
 
 

 

Lista plantelor medicinale din România 
 
 
 
 
Anason (Pimpinella anisum)  
 

Anasonul este o plantă anuală aromatică, erbacee, putând atinge o 

înălțime de 60 – 80 cm. Perioada de înflorire este iunie - septembrie, iar 

fructele pot fi culese de la sfârșitul lui august până la sfârșitul lui 

septembrie.  

Anasonul are numeroase proprietăţi, din care amintim: tonic, 

antispasmodic, diuretic, aperitiv, vermifug, emenagog, galactogen. El 

este indicat în astenie, reumatism, migrenă, ameţeală, tuse (astm, tuse 

convulsivă), voma psihogenă, dureri gastrice, digestii lente, flatulenţă, 

spasme intestinale, menstre insuficiente şi dureroase. 

 
 
Afin (Vaccinium myrtillus) 

 

Afinul creşte şi se dezvoltă în zona de munte (îl întâlneşti în special în 

zone cu temperatură moderată şi umiditate crescută) şi îl recunoşti, 

în principiu, după fructele mici, de culoare închisă (albastru spre 

negru). În scopuri terapeutice se folosesc atât frunzele, cât şi fructele: 

primele dintre acestea se strâng pentru uz începând cu sfârşitul lunii 

iunie până în luna septembrie, iar fructele - foarte gustoase mai ales 

când sunt preparate sub formă de gem sau suc - se culeg în perioada 

iulie-august, chiar septembrie în locurile mai umbrite. Se recomandă 

în diabet (scade zahărul din sânge), gută, enterocolită (colită de 

fermentație sau de putrefacție), parazitoze intestinale, infecții 

urinare, uremie, ca antiseptic minor (este bacteriostatic) și diuretic, 

precum și în reumatism, afecțiunile dermatologice, tulburările circulatorii periferice, uretrite, somatite, eczeme, 

ulcerații cronice sângerânde. Frunzele intră în compoziția ceaiului dietetic. 

 

 

 

 



 

Albăstrea (Centaurea cyanus) 

Albastrelele cresc în zonele de câmpie și de deal (mai 

ales pe lângă lanurile de cereale), dar și în zone cu climă 

uscată și ajung la maturitate începând cu luna iulie. Au 

o durată de viață de 1-2 ani. De la această plantă se 

utilizează în mod special florile. Albăstrelele au 

proprietăți calmante, diuretice, astringente, 

antiinflamatoare, bacteriostatice, emoliente. Se 

utilizează mai ales în boli ale pielii, în tratametele legate 

de inflamațile ochilor, în conjuctivite, în inflamații ale 

pleoapelor.  

 

Arnică (Arnica montana) 

Arnica  crește în regiunile de munte, împodobind pășunile cu 

florile ei galbene-aurii. Poporul o mai numește podbal de munte, 

carul-pădurilor, cujdă sau carul-zânelor. De la această plantă se 

folosesc florile - flores arnicae - mai rar planta întreagă și chiar 

rădăcina. Arnica are acţiune antiinflamatoare, antiseptică şi 

facilitează vindecarea rapidă a rănilor, fiind extrem de eficientă în 

tratamentul vânătăilor. Indicațiile terapeutice pentru utilizarea 

arnicăi sunt fracturile, contuziile, entorsele, rănile, ulcerul varicos, 

accidentele vasculare, semiparezele, deficiențele imunitare, 

insomniile, stări de teamă, palpitațiile cardiace, cancerul de piele 

cu leziuni întinse, tumorile abdominale, angina pectorală și 

ischemia cardiacă. 

 

 

 

 

 

 



Brândușa de toamnă (Colchicum autumnale) 

Brândușa de toamnă este o plantă toxică, dar gingaşă, care 

crește pe câmp, pășuni. Aparține de familia Colchicaceae, iar 

substanța activă, colchicina, este folosită în medicină. Toate 

părțile plantei conțin toxina, care are efect după două până 

la șase ore, simptomele de intoxicație manifestându-se la 

început prin senzație arsuri la nivelul gurii. Urmează 

impedimente de deglutiție, senzație de vomă și diaree cu 

sânge, iar la copii chiar paralizia centrului respirator și, în 

cazurile nefercite, moartea. În scopuri medicinale se 

utilizează doar semințele recoltate la deplina lor maturitate, 

acestea având o formă sferică cu diametrul de 1–2 mm, de culoare negricios-violacee, cu suprafața punctat 

reticulară, fără miros și cu un gust amar și iute. Capsulele se recoltează când au o culoare albă cu un început de 

brun spre vârf, în luna august. 

Brusture (Arctium lappa) 

Brusturele este o plantă ierboasă bianuală, rezistentă la 

condiţii extreme şi creşte în locurile cele mai nepretenţioase, 

din regiunile de câmpie până la cele de munte. Brusturele are 

un aspect caracteristic mai ales datorită frunzelor foarte mari 

de la bază care pot creşte până la un diametru de aproape 60-

70 cm, în unele locuri chiar mai mari. În scop medicinal, de la 

brusture se foloseşte rădăcina, care serveşte la  prepararea de 

extracte şi pulberi, iar frunzele cu gust amar se folosesc în 

infuzii. Rădăcina de brusture este folosită pentru capacitatea 

sa diuretică, sudorifică, depurativă şi uşor hipoglicemiantă, 

antitumorală, antimutagenică, hepatoprotectoare şi antioxidantă. Printre indicaţiile clasice ale preparatelor de 

brusture se numără: afecţiunile renale, afecţiunile pielii (eczeme, seboree, acnee), furunculoza, guta, 

reumatismul. 

 

 

 

 

 

 



 

Cătină (Hippophae rhamnoides) 

Cătina este un arbust foarte ramificat și spinos care 

crește în România începând din nisipurile și pietrișurile 

litorale până în regiunile muntoase, alcătuind uneori 

crânguri și tufișuri destul de întinse. Principala parte 

folosită în fitoterapie sunt fructele de cătină, bogate în 

vitamina C şi cu un conţinut bogat în ulei, extrem de 

benefic în afecţiunile pielii. De asemenea, sucul de fructe 

presate poate fi consumat ca atare sau transformat în 

sirop, cu multiple beneficii pentru sănătate. Fructul este 

bogat in vitamina C (de două ori mai mult decât măceşul 

şi de 10 ori mai mult decât cictricele), precum şi alte 

vitamine E, K,F,P, complexul B (B2, B6, B9, colina, 

inozitol), carotenoide (beta caroten, xanthophila), minerale si oligoelemente, acizi grasi polinesaturati, uleiuri 

complexe (din care se obţine uleiul de cătină), serotonina, uleiuri volatile, flavonoide, pectine, taninuri, 

aminoacizi, enzime, fitosteroli. Cătina are efect antioxidant, emolient, citoprotector, imunostimultor, 

vitaminizant, depurativ, antiinflamator, cicatrizant. Preparatele pe bază de cătină sunt recomandate în caz de: 

afecţiuni hepatie, oculare, răceli, viroze respiratorii, pojar, afecţiuni gastroduodenale, urticarii, eczeme, 

surmenaj, ulcer gastric, ateroscleroză. 

 
Ciuboţica-cucului (Primula officinalis) 
 
Ciuboţica-cucului e o plantă răspândită prin păşuni şi 

fâneţe, în zonele de deal şi de munte. De la ciuboţica-

cucului se pot folosi în scop terapeutic florile, frunzele şi 

rădăcinile. Are acţiune antispastică, emolientă, fluidifiant 

al secreţiilor bronşice, secretolitică, diaforetică, calmantă, 

sedativă, cicatrizantă, sudorifică. Este recomandat în caz 

de bronşite, pneumonie, astm bronşic, tuse, gripă, 

disfuncţii gastro-intestinale, cefalee, migrene, nevralgii, 

tulburări nervoase, insomnie, boli cardiace, combate 

nevrozele cardiace, previne formarea calculilor vezicali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ciumăfaia (Datura stramonium)  
 
Ciumăfaia este o plantă erbacee, anuală, salbatică, care poate fi 

întâlnită în zonele de câmpie. Ciumafaia este folosită în medicina 

populară pentru tratarea asmului bronsic, a dizenteriei, a 

epilepsiei, insomniei, a furunculozei şi pentru rănile deschise. 

Aceasta are, de asemenea, un efect calmant asupra sistemului 

nervos central, datorită conținutului de scopolamina. Frunzele și 

semințele au efect antiasmatic, antimalaric și antiseptic. Se 

administrează doar sub supraveghere medicală. Planta este toxică 

în totalitate! Trebuie evitat supradozajul, întrucât poate produce 

intoxicație sau dereglari stomacale. 

 
Coada-calului (Equisetum arvense) 
 
Coada-calului este o plantă care prosperă în zonele 

mlăştinoase şi care se găseşte pe toată întinderea Europei şi a 

Statelor Unite. Tulpina fertilă moare şi este înlocuită de o 

tulpină sterilă înaltă care poartă mai multe cercuri de frunze. 

În scop terapeutic se folosesc părţile aeriene ale plantei. 

Odată uscate, tulpinile se pot folosi numai dacă îşi păstrează 

culoarea verde. Din coada-calului se prepară de obicei o 

pulbere, dar poate fi folosită proaspătă sau ca extract lichid 

sau tinctură. Este recomandată în infecţiile genito-urinare, 

bolile renale, problemele prostatei, obezitatea, artrita, 

ulcerele hemoragice şi tuberculoza, afecţiunile reumatice, 

combaterea celulitei, fracturi osoase, tetanie, hemoragiile interne şi externe şi pentru scurgerile vaginale, boli 

ale rinichilor, prostatite, boli reumatice, detoxifiere;  

În uz extern: ajută la vindecarea contuziilor, degerăturilor, neuro-dermitelor, edeme ale picioarelor, grăbeşte 

cicatrizarea rănilor, a ulcerului varicos, combate transpiraţia excesivă a picioarelor, osteoporoza, demineralizări, 

hipocalcemii, crampe musculare, ulcer gastro-duodenal. 

 
Coada-şoricelului (Achilea millefolium) 
 
Coada-şoricelului este o plantă care creşte pe solurile aspre 

de pe păşuni şi de pe marginea drumurilor. Aceasta  este 

întrebuinţată datorită efectelor ei benefice în afecţiunile 

digestive, enterite, enterocolite, în colicile abdominale, în 

bolile diareice, în tratamentul hemoroizilor. În amestec cu 

alte plante cu acţiune similară, este folosită pentru 

stimularea digestiei în caz de hipo sau anaciditate gastrică. 

Planta mai este recomandată în tratamentul afecţiunilor din 



sfera genitală la femei, în inflamaţiile cronice ale anexelor precum şi pentru calmarea durerilor menstruale, 

datorate spasmelor musculaturii uterine. Preparatele din coada-şoricelului sunt deosebit de valoroase în 

vindecarea plăgilor, inclusiv a arsurilor. 

 
 
Crușin (Rhamnus frangula)  
 
Crușinul este o plantă medicinală, cunoscută îndeosebi pentru 

proprietățile ei laxative, dar și curative. Frunzele, dar mai ales 

scoarța, de crușin exercită acțiuni purgative și laxative (provoacă 

eliminarea conținutului tubului digestiv), efect coleretic și colagog 

asupra bilei (excită bila, mărindu-i secreția), proprietăti vermifuge și 

au o acțiune relaxantă asupra musculaturii intestinale. Fructele au 

acțiune protectoare, regenerantă și antioxidantă, fiind bogate în 

vitamine, minerale și acizi grași. 

 
 
 
Gălbenele (Calendula officinalis) 
 
Gălbenelele cresc spontan sau cultivate ca plante 

decorative, în grădini, pe lângă zidurile caselor, poteci, 

drumuri sau prin parcuri, înfloresc din luna mai până în 

luna septembrie. În scop terapeutic se folosesc florile, care 

se culeg atunci când este soare, când planta este deschisă 

şi emană uleiuri volatile.  

În terapii medicinale, gălbenelele se utilizează sub formă 

de infuzie, pentru uz intern în primul rând - ținta fiind 

ulcerul și gastritele. Preparatele fitoterapeutice din 

gălbenele sunt utile în tulburările de ciclu menstrual, în 

afecțiunile hepatice și afecțiunile biliare. Principiile active 

din gălbenele se pretează pentru tratarea locală a plăgilor de diverse origini, a înțepăturilor de insecte, a 

degerăturilor și arsurilor, a infecțiilor localizate ale pielii, a plăgilor care se vindecă greu - plăgile atone -, în 

terapia acneei precum și pentru ameliorarea tenurilor uscate. Extractul din gălbenele este folosit în tratamentul 

pe cale naturală al giardiozei, iar după unii autori este util ca adjuvant în tratamentul ulcerului gastric și 

ulcerului duodenal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Măselăriţă (Hyoscyamus niger) 

 
Măselăriţa este o plantă erbacee care creşte spontan pe lângă 

drumuri, garduri, pe câmpuri etc. 

În medicina populară a fost folosită pentru calmarea durerilor de 

măsele, de unde şi denumirea de măselăriţă (fiertura de plantă se 

ţinea în gură la măsea, apoi se vărsa şi se clătea bine gura cu apă 

curată). Planta are efect antispasmotic, anticonvulsivant, 

antinegralgic, narcotic,  midriatic (dilatator pupilar) şi hipnotic. 

Atenție, însă, acesta este deosebit de toxică (otrăvitoare). 

Intoxicarea cu măselăriţă se manifestă prin puls la început 

accelerat, apoi încetinit, presiune arterială scăzută, agitaţie, delir, 

halucinaţii, mărirea pupilei şi respiraţie încetinită. 

 
 
 
 
Muşeţel (Matricaria chamomilla) 
 
Muşeţelul este una dintre cele mai populare plante 

medicinale. Este o plantă ierboasă, aromată, răspândită în 

toate zonele de câmpie, pe pajişti, la margine de drum, în 

locuri însorite sau pe terenuri sărate. În unele regiuni din 

ţară mai este cunoscut şi sub numele de romaniţă. De la 

muşeţel se recoltează florile, în lunile mai şi iunie. 

Muşeţelul este foarte apreciat pentru o serie întreagă de 

proprietăţi terapeutice, cum ar fi: acţiunea antispastică, 

antiinflamatorie, carminativă, antialergică, epitelizantă etc. 

Datele experimentale arată că bisabololul poate inhiba dezvoltarea ulcerului de stres, a celui provocat cu 

indometacin sau alcool etilic. Mai mult decât atât, muşeţelul are o acţiune cicatrizantă. Un alt efect remarcabil 

este acela de inactivare a toxinelor bacteriene, în special a stafilococilor şi streptococilor. În sfârşit, dar nu în 

ultimul rând, pe lista proprietăţilor muşeţelului trebuie adăugată şi acţiunea imunostimulatoare.  

Muşeţelul este utilizat de multă vreme pentru tratarea afecţiunilor digestive, precum digestia leneşă, balonarea 

şi flatulenţa. Lactonele sesquiterpenice cu gust amar stimulează sucurile gastrice, iar flavonoidele şi cumarinele 

au acţiune antispastică şi antiinflamatorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Omag  (Aconitum napellus)   
 
Plantă medicinală întâlnită în regiunea subalpină și alpină. 

Planta înflorește din luna iunie până în luna septembrie. 

Recoltarea se face din luna iunie până în luna octombrie. 

Omagul  este remediul acut cel mai des prescris în 

homeopatie. El face parte din regnul vegetal, fiind obţinut 

din planta omag (Aconitum napellus). Sucul acestei plante 

este mortal, fiind utilizată, în decursul istoriei, ca otravă 

pentru săgeţile de vânătoare. Utilizată, pe scară largă, ca un 

remediu homeopatic pentru febre şi afecţiuni acute cu 

durere severă. Acest remediu este, de obicei, necesar la 

debutul guturaiului şi tusei, în afecţiuni oculare şi faringiene, 

cu simptome de inflamaţie şi infecţie. Omagul poate fi administrat în stări de frică şi anxietate, de exemplu, în 

atacuri de panică, cu amorţeli şi furnicături în corp. 

 

Păducel (Crataegus monogyna) 

Păducelul este un arbust spinos care creşte spontan la 

marginea drumurilor, pe solurile calcaroase sub formă de 

tufișuri, la liziera pădurilor. În scop medicinal se folosesc 

florile, frunzele, ramurile şi fructele de păducel. Atât 

fructele, cât şi florile sunt folosite la prepararea de infuzii, 

capsule şi tincturi. Preparatele pe bază de păducel au efect 

tonic cardiac, diuretic, hipotensiv, astringent şi vasodilatator, 

fiind indicate în cazurile de angină pectorală, hipertensiune 

arterială, nevroze cardiace, insomnii, oboseală, iritabilitate. 

Pelin (Artemisia absinthium) 

Pelinul este un arbust peren şi aromat, cu frunze verzi-

cenuşii acoperite de perişori albi şi mătăsoşi. Inflorescenţele 

mici şi galbene apar vara şi toamna, în mănunchiuri. Creşte 

adesea pe terenurile virane şi pe marginea drumurilor. 

Frunzele, tulpinile şi florile se usucă şi sunt folosite la 

prepararea de infuzii şi tincturi. Pelinul este una dintre cele 

mai amare plante cunoscute şi se foloseşte în doze foarte 

mici la prepararea unor băuturi alcoolice precum absintul şi 

vermutul. Printre compuşii activi ai pelinului se numără 

uleiul esenţial, flavonoidele, lignanii, lactonele 

sesquiterpenice şi acizii fenolici. Circa 35% din uleiul esenţial 

este compus din tujonă, substanţă toxică, dacă este administrată în exces. Pelinul are acţiune antiparazitară, 



antihelmintică, stomahică, carminativă, stimulează şi usurează digestia, tonic digestiv, tonic nervos, analgezic şi 

narcotic. Preparatele pe bază de pelin sunt indicate în cazurile de viermi intestinali, pentru stimularea apetitului, 

pentru detoxifiere, pentru vindecarea ulceraţiilor şi a rănilor purulente, în reumatismul articular, febră, infecţii, 

candidoză, hemoroizi.  

Supradozajul sau excesul de pelin e toxic, dă agitație, halucinații, amețeli, pierderea cunoștinței iar abuzul de 

băuturi poate duce la tulburări psihice, pierderea memoriei, grețuri, tulburări gastro-intestinale, convulsii. 

Pelinul se administrează intern numai cu avizul unui specialist. 

 
 
Roibă (Rubia tinctorum) 
 
Această plantă este întâlnită în zonele cu soluri 

argiloase și umiditate constantă, mai ales pe 

dealurile cu culturi de viță de vie. Florile sunt mici, 

alb-gălbui, cresc în raceme dense și înfloresc în 

lunie iulie-august.  

Dintre elementele chimice conținute de rădăcina 

plantei amintim: glicozizi oxiantrachinonici-

alizarina, purpurina, acid rubetirinic.  

Principalele calități ale plantei sunt: prevenirea 

calculilor (în special a celor fosfatici), diuretică, 

saluretică, emenagogă, tonică, antispasmotică. 

În fitoterapie se utilizează rădăcinile. Din aceasta se extrage un colorant roșu foarte frumos utilizat în industria 

textilă sau ca substanță de contrast în investigațiile osteoporozei. Se recomandă în cistite, colică renală, litiază 

urinară, nefrite, pielo-nefrite, insuficiență renală, amenoree, gută - sub formă de pulbere de rădăcină, tinctură, 

infuzie cu pulbere de plantă. 

 
Roiniță (Melissa officinalis) 
 
Roinița se întâlnește spontan doar pe arii restrânse în sud-

vestul țării în zone ferite de pe lângă păduri și luminișuri în 

Oltenia (în preajma localității Baia de Aramă) și în Banat. Rar 

în Bucovina. Aceasta crește în tufe dense care nu depășesc 

înălțimea de 90–100 cm. Fiind perenă, frunzele se veștejesc și 

cad spre sfârșitul toamnei și apar din nou de obicei în luna 

aprilie. Roinița reprezintă o plantă medicinală cunoscută 

pentru efectele ei terapeutice asupra afecțiunilor stomacului 

(calmează spasmele stomacale, elimină gazele din stomac), 

calmează stările nervoase, înlătură diareea, mărește secreția 

biliară, echilibrează digestia și stimulează pofta de mâncare. 

Bună şi pentru un somn uşor. 

Ceaiul preparat din flori şi/sau frunze de roiniță ajută la calmarea durerilor de cap, tratarea amețelilor, 

pierderea temporară a cunoștinței. Pentru o eficiență maximă, acest ceai trebuie administrat în fiecare zi. 



Roinița mai poate fi utilizată și pentru vindecarea rănilor (sub formă de băi) datorită proprietății acestei plante 

de cicatrizant, dar și la tratarea diskineziilor biliare. 

 
 
Rostopască (Chelidonium majus) 
 
Rostopasca este o plantă erbacee care înfloreşte la 

sfârşitul primăverii. Aceasta creşte în apropierea 

aşezărilor umane, în locuri umbrite, umede. Părţile 

utilizate ale plantei sunt tulpinile nelignificate înflorite, 

din care se obţine sucul proaspăt, şi rădăcina, care este 

uscată şi măcinată, după care este adminsitrată sub 

formă de capsule. Preparatele pe bază de rostopască au 

efecte vasodilatatoare, antispastice, analgezice şi 

stimulează secreţiile digestive. Extern, are acţiune: 

antiseptică, antibacteriană, regenerantă, cicatrizantă, 

antitumorală. Rostopasca este recomandată în terapia naturistă a afecţiunilor hepatice, în procesul de 

cicatrizare a unor boli de piele, negi, în cazurile de icter, constipaţie, reumatism etc. 

 
 
 
Sunătoare (Hypericum perforatum)  
 
Sunătoarea este o plantă erbacee răspândită pe păşuni, prin 

grădini sau la marginea drumurilor, întâlnindu-se din zona de 

câmpie până la cea subalpină, dar mai ales în zona deluroasă. 

Această plantă se recoltează în lunile iunie-august, în zilele cu 

soare, la amiază și se lasă la uscat la loc umbrit, datorită faptului 

că lumina soarelui le înroșeste.  În scop terapeutic se folosesc 

părţile aeriene ale plantei înflorite. Sunătoarea este recomandată 

în afecţiuni digestive (gastrite hiperacide, ulcer gatro-duodenal, 

enterocolite, dischinezii biliare, hepatite), retenţie hidrică (edeme, 

ascită), hipertensiune arterială de cauză nervoasă, distonii 

neurovegetative, agitaţie psihomotorie, atacuri de panică, stări 

depresive, irascibilitate, insomnie, tulburări nervoase de 

menopauză. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tătăneasă (Symphytum officinale) 
 
Tătăneasa este o plantă erbacee care creşte în locuri umede, la 

marginea pâraielor, văile râurilor, zăvoaie, şanţuri, preferă solurile 

argiloase, pe care bălteşte apa, răspândindu-se din zona de câmpie 

până la deal. În scop terapeutic se foloseşte rizomul şi rădăcina, care nu 

se recoltează în perioada de înflorire a plantei; recoltarea se face 

primăvara devreme până în luna martie sau toamna din luna 

septembrie până la venirea iernii, deoarece în această perioadă 

rădăcinile secretă maximum de alantoină, substanţă biologic-activă care 

dă valoare terapeutică plantei. Datorită mucilagiului emolient, 

tătăneasa este un agent de vindecare puternic în ulcer gastric şi 

duodenal, hernie hiatală,  colite ulcerale şi  ulcere varicoase cronice. 

Indicaţiile specifice pentru tătăneasa includ: tuse şi răceală, ulcer gastric şi duodenal, inflamaţie gastro-

intestinală, hemoptizie (eliminare de sânge prin tuse), hematemeză (vomă cu sânge), prurit anal, ulceraţii 

cronice supurative, răni la articulaţii şi muschi, sudarea întârziată a fracturilor, traumatisme la ochi, iritaţie 

pulmonară, pneumonie, inflamaţia stomacului. 

 

 
Valeriană (Valeriana officinalis)  
 
Valeriana este o specie de plante erbacee perene din familia 

Valerianaceae. Mai este denumită și odolean, năvalnic, gușa-

porumbelului sau iarba-pisicii. Planta creşte spontan pe soluri umede, în 

stufărişuri, păduri, la marginea apelor, în lunci şi zăvoaie, în zonele de 

deal şi munte. Principiile active din rădăcina de valeriană au proprietăţi 

sedative asupra sistemului nervos şi cardiac, precum şi acţiune 

antispastică. Preparatele din rădăcină de valeriană au fost utilizate încă 

din antichitate ca sedativ. Ele sunt indicate în nevroze, palpitaţii, colici 

stomacale de natură nervoasă, insomnii, tulburări de menopauză. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zmeur (Rubus idaeus) 
 
Zmeurul este un arbust de pădure, făcându-şi loc, printre marii 

arbori, pe o arie geografică întinsă – de la câmpie şi până în zona 

subalpină. Acest arbust poate fi întâlnit, însă, şi în formă 

cultivată, dată fiind, mai ales, importanţa sa economică. În ceea 

ce priveşte calitatea fructelor, se pare că fructele zmeurului din 

flora spontană au calităţi mai pronunţate şi sunt cu mult mai 

aromate. Valoare medicinală au, desigur, fructele zmeurului, dar, 

în primul rând, frunzele, din care se prepară infuzie sau decoct. 

În funcţie de partea folosită din plantă (fructe sau frunze), 

preparatele obţinute din zmeur au efecte diuretice, laxative, depurative, astringente, antidiareice, dezinfectante, 

tonice şi stomahice. Datorită proprietăţi amintite,  zmeurul este recomandat în tratamente ale căilor respiratorii, 

rinichilor, ale tractului digestiv, precum şi în combaterea menstruaţiilor dureroase. Printre afecţiunile în care 

preparatele din zmeur dau rezultate se numără gastrita hiperacidă, faringita, diareea, anemie, astenia, 

afecţiunile febrile, ginecologice, tiroidiene, amigdalita, arsurile gastrice, ciclul menstrual neregulat, cistită, colici 

renale, congestia pulmonara, constipaţia, diabetul, dismenoreea, hipertensiune, hipotensiune, nefrite, 

obezitate, pielite, pirozis, prostată, reumatism, spasme gastrointestinale etc. În uz extern, frunzele de zmeura, 

sub formă de infuzie, gargară sau gargară, au efect benefic în următoarele afecţiuni:  nevralgii dentare, erupţii 

tegumentare, abcese, furuncule, dermatoze, răni, conjunctivită, stomatită, faringită, laringită, inflamaţii ale 

gâtului. 


