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Fişă plante medicinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creţuşcă (Filipendula ulmaria) 
 
Unde o întâlnim: la altitudinile de 300-900 m, 
creşte în pădurile de la marginea apelor, pajişti 
cu vegetaţie înaltă, buruienişuri, mlaştini, 
marginea râurilor şi în păduri de fag. 
 
Înflorire: Iunie-august 
 
Descriere: O recunoaştem după tulpina roşcată, 
înaltă până la 120 cm, simplă. Frunzele sunt 
penate, faţa superioară lipisită de peri iar cea 
inferioară alb-păroasă. Florile sunt alb-crem 
cuprinse într-un mănunchi multiflor. 
 
Recoltare: Părţile aeriene ale plantei se 
recoltează pe timp frumos, după ora 10, în 
perioada înfloritului. Se usucă la soare în strat 
subţire. 
 
Beneficii: Împreună cu scoarţa de salcie şi 
mugurii de plop conţin aspirină naturală şi 
poate fi folosită cu succes în tratarea răcelilor şi 
febrei. 
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Trei fraţi pătaţi (Viola tricolor) 
 
Unde o întâlnim: la marginea pădurilor, în 
lunci umede, prin fâneţe, poieni, coaste, 
stâncării în zona de deal până în etajul 
subalpin. 
 
Înflorire: Mai-august. 
 
Descriere: Mare iubitoare de lumină şi de 
umiditate, uneori formează acolo unde găseşte 
condiţii propice, adevărate lanuri colorate. În 
zona câmpiei, florile au o culoare galben 
deschis cu pete albe către interior. La munte, 
culoarea ei specifică este albastru spre violet, 
cu mijlocul galben. Floricelele au un diametru 
de maximum 1,5 centimetri, apar cate una 
singură pe tulpină, care rareori creşte mai 
înaltă de 15 cm, iar frunzele sunt ovale, cu 
marginea dinţată. 
 
Recoltare: Părţile aeriene ale plantei se 
recoltează în perioada înfloririi prin tăierea 
tulpinilor de la bază. Se usucă la umbră în strat 
subţire. 
 
Beneficii: Este folosită în medicina umană 
pentru tratarea alergiilor.  
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Sânziene galbene (Galium verum) 
 
Unde o întâlnim: prin fâneţe, tufişuri, marginea 
pădurilor, marginea drumurilor, de la câmpie 
până în marginea montană. 
 
Înflorire: Mai – septembrie 
 
Descriere: Tulpina Sânzienelor este zveltă, 
destul de înaltă (aprox 1 m) şi împodobită cu 
flori mărunte, galben-aurii, dispuse în mici 
ciorchini, ca florile de liliac. Mirosul florilor este 
asemănător cu cel al mierii, iar în contradicţie 
cu mirosul său dulce-îmbătător, gustul este 
foarte amar, fiind un indiciu al proprietăţilor 
tonice şi drenante ale acestei plante. 
 
Recoltare: Părtile aeriene se recoltează în 
timpul înfloritului tăindu-se la 3-5 cm deasupra 
solului. Se usucă la umbră, în strat subţire.  
 
Beneficii: Reglează activitatea glandei tiroide şi 
a sistemului nervos, ajută la vindecarea bolilor 
vezicii urinare şi a ficatului. 
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Urzica (Urtica dioica) 
 
Unde o întâlnim: Creşte din zonele de câmpie şi 
până în cele submontane şi montane, având o 
capacitate de adaptare şi o vitalitate 
impresionantă. 
 
Înflorire: Iunie – octombrie 
 
Descriere: Urzica are o tulpină cu patru muchii 
evidente, simplă, acoperită cu peri urticaţi, 
înaltă de până la 1,30 m. Frunzele sunt ascuţite 
la vârf, dinţate pe margini iar pe ambele feţe 
prezintă peri urticaţi. 
 
Recoltare: Tulpinile, cu tot cu frunze şi, 
inflorescenţe, se recoltează prin tăiere, în faza 
de maturitate a plantei, adică în intervalul 
cuprins între lunile iulie şi octombrie. Se taie 
vârfurile înflorite ale urzicii (20-30 cm, nu mai 
mult), care apoi se pun la uscat în strat de 4 cm, 
în locuri aerisite, umbrite şi lipsite de umiditate. 
 
Beneficii: Este una din principalele surse de fier 
şi alte minerale esenţiale organismului, având şi 
efecte revigorante, cicatrizante (cataplasme) şi 
detoxifiante.   
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Coada şoricelului (Achillea millefolium) 
 
Unde o întâlnim: pe pajişti, prin fâneţe, pe 
marginile râurilor şi ale pâraielor, pe lângă 
drumurile de ţară şi în locurile virane. 
 
Înflorire: Iunie - septembrie 
 
Descriere: Este o specie ierboasă perenă, înaltă 
până la 80 cm, cu tulpina groasă, care poartă în 
vârf flori mici, de culoare albă sau roz-pal, 
grupate în inflorescenţe tip umbrelă. Are un 
miros puternic, iute şi uşor amărui.  
 
Recoltare: Se culege pe vreme uscată, de 
preferinţă în miezul zilei, când are concentraţia 
maximă de uleiuri volatile. Pentru cules avem 
nevoie neapărat de o foarfecă de grădină sau 
de un cuţitaş, cu care se taie tulpina înflorită, 
astfel încât să nu smulgem planta din rădăcină.  
 
Beneficii: Folosită cu succes în cazul 
problemelor biliare, ale ficatului şi intestinului. 
Cataplasmele sunt bune pentru răni şi 
reducerea mâncărimilor cauzate de alergii. 
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Cimbrişor (Thymus serpyllum) 
 
Unde o întâlnim: pe soluri aride, pietroase, 
nisipoase, fără apă stagnantă, în fâneţe, din 
zona de deal şi de munte. 
 
Înflorire: Mai - septembrie 
 
Descriere: Subarbust cu ramurile culcate la 
pământ, care fac rădăcini şi din care cresc 
numeroase tulpini. Frunzele sunt ovale iar 
florile roz-violacee cu o aromă răcoritoare. 
 
Recoltare: Părţile aeriene se recoltează cu 
ajutorul unui cuţit sau foarfecă din luna mai 
până în luna septembrie, numai pe vreme 
frumoasă între orele 11 si 13. Se usucă la umbra 
în strat subţire. 
 
Beneficii: Luptă cu microbii, e bun la tuse, în 
răceli şi redă energia. 
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Angelică (Angelica archangelica) 
 
Unde o întâlnim: în etajul montan şi subalpin 
(500-1000m), prin locuri stâncoase şi umede, în 
chei, malul pâraielor, în turbării, la margini de 
pădure. 
 
Înflorire: Iulie-august 
 
Descriere: Desi este o plantă ierboasă, angelica 
atinge dimensiuni impresionante, tulpina 
putând depăşi doi metri înălţime. Are flori 
alburii, dispuse în umbrele mari, globulare, 
seminţe cu gust astringent-aromat şi un rizom 
din care se desprind rădăcini lungi. 
 
Recoltare: Planta (rădăcina, tulpina, frunze, 
flori, seminţe) se recolteaza imediat după-
amiază, în zile însorite, cand are maximum de 
principii active. 
 
Beneficii: Este excelentă pentru stări depresive, 
astenie, dificultăţi de concentrare, bulimie, 
colită. 
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Năpraznic (Geranium robertianum) 
 
Unde o întâlnim: Creşte mai ales în zonele 
submontane şi montane, preferând solul bine 
afânat şi umed de la marginile de drum, de pe 
malul pâraielor de munte şi din rupturile de 
mal. 
 
Înflorire: Mai - septembrie 
 
Descriere: Este o plantă ierboasă, cu tulpina 
roşiatică acoperită cu peri fini, înaltă de 30-40 
cm. Frunzele, ca şi tulpinile, sunt moi la atingere 
şi se rup usor. Florile sunt roz-violacee, aşezate 
câte două în vârful tulpinei. Fructul este în 
formă de cioc, lung de 2 cm, şi seamănă cu un 
cioc de barză. 
 
Recoltare: Se culeg tulpinile înflorite, cu tot cu 
frunze, dar fără rădacini, pentru ca planta să se 
poată regenera după culegere. Planta se poate 
folosi proaspată (din frunze şi tulpini se extrage 
sucul) sau, mai frecvent, uscată. Uscarea se face 
în strat subţire, în locuri umbroase şi foarte bine 
aerisite.  
 
Beneficii: Puternic revigorant, stimulează 
imunitatea, luptă cu infecţiile, ajută în 
afecţiunile cauzate de stresul psihic şi de 
expunerea la radiaţii.  
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Sunătoare (Hypericum perforatum) 
 
Unde o întâlnim: Creşte prin fâneţe, pe pajişti, 
prin poieni, la liziera pădurii ori chiar pe 
marginea drumului.  
 
Înflorire: Iunie - septembrie 
 
Descriere: Tulpina plantei atinge până la un 
metru înălţime, dar cel mai frecvent are 40-50 
cm. Florile sunt galbene, frunzele prezintă 
puncte roşiatice-ruginii. 
 
Recoltare: Se culege vârful tulpinilor înflorite, 
prin tăiere, în zilele uscate şi însorite. Uscarea 
se face la umbră, în locuri foarte bine aerisite, în 
strat gros de maxim 1,5 cm.  
 
Beneficii: Este folosită pentru depresii, 
meteosensibilitate, boli de stomac şi de fiere. 
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Măcrişul iepurelui (Oxalis acetosella) 
 
Unde o întâlnim: Creşte mai ales la umbră, în 
păduri, în locuri răcoroase, ferite de praful 
drumurilor. 
 
Înflorire: Aprilie – iunie 
 
Descriere: Este deseori confundat cu trifoiul, 
numai că are frunzele mai mici şi un gust acrişor 
foarte plăcut. Frunzele sale sunt moi, fine şi 
usor de digerat. Tulpina are în jur de 15 cm iar 
florile sunt albe cu striații violet. 
 
Recoltare: Părţile aeriene se culeg în timpul 
vegetaţiei şi se folosesc proaspete. 
 
Beneficii: Ne ajută să avem o digestie bună, 
folosit pentru arsurile la stomac, valoros în caz 
de intoxicaţii. Are calitatea de a fi vitaminizant 
şi mineralizant. Extern îl putem folosi sub formă 
de cataplasme pentru răni şi eczeme.  
 
Atenţie! Consumul excesiv din această plantă 
nu este recomandat deoarece acidul oxalic se 
combină cu calciul din organism şi dă naştere la 
hemoragii. Doza optimă: 50-80 de grame pentru 
un adult, jumătate pentru copiii de la 12 ani în 
sus şi un sfert pentru copiii de 4-12 ani. 

 

 

 


