הגברת כוח הגברא :שותים כל יום כוס על קיבה ריקה.
כאבים וחולשה בלב :לשתות כל יום כוס על קיבה ריקה.
מניעת קרישת דם :לשתות כל יום כוס על קיבה ריקה.
עצבנות :כנ"ל.
דלקות עיניים :לעשות מרתח ,לקרר ולטפטף מספר פעמים ליום לתוך העיניים.
קשיי נשימה :להרתיח חופן עלים בליטר מים עד עשר דקות על אש קטנה ולנשום את האדים.
הסדרת המחזור  :חולטים מספר עלים בכוס מים שרתחו ,ממתיקים בדבש ושותים כל יום כוס
אחת.
כאבי מחזור :כנ"ל

זוטה לבנה
מקור השם  -זוטה לבנה (שם מדעי )Micromeria fruticosa :הוא עשב תיבול ממשפחת
השפתניים ,משמש בעיקר לחליטת תה .תת-המין המצוי בארץ הוא  .M. f. barbataבערבית היא
מכונה עִ ְשבִ ֵּת אלשָ אי" -עשב התה" .משרעת תפוצתו מזרח ים-תיכונית ,מצוי בבלקנים ,בטורקיה,
בלבנון ובסוריה.
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שימושי הצמח -כך שמעבר להיותה צמח עדין ומרגיע ,זוטא לבנה הינה צמח שמפעיל לחץ
פיזי מתון על הגוף ,ומשחרר כל פקק אנרגטי .זוטא לבנה ברמה הפיזיולוגית נוגד-עווית,
כך שהיא תורמת להפגת גזים ,כאבי בטן ושחרור ליחה ,וכך גם שיעול שבודאי נוצר
מליחה תקועה שיש לשחרר ,ובאופן רחב יותר ,משפרת תהליכי עיכול וספיגה.



זוטא לבנה הינה צמח אנטי דלקתי ממעלה ראשונה ,וכן אנטי מיקרוביאלית ומחטאת
באופן כללי .כשנוצר מצב דלקתי ,הצמח אף משכך חום הנוצר בתהליך.
נראה שהבעיות להן תורמת הזוטא הלבנה הן כל בעיות הכיווץ והתקיעות ,ועל כן יש
להקיש כי הצמח משחרר ,מרפה ,ומזרים את האנרגיה ,את הניוטריינטים ואת הדם
הלאה ,להמשך הערוץ הטבעי.



מחלות נשימתיות בילדים ובמבוגרים ,במיוחד כאשר מעורב חוסר שקט ומתח כללי.



כאבי בטן (אקוטיים וכרוניים) גזים וחוסר נוחות במערכת העיכול.



תסמונת המעי הרגיז.



בחילות והקאות.



עצירות.



כחלק מטיפול בדלקות כרוניות של מערכת העיכול ,המלוות בחום ולחות ,לרבות כיבי
קיבה ותריסריון ,גסטריטיס ,קרוהן וקוליטיס – כצמח מרגיע ,מקרר ומייבש.



כחלק מטיפול בכאבי ראש אקוטיים וכרוניים הנובעים מעודף מתח וסטרס.



הרגעה של שיעול יבש ונבחני וכן שיעול המלווה בליחה.
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אזובית מצויה (זעתר)
מקור השם ֵ -אזֹוב מָ צּוי (שם מדעי )Origanum syriacum :הוא בן שיח רב שנתי ממשפחת
השפתניים .השם "זעתר" בעברית ובערבית מתייחס לעיתים קרובות לצמח זה מאחר שזהו
המרכיב העיקרי בתבלין הזעתר.

שימושי הצמח  -זעתר  -יתרונות בריאותיים מקובלים ברפואת צמחי מרפא
לזעתר או אזוב מצוי יתרונות בריאותיים רבים וכדאי להוסיפו דרך קבע לתזונה הן לסלטים,
תבשילים ומאכלים שונים .בין
השאר ניחן הזעתר בסגולות רפואיות כגון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

הפחתת נזלת כרונית
סיוע למצבי ברונכיטיס
תולעי מעיים
הפחתת גזים ונפיחות במעיים
שיפור תאבון
סיוע לטיפול בהליקובקטר פילורי
אנטי פטרייתי  -טוב למצבי קנדידה
סיוע למצבי דלקת ריאות
הקלה על גודש וליחה
סיוע במצבי סינוסיטיס

זעתר  -שימושים ביתיים
להקלה על כאבי ראש וחיזוק הזיכרון :מומלץ לחלוט במים כף גדולה של עלים .ניתן גם להשרות
עלי זעתר בתוך שמן זית ולהשתמש אח"כ כתוספת תיבול לסלטים ,פיצות או טוסטים .את הזעתר
היבש ניתן למצוא בתערובת הקרוייה על שמו והיא משמשת לתיבול מאכלים ותבשילים רבים
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מרווה רפואית
מקור השם – מרווה
שם מדעי : Salviaהיא אחד מסוגי הצמחים במשפחת השפתניים ובו כ 700-מינים ,מהם כ24-
מינים מיוצגים בצמחיית ארץ ישראל .המרווה היא אחד מצמחי המרפא וצמחי התבלין העתיקים
והנפוצים ביותר בארץ ישראל ובאזורי צמחייה ים תיכוניים.

שימושי הצמח  -המרווה הרפואית משמשת ברפואת צמחי המרפא למגוון מצבים כגון :דלקות פה
וגרון ,לחניכיים מדממות או דלקת כללית של הפה ,לכיבים בפה .מרווה רפואית מסייעת לריפוי
פצעים ,היא סופחת גזים ,מחטאת ,נוגדת דלקת ומרגיעה את מערכת העצבים.
מרווה רפואית  -יתרונות בריאותיים מקובלים ברפואת צמחי מרפא
הפחתת מתח נפשי וסטרס:
המרווה מוכרת כצמח מרפא המאזן את מערכת העצבים והיא מסייעת להפחתת מתח ולחץ
שיפור אנרגיה ומצב רוח
תכונה נוספת של המרווה היא הגברת אנרגיה ושיפור מצב רוח .היא מוכרת כאנטי דיכאונית
משמשת כחלק מטיפול בנדודי שינה
המרווה יכולה לסייע כחלק מטיפול בנדודי שינה  -היא מרגיעה ומשרה שינה
מפחיתה גזים ונפיחות במערכת העיכול
למרווה תכונות אנטי עוויתיות והיא טובה להפגת גזים ונפיחות ממערכת העיכול
מסייעת לבעיות עצירות
המרווה מסייעת בשחרור גזים ומרפה את מערכת העיכול ויכולה לסייע למצבי עצירות
שיעול ליחה ונזלת
המרווה מוכרת לטיפול במצבי שיעול עודף ליחה ונזלות
מסייעת להקלה על כאבי מחזור
.למרווה יכולת לאזן הורמונלית ולשחרר עוויתות ולכן היא עשוייה לסייע לכאבי מחזור אצל נשים
מייבשת חלב בהנקה
לא מומלצת למניקות
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מרווה רפואית  -שימושים ביתיים
לבעיות בדרכי העיכול ,הצטננויות ושיעול :חולטים  3-5עלי מרווה בכוס מים רותחים ,ממתיקים
בדבש ,משהים כ 3 -דקות ושותים .באותו אופן ,לאותה מטרה ,אפשר להשתמש גם בלימונית.
לטיפול בחתכים ופציעות ודלקות עיניים :כותשים עלי מרווה ומניחים על רטייה וחובשים בה את
המקום הפגוע או על העין בה יש דלקת .להקלה על פצעים בפה ,דלקות חניכיים ודלקות בפה:
לגרגר תה מרווה מחליטה של  2-3עלי מרווה.

נענה
מקור השם – נענה – נַעְ נַע
( גם ַנ ֲענָה ;בערבית :نعناع ,נַעְ נַע ,נַעְ נַאע ;שם מדעי ): Menthaהוא סוג במשפחת השפתניים ,הכולל
 30מינים שונים ,מתוכם ארבעה הגדלים בר בישראל .הנענע היא צמח רב-שנתי הפורח
בחודשים יוני-אוקטובר .ישנם מינים עם עלים חלקים ואחרים שעליהם מכוסים שערות .הצמח
מתרבה גם באמצעות רבייה וגטטיבית ,על ידי שלוחות על-קרקעיות ותת-קרקעיות

.
שימושי הצמח  -נענע היא צמח מרפא וצמח תבלין מוכר ופופולרי ביותר גם במטבח הישראלי.
השימוש העממי הנפוץ ביותר בנענע הוא כחליטה או תוספת לתה .ברפואת צמחי מרפא היא
נחשבת כצמח מרפא קרמנטיבי ,כלומר מסייעת בהקלה על כיווצי מעיים ובסיוע לתפקוד תקין של
מערכת העיכול .כמו כן יש לנענע סגולות אנטיבקטריאליות .הנענע מוכרת כבר אלפי שנים
בשימושיה הרפואיים והקולינריים .לשמן האתרי של הנענע תכונות מרגיעות גם בשימושים
חיצוניים להפחתת כאבים ולשיור והאצת זרימ דם לאזורים פגועים .בעולם מוכרים כיום למעלה
משלושים סוגים שונים של נענע.
נענע  -יתרונות בריאותיים מקובלים ברפואת צמחי מרפא :


מסייעת לטיפול בדלקת גרון



מסייעת בשחרור של שרירים תפוסים



מורידה נפיחות בבטן



מפחיתה גזים במעיים



מסייעת להקלת סימפטומים של מעי רגיז
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טובה לפינוי ליחה ונזלת



מרגיעה בחילות והקאות



מסייעת במניעת ריח רע מהפה



מפחיתה מצבי חום



עשוייה לסייע לטיפול באבני מרה

נענע  -שימושים ביתיים
דרך השימוש הנפוצה ביותר בנענע היא כחליטה בתה .שתיית תה נענע עשוייה לסייע בהקלה על
גזים ונפיחות בבטן .מומלץ לחלוט רק עלי נענע בכוס מים רותחים ,להניח לכ 10-דקות ולשתות 3-
 4פעמים ביום.

רב זקן לימוני (עשב לימון)
מקור השם  -עשב לימון (שם מדעי ;Cymbopogon :נקרא גם לימונית ריחנית או למון גראס)
הוא צמח עשבוני רב שנתי ממשפחת הדגניים .עשב הלימון צומח במקור באזורים טרופיים בדרום
מזרח אסיה ובאפריקה.

שימושי הצמח  -לימונית ,מכונה גם עשב לימון או למון גראס ,מוכרת בשל טעם והארומה
הלימונית החזקה שלה .היא נמצאת בשימוש ברפואת צמחי מרפא לטיפול במגוון מצבי בריאות
כגון :הרגעה והפחתת מתח ,טיפול נגד פטריות ועוד .בלימונית חומר פעיל הנקרא ציטראל והוא
אשר מקנה לה את טעמה הלימוני האופייני .מחקר חדש העלה כי הציטראל עשויי להרוג תאים
סרטניים מבלי לפגוע בתאים בריאים  -המחקר בוצע בשלב ראשון במבחנה.
לימונית  -יתרונות בריאותיים מקובלים ברפואת צמחי מרפא
משפרת אנרגיה ומצב רוח:
מכילה רכיבים טבעיים העשויים לאזן את מערכת העצבים ולסייע להרגעה ,שיפור מצב רוח
הפחתת דיכאון ועוד.
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מסייעת בטיפול בפטריות:
ללימונית תכונות נוגדות פטריות והיא יכולה לסייע במצבי קנדידה.
מפחיתה כאבים:
הלימונית עשוייה לסייע בהפחתת כאבים כללית .
אנטי חיידקית:
ללימונית תכונות אנטי בקטריאליות חזקות והיא יכולה לסייע במצבים כגון הליקובקטר ,מעי
רגיז ועוד.
מרגיעה ,מסייעת בהפחתת מתח:
מכילה רכיבים היכולים לסייע להרגעה והורדת מתחים.
מקור טוב לנוגדי חימצון:
עשירה בנוגדי חימצון החיוניים למלחמה ברדיקליים החופשיים ובכך סיוע למניעת מחלות לב,
ניקוי רעלים מהגוף ,האטת תהליכי הזדקנות ,מלחמה בהתפתחות תאים סרטניים ועוד.
אנטי דלקתית:
הלימונית מכילה רכיבים אנטי דלקתיים חזקים ועשוייה לסייע במצבי דלקת גרון הפחתת
דלקתיות בגוף ועוד.
לימונית  -שימושים ביתיים
ניתן להוסיף מספר עלי לימונית למשקאות לימונדה שונים להעשרת הטעם .מומלץ לשתות חליטת
לימונית מספר פעמים ביום  -שימו מספר עלי לימונית בכוס מים רותחים ,הניחו לכ 10-דקות
ושתו.

פיגם מצוי (רודה)
מקור השם ֵּ -פיגָם מָ צּוי( שם מדעי ): Ruta chalepensisהוא בן-שיח ממשפחת הפיגמיים .צבעו
הוא ירוק כהה בעל גוון כחלחל .הצמח נושא ענפים רכים והרבה עלים קטנים .גדל בחלק
ממדינות הים התיכון.

שימושי הצמח  -להלן נמנה את החומרים העיקריים אותם מכיל צמח הפיגם ,ונציין לצידם את
תכונותיהם המרכזיות.
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תחילה חשוב להבין שהחומרים השונים בצמח נחלקים לשתי קבוצות :תוצרים ראשוניים -
פחמימות ,שומנים וחלבונים ,ותוצרים משניים ,שהינם מכלול החומרים המיוצרים בו בנוסף
לתוצרים הראשוניים .חומרים אלה הם בעלי איכויות רבות והשפעתם על הבריאות חשובה
ביותר; הם הם המקנים לצמח את תכונותיו הרפואיות .מבין התוצרים המשניים המצויים בפיגם:
פלבונואידים( : )Flavonoidsהפלבונואידים הם תרכובת המצויה בצומח ומקנה לו את צבעיו,
והינם בעלי תכונות רפואיות חשובות ומשמעותיות ביותר  :נוגדי חמצון עוצמתיים במיוחד ,בעלי
יכולת עיכוב פעילות פרו-דלקתית ,בעלי פעילות אנטי דלקתית ,אנטי אלרגית ,אנטי חיידקית,
אנטי פטרייתית ואנטי ויראלית ,בעלי השפעה נוגדת שלשול ,יעילים להפחתת הסיכון לסרטן
ולסוכרת ,ותורמים לאיזון מערכת הלב וכלי הדם.
.1
.2
.3
.4

רוטין  (Rutin) :חומר פעיל זה ,המצוי בצמח בריכוז גבוה מאד ,הינו נוגד חימצון
חזק
נוגד דלקת
נוגד אלרגיה ; מחזק את דופנות הנימים ; מגביר טונוס ורידים ועל כן יעיל מאד
לטיפול בטחורים ובדליות ; מדלל את נוזל הדם ומשפר את זרימתו ; נוגד קרישה.
ועל ידי כך מונע קרישי דם ויעיל לטיפול עבור אנשים בסיכון להתקף לב או שבץ

מחקר משנת  1990מצא כי הצמח יעיל לריפוי דלקות ,להרגעה ,ולהורדת חום [ .]9מיצוי אלכוהולי
של חלקי הצמח העיליים (עלים ופרחים) ניתן לעכברי מעבדה על מנת לבדוק את יכולת הרפוי של
הצמח והוא אכן הוכח כבעל תכונות המעכבות משמעותית הופעת בצקות והיווצרות דלקות.
בדיקות נוירולוגיות שונות הראו את יעילותו בדיכוי פעילות מערכת העצבים המרכזית ( CNS-
 ,)Central Nervous Systemוכן הוכחה יכולתו להביא להורדת חום במצבי היפר תרמיה (חום
גבוה).

פלרגון חריף
מקור השם -פלרגוניום חריף (שם מדעי )Pelargonium graveolens :ידוע גם כעַ ְט ָרה ,כגרניום
לימוני כפלרגוניום ריחני ,או במקום פלרגוניום ,פלרגון .הוא מין של פלרגוניום ממשפחת הגרנאים
בעל שימושים רבים.
אף כי שגור השם "גרניום לימוני" ,למעשה הפלרגוניום החריף אינו משתייך על פי תורת המיון
לסוג הטקסונומי גרניום ,אלא לסוג פלרגוניום ,אשר משתייך למשפחת הגרנאים ,ומכאן הבלבול
הרווח.
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שימושי הצמח  : -עלי הפלרגון מכילים שמנים אתריים המדיפים ריח חריף ,ונהוג להוסיף אותם
כחומר ריחני במוצרים רבים .בתעשיית המזון משתמשים בשמנים בייצור משקאות ,ממתקים
ודברי מאפה .
ברפואה הטבעונית הוא משמש לטיפול :
 .1בריחות רעים מהפה
 .2בדלקות עיניים ובדלקות רחם.

ריחן הבזיל
מקור השם ֵ -ריחָ ן או ַָבזִ ילִיקּום (שם מדעי )Ocimum basilicum :הוא צמח תבלין ממשפחת
השפתניים (.)Labiatae

שימושי הצמח  -בזיל מג'יק מאונטן – להיט הדבורים:
הפתעת החורף .שלא כמו שאר הבזילים ,הוא עובר את עונת החורף בצורה יפה מאוד .הבזיל בצבע
סגול חזק .תוכלו להשתמש בו לצריכה ביתית כל השנה  .באביב יפרוץ בפריחה מדהימה עם עמודי
פריחה סגולים .לקראת האביב גיזמו את הבזיל בצורה עדינה ותקבלו פריצות אביביות רבות.
ההמלצה שלנו היא לא לשתול את הבזיל קרוב מאוד לבית ,משום שבאביב הוא מושך אליו הרבה
דבורים.
הריחן נאכל טרי או כמרכיב במאפים ,תבשילים ורטבים שונים ,דוגמת פיצה או פסטו .במטבח
הצרפתי הוא משמש כאחד המרכיבים בתערובת התבלינים הרב דה פרובאנס.
באיטליה נחשב הריחן סמל לאהבה
רפואה עממית  -במהלך ההיסטוריה שימש הריחן ברפואה העממית למטרות שונות .מאז המאה
השישית משתמשים בו כדי לשפר :
 .1זרימת הדם והעיכול
 .2באופן חיצוני משתמשים בו להרגעת עיניים אדומות ולהקל על גרד בעור
 .3הריחן ,המכיל חומרים אנטי-בקטריאליים ,שימש גם לטיפול בריח רע מהפה
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 .4להגנה מפני עששת וכמשחת שיניים
 .5לטיפול בכאבי ראש וגזים
הוא משמש מקור עשיר לנוגדי חמצון .בנוסף ,הוא מכיל פיטוכימיקלים הנחשבים לנוגדי סרטן.
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