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סרפד 

•
):השם המדעי ( בלטינית  

 Urtica Dioica Folium

: באנגלית 
Stinging Nettle

)כי מגע הסרפד דוקר וצורב (•



הסרפד מוכר ברפואה העממית כבר אלפי  
: שנים

,  סידן,  ברזל: הוא מכיל מינרלים רבים וביניהם •
.סיליקה, אשלגן

, Eויטמין  , Cויטמין :  ויטמינים רבים וביניהם•
, A,B,Kהויטמינים 

, פוספטים, )B10 (פולית ונוסף עליהם גם חומצה •
. נוגדי חמצון וכלורופיל ירוק

, העלים והזרעים , הגבעול, כולל השורש, הצמח
. נחשב מזין מאוד ומשלים חוסרים תזונתיים



: שימושים רפואיים ביתיים
)שיפור מאזן הברזל וספיגתו בדם(לטיפול באנמיה  •
)מניעת נשירה, חיזוק (להזנת העור והשיער •
הקלה בדלקות פרקים ובדלקתיות בכלל •
לטיפול במערכת הכליות ודרכי השתן •
לטיפול בבעיות עיכול•
מגביר חלב אם •
לטיפול בהריון ואחרי הלידה•
הקלה בדלקת ערמונית ובהגדלת ערמונית•
. יש הטוענים כי צריבת הסרפד מועילה נגד אלרגיות •
.  ועוד•



:צריכת הסרפד
.אפשר לשלב סרפדים במרק ולהוציא בתום הבישול•
. אפשר לבשל סרפדים במרק ולטחון עם המרק •
חי או  ,  בפשטידות,  בלביבות ירק ,  אפשר לשלב בקציצות•

). צורבסרפד מאודה אינו  (לאחר אידוי 
. אפשר להוסיף עלים או גבעול סרפד לכל תה או חליטה•
.  דקות15למשך , עלים טריים או מיובשים : חליטת סרפד•
לסגור  ,  גרם עלים מיובשים בליטר מים רותחים 20: מיצוי •

יש לשתות תוך  ).  הלילהכל  ( שעות 10 עד 4-הרמטית ל 
,  WeedSusun,  ווידסוזן לפי  (בטרם יתעפש ,   שעות48

").  החכמההאשהדרך  "
.  גרם 70-כ , אפשר גם להשתמש בסרפדים טריים •

http://www.susunweed.com/How_to_make_Infusions.htm
http://www.youtube.com/watch?v=_ezLZzg2Vgw


: צאו לקטוף סרפדים



: מינון

 גרם עלים יבשים  20ליטר מים רותחים על , למיצוי•
. גרם סרפדים טריים שקטפנו70או על 

.בעייהמינון יתר עלול להוות , לא כל יום •
 4 או 3וכך שותה , יום לא  – אני מכינה מיצוי יום כן•

.ליטר בשבוע של מיצוי סרפדים
אני מבחינה ,  לאחר כחודש וחצי של שתיית מיצוי•

 שלי שיפור באיכות השינה , בשיפור במרץ שלי
שמעיד על ספיגת , ושיפור קל בצבע השפתיים 

. ברזל 



:ככה תזהו אותם



: ועוד יותר מקרוב



-לא חייבים מיצוי ולא חייבים כמות 
לראות אם  , אפשר להתחיל בטיול קצר בסביבה הקרובה•

,   לבית מתחת אצלי זה . אפשר למצוא סרפדים אצלנו
: -( בשכונה עירונית 

,  אבל זהירות(להוסיף לתה , אפשר להתחיל בסרפד בודד•
.  לא מחייב באופן,  או להוסיף למרק ,  )לא להיצרב

. נשלב, נטעם,  נתיידד,  נכיר .  נתחיל בצעדים של תינוק •
לי פשוט . בחנויות רבות אפשר לקנות עלי סרפד מיובשים •

:-( כיף ללקט בטבע בחינם 
נגד כיוון הקוצים  , בצורה נכונה ,  אם קוטפים אותו מלמטה•

. להיצרב אפשר לקטוף בלי ,  הדקיקים שלו



? ואם אני לא מזהה סרפדים
בגינות  , וגדל בעיר ובכפר,  הסרפד הוא צמח בר נפוץ בארץ•

כדאי גם לוודא שלא פוזר חומר  . עשבייהובשטחים שלא רוססו נגד 
. עכברושים/הדברה נגד עכברים

. חסת הבר וצמחי בר נוספים, הסרפד גדל בדרך כלל ליד חוביזה•
הוא קל לזיהוי בין היתר בזכות עליו המשוננים והצריבה שמרגישים  •

לרוב אפשר לראות את הקוצים  . חשופות כשנוגעים בו בידיים 
.הזעירים

אבל אם אין לך בטחון  .  הדומה לו,  לא מוכר לי צמח רעיל כלשהו •
בדפוס או  ,  במגדירים בוטנייםלהיעזר אפשר , שזיהית נכונה

 משפחהחברים או בני , ולרוב אפשר גם למצוא שכנים ,  באינטרנט
. שמכירים היטב את הסרפד ויעזרו לך לזהותו בקלות

אם כתוב על : -... (תמיד אפשר להתחיל בעלי סרפד מיובשים קנויים•
: -(  סרפד עליכנראה שיש שם , "סרפד"השקית  



:כך אני קוטפת



:במזמרה ובכפפות



: ממלאת את הקערה



: מחזיקה סרפד גדול



: שמדדתי בשקילות קודמות,  גרם 70-עד שאגיע לכמות של כ 



אני יודעת  ,  העברנסיוןמתוך •
שבקערה שלי יש עכשיו לפחות  

 גרם סרפדים לצורך המיצוי 70
. מכינהשאני 

,  לשקול, אפשר לחזור הביתה•
ולהשרות במים לזמן קצר כדי 
לאפשר לחרקים לטפס מעלה  

). אותם לטבע משחררת אני (
אני , לאחר זמן קצר של השרייה•

שוטפת היטב ומכניסה למיכל 
. שבו אכין את המיצוי



קערת 
:סרפדים

שימו לב (
למזמרה 

אפשר  . ולכפפות
להשתמש בכל סוג  

אפילו  , של כפפות 
) בסתם שקיות ניילון



שקילת 
:הסרפד



אני ממלאה מים בקערה להשרות את  
:הסרפדים 



: מוודאת שהם שרויים במים



את הסרפדים השטופים אפשר  
לתרמוס או לצנצנת, להכניס לקנקן תה 

 מים  ליטר העיקר שנמזוג עליהם 
,שהרתחנו 

ונסגור היטב 
 שעות לפחות4למשך 

או כל הלילה 
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