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Angelica silvestris 
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Cupressus sempervirens 

Tropaeolun majus 

Ribes robrum 

Pimpinella anisum 

Prunus domestica 

Artemisia vulgaris 

Artemisia absintium 

Dipsacus fullonum 

Urtica dioica 

Brassica oleracea 

Equisetum sp. 

Satureja montana 

Vicia faba 

Ocimun basilicum 

Aloe sp. 

Allium sativum 

Centaurium erythraea 

Borago officinalis 

Carlina sp. 

Drosera sp. 

Crategus monogyna 

Laurus nobilis 

Eucaliptus sp. 

Ilex aquifolium 

Hordeum distichon 

Pranus padus 

Arbutus unedo 

Parietaria sp. 
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Corylus avellana 

Calendula officinalis 

Phaseolus vulgaris 

Juglans regia 

Juniperus communis 

Abies 

Lavandula sp. 

Jasminum officinale 

Zingiber officinale 

Cucurbita pepo 

Chamomilla recutita 

Arundo donax 
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Arctium minus 

Citrus sinensis 

Acorus calamus 

Marrubium vulgare 

Citrus limon 

Fraxinus excelsior 

Humulus lupulus 

Pyrus communis 

Berberis vulgaris 

Malva officinalis 

M. Alba 

Mentha sp. 

Origanum majorana 

Foeniculum vulgare 

Achillea millefolium 

Rumex acetosa 

Papaver rhoeas 

Punica granatum 

Rubus idaeus 

Centaurea cyanus 

Olea europaea 



Avena sativa 

Cynara scolymus 

Origanum vulgare 

I. Germanica 

Solanum tuberosum 

Viola sp. 

Petroselinum crispum 

Apium graveolens 

Ficus carica 

Osmunda regalis 

Allium cepa 

Carum carvi 

Phasalis alkekengi 

Cichorium intybus 

Taraxacum officinale 

Erica sp. 

Chenepodium ambrosioides 

Cnicus benedictus 

Mentha pulegium 

Lactuca sativa 

Nasturtium officinale 

Betuta sp. 

Agrimonia eupatoria 

Plantago maior 

Asparagus sp. 

Secale cereale 

Beta vulgaris 

Brassica juncea 

Spinacea oleracea 

Lilium candidum 

Symphytum officinale 

Ulmus minor 
 
 
 



Hitzaurrea 
 
Oso antzinatik da ezaguna gizakiaren landareekiko zaletasuna eta horien beharra. Arkeologia lan 
batzuk zirela eta, XIX. mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadan kobazulo batzuk aurkitu ziren 
Asia hegoaldean. Kobazulo hauetan, duela hirurogeita hamar mila urte, erdi goi paleolitikoan bizi izan 
ziren Neanderthaleko gizonek horman margotutako eta harrian grabatutako landareen, hostoen eta 
fruituen irudiak daude, eta, gaur egun, landare horietako asko sendatzeko erabiltzen dira. 
Sendabelarren antzinako erabilerari dagokionez, Siriako Arsubanipal erregearen liburutegia aurkitu 
izana ere garrantzitsua izan da. Liburutegi horretan, hiru lau mila oholtxotan, sendabelarrak eta 
erabilerak ere agertu dira. Eta, aipatu beharra dago, Egiptoko Tutmes II.aren tenpluko azpi erliebean, 
gaur egun ezagutzen den sendabelar bildumarik handiena dagoela: 275 sendabelar daude, granitoan 
grabatuta. 
 
Gaur egun ere badirudi horrela dela, gure lurraldean, behinik behin, landare eta dietetika denda gero 
eta gehiago ikusten baita, eta gure bazkari eta afarietan landare gehiago erabiltzen baitugu 
elikatzeko. Sendabelarrak betidanik erabili izan dira gaixotasunak sendatzeko, eta gaur egun botikak 
oso erabiliak badira ere (ez du hori inork zalantzan jarriko), botika gehienak egiteko landare 
substantziak erabiltzen dira. Hortaz, sendabelarrek zenbait gaixotasun sendatzeko orduan garrantzia 
izaten jarraitzen dute. 
 
Gauza jakina da landareak gizakiaren edo animalien laguntzarik gabe hazi, loratu eta bizi direla; 
gizakiak edo animaliak, ordea, ezin du inolaz ere landarerik gabe bizi. Eta, hori gutxi balitz, nahikoa da 
esatea gizakiak, zoriontsu bizitzeko, landareak behar beharrezkoak dituela. Gehiago esan daiteke 
oraindik: gizakiak bizi izateko ezinbestekoak ditu landareak. 
 
Antzinatik dira ezagunak, esate baterako, gaur egun elikaduran erabiltzen ez bada ere, asunak dituen 
propietateak. Inor ausartu da esaten gizakia asunak janez bakarrik bizi daitekeela, eta ezagutu dugu 
esan digunik, zenbait jende gerra garaian asunak  saldan zein tortillan  janez denbora luzean bizi izan 
zela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aingeru belarra 
Angelica silvestris 

 
Aingeru belarra kolore orlegi argiko landarea da. Landare honek zurtoina arteza edo zuzena izaten du 
eta zurtoinaren gehieneko luzera bi metrokoa izaten da. Aingeru belarrari, zurtoinaren azken zatian, 
kolore zuri edo orlegixka duten lore txiki mordoxka sortzen zaizkio. Hostoak, zurtoinean leku berean 
ezker eskuin txandaka hazten direnak, lantza itxurakoak eta horzdunak izaten dira. Hostoen 
gainaldeko azala orlegia izaten da, eta azpialdea kolore argiagokoa. Fruitua bitan zatitua eta obalatua 
izaten da. Loreak ez ezik, landare osoak ere usain atsegina izaten du. 
 

Ezaugarriak 
 
Garbigarria, diuretikoa, urdailerako sendagaia, bizkorgarria, gorroak botatzekoa, bizigarria, 
izerdiarazlea, erreumarako eta nerbio kitzikapenerako. 
 

Erabilerak 
 
Garbigarria, diuretikoa, urdailerako sendagaia, bizkorgarria, gorroak botatzekoa, bizigarria eta 
izerdiarazlea: kasu horietarako, irakiten dagoen litro bat uretara bota hogeita bost gramo hosto 
inguru eta sustrai lehorrak, eta gutxi gorabehera hamar minututan irakiten eduki. Iragazi, azukrea 
bota eta egunero baso erdi edan, likidoa amaitu arte. 
Hesteetarako oso ona izaten da honako hau egitea: litro bat uretara, ehun gramo hosto eta lore bota 
eta hamabost minututan irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura azukrea bota eta egunero 
basokada bat edan, edaria amaitu arte. 
Urdailerako likore sendagarria egiteko, honako hau egin: bi litro ardo onera, bota berrogeita hamar 
gramo hazi, zortzi gramo kanela hauts eta bost gramo intxaur muskatu, eta aste osoan beratzen 
eduki. Iragazi, ardo berria kristalezko botilan gorde eta egunero kopatxo bat edan. 
 
Erreumarako eta nerbio kitzikapenerako: bainuontzia ur epelez bete. Ur horretara landarearen 
sustrai, hosto eta lore eskukada bat bota, eta ordu laurdeneko bainua hartu. Ez da komeni sarritan 
horrelako bainuak hartzea, landare honek gorputz azaleko gaixotasunak sorrarazten ditu eta. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, loreak eta sustraiak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alpapa 
Medicago sativa 

 
Urte batzuetan zehar bizirik irauten duen landare belarkara. Landare hau, moztu ondoren, berriro 
hazten da. Alpapari kimu berriak ateratzen zaizkio, metro bateko garaiera izatera hel daitezkeenak 
eta gogortzen ez direnak. Landare honen zurtoina lur azpian egoten da, eta zurezkoa izaten da. 
Hostoak horzdunak, orlegi ilunak eta orbain zuridunak izan ohi dira, eta hirunaka hazten dira. Landare 
honen loraldia, udaberrian hasi eta uda osoan zehar izaten da, eta loraldian sortutako loreak txikiak, 
ugariak, eta kandudunak izaten dira. Loreak lore-sorta urdinxka-bioletak eginez sortzen dira, eta 
loreetatik ateratzen den fruitua txikia eta uztai itxurako leka izaten da. Alpapa, abereen bazkarako 
oso garrantzitsua denez, eremu handietan ereiten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Digestio-laguntzailea, bizigarria, ubelduretarako eta hipertentsiorako. 
 

Erabilerak 
 
Digestio-laguntzailea: digestioa arintzeko, bota litro bat uretara hogeita bost gramo hosto eta lore, 
eta lau minututan irakiten izan. Irakinaldia igarotakoan, iragazi, bota azukrea eta bazkal ostean kikara 
bete edan. 
Bizigarria: alpapa bizigarri bezala erabiltzea nahi bada, bota litro bat uretara berrogei gramo hosto 
eta lore, eta irakiten eduki hamar minututan. Iragazi, azukrea bota nork bere gustura eta egunean 
hiru kikarakada edan. 
Ubelduretarako: ubelduretarako, landare bat osorik birrindu eta txaplata gisa ubelduraren gainean 
ipini. 
Hipertentsiorako: hipertentsioa duten pertsonentzat landare honen erabilera ez da batere 
gomendagarria, odolbatuak eta erlakaiztenak sortzen baititu. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta loreak. 
 

 



Altzifrea 
 

Cupressus sempervirens 

 
Altzifrea hogei metro baino garaiago izan daitekeen eta artez edo zuzen hazten den zuhaitza da. 
Zuhaitz hau adar zarratukoa izaten da, eta adar zarratuek enborrarekin batera piramide itxura eratzen 
dute. Hostoek, txikiak eta biribilak, orlegi ilunera eta grisera ematen dute. Fruitua oso gogorra eta 
intxaur itxurakoa izaten da, eta fruituak ematen dituen haziak lauak izaten dira. Altzifrea edozein 
eratako lurretan hazitik erneta edo landatuta hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Hemorroideetarako, barizeetarako, odoljarioetarako, diuretikoa, erreumarako eta beherakoaren 
aurka. 
 

Erabilerak 
 
Hemorroideetarako: zuhaitz honen adar bat hartu eta birrindu ondoren, litro bat uretara bota eta 
hamar minututan irakiten eduki. Irakinaldia amaitutakoan, azukrea bota eta egunean hiru kikarakada 
edan. Aipatutako likidoa hemorroideak garbitzeko erabili nahi bada, ez bota azukrerik. Horretarako, 
aproposena kotoi apur bat erabiltzea izango litzateke. 
Barizeetarako: zuhaitz honen azalaren berrogei gramo ipini litro bat uretan eta hamar minututan 
irakiten eduki. Irakinaldia amaitutakoan likidoa epeltzen utzi, eta egunean hiru aldiz barizeak garbitu 
horrekin. 
Odoljarioetarako: gaixotasun honetarako ondorengo beratzea egin: 60 graduko ehun zentilitro 
alkoholera hamabost gramo hazi bota eta bi egunetan beratzen eduki. Iragazi eta likidoa kristalezko 
botila txikitxo batean gorde. Likidotik, egunean behin, eguerdiko otorduaren aurretik eta ur apurtxo 
batekin nahasita, hamazortzi tanta edan. 
Diuretikoa eta erreumarako: zazpiehun eta berrogeita hamar zentilitro uretara bota hogei gramo azal 
eta irakiten eduki hamabi minututan. Iragazi, azukrea bota nork bere gustura eta egunean hiru 
kikarakada edan. 
Beherakoaren aurka: bota zuhaitz honen hirurogei gramo azal litro bat uretara eta irakiten eduki 
zortzi minututan. Iragazi, eta likidoa epeltzen denean azukrea bota, nork bere gustura. Egunean lau 
kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Azala, adarrak eta haziak. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Amatxilorea 
 

Tropaeolun majus 

 
Amatxilorea urtebeteko bizia duen eta azkar hazten den landarea da. Metro bateko luzera har 
dezakeen landare honek zurtoin bigunak eta artezak izaten ditu. Buztantxo luzanga batez 
sostengaturik egoten diren hostoak biribilduak, leunak eta orlegi distiratsuak izaten dira. Loreak, oso 
usain atseginekoak, udaberri eta uda aldeko loraldian sortzen dira eta sakabanaturik hazten dira. 
Amatxilorearen lore-hostoak gorrixka, laranja edo hori kolorekoak izan ohi dira, motaren arabera. 
Loreek ematen duten usain onagatik eta itxura politagatik, maiz ikusten da landare hau lorategietan 
eta loreontzietan. 
 

Ezaugarriak 
 
Ernagarria, diuretikoa, bronkioetarako, garbigarria, bronkitiserako, asmarako, orbaintzailea, 
diuretikoa eta ilea jaustearen aurkakoa. 
 

Erabilerak 
 
Ernagarria, diuretikoa eta bronkioetarako: bota eskukada bat lore edo hazi litro bat uretara eta 
irakiten eduki hamar minututan. Iragazi eta egunean bi edo hiru kikarakada edan. 
 
Diuretikoa eta garbigarria: bota landare honen hogeita bost gramo hosto irakiten dagoen litro bat 
uretara, eta infusioa egin. Gosari, bazkari eta afari ostean kikara bete infusio edan. 
Bronkitiserako eta asmarako: hogeita bost gramo lore fresko birrindu eta litro erdi esnetan nahasi 
ondoren, hamar minututan beratzen utzi. Beratzea amaitutakoan, iragazi eta egunero kikara bete 
edan. 
Orbaintzailea: lore freskoak birrindu eta txaplata egin. Txaplata zauriaren gainean jartzeko 
komenigarria izaten da gaza bat erabiltzea. Txaplatak eragina izan dezan, ordu batzuetan ipinita 
eduki. 
Garbigarria eta diuretikoa: bi edo hiru eskukada hosto fresko ondo garbitu eta birrindu ondoren, litro 
bat uretan nahasi. Edaria hamabost minututan beratzen eduki. Iragazi eta egunero basokada bat 
edan, hamabost egunez jarraian. 
Ilea jaustearen aurka: ilea jaustearen kontra eta, batik bat, ilea azkarrago haz dadin, berrehun gramo 
hazi eta hosto fresko 90 graduko alkoholetan bi astez beratzen eduki. Beratze aldia amaitutakoan, 
iragazi. Gauetan, ohera joan baino lehen, likido apurtxo batekin buru-azala igurtzi eta goizera arte 
emanda utzi. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta loreak. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Andere-mahatsa 
 

Ribes robrum 

 
Andere-mahatsa, bi metro izatera hel daitekeen abar anitzeko zuhaixk da. Zuhaixka hau, gris itxurako 
azala duena, lore orlegi horixka eta peziolatuduna izaten da eta loreak leku berean ezker-eskuin 
txandaka eta luku erara hazten dira. Zuhaixka honen fruitua andere-mahatsa da eta, mahats alea 
ematen badu ere, kolore gorria eta zapore gazi-gozoa izaten du. Zuhaixka hau udaberrian loratzen 
da. 
 

Ezaugarriak 
 
Sabeleko minerako, tumore eta erpurukoetarako. 
 

Erabilerak 
 
Sabeleko minerako: bota berrogeita hamar gramo hosto irakiten den litro bat uretara eta ordu erdiz 
beratzen utzi. Iragazi eta baso bete edan gosari, bazkari eta afari osteetan. 
Tumore eta erpurukoetarako: hosto batzuk birrindu eta eragin beharreko tumore edo erpurukoaren 
gainean hosto birrinduen zukua ipini. Tumore edo erpurukoak benda batekin gau osoan estalita 
eduki. Egunero errepikatu sendatu arte. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 
 

 



Anis-belarra 
 

Pimpinella anisum 

 
Anis-belarra urtebeteko bizia duen belar landarea da eta bi edo hiru arra neurtzera heltzen da. Sustrai 
meheak izaten dituen belar-landare honek, zurtoin biribila eta ildaskatua izan ohi du eta zurtoinaren 
goialdea adarkatua izaten da. Zurtoinaren behealdeko hostoek horzdun ertzak izaten dituzten arren, 
biribilduak eta moztuak izaten dira eta goialdea pinatua izaten dute. Loreak txikiak eta zuri-horixkak 
izaten dira. Hain usain gozoa ematen duen landare hau udan loratzen da. Loreak zazpi eta hamalau 
arteko erradio taldeak eginez hazten dira. Fruitua bi ale iletsuz osatutako arrautza txiki baten 
antzekoa izaten da. Anis-belarra sakabanaturik hazten da eta, inoiz han edo hemen ikus badaiteke 
ere, gaur egun landatu egiten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Txizari ezin eustea dagoenerako, bizigarria, digestio-laguntzailea eta emalege mingarrietarako. 
 

Erabilerak 
 
Txizari ezin eustea dagoenerako: txizari eusteko zailtasunak daudenean honako hau egiten da: 
anis-belarra, berbena eta azitraia koilarakada txiki bana nahasi ondoren, ur irakinera bota eta bost 
minututan infusioa egiten utzi. Gauero, ezti apur batekin gozatuta, kikara bete edan. 
Bizigarria, digestio-laguntzailea eta emalege mingarrietarako: digestioak hobeto egiteko, emalege 
mingarrietarako eta bizigarria behar dugunean, ondorengo infusioa edatea ona izaten da: bi edo hiru 
koilarakada anis-belar fruitu irakiten dagoen litro bat uretara bota, eta pare bat minututan infusioa 
egin. Infusioa iragazi eta egunero kikarakada bat edo bi edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta fruituak. 
 
 

 



Aranondoa 
 

Prunus domestica 

 
Aranondoa sustrai sakontxoak dituen fruitu-zuhaitza da. Zuhaitz honen enborra zuzena izaten da, eta 
enborraren goiko aldetik adar tenteak irteten dira. Hostoak zerra itxurakoak eta luzangak izaten dira, 
eta adarretan leku berean ezker-eskuin txandaka hazten dira. Aranondoa udaberrian loratzen da, eta 
loraldian irteten diren luku erako loreek, arrosa koloreko bost lore-hosto izaten dituzte. Hain ezaguna 
den fruitua, arana, urtsua eta azal fin eta gogorrekoa izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Idorrerirako eta heste-zizareen kontra. 
 

Erabilerak 
 
Idorrerirako: kasu honetarako eta ondorioak arin nabaritzeko, otordu bakoitzaren ostean pare bat 
aran jatea nahikoa izaten da. Fruitua sasoiz kanpo baldin badago, nahikoa izaten da aran lehorrekin 
egitea. 
Zizareen kontra: kasu honetarako honako txaplata hau egitea gomendatzen da: eskukada bete hosto 
lehor txikitu. Hortik hiru koilarakada hauts hartu eta ozpina bota, ahia egin arte. Gauean gaixoari ahia 
sabelpean ipini eta txaplata gau osoan ipinita eduki. Asteko zazpi gauetan egin. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Fruitua eta hosto lehorrak. 
 
 

 



Artemisia mina 
 

Artemisia vulgaris 

 
Artemisia mina metro bat garai izan daitekeen belar landare usaintsua da. Belar landare honen 
zurtoina ildaskatua, tentea eta gorrixka izaten da, eta zurtoinaren muturra adarkatua. Hostoek 
goialdea orlegia izaten dute eta behealdea, izaten duten biloagatik, zurixka. Landare hau udan 
loratzen da, eta loraldian sortzen diren loreak hori-orlegixkak izaten dira. Loreek, lore-buru 
itxurakoak, hosto batzuekin batera, lore-sortak eratzen dituzte. Belar-landare hauek gehienbat 
bailara eta ibai bazterretan ikus daitezke. 
 

Ezaugarriak 
 
Emalegerako, histerismoa baretzeko, izerdiarazlea eta epilepsiarako. 
 

Erabilerak 
 
Emalegerako: landare honen erabilerarik zaharrena, emalege-arazlearena eta emalegeak eragindako 
mina kentzekoa da. Ikus izerdiarazlearen erabilera. 
Histerismoa baretzeko: landare hau, garai batean, zenbait histerismo kasu baretzeko erabilia izan zen. 
Ikus izerdiarazlearen erabilera. 
Izerdiarazlea: aipaturiko hiru kasu hauetan, ezagutzen den erabilerarik usuena te eran hartzea da. 
Horretarako, litro bat uretarako, bost eta hamar gramo hosto eta lore erabili. 
Epilepsiarako: epilepsiaren kontra erabiltzeko, hauts bihurtutako sustraiak erabili izan dira. Koilara 
bete hauts baso bete uretara bota eta, nahasi ondoren, edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak, hostoak eta loreak. 
 
 

 



Asentsio-belarra 
 

Artemisia absintium 

 
Asentsio-belarra, zurtoin adardunak izaten dituen zuhaixka da. Zurtoinak aurreko urteko urtadar 
lehorretatik sortzen dira, eta 80 zentimetro luze izan daitezke. Hostoak zatituak, bigunak, iletsuak eta 
zilar kolorekoak izaten dira. Asentsio-belarraren loreak, txikiak, horiak eta ugariak, lore-buruetan luku 
erara hazten dira. Zuhaixka hau lurralde lehor eta elkorretan landatu gabe hazten da. Ardogintzan 
antzinatik erabili izan da eta, gaur egun ere, ardoa, likoreak eta gosegarriak egiteko oso erabilia da. 
Zuhaixka honek duen toxikotasunagatik, zenbait herritan, gaur egun ere, bere erabilera zigortuta 
dago. Asentsio-belarra udan loratzen da, eta loraldian hazten diren loreak usain gogorrekoak eta 
zapore mingotsekoak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Urdailerako sendagarria, apetitu-faltarako eta hanturen aurkakoa. 
 

Erabilerak 
 
Urdailerako sendagarria eta apetitu-faltarako: urdailerako sendagarri eta apetitu-faltarako 
bizkorgarri bezala erabiltzeko, hosto eta loreekin tintura egin. Horretarako, bota berrogeita hamar 
gramo hosto eta lore 60 graduko berrehun zentilitro alkoholera, eta hamar egunez beratzen eduki. 
Iragazi eta, ur apur batekin nahasita, hamar tanta edan egunero. 
Artikulazioetarako: artikulazioetako mina baretzeko, bota eskukada bete lore eta hosto litro bat 
uretara, eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi ostean lore eta hosto beroak min daukagun 
azalaren gainean jarri. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Luku erako lore lehorrak eta hostoak. 
 
 

 



Astalarra 
 

Dipsacus fullonum 

 
Astalarra landatu gabeko lur hezeetara oso ondo egokitzen den, eta bi urtetik behin sortzen den 
landare belarkara da. Landare belarkara hau, bi metroko garaiera izatera heltzen da. Astalarrak goitik 
behera sartzen den sustrai lodia izaten du, eta sustraiak hainbat adar horizontal ematen ditu. Landare 
belarkara honi, adartsua eta arteza den zurtoinean zehar hainbat arantza hazten zaizkio. Zurtoina 
erabat tentea eta arantza luzez betea izaten da, eta itxura obalatuko buru bat eginez amaitzen da. 
Hostoak leku berean ezker-eskuin txandaka sortzen dira, eta horzdunak, luzeak eta orlegiak izaten 
dira. Landare hau uztaila eta abuztua bitartean loratzen da, eta garai horretan oso politak izaten diren 
lore urdin eta arrosak sortzen dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Artritiserako, azido urikorako eta hidropesiarako. 
 

Erabilerak 
 
Artritiserako, azido urikorako eta hidropesiarako: zatitu berrogei gramo sustrai lehor, bota litro bat 
uretara, eta irakiten eduki hamabi minututan. Iragazi eta egunean zehar bi aldiz edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak. 
 

 



Asuna 
 

Urtica dioica 

 
Landare bizkor hau metro eta hogei zentimetroko garaiera izatera heltzen da. Asunak zurtoin iletsua 
eta tentea izaten du. Hostoak, obalatuak eta zerradunak, zurtoinean gero eta gorago dauden 
neurrian, estuagoak izaten dira. Landare bizkor hau udan loratzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Sudurreko odoljarioetarako, hipertentsiorako eta artritiserako. 
 

Erabilerak 
 
Sudurreko odoljarioetarako: sudurreko odoljarioa gelditzeko sudur zuloetan asunaren zukua eman. 
Hipertentsiorako: bota litro eta erdi uretara berrogeita hamar gramo zurtoin eta hosto, eta litro bat 
ur gelditu arte irakiten izan. Irakinaldia amaitutakoan, likidoa iragazi eta norbere gustura azukreaz 
zein eztiaz gozatu. Egunean hiru kikarakada edan. 
Artritiserako: irakiten den baso bete uretara hiru koilara txiki hosto bota, eta hiru edo lau minutuko 
infusioa egin. Infusioa egina dagoenean iragazi, nahi den beste azukre bota, eta egunean hiru 
kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta zurtoinak. 
 
 

 



Aza 
 

Brassica oleracea 

 
Landare belarkara hau, sukaldaritzan duen garrantziagatik, aspaldidanik asko landatu da. Azak sustrai 
bertikala eta sendoa izaten du. Landare belarkara honi, adaxkatsua den zurtoina gorantz doan 
heinean, gogorrago egiten zaio. Hostoak orlegi argiak, handiak eta zain mamitsudunak izaten dira. 
Loreak, kandundunak eta kolore hori argikoak izaten direnak, bukaeran lore-sortak osatuz biltzen 
dira. Landare hau udaberritik aurrera loratzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Zirrosirako, disenteriarako, hesteetako gaixotasunetarako, anginetarako, ahots-galtzeetarako, 
bronkioetako gaixotasunetarako, heste-zizareak botatzeko, erreumarako, hezuerirako, 
muskuluetako minetarako, barizeetarako eta ziatikarako. 
 

Erabilerak 
 
Zirrosirako, disenteriarako eta hesteetako gaixotasunetarako: gaixotasun hauetarako, ipini landare 
honen hiru edo lau hosto litro bat uretan eta hamar minutuko egosketa egin. Egosketa amaitutakoan, 
iragazi eta egunero bi edo hiru kikarakada edan. Udaberrian bost kikarakada ere edan daitezke. 
Anginetarako, ahots-galtzeetarako, bronkioetako gaixotasunetarako eta heste-zizareak botatzeko: 
kasu hauetarako, lehenik eta behin xarabea egin. Horretarako, aza bat zukutu ondoren, zukuari 
azukre edo ezti kantitate bera gehitu eta ondo nahasi. Edaria bi minututan irakiten eduki, hozten utzi 
eta egunero bost koilarakada edan. Baldin xarabea haurrei eman behar bazaie, bi koilarakada nahikoa 
izaten dira. 
Erreumarako, hezuerirako, muskuluetako minerako, barizeetarako eta ziatikarako. azaren hostoak 
berotu. Horretarako, nahikoa izaten da etxeko plantxarekin hostoak plantxatzea. Hostoak, bero 
daudenean, kapaz kapa ipini eragin beharreko tokian. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 

 



Azeri-buztana 
 

Equisetum sp. 

 
Azeri-buztana hirurogeita hamar zentimetro inguruko luzera izan dezakeen landarea da. Lurra 
indarrez hartzen duen landare honen sustraia ez da oso sakona izaten. Zurtoina mehea, biribila, 
tentea eta barrutik hutsa izaten da, eta behetik goraino eraztunez beterik egoten da. Eraztunak bata 
bestearengandik zentimetro gutxira egoten dira. Eraztun guztietatik, orlegiak izaten diren 
orratz-hosto meheak ateratzen dira. Landare honi izena orratz-hostoek hartzen duten itxuratik 
datorkio. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa, garbitzailea, tuberkulosirako, hemorroideetarako eta sudurreko  
odoljarioetarako. 
 

Erabilerak 
 
Diuretikoa eta garbitzailea: bi kasu hauetarako, zatitu hirurogei gramo landare lehor, bota litro erdi 
uretara, eta hogeita bost minututan irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura azukreztatu, eta 
goizean, eguerdian eta gauean kikara bete edan. 
Tuberkulosirako: kasu honetarako aurrekoan aipatu den gauza bera egin. Likidoa egunean hartzen 
diren beste likidoekin (urarekin zein zukuekin) nahasita edan. 
Hemorroideetarako eta sudurreko odoljarioetarako: zatitu hirurogei gramo landare, bota litro erdi 
uretara, eta hamabost minututan irakiten eduki. Haridun konpresak hartu eta, likidoan busti ondoren, 
hemorroideak kontuz-kontuz busti. Sudurreko odoljarioetarako, aurrean aipatu den likido bera egin 
eta kotoi apur bat likidoan busti ondoren, kotoia sudur barruan eduki, odol jarioa gelditu arte. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Landare osoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Azitraia 
 

Satureja montana 

 
Azitraia kolore orlegi iluneko hosto txiki, mehe eta puntazorrotzak izaten dituen landare belarkara da. 
Azitraiaren loreak txikiak eta zuri-arrosak izaten dira, eta lore-sortak eginez hazten dira. Loreak, 
hartzen duten itxuragatik eta ematen duten usain gozoagatik, etxeko lorategietan eta loreontzietan 
oso estimatuak izaten dira. Azitraia berez agertzen da herrialde epeletako oso lurralde elkorretan. 
Landare belarkara hau udan loratzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Beherakorako eta heste zizareak botatzeko. 
 

Erabilerak 
 
Beherakorako: beherakoa dagoenerako, landare belarkara honen infusioa edatea oso erremedio ona 
izaten da. Horretarako, hosto eta lore zatitu batzuk kikara batean ipini eta kikara ur irakinarekin bete. 
Itxaron hiru edo lau minututan, iragazi eta azukreztatuta edan. Komenigarria izaten da egunean lau 
edo bost infusio edatea. 
Heste zizareak botatzeko: azitraia heste-zizareen kontra erabiltzeko, honako hau egin: litro bat uretan 
hogei gramo hosto ipini eta bi minututan irakiten eduki. Iragazi, gozatu eta epel dagoela edan. Infusio 
litro hori egunean zehar edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta loreak, zatituak eta lehorrak. 
 
 

 



Baba 
 

Vicia faba 

 
Baba, metro bateko garaiera izan dezakeen landare belarkara da. Orlegi-grisaxka izaten den zurtoina 
lodia, ildaskatua eta nahiko adaxkatsua izaten da. Hostoak pozoitsuak, orlegi-urdinxkak eta eliptikoak 
izaten dira. Loreek tximeleta itxura izaten dute, orban beltzak izaten dituzte eta arrosaxkak eta 
usaintsuak izan ohi dira. Fruituak, hamasei zentimetro inguruko leka barruan agertzen diren hazi 
orlegi-zurixkak izaten dira. Haziak, bestalde, zapalak izaten dira, eta askorentzat elikagai preziatu. 
Landare hau udaberrian loratzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa, erreumarako, azaleko gaitzetarako, buruko minerako, koliko nefritikoetarako, 
hidropesiarako, txizaren eta giltzurrunetako infekzioetarako, erpuruetarako eta erlakaiztenetarako. 
 

Erabilerak 
 
Diuretikoa: bota hamabost gramo lore lehor litro bat uretara eta bost minututan irakiten eduki. 
Likidoa nahi den beste azukre edo eztirekin gozatu, eta egunean lau kikarakada edan. 
Erreumarako, azaleko gaitzetarako, buruko minerako eta koliko nefritikoetarako: berrogei gramo 
hosto litro bat uretan ipini, eta bost minututan irakiten eduki. Likidoa egunean hiru aldiz edan. 
Hidropesiarako: aurrekoan esandakoa egin, baina kasu honetarako likido kantitate handiagoak edan. 
Txizaren eta giltzurrunetako infekzioetarako: litro bat uretan hogeita bost gramo leka egosi. Hamar 
minutuko egosketa egin, iragazi eta egunean basokada bi edan. Basokada bat goizez eta bestea gauez 
edatea litzateke hoberena. 
Erpurukoetarako: bota hamabost gramo hosto irakiten den uretara, eta denbora apur batean irakiten 
eduki. Likidoa apurtxo bat epeltzen denean, erpurukoa duen hatza likidora sartu, eta hiru edo lau 
minututan bertan eduki. Likidoa hozten denean berriro berotu eta gauza bera egin. Komenigarria da 
esandakoa egunean hiru edo lau aldiz egitea. 
Erlakaiztenetarako: bota kikara bete ur lapiko txiki batera eta irakiten ipini. Lapikora eskukada bat 
lore bota, eta ur guztia lurrundu arte irakiten eduki. Ur guztia lurrundutakoan, loreak gaza biren 
artean ipini, eta gaza erlakaiztenetan jarri. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak, hostoak eta lekak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



Basilikoa 
 

Ocimun basilicum 

 
Landare belarkara hau, sortzez tropikoko herrialdeetakoa dena, bere osotasunean oso usain gozokoa 
da. Basilikoaren hostoak zabalak eta orlegi argiak izaten dira. Landare honek ematen dituen loreak, 
oso txikiak eta zuri edo arrosaxkak izaten dira. Basilikoa, sukaldaritzan haragia prestatzeko zein sopak 
egiteko, oso antzinatik erabiltzen da. Landare hau udan loratzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Urdaileko neurosirako, espasmoen aurkakoa, desinfektagarria, hanturen aurkakoa, ilerako eta 
dietetikarako. 
 

Erabilerak 
 
Urdaileko neurosirako eta espasmoen aurka: urdaileko neurosirako eta espasmoak sendatzeko 
landare honekin egindako infusioak edaten dira. 
Desinfektagarria eta hanturen aurkakoa: gargara desinfektagarriak egiteko eta ahoko hanturak 
sendatzeko landare honen infusio ura erabiltzen da. 
Ilerako: ilearen erortzea geldiarazteko, ilea garbitu ondoren, basilikoaren zukuarekin buru-azala 
igurtzi eta zukua bost minututan emanda eduki. 
Dietetikarako: saltsak, gisatuak eta haragi errea prestatzeko oso erabilia da. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta loreak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



Belarmintza 
 

Aloe sp. 

 
Belarmintza hosto iraunkorreko landarea da, eta amañilili lila familiakoa. Hostoak haragitsuak eta 
luzeak izaten dira, eta zurtoinaren  beheko aldetik ateratzen dira. Zurtoinaren amaieran, gorriak edo 
batzuetan zuriak izaten diren loreak lore-burua eginez hazten dira. Landare honek lor dezakeen 
garaierarik handiena hiru metro izaten da. Belarmintzak orlegitzerik handiena hartzen duenean 
gomendatzen da hostoak moztea, eta, hostoak moztu ondoren, eguzkitan utzi behar dira, lehor 
daitezen. 
 

Ezaugarriak 
 
Purgagarria eta gosegarria. 
 

Erabilerak 
 
Purgagarria eta gosea eragiteko: bi kasu hauetarako, zatitu hogei gramo hosto lehor, lapiko batean 
ipini eta irakiten den litro bat urekin infusioa egin. Infusioa gauean hartzen bada, purgagarriaren 
eragina hurrengo goizean nabarituko da. Bestalde, landare honen erabilerak izan dezake eragin 
kaltegarririk. Horregatik, garrantzitsua da honako gomendio honi jarraitzea: emalegea duten edo 
haurdun dauden emakumeei, ez haurrei, ezta hemorroideak dituztenei ere, ez zaie landare honekin 
egindako ezer eman behar. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 
 

 



Berakatza 
 

Allium sativum 

 

Landare belarkara hau gure herrialdean zein munduko beste edozeinetan oso ezaguna da. Berakatzak 

edo baratxuriak dituen ezaugarriengatik sukaldaritzan maiz erabiltzen da. Hirurogeita hamar 

zentimetroko garaiera izatera hel daitekeen landare honek, behealdean, leunak, luzeak eta estuak 

izan ohi diren hostoak izaten ditu. Berakatzari edo baratxuriari, goialdeko azken hostoen artetik, 

ginbail itxura duten lore zuri orlegixkak hazten zaizkio. Zapore eta usain berezia duen berakatza, bata 

bestearen ondoan diren zenbait atalez osatutako erraboila da. Gaur egun mundu zabalean barazki 

bezala landatzen bada ere, izatez, berakatza herrialde epeletakoa da. 

 

Ezaugarriak 
 
Erreumarako, ezkabiarako eta hazterirako, gosegarria, bizigarria, bizkorgarria, diabeterako, 

ahotserako, gorroak botatzeko, heste zizareak botatzeko, teniarako , garatxoetarako , gogorgune eta 

maskurretarako , ziztada eta eztenkadetarako . 

 

Erabilerak 
 
Erreumarako: erreumaren mina kentzeko, berakatza honako era honetara erabilia izan da: bost edo 

sei atal birrindu eta birrinketa eztiarekin nahasi. Lortutako orea mina sentitzen den lekuan igurtzi eta 

zabalduta eduki. 

Ezkabiarako eta hazterirako: ezkabia eta hazteri kasuetarako, berakatz atalak birrindu eta orea eragin 

beharreko inguruan zabalduta eduki. 

Gosegarri, bizigarri eta bizkorgarria: berakatza gordinik jateak bizitu egiten ditu digestio bideak; 

urdaileko azidoak bizkortu eta jaten denaren digestioa hobetu egiten du. 

Diabetearen aurkarako: diabetea dutenentzat, barautan bi edo hiru berakatz atal gordinik jatea 

erremedio bikaina izaten da. 

Ahotserako eta gorroak botatzeko: ahotsa garbitzeko eta biriketako gorrodun katarroak kentzeko, 

infusio erara erabiltzen da. Infusioa egiteko, kikarakada bat ur irakinerako berakatz atal bat erabili. 

Heste-zizareak botatzeko eta teniarako: haurren zein nagusien heste-zizareen eta teniaren aurka 

erabiltzeko, honako erara erabili: azukrez ondo gozatutako litro erdi esnetara birrindutako berakatz 

atal bat bota eta minutu baten irakiten eduki. Egunean bi edo hiru koilarakada edan. 

Presio arterialerako: presio arteriala jaisteko honako hau egin: berrehun gramo berakatz atal zuritu 

eta zati txikietan moztu ondoren, litro bat ardotara bota eta hamar egunez beratzen eduki. Ardo 

botila egunean behin kontuz-kontuz mugitu. Hamar eguneko beratzea egin ondoren, anbar koloreko 

eta usain gogorra duen likidoa lortuko da. Bazkaldu aurretik hogeita bost tanta edan, ur apur batekin 

nahasita. 



Garatxo, gogorgune eta maskurretarako: garatxo, gogorgune eta maskurretarako, arratsaldez, azala 

kendutako berakatz atal bati zati bat moztu eta zatia eragin beharreko tokian jarri. Horretarako, 

inguruko azala esparatrapuarekin babestu behar da. Berakatz zatia gau osoan eduki ipinita. 

Ziztada eta eztenkadetarako: liztor edo intsektuen eztenkada edo ziztaden ondoriozko hazkura 

kentzeko, nahikoa izaten da berakatz atal bat igurztea. 

 

Zati erabilgarriak 
 
Berakatz atalak. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belarmina 
 

Centaurium erythraea 

 
Belarmina, espeziearen arabera itxura desberdina hartzen duen landare belarkara da. Sustrai txikikoa 
den landare honen garaiera hirurogei zentimetro inguru izaten da. Zurtoina goialdean adarduna eta 
lauki itxurakoa izaten da. Hostoak obalatuak izaten dira, behealdekoak goialdekoak baino handiagoak. 
Lore-sortak eginez taldeak osatzen dituzten loreak moreak izaten dira. Inguru hezeetan eta landetan 
berez sortzen den landare belarkara hau udan loratzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Hesteetako parasitoetarako, anemiarako, jangurarik ez dagoenerako, urdaileko minerako, 
bizkorgarria eta desinfektatzailea. 
 

Erabilerak 
 
Hesteetako parasitoetarako: landare hau hesteetako parasitoen kontra erabiltzeko, era honetara 
erabiltzen da: berrogeita hamar lore lehor litro bat uretan ipini eta hamar minututan egosi. Iragazi 
eta likidoa azukreztatuta edan, egunean hiru kikarakada. 
Bizkorgarria, anemiarako, jangurarik ez dagoenerako eta urdaileko minerako: gaixotasun hauetarako, 
bost gramo hosto lehorrekin eta kikara bete urekin infusioa egin, eta likidoa eztiaz gozatu. Egunean 
bi kikarakada edan. 
Desinfektatzailea: ondorengo erabilera, batez ere azal koipetsua duten pertsonentzat da 
gomendagarria: bota hogeita hamar gramo lore lehor irakiten den litro bat uretara, eta infusioa egin. 
Likidoarekin azala garbitu. 
 
Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta loreak. 
 
 

 



Borraja 
 

Borago officinalis 

 
Sustrai lodi eta sakonduna den landare belarkara hau berrogeita hamar zentimetro luze izan daiteke. 
Landare osoa tenteak eta latzak diren bilo zuriz beteta egoten da, eta bere hostoak orlegi ilunak izaten 
dira. Loreek, hauek ere bilo lazdunez beteak, lore-sortak eratzen dituzte, eta urdinak edo zuriak (eta 
batzuetan bioletak) izaten dira. Borrajak udaberrian izaten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Odol zirkulazio txarrerako, sukarra jaisteko, elgorria, baztanga, pneumonia eta palpitazioetarako, 
erreumarako eta edertasunerako. 
 

Erabilerak 
 
Odol zirkulazio txarrerako: landare hau odol zirkulazioa hobetzeko erabiltzea nahi bada, honako hau 
egin behar da: irakiten den litro bat uretara bota kikara bete lore lehor edo landare txikitu, eta 
infusioa egin. Iragazi eta norbere gustura azukreztatu. Egunean hiru kikarakada edan. 
Sukarra jaisteko, elgorria, baztanga, pneumonia eta palpitazioetarako: bota hogeita hamar gramo 
hosto lehor litro bat uretara, eta hamar minututan irakiten eduki. Irakin duenean, iragazi eta 
azukreztatu. Egunean lau kikarakada edan. 
Erreumarako: bota hamar gramo borraja hosto litro bat uretara, eta zazpi minututan egosi. Iragazi 
eta eztiaz gozatu. Egunean lau kikarakada edan. 
Edertasunerako: landare hau kosmetiko erara erabiltzeko, honako hau egin: irakiten den litro bat 
uretara berrogeita hamar gramo borraja hosto bota, eta infusioa egin. Infusioa, batez ere azala 
sentikor eta narritatua dagoenean da aproposa, bai eta aurpegia edo gorputzeko edozein aldetako 
azala garbitzeko ere. Emoliente eta lasaigarri bezala erabiltzeko ere oso egokia da. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak eta hostoak. 
 

 
 



Eguzki-lorea 
 

Carlina sp. 

 
Berez sortzen den landare honek bi urte behar ditu bere osotasunean hazteko. Lehenengo urtean, 
kolore orlegi argikoak izaten diren oinarriko hosto luze eta zabalak ematen ditu. Herrestariak izaten 
diren oinarriko hostoek ertz muxarratuak izaten dituzte, eta arantzadunak izaten dira. Bigarren 
urtean, oinarriko hostoen elkarguneetatik, hirurogeita hamar zentimetro luze izatera hel daitekeen 
zurtoina sortzen da. Loreak, kolore purpura ilunekoak, horia izaten den lore-burutik sortzen dira. 
Eguzki-lorea kareharrizko mendietako larretan aurkitzea da arruntena, eta inguru horietan berez 
hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Gripearen aurka, hotzerirako, katarroetarako, bronkitiserako, sukarra jaisteko, hidropesiarako, 
prostatarako, gosegarria, urdaileko bizkorgarria, gargarak egiteko eta ahoko zaurietarako. 
 

Erabilerak 
 
Gripea, hotzeria, katarroak, bronkitisa, sukarra eta hidropesia dagoenerako, eta prostatarako: kasu 
horietarako guztietarako, honako egosketa hau egiten da: bota berrogeita bost gramo sustrai garbi 
litro eta erdi uretara, eta hamar bat minututan irakiten eduki. Iragazi eta norberak nahi duen erara 
gozatu. Eguerdiko bazkariaren erdian kikarakada bat soilik edan. 
Gosegarria eta urdailerako bizkorgarria: kasu hauetarako, era honetako ardoa erabiltzen da: bota 
laurogei gramo sustrai garbi litro bat ardo zuri arruntera, eta hilabete osoan beratzen eduki. Aipatu 
denbora igarotakoan, iragazi eta likidoa kristalezko botila batean gorde, leku ilun eta freskoan. 
Eguerdiko bazkariaren aurretik kopatxo bat edan. 
Gargarak egiteko eta ahoko zaurietarako: zatitu hogeita bost gramo sustrai garbi eta ipini litro bat 
uretan, eta irakiten eduki hiru edo lau minututan. Iragazi, likidoa epeltzen utzi eta gargarak egin. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak. 
 

 



Eguzki-ihintza 
 

Drosera sp. 

 
Eguzki-ihintza, landare belarkara haragijalea da. Landare honek zuntz beltz gogorrez eratutako 
sustraia izaten du. Eguzki-ihintza zurtoin oso laburrekoa izaten da. Hostoak, erradikalak, lirdingatsuak 
eta luzeak izaten dira, eta hamar zentimetroko diametroa izan dezakeen hosto-erroseta eratzen dute. 
Garoaren itxura hartzen duten eta bilo gorriz beterik izaten diren hostoak likido distiratsuarekin 
beteak dauden guruinetan amaitzen dira. Hosto-errosetaren erditik buztantxo batzuk irteten dira, eta 
buztantxoek zuriak eta txikiak izaten diren loreak sostengatzen dituzte. Fruitua kusku itxurakoa izaten 
da. Landare belarkara hau udazkenean desagertzen da, eta hurrengo urteko udaberrian berriro 
sortzen. Landare honen loraldia ekaina eta abuztuaren bitartean izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Asmarako, katarrorako, sukarra jaisteko eta beherakoetarako. 
 

Erabilerak 
 
Asmarako eta katarrorako: bota hamabost gramo landare irakiten den litro bat uretara, eta infusioa 
egin. Iragazi eta nork bere gustura azukreztatu. Egunean lau edo bost koilarakada edan. 
Sukarra jaisteko: ipini hogei gramo eguzki-ihintz litro bat uretan eta zazpi minututan irakiten eduki. 
Iragazi, likidoari limoi erdiaren zukua nahasi eta egunean hiru kikarakada edan. 
Beherakoetarako: bota hogeita bost gramo eguzki-ihintz landare litro bat uretara eta hamar 
minututan irakiten eduki. Iragazi eta egunean hiru edo lau basotxokada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Landare osoa. 
 

 



Elorri zuria 
 

Crategus monogyna 

 
Elorri-zuria lau edo bost metro garai izan daitekeen zuhaixka da. Elorri-zuriari, urteekin, azaleko 
kolorea aldatuz joaten zaio. Gaztea denean azala leuna eta gris kolorekoa izaten du baina, 
denborarekin, gero eta handiagoak egiten zaizkion arrakalak agertzen zaizkio, eta azala marroi 
koloreko bihurtzen da. Hostoak, orlegiak, deziduak eta ertz horzdunak izaten dira. Loreak zuri-arrosak 
izaten dira, eta bost lore-hosto mehez osaturik egoten dira. Fruitua txikia, kolore gorri-gorrikoa, 
haragitsua eta obalatua izaten da. Fruituak zapore gozoa badauka ere, geza izaten da, eta ez du usain 
handirik izaten. Zuhaixka honek urte osoan ematen ditu fruituak. 
 

Ezaugarriak 
 
Arritmiarako, palpitazioetarako, nerbio tentsiorako, bertigoetarako, loezina dagoenerako eta 
espasmoen aurka. 
 

Erabilerak 
 
Arritmiarako, palpitazioetarako eta nerbio-tentsiorako: kasu hauek sendatzeko, landare hau tisana 
erara erabili izan da: zatitu hosto batzuk, kikara bete ur irakinera bota eta epeltzen utzi. Tisana 
epeltzen denean, iragazi eta nork bere gustura azukreztatu. Eguerdiko eta gaueko otorduetan, 
zurrutadaka edan. 
Bertigoetarako, loezina dagoenerako eta espasmoen aurka: bota hogei gramo hosto eta fruitu 
70 graduko berrehun zentilitro alkoholetara, eta astebetean beratzen eduki. Beratzea amaitutakoan, 
iragazi eta hogeita hamabost tanta kikara txiki bete uretan nahasita edan. Komenigarria izaten da 
gauez edatea, ohera joan baino lehen. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak, hostoak eta fruituak. 
 

 



Ereinotza 
 

Laurus nobilis 

 
Zuhaitz hau zortzi metro garai izatera hel daiteke. Ereinotzaren azala leuna eta beltza izaten da, eta 
zura hori argia. Ereinotza hosto iraunkorreko zuhaitza da, eta hostoak peziolatuak, ertz uhindunak 
eta oso usaintsuak izaten dira. Hostoen goialdeak kolore orlegi ilun eta distiratsua izaten du, eta 
behealdea ere orlegia izaten da, baina distirarik gabea. Ereinotzak udaberrian izaten du loraldia, eta 
garai horretan lore txiki eta horiak sortzen dira. Zuhaitz honen fruitua baia beltza izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Digestio zailetarako, erreumarako eta ubelduretarako. 
 

Erabilerak 
 
Digestio zailetarako: bota hogei gramo hosto irakiten den litro bat uretara. Hiru edo lau minututan 
bare utzi ondoren, iragazi. Nork bere gustura azukreztatu, eta egunean bi aldiz edan. 
Erreumarako eta ubelduretarako: kikara bete baia lehorri bota oliba olioa, kikara bete arte. Kikarako 
baia eta olioa hogei egunez beratzen eduki. Beratze aldia igarotakoan, baiak kikaran bertan birrindu. 
Kikarako baia birrinduak eta olioa iragazi, eta iragazte olioarekin, hobetu nahi den azala igurtzi. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta baiak. 
 
 

 



Eukaliptoa 
 

Eucaliptus sp. 

 
Eukaliptoa ehun metro garai izatera hel daitekeen zuhaitza da. Zuhaitz honek lauki itxurako sustraiak 
izaten ditu. Eukaliptoaren azala grisa izaten da. Enborrak amaieran egiten duen adaburua piramide 
itxurakoa izan ohi da. Hostoak orlegiak, distiratsuak eta zintzilikatuak, lantza itxurakoak eta usaintsuak 
izaten dira. Zuhaitz honi udazkenean egiten duen loraldian ateratzen zaizkion loreak zurixkak izaten 
dira. Fruituak, usaintsuak eta zapore mingotsekoak, kanpai txiki baten itxurakoak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Asmarako, bronkioetarako, katarroa kentzeko, ahots-galtzeetarako eta eztarriko narritaduretarako. 
 

ERABILERAK 
 
Asmarako, bronkioetarako eta katarroa kentzeko: zatitu hogeita bost gramo hosto lehor, bota irakiten 
den litro bat uretara eta minutu pare bateko infusioa egin. Iragazi, norberak nahi duen beste azukre 
bota eta egunean hiru kikarakada edan. Gomendagarria izaten da, ohera joan baino lehenago, 
eukalipto hostoen lurruna arnastea. 
Ahots-galtzeetarako eta eztarriko narritaduretarako: bota hogeita bost gramo eukalipto hosto, hamar 
gramo erregaliz eta malba zuriaren sustrai apur bat litro bat uretara, eta hiru minututan irakiten 
eduki. Iragazi eta nork bere gustura azukreztatu. Egunean bi kikarakada edan, bata goizean eta bestea 
arratsaldean. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 

 



Gorostia 
 

Ilex aquifolium 

 
Arruntena gorostia zuhaixka itxuran ikustea bada ere, zuhaitz adarkatua izatera ere hel daiteke. 
Zuhaitz itxuran, gehienez ere bost metro garai izatera heltzen da. Hostoak, orlegi ilun distiratsuak 
direnak, lantza obalatuak, larrukarak eta apur bat uhinduak diren glabroak izaten dira. Hostoek punta 
zorrotza eta gogorra izaten dute. Loreak, bestalde, zurixkak izaten dira, eta adarra eta hostoaren 
elkargunean hazten dira. Fruitua, ilarraren tamainakoa, kolore gorri bizikoa izaten da. Gorostia 
basoetan berez ernetzen den zuhaitza da eta, itxura politekoa denez, Gabonetan batik bat, etxea edo 
lorategia apaintzeko oso estimatua izaten da. Zoritxarrez desagertzeko zorian dagoelako, gorostia 
babestutako zuhaixka da. Zuhaitz honek udaberrian ematen ditu loreak, eta azala biltzeko sasoia ere, 
aipatu urtaroa izaten da. Hostoak ordea, udazkenean biltzen dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Digestio astunetarako, gibeleko arazoetarako eta sukarra jaisteko. 
 

Erabilerak 
 
Digestio astunetarako, gibeleko arazoetarako eta sukarra jaisteko: digestio astunetarako, edo 
gibeleko arazoetarako, edo eta sukarra jaisteko, hostoen infusioak erabiltzen dira. Infusioa libragarri 
leuna ere izaten da. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta azala. 
 

 



Garagarra 
 

Hordeum distichon 

 
Garagarra urtebeteko bizia duen eta metro bat garai izatera hel daitekeen landarea da, lastodun 
familiakoa. Landare honen zurtoina luzea, oso mehea eta hutsa izaten da. Hostoak luzeak, estuak eta 
orlegi ilunak izaten ditu. Garagarrak izaten duen bizar bakoitzetik hamabost zentimetro luze izan 
daitezkeen hiru buru txiki ateratzen zaizkio, eta buru txiki bakoitzak lore bana ematen du. Batik bat 
karezko lurretan eta hedadura handiko lurretan ereiten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Hanturadun gaixotasunetarako, tuberkulosiaren aurka, giltzurrunetako eta maskuriko arazoetarako, 
gastritisaren aurka, freskagarria, sukarra jaisteko, diuretikoa, lunbagorako, neuralgietarako eta 
eztarriko hanturarako. 
 

Erabilera 
 
Hanturadun gaixotasunetarako, tuberkulosiaren aurka, giltzurrunetako eta maskuriko arazoetarako 
eta gastritisaren aurka: kasu hauetarako guztietarako honako egosketa egiten da: bota ehun gramo 
garagar litro bat uretara eta hogei minututan irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura azukreztatu, 
eta eguneko hiru otordu garrantzitsuen aurretik, basokada bat edan. 
Freskagarria, sukarra jaisteko eta diuretikoa: honelako arazoetarako honako hau egiten da: bota ehun 
gramo garagar ale litro eta erdi uretara, eta ordu erdiz irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura 
azukreztatu, eta otorduen aurretik zein ondoren kikarakada bat edan. 
Lunbagorako eta neuralgietarako: kasu hauetarako, honako txaplata hau erabiltzen da: baso zabal 
bat ozpin gogorrarekin bete ondoren garagar irina bota, ozpinari ahia nahiko likidoa atera arte. Ahia 
lapiko batean ipini eta apurtxo bat loditu arte irakiten eduki. Gaza baten gainean ipini eta azala ez 
duela erreko uste denean, mina den lekuan jarri. Egunean bi aldiz egin esandakoa. Komenigarria da 
bata eguerdian eta bestea gauean egitea, oheratu baino lehen. 
Eztarriko hanturetarako: bota laurogei gramo garagar litro bat uretara, eta hogeita bost minututan 
irakiten eduki. Iragazi, ezti apurtxo batekin gozatu, eta epel dagoenean gargarak egin. Gargarak 
egunean bi edo hiru aldiz egin. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Garagar alea. 
 

 



Gereziondoa 
 

Pranus padus 

 
Gereziondoa hamabost metro garai izan daitekeen adar gogorreko zuhaitza da. Gereziondoaren 
hostoak obalatuak eta orlegiak izaten dira, eta urtebeteko bizia dutenez, neguan erori egiten dira. 
Kostaldeko gereziondoak martxoaren amaieran loratzen dira; barrualdekoak, ordea, berandutxoago. 
Loraldian sortzen diren loreak zuri-gorrixkak izaten dira. Fruitua (geriza) haragitsua, gozo-garratza eta 
gorria izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa, katarroa kentzeko, artritiserako, hezuerirako, ikteriziarako eta sukarra jaisteko. 
 

Erabilerak 
 
Diuretikoa eta katarroa kentzeko: bota ehun eta berrogeita hamar gramo gerezi buztantxo litro erdi 
uretara, eta hamar minututan egosten eduki. Iragazi, azukreaz zein eztiaz gozatu, eta egunero hiru 
kikarakada edan. Aipatu edariak gorputzean eragina izan dezan, gutxienez hamar egunez edan behar 
da jarraian. 
Artritiserako, hezuerirako eta ikteriziarako: irakiten eduki ehun gramo gerezi buztantxo bost 
minututan litro bat uretan, eta likidoa egunean zehar edan. 
Sukarra jaisteko: bota hogeita hamar gramo gerezi buztantxo eta berrogeita hamar gramo gereziondo 
azal litro bat uretara, eta hamabost minututan irakiten eduki. Irakindako likidotik bi basokada edan 
egunero, hiru egunez jarraian. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Gereziondoaren azala eta gereziaren buztantxoak. 
 
 

 



Gurbitza 
 

Arbutus unedo 

 
Gurbitza hiru metro garai izatera hel daitekeen landare belarkara da. Landare honen sustraiak 
sakonak izaten dira, eta sustraietatik tenteak diren zurtoinak irteten dira. Gurbitzaren adarrak estuak 
eta gorriak izaten dira, eta hostoak orlegiak, horzdunak eta iraunkorrak. Udazken hasierako loraldian 
zurixkak izaten diren kanpai txiki itxurako loreak hazten dira, eta loreek sortzen dituzten fruituak, 
barruan haziak izaten dituzten baia haragitsuak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Beherakorako eta gibeleko oklusioetarako. 
 

Erabilerak 
 
Beherakorako: irakiten eduki berrogei gramo hosto litro bat uretan, hiru edo lau minututan. Iragazi, 
norbere gustura azukreztatu, eta egunero hiru kikarakada edan, bi egunez jarraian. 
Gibeleko oklusioetarako: bota hogeita bost gramo hosto litro erdi uretara eta hamabost minututan 
irakiten eduki. Iragazi eta egunean hiru kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 
 
 

 



Horma-belarra 
 

Parietaria sp. 

 
Horma-belarra zurtoin gorria, estua, zarratua eta iletsua duen landare bizkorra da. Hostoak, txikiak 
eta atzealde iletsudunak, txandaka hazten dira. Loreak hostoen elkarguneetatik ateratzen dira eta 
orlegixkak edo gorrixkak izan daitezke. Fruituak, hazi bakarrekoak eta beltz distiratsuak, lehorrak eta 
oso txikiak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Zaurietarako, erlakaiztenetarako, giltzurrunetarako, behazun-harrietarako, bronkitiserako, likido 
erretentziorako eta nefritiserako. 
 

Erabilerak 
 
Zaurietarako eta erlakaiztenetarako: hosto batzuk hartu eta gaza batean bildu. Egunean hainbat aldiz, 
zauriaren gainean edo erlakaiztenetan ipini. 
Giltzurrunetarako, behazuneko harrietarako eta bronkitiserako: bota hamar gramo landare lehor 
irakiten den litro bat uretara eta hamar minututan uretan eduki. Iragazi, eztiaz gozatu eta ondorengo 
egunetan kikarakadak edan. 
Likido erretentziorako eta nefritiserako: bota hogeita hamar gramo landare lehor litro bat uretara eta 
hamabost minututan irakiten eduki. Iragazi eta egunean hiru kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Landare guztia. 
 
 

 
 



Huntza 
 

Hedera helix 

 
Huntza, hogeita bost zentimetro garai izatera hel daitekeen, eta zurtoin herrestaria izaten duen belar 
bizkor eta usaintsua da. Huntzari gorantz ateratzen zaizkion adarrak, zurtoin herrestaritik irteten 
zaizkio. Hostoak leunak, bihotz itxurakoak eta kolore orlegi argikoak izaten dira. Belar bizkor honek, 
udaberrian egiten duen loraldian, zurtoin eta hosto elkarguneetatik sortzen ditu loreak. Loreak 
5 lore-hostoz osaturik egoten dira, eta lila edo arrosa argiak izaten dira. Fruituak, udazkenean heltzen 
direnak, kapsulatuak, biribilak eta mingotsak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Eztulerako, bronkioetako hanturarako eta zelulitiserako. 
 

Erabilerak 
 
Eztulerako: bota hamabost gramo hosto litro bat uretara eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi 
eta nork bere gustura azukreztatu. Egunean lau kikarakada edan. Esandako tratamendua, gehienez 
ere, hiru egunez jarraian egin. 
Bronkioetako hanturarako: hosto eskukada bat hartu eta urarekin ondo garbitu. Mihise batekin 
hostoak ondo lehortu ondoren hostoak birrindu, zukua ateratzeko. Zukutik, egunean bi aldiz eta 
urarekin nahasita, hamar gramo edan. 
Zelulitiserako: kasu honetarako txaplata erabiltzen da. Hori egiteko, birrindu eskukada bete hosto eta 
lore. Lore eta hosto birrinduak mihise batean zabaldu eta eragin beharreko lekuan ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta loreak. 
 

 



Hurritza 
 

Corylus avellana 

 
Hurritza lau edo bost metro garai izatera hel daitekeen, eta astiro hazten den fruitu zuhaixka da. 
Hurra, zuhaixka honen fruitua dena, buru erara, kaliza orlegiaren barruan sartuta hazten da. 
Hurritzak, ondotik ateratzen diren zenbait zurtoin eta urtadar izaten ditu. Hostoak puntan amaitzen 
dira, eta obalatuak, horzdunak eta orlegiak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Ultzeretarako, zaurietarako eta lehorgarria. 
 

Erabilerak 
 
Ultzeretarako eta zaurietarako: ultzera eta zaurietarako, zuhaixka honen hostoak infusio erara 
erabiltzen dira: bota hogeita bost gramo hosto irakiten den litro bat uretara eta hiru edo lau 
minututan infusioa egiten eduki. Iragazi, eta apurtxo bat epeltzen denean eta botikak edo benda ipini 
aurretik, likidoarekin zauriak edo ultzerak garbitu. 
Lehorgarria: lehorgarri bezala erabiltzeko hurritz azalaren egosketa erabiltzen da: bota hogeita hamar 
edo berrogei gramo hurritz azal litro erdi uretara eta hamabost minututan irakiten eduki. Iragazi, nork 
bere gustura azukreztatu, eta egunean zehar kikarakada bat edan. Sustraien azala, enborraren edo 
adarren azala baino eraginkorragoa izaten da. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Azala eta hostoak. 
 
 

 



Ilen kultibatua 
 

Calendula officinalis 

 
Ilen kultibatua, urtebeteko bizia duen landare belarkara da. Arruntena, zurtoina eta adarrak lurrean 
etzanda dituela aurkitzea da. Landare honi, behealdekoak kamutsak eta goialdekoak haragitsuak eta 
iletsuak izaten diren hostoak, txandaka irteten zaizkio. Loreak laranja-horixkak izaten dira, eta 
amaieran lore-burua eginez, zurtoinaren amaieratik irteten dira. Kuriositate gisa, honakoa: ilen 
kultibatuaren loreak goizeko zortzi eta erdiak edo bederatzi eta erdiak aldera zabaltzen dira, eta 
arratsaldeko bostak inguruan itxi egiten dira. Landare belarkara honen fruitua txalupa makurtuaren 
itxurakoa izaten da, eta fruituak arantzak (8) izaten ditu bi alboetan. Landare belarkara honek loraldia 
urte osoan egiten du. 
 

Ezaugarriak 
 
Urdaileko karranpetarako, okadak geldiarazteko, sukarra jaisteko, emalegerako, hesteetako 
minerako, maskurretarako, garatxoetarako eta edertasunerako. 
 

Erabilerak 
 
Urdaileko karranpetarako eta okadak geldiarazteko: bota bi gramo lore litro laurden uretara eta hiru 
minututan irakiten eduki. Likidoa iragazi, azukreztatu eta egunean hiru basotxokada edan. 
Sukarrera jaisteko: bat-bateko sukarra jaisteko infusioa egiten da loreekin. Horretarako, bota 
berrogeita hamar gramo lore irakiten den litro bat uretara. Infusioa epeldu denean azukreztatu edo 
eztiaz gozatu, eta egunero basotxokada bat edan. 
Emalegerako eta hesteetako minerako: kasu hauetarako, honako tintura hau egiten da: bota 
hamabost gramo lore 60 graduko alkoholetara eta zortzi egunez alkoholetan eduki. Zortzigarren 
egunean, likidoa iragazi eta kristalezko botila batean gorde. Likidotik, egunero eta ur apur batekin 
nahasita, hamar tanta edan. 
Emalege mingarrietarako, aurrerago esan dena egin eta emalegea agertu baino zazpi egun lehenago 
hasi tantak edaten. 
Maskurretarako eta garatxoetarako: kasu hauetarako, txaplata egin bi gramo landare zukurekin eta 
sei gramo gurin urturekin. Txaplata egunean behin baino ez da ipini behar, eta ipintzen denetik 
ordubetera kendu. 
Edertasunerako: azaleko arazoetarako oso egokia izaten da landare honekin egindako tintura. 
Horretarako, garbitu eragin beharreko azala tinturarekin. Tintura, emalege eta hesteetako minerako 
azaldu den bezala egiten da. Honako honetan erabiliko diren neurriak hauek izango dira: irakiten 
eduki den uraren hiru laurden eta tintura laurden bat. Aipatu tinturari zink herdoila, usaintsua ez den 
baselina eta lanolina nahasi behar zaizkio. Edari berrian mihise zatitxoa busti eta azal garbia estali. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak eta hosto freskoak. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indaba 
 

Phaseolus vulgaris 

 
Indaba, mota askotakoa izan daitekeen landare belarkara da. Mehea eta makala izaten den zurtoina 
lau metro garai izatera hel daiteke. Adaxka bakoitzetik hazten zaizkion hiru hostoak bihotz itxurakoak 
eta handiak izaten dira. Indabaren lore zurietatik ateratzen diren fruituak, indabak, puntan hasi eta 
amaitzen diren leka zapalaren barruan egoten dira. Indabak, batzuentzat jaki preziatuak direnak, 
espeziearen arabera kolore desberdinekoak izan daitezke. 
 

Ezaugarriak 
 
Hidropesiarako, erreumarako, diabeteserako eta diuretikoa. 
 

Erabilerak 
 
Hidropesiarako eta erreumarako: bota hogei gramo leka lehor bi litro uretara, eta litro erdi ur gelditu 
arte irakiten eduki. Iragazi, gozatu eta egunean zehar edan. 
Diabeteserako: bota hamabost gramo leka lehor, bost gramo asun eta bost gramo perrexil heze litro 
erdi uretara, eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi eta likido basotxokada bakoitzari limoi baten 
zukua bota. Egunean zehar bi basotxokada edan, astiro-astiro. Komenigarria da edaria bazkarien eta 
afarien aurretik edatea. 
Diuretikoa: zatitu koilarakada handi bete leka lehor eta berrehun eta berrogeita hamar zentilitro 
uretara bota. Edaria bost minututan irakiten eduki. Iragazi eta egunean hiru kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Lekak. 
 

 



Intxaurrondoa 
 

Juglans regia 

 
Usain atsegina ematen duen zuhaitz eder hau hogeita bost metro garai izatera irits daiteke. 
Intxaurrondoaren azala grisa izaten da. Hostoak, zabalak eta handiak, behealdetik belusatuak eta 
goialdetik leunak, distiratsuak eta orlegi biziak izaten dira, eta puntan amaitzen dira. Zuhaitz honen 
fruitua, intxaurra, lehortzen denean galtzen duen oskol bigun eta orlegiaren barruan dagoen beste 
oskol gogor eta marroi baten barruan hazten da. Intxaurrondoa udaberrian loratzen da, beste zuhaitz 
gehienen antzera. 
 

Ezaugarriak 
 
Orbaintzailea, heste-zizareetarako eta sukarra jaisteko. 
 

Erabilerak 
 
Zaurietarako: hosto batzuk garbitu ondoren, birrindu egin behar dira. Lortutako orea gaza biren 
tartean ipini eta zauriaren gainean jarri. Gaza hiru ordurik behin aldatu. 
Heste-zizareetarako: bota hogeita bost gramo intxaur oskol litro bat uretara eta bost minututan 
irakiten eduki. Iragazi, epeltzen utzi eta egunean hiru kikarakada edan. 
Sukarrerako: lau hosto lehor ondo zatitu ondoren, kikara batera bota eta ur irakinaz infusioa egin. 
Infusioa hiru edo lau minututan bare utzi ondoren, iragazi, nork bere gustura azukreztatu, eta 
egunean bi infusio edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, oskolak eta fruitua. 
 
 

 



 

Ipurua 
 

Juniperus communis 

 
Zuhaixka honen zurtoin tentetik zur gorri gogorra ateratzen da. Ipuruaren hostoak orlegiak eta zuriak 
izaten dira, eta loreak hori-zurbilak. Zuhaixka honen fruitua, orlegi-belzkara izaten dena, itxura 
biribilekoa, usaintsua eta mingotsa izaten da. Ipurua Europa osoko mendi harritsuetan hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa. 
 

Erabilerak 
 
Haurdun dauden emakumeek ezin dute ipuruaz egindako inolako infusio edo edaririk edan. 
Diuretikoa: ipini hamabost gramo ipuru baia litro bat uretan eta hamar minututan irakiten eduki. 
Iragazi eta, eguerdiko bazkariaren ostean, kikarakada bat edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Baiak. 
 
 

 



Izeia 
 

Abies  

 
Iparraldeko lur hezeetan maiz ikusten den zuhaitz hau hogeita hamabost metro garai izan daiteke. 
Zuhaitz honen azal griseko enborrak, garatzen doan heinean, kono itxura hartzen du. Izeiaren hostoak 
orratz itxurakoak eta iraunkorrak izaten dira. Zuhaitz honen fruituak adarren puntan hazi eta ia 
zilindrikoak diren pinaburuak izaten dira. Zuhaitz eta landare gehienak bezala, izeiak loraldia 
udaberrian egiten du, eta pinaburuak loraldiaren amaieran hazten hasten dira. Udazkenean izaten 
dute itxurarik osoena. 
 

Ezaugarriak 
 
Erreumarako, artritiserako, katarroetarako, asmarako, marrantarako, laringitiserako, faringitiserako 
eta bronkitiserako. 
 

Erabilerak 
 
Erreumarako eta artritiserako: zuhaitz honen zatiak oso erabiliak izaten dira erreumaren eta 
artritisaren mina baretzeko. Azalak, orratz-hostoek zein edozein zatik odola garbitu egiten dute, eta, 
ondorioz, azala ere bai. Zuhaitz honen zatiekin egindako zenbait prestaketek giltzurrunen lana 
bizkortu egiten dute, eta, era berean, txiza eginarazten dute. Aipatu kasuetarako, bota berrogei 
gramo izei azal bi litro uretara eta hogei minututan irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura 
azukreztatu, eta egunean bi basotxokada edan. 
Katarroetarako, asmarako, marrantarako, laringitiserako, faringitiserako eta bronkitiserako: kasu 
hauetarako guztietarako, izei-lurrunak arnastea, edo bularreko eta buruko izei-lurrunak hartzea 
izaten da komenigarriena. Aipaturikoaz gain, infusio erara erabiltzea ere komenigarria izaten da. 
Horretarako, zatitu kaferako erabiltzen den koilara txiki bete orratz-osto eta bota kikara bete ur 
irakinera. Infusioa bero-bero eta egunean hiru aldiz edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Ernamuinak eta orratz-hostoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Izpilikua 
 

Lavandula sp. 

 
Landare belarkara hau hirurogeita bost zentimetro garai izatera hel daiteke. Izpilikuak zurezko 
zurtoina izaten du, eta orlegi-grisaxka, iletsuak eta lerro-erakoak izan ohi diren hostoak, zurtoinetik 
sortzen dira. Loreak urdin-bioletak izaten dira, eta burua osatuz elkartzen dira. Nahiz eta landarearen 
zaporea mingotsa izan, landare osoak usain gozoa ematen du. Izpilikuak udan egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Urduritasunerako, asmarako, katarroetarako, ahoko zaurietarako, totelka hitz egiten denerako, 
mihiko parasitoetarako, biriketarako bizkorgarria, erreduretarako eta azaleko infekzioetarako. 
 

Erabilerak 
 
Urduritasunerako, asmarako eta katarroetarako: infusioa egin koilara bete hosto zatiturekin eta 
irakiten den kikara bete urekin, eta hamabost minutu ingurutan ontzia estalita eduki. Iragazi eta nork 
bere gustura azukreaz zein eztiaz gozatuta edan. Edariak gorputzean eragina izan dezan, egunean bi 
infusio edan. 
Ahoko zaurietarako, totelka hitz egiten denerako eta mihiaren paralisietarako: bota bi koilarakada 
lore kikarakada bete ur irakinera, eta hozten utzi ondoren, iragazi. Horrekin gargarak egin, gutxienez 
egunean hiru aldiz. 
Biriketarako bizkorgarria, erreduretarako eta azaleko infekzioetarako: hosto batzuk birrindu ondoren, 
birrinketa oliba-olio apur batekin nahasi, eta eragin beharreko lekuan txaplata erara ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 

 



Jasmina 
 

Jasminum officinale 

 
Oso usain ona duen zuhaixka honek zortzi metro luze izatera hel daiteken zurtoin igokaria izaten du. 
Zurtoinetik orlegiak diren eta puntan amaitzen diren hosto ugari irteten dira. Jasminaren loreak, 
zuriak edota horiak, finak eta usaintsuak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Buruko minerako, eztulerako, bronkitiserako, biriketako katarrorako, asmarako, bularreko 
gaixotasunetarako, erreumarako eta artritiserako. 
 

Erabilerak 
 
Buruko minerako: zatitu hogeita bost gramo lore eta bota 70 graduko berrogeita hamar zentilitro 
alkoholetara. Edaria astebetean alkoholetan eduki ondoren, iragazi eta likidoa kristalezko botila edo 
ontzi batean gorde. Alkoholetan egon diren loreak beste ontzi batera eraman, eta 70 graduko 
berrogeita hamar zentilitro alkoholetan beste astebetean eduki. Aipatu denbora igarotakoan, iragazi 
eta azken likidoa lehenengo likidoarekin nahasi. Egunean bi aldiz hamar tanta edan, ur apurtxo 
batekin nahasita. 
Eztulerako: kasu honetarako, buruko minerako azaldutako edari bera egin; baina oraingo honetan, 
hamabost tanta edan. 
Bronkitiserako eta biriketako katarrorako: aurreko bi kasuetako edari bera egin, baina, oraingo 
honetan, hogei tanta edan. 
Asmarako eta bularreko gaixotasunetarako: bota berrogei gramo lore eta hosto berrehun zentilitro 
uretara eta hamabost minututan irakiten eduki. Iragazi eta eztiaz gozatu, eta egunean hiru edo lau 
kikarakada edan. Edaria bero-bero edan. 
Erreumarako eta artritiserako: bota berrogeita hamar gramo lore 90 graduko ehun zentilitro 
alkoholetara. Edaria astebetean alkoholetan eduki. Likidoa iragazi, eta min daukagun lekua likido apur 
batekin igurtzi. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak. 
 

 



Jengibrea 
 

Zingiber officinale 

 
Jengibrea erraboila itxurako errizoma haragitsua izaten duen landare belarkara da. Landare honi, 
lurrean zehar hazten zaion errizomatik, urtero adar berriak irteten zaizkio. Jengibrearen zurtoinak bi 
eratakoak izan daitezke: batzuk metro bat garai izan daitezkeen zurtoin luzeak izaten dira, 
asimilaziozkoak izaten direnak; eta besteak, laburrak. Azken horiek ez dira hogeita bost zentimetro 
izatera heltzen, eta ugalketarako izaten dira. Hostoak lekatzaileak eta peziolatuak izaten dira. Landare 
belarkara honek ematen dituen lore granateak, burua osatuz sortzen dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Erreumarako, ziatikarako, buruko minerako, begiak lausotzen direnerako, ikusmena argitzeko, 
begietako orbainetarako, pleuresiarako eta bularreko gaixotasunetarako. 
 

Erabilerak 
 
Erreumarako, ziatikarako eta buruko minerako: arto-irin eta jengibre sustrai neurri berak nahasi. 
Nahasketari ur bero apur bat bota, ore lodia egiteko. Ore lodia txaplata erara ipini mina dagoen 
lekuan. 
Begiak lausotzen direnerako, ikusmena argitzeko eta begietako orbainetarako: ipini bost gramo 
sustrai berrehun eta berrogeita hamar zentilitro uretan eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi, 
eta likidoa apurtxo bat epeldu denean, begiak garbitzeko erabili. Egunean bi aldiz, goizez eta 
arratsaldez, egin beharko litzatekeen garbiketa egiteko, komenigarria izaten da kotoi apur bat 
erabiltzea. 
Pleuresiarako eta bularreko gaixotasunetarako: nahasi hamar gramo sustrai hauts, bost gramo 
piperbeltz beltz, eta arrautza baten zuringoa. Ondo nahasita, txaplata erara, zaindu beharreko lekuan 
ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak. 

 



Kalabaza 
 

Cucurbita pepo 

 
Kalabaza, handia, latza eta urtebeteko bizia izaten duen landare belarkara da. Bederatzi metro luze 
izan daitekeen zurtoina herrestaria, iletsua eta malgua izaten da. Zurtoinean zehar hostoak txandaka 
hazten dira, eta handiak eta bihotz itxurakoak izaten dira. Loreak, ugariak eta hori-laranjatuak, kanpai 
itxurakoak izaten dira. Landare belarkara honek ekaina eta abuztua bitartean egiten du loraldia. 
Kanpotik azal gogorrekoa den kalabaza deitutako fruitua, espeziearen arabera, neurri eta pisu oso 
desberdinekoa izan daiteke. 
 

Ezaugarriak 
 
Loeza dagoenerako, txizaren bideetarako, prostata indartzeko, beherakorako, diuretikoa, libragarria, 
idorrerirako, erreduretarako, ubelduretarako, hanturetarako eta zahar-gangrenarako. 
 

Erabilerak 
 
Loeza dagoenerako, txizaren bideetarako eta prostata indartzeko: zatitu azal gabeko berrogeita 
hamar hazi eta bota litro bat uretara zein esnetara, eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi eta 
egunean zehar edan. 
Beherakorako: bota ehun gramo kalabaza mami litro bat uretara eta hamabost minututan egosi. 
Egositako mamiari azukre edo gatz apur bat bota ondoren, irabiagailuarekin ahia egin. Ahia oso 
erremedio ona da aipaturiko arazoa sendatzeko. 
Diuretikoa eta libragarria: kalabaza zati bat egosi, gatza nork bere gustura bota, ahia egin eta jan. 
Idorrerirako: kalabazaren zukua oso eraginkorra da gaixotasun hau sendatzeko. Mamitik ateratzen 
den zukua nork bere gustura azukreztatu eta barautan edan. 
Erredura eta ubelduretarako: ipini kalabaza mamia, eragin beharreko tokian, txaplata erara. 
Erredura, hantura eta zahar-gangrenarako: aurretiaz ondo garbituta eta birrinduta izan behar diren 
hostoak, gaza batekin estalirik, eragin beharreko azalaren gainean ipini. Egunean hiru edo lau aldiz 
errepikatu, sendatu arte. 
  

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, haziak eta mamia. 
 

 



Kamamila 
 

Chamomilla recutita 

 
Urtebeteko bizia duen landare belarkara hau, oso usaintsua izaten da. Orlegi-zurixka eta zilindro 
itxurako zurtoin adartsua, biguna bada ere, tentea izaten da, eta ez da inoiz hirurogei zentimetro 
baino luzeagoa izaten. Hostoak orlegiak izaten dira, eta ertza, ertz muxarratua izaten da. Adarrak 
luzeak eta meheak izaten dira, eta adarren amaieran lore usaintsu bat hazten da. Loreak, lore-buruak 
izaten dira. Lore-buru bakoitzak, botoi horia ematen duen horren inguruan, lore-hosto zuriak izaten 
ditu. Loreen bilketa maiatza eta abuztua arteko egun eguzkitsuetan egiten da. Bildutako loreak, lehor 
daitezen, gerizpetan uzten dira. Landare hau gehienbat mendiko larreetan, bideetan edo landatutako 
zelaietan hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Buruko minerako, digestio zailetarako, hesteetako hanturetarako, begi narritatu edo nekatuetarako, 
konjuntibitiserako, ahoko infekzioetarako, edertasunerako, eguzkiak eragindako erreduretarako eta 
azaleko narritaduretarako. 
 

Erabilerak 
 
Buruko minerako eta digestio zailetarako: bota eskukada bat lore lehor irakiten den litro laurden 
uretara, eta infusioa egin. Infusioa edan baino lehen, komenigarria da kamamila xarabe edo esentzia 
tanta batzuk botatzea infusioari. 
Hesteetako hanturetarako: Linazi-irinarekin, ur bero apur batekin eta kamamila lehor koilarakada 
batekin, txaplata egin. Txaplata mindutako sabelaren gainean ipini, eta ordu betez ipinita eduki. 
Begi narritatu edo nekatuetarako eta konjuntibitiserako: kasu hauetarako, infusio arrunta egin. 
Infusio likidoan bi kotoi hidrofilo busti, eta begien gainean jarrita eduki, ordu laurdenean. 
Ahoko infekzioetarako: bi koilarakada kamamila eta litro bat urekin egindako infusio likidoarekin, 
gargarak egin. 
Edertasunerako: gaztaina koloreko ileak edo ilehoriak urrezko distiraz luzaroago iraun dezan nahi 
bada, edozein xanpuri kikara bete infusio arrunt bota. Infusioa nahasi diogun xanpuarekin ilea 
garbitzen denean, bost minututan xanpua emanda eduki. Aurpegiko azala garbitzeko, landare hau 
lurrun erara erabiltzen da. 
Eguzkiak eragindako erreduretarako eta azaleko narritaduretarako: egosi hamabost gramo kamamila 
litro erdi uretan. Egosketa hozten utzi, eta kotoi apur batez baliaturik, eragin beharreko azala busti. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kanabera 
 

Arundo donax 

 
Kanabera hosto iraunkorreko landarea da. Landare honi, sakontasun gutxiko sustrai herrestarietatik 
ernamuin berriak ateratzen zaizkio. Kanaberak bigarren urtean gogortu egiten dira. Loreak, lore-sorta 
handiak eginez, kanaberaren goialdean hazten dira. Lore-sortei orlegi-bioletak diren lore-buru anitz 
irteten zaizkie. Kanaberak uda eta udazkena artean egiten du loraldia. Landare hau, lurralde 
epeletako ibai, ibaiadar edo aintzira bazterretan berez hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Garbigarria eta diuretikoa. 
 

Erabilerak 
 
Garbigarria eta diuretikoa: bota berrogeita hamar gramo sustrai fresko litro bat uretara eta hamar 
minututan irakiten eduki. Irakinaldia amaitutakoan, iragazi eta egunean hiru basokada txiki edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak. 
 
 

 

 



Krabelina 
 

Dianthus caryophyllus 

 
Landare belarkara hau, ematen duen usainagatik eta apaingarri gisa erabilia izaten delako ere, oso 
ezaguna da. Krabelinak, estua eta luzea den, eta hirurogeita hamabost zentimetro garai izan 
daitekeen zurtoina izaten du. Zurtoinetik, luzeak eta estuak izaten diren hostoak ateratzen dira. 
Loreak, kolore desberdinetakoak izan daitezkeenak, zurtoinaren goialdetik ateratzen dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Kolirioa egiteko, ziatikarako eta minetarako. 
 

Erabilerak 
 
Kolirioa: kolirioa egiteko, eta ondoren begiak garbitzeko erabiliko den ura prestatzeko, ipini 
berrogeita hamar gramo krabelin lore litro bat uretan eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi eta 
likidoa epeltzen utzi. Harizko gaza likidoan busti eta betazalak kontuz-kontuz garbitu. 
Ziatikarako eta minetarako: kasu hauek sendatzen laguntzeko, aurrekoan egindako gauza bera egin, 
baina oraingoan honako neurri hauek erabili: litro bat ur, hirurogeita hamabost gramo krabelin lore, 
eta hamazortzi minutuko irakinaldia. Likidoarekin, mina den lekua igurtzi. Egunero hiru aldiz egin 
igurzteak. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Landare osoa. 
 
 

 
 



Lapa-belarra 
 

Arctium minus 

 
Lapa-belarra, sustrai sendo eta gogordun landare belarkara da. Iletsua, luzea eta gogorra izaten den 
zurtoinetik hosto handiak irteten dira. Hostoek goialdea orlegia eta azpialdea zurixka izaten dute. 
Loreak, gorri-purpurak, txikiak eta arantzatsuak izaten diren lore-buru tenteak izaten dira. Edozein lur 
elkorretan berez hazten den landare honek udan egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Garbigarria, diuretikoa, zaurietarako, ultzeretarako eta hemorroideetarako. 
 

Erabilerak 
 
Garbigarria: landare hau garbigarri bezala erabiltzeko, honako hau egiten da: ipini berrogei gramo 
sustrai fresko litro bat uretan eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi, eta likidoa egunean zehar 
eta zurrutadaka edan. 
Diuretikoa: kasu honetarako lapa-belarraren infusioa egiten da. Horretarako, bota bost gramo hazi 
irakiten den litro bat uretara, eta minutu batzuetan ontzia tapa batekin estalita eduki. Zenbait 
egunetan, eta otorduen aurretik, kikarakada bat edan. 
Zaurietarako eta ultzeretarako: hosto batzuk birrindu, eta birrinketa-orea zauriaren edo ultzeraren 
gainean ipini. Kasu hauetarako, oliba-oliotan beratutako hostoak ere erabiltzen dira. 
Hemorroideetarako: sustrai lehorra hauts bihurtu ondoren, gantz urtuarekin nahastu. Gantza hozten 
denean hemorroideetan eman. Jakina da, egindako gantza eman aurretik, hemorroideak ur 
hotzarekin eta xaboiarekin garbitu behar direla. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak, hostoak eta haziak. 
 
 

 



Laranjondoa 
 

Citrus sinensis 

 
Bost metro garai izatera hel daitekeen zuhaitz hau, enbor leunduna, adartsua eta hosto iraunkorrekoa 
izaten da. Laranjondoaren loreak, zuriak edo arrosak, ez dira oso handiak izaten, eta oso usaintsuak 
izaten diren bost lore-hostoz osaturik egoten dira. Fruitua, laranja kolorekoa, biribila eta azal 
zimurtsuduna izaten dena, barrutik atalez osaturik egoten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Sukarra jaisteko, griperako, loeza dagoenerako eta palpitazioetarako. 
 

Erabilerak 
 
Sukarra jaisteko: azala kendu gabeko laranja bat hiru edo lau zatitan moztu. Laranja zatiak katilu 
batean ipini eta koilarakada bi azukre bota. Laranja zatiak guztiz estali arte, katilura irakiten den ura 
bota. Edaria ondo nahasia eta erabat hotz dagoenean, iragazi. Likidoa egunean hiru edo lau aldiz 
edan. 
Griperako: hiru laranjari eta limoi bati zukua atera, eta zukua apurtxo bat epeldu ondoren, edan. 
Aipatu zuku beroa egunean hiru aldiz edan. Eguerdian edan behar dena, komenigarria da bazkariaren 
aurretik edatea. 
Loeza dagoenerako eta palpitazioetarako: bota bi gramo hosto kikara bete ur irakinera. Hiru 
minututan kikara estalita eduki. Iragazi, azukreztatu, eta gauean, oheratu baino ordu erdi lehenago, 
edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta fruituak. 
 
 

 



Lasturrina 
 

Acorus calamus 

 
Lasturrina, sustraia lurrean zehar zabaltzen duen, eta usain suabea izaten duen landarea da. Landare 
honek hostoak, zabalak, luzeak eta puntan amaitzen direnak izaten ditu. Lasturrinaren loraldia 
udaberrian izaten da eta loraldian hazten diren loreak orlegi argiak izaten dira. Landare hau 
udazkenean biltzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Digestio laguntzailea eta bizkorgarria. 
 

Erabilerak 
 
Digestio laguntzailea eta bizkorgarria: infusioa egiteko, erabili koilara txiki bete hosto lehor, kikara 
bete uretarako. Infusioak egunean 
hiru aldiz, eta otorduak baino ordu erdi lehenago edaten dira. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak eta hostoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Lekugia 
 

Marrubium vulgare 

 
Lekugia laurogei zentimetro garai izatera hel daitekeen landare bizkorra da. Landare honen zurtoina, 
tentea eta bilo zurixkaz beterik egoten dena, ez da oso adartsua izaten. Lekugiaren hostoak, loreak 
bezala, biribilak eta zurixkak izaten dira. Lekugia landare usaintsua da, eta landare honek ematen 
dituen fruituak haziak izaten ditu. 
 

Ezaugarriak 
 
Sukarra jaisteko, zaurietarako, eztulerako, katarrorako, bronkioetarako eta asmarako. 
 

Erabilerak 
 
Sukarra jaisteko: bota hogei gramo lore 60 graduko berrehun zentilitro alkoholetara, eta bi egunez 
alkoholetan eduki. Iragazi, eta likidotik hamar tanta edan egunean hiru aldiz, ur apur batean nahasita. 
Sukarra joan arte jarraitu tantak edaten. 
Zaurietarako: bota eskukada bat lore litro bat uretara eta ordu laurdenean irakiten eduki. Likidoa 
zauriak garbitzeko erabiltzen da. 
Eztulerako, katarrorako, bronkioetarako eta asmarako: bota koilara bete lore kikara bete ur irakinera, 
eta ontzia estalita eduki apurtxo batean. Iragazi eta infusioa, azukreztatuta, ohera joan baino lehen 
edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak. 
 
 

 



Limoiondoa 
 

Citrus limon 

 
Bost metro garai izan daitekeen zuhaitz honek, hosto orlegi biziak, peziolatuak, lustretsuak eta 
handiak izaten ditu. Limoiondoa udaberrian loratzen da, eta garai horretan hazten diren loreak arrosa 
kolorekoak izaten dira. Fruituak helikoide itxurakoak izaten dira, eta hasieran azala orlegia izaten 
badute ere, handiago egiten diren heinean hori bihurtzen dira. Limoia deitzen den eta haragi zukutsu 
garratzekoa den fruitua, barrutik aleetan zatitua egoten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Izerdirako, zaurietarako, ahoko eta eztarriko hanturetarako, azido urikorako, hezuerirako eta 
erreumarako. 
 

Erabilerak 
 
Izerdirako: oinetako eta besapeko izerdia hain maiz eta hainbeste irten ez dadin, limoi bat zukutu, 
zukua aipaturiko lekuetan eman eta lehortzen utzi. 
Zaurietarako: limoi bat zukutu eta zukuarekin zauria garbitu. Limoiaren zukua eman ondoren, 
gomendagarria izaten da zauria bendarekin estaltzea. 
Ahoko eta eztarriko hanturetarako: limoi bat zukutu eta ur epel apur batekin nahasi. Likidoarekin 
gargarak egin, egunean hiru edo lau aldiz. 
Azido urikorako, hezuerirako eta erreumarako: hiru limoi zukutu, eta zukua baso erdi uretara bota. 
Nahasi eta barautan edan. Esandakoa hamar egunez jarraian egin. Hamar egunak igaro ondoren, 
zazpi eguneko atsedena hartu, eta berriro beste hamar egunetan egin. Norberak nahi duen beste 
denboran jarrai daiteke esandakoa egiten. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Limoia. 
 

 
 



Lizarra 
 

Fraxinus excelsior 

 
Lizarra, gure baso eta mendietako zuhaitzik handienetarikoa da. Lizarraren enborra azal grisekoa eta 
arteza edo zuzena izaten da, eta enborretik ateratzen den zura, begiak dituen zur malgua, gogorra, 
elastikoa eta zuria izaten da. Zuhaitz honek ematen dituen hosto peziolatuak neguan galtzen ditu. 
Loreak, lore-sortak eginez hazten direnak, zuriak eta korolarik eta kalizarik gabeak izaten dira, eta 
leku berean ezker-eskuin txandaka hazten dira. Lizarraren loreek anterak izaten dituzte, eta 
horrexegatik ikusi ahal izaten dira. Usainik gabea eta zaporez nahiko mingotsa izaten den fruitua, 
lehorra eta luzanga izaten da. Lizarrak udaberrian egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Sukarra jaisteko, erreumarako, libragarria, hortzoi ahuletarako, diuretikoa eta hezuerirako. 
 

Erabilerak 
 
Sukarra jaisteko: irakiten eduki litro bat uretan berrogeita hamar gramo lizar azal, zortzi minututan. 
Iragazi eta irakindako likidoa hozten utzi. Egunean hiru kikarakada edan. 
Erreumarako: kasu honetarako, bota hogeita bost gramo lizar azal eta menta apur bat litro bat 
uretara, eta zortzi minututan irakiten eduki. Likidoa hozten utzi, nork bere gustura azukreztatu, eta 
egunero bi kikarakada edan, bata goizean eta bestea gauean. Gaueko kikarakada ohera joan aurretik 
edan behar da. 
Libragarria: bota hogei gramo hosto irakiten den litro laurden uretara, eta hamabost minututan 
ontzia estalita eduki. Iragazi eta likidoa ahal den denbora gutxienean edan. 
Hortzoi ahuletarako: lizar hosto bat lasai-lasai mastekatzeak hortzoiak sendotzen ditu, eta aldi berean 
hatsa garbitu. 
Diuretikoa, erreumarako eta hezuerirako: zatitu koilara bete hosto eta irakiten eduki litro laurden 
uretan, hiru minututan. Iragazi eta likidoa hotz dagoela, diuretiko gisa erabiltzeko, egunean bi 
kikarakada edan; erreuma eta hezuerirako, ordea, egunero hiru kikarakada edan behar dira. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta azala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lupulua 
 

Humulus lupulus 

 
Lupulua zurtoina eskuin aldera biribilkatzen duen landare bizkorra da. Landare honen hostoak zerratu 
itxurakoak eta orlegiak izaten dira. Loreak hori okreak eta usaintsuak izaten dira. Landare honen 
zaporea mingotsa da. 
 

Ezaugarriak 
 
Loeza dagoenerako, digestio laguntzailea eta urduritasunerako. 
 

Erabilerak 
 
Loeza dagoenerako: bota bi koilarakada lore litro laurden uretara eta hiru minututan irakiten eduki. 
Iragazi, likidoa hozten utzi, nork bere gustura azukreztatu eta, oheratu baino lehen, kikarakada bete 
edan. 
Digestio-laguntzailea: bota hogei gramo lore litro bat uretara eta bost minututan irakiten eduki. 
Iragazi, nork bere gustura azukreztatu, eta eguerdiko bazkariaren ostean kikarakada bete edan. 
Urduritasunerako: bota lore batzuk kikara bete ur irakinera, eta ordu laurden batez estalita eduki. 
Infusioa eguerdiko bazkariaren ostean edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak. 
 

 
 



Madariondoa 
 

Pyrus communis 

 
Madariondoa lau metro garai izatera hel daitekeen fruta-arbola da. Madariondoak enborra arteza eta 
leuna izaten du. Fruta-arbola honen hostoak orlegiak, bihotz itxurakoak, eta puntan amaituak izaten 
dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Txizaren erretentziorako, erreduretarako, zaurietarako eta katarrorako. 
 

Erabilerak 
 
Txizaren erretentziorako: bota hogeita bost gramo hosto irakiten den litro bat uretara, eta hiru 
minututan ontzia estalita eduki. Iragazi eta egunean zehar zenbait infusio edan. 
Erreduretarako eta zaurietarako: nahasi litro erdi oliba-olio eta litro erdi ardo zuri, eta nahasitako 
likidora berrehun eta berrogeita hamar gramo lore bota. Edaria bost egunez leku ilunean eduki 
ondoren, maria bainuan berotu. Oliotan eta ardotan edukitako loreak birrindu eta likidoarekin ondo 
nahasi. Iragazi, likidoan txaplata batzuk ondo busti, eta eragin beharreko lekuan ipini. 
Katarrorako: bota berrogeita hamar gramo hosto eta zazpiehun eta berrogeita hamar gramo azukre 
litro erdi uretara, eta bost minututan irakiten eduki. Iragazi, eta lortutako likidotik egunean bi 
koilarakada edan. Koilarakada bat barautan edan, eta bestea gauean, oheratu baino lehen. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, loreak eta fruituak. 
 
 
 

 



Mahats gordina 
 

Berberis vulgaris 

 
Mahats gordina, bi metro garai izan daitekeen kolore griseko sasi-zuhaixka da. Zuhaixka honek sustrai 
herrestariak izaten ditu, eta nahiko handiak izan daitezke. Mahats gordinaren adarrak arantzatsuak 
izaten dira, eta landare honi adarretatik sortzen zaizkion hostoak, horzdunak eta distiratsuak izaten 
direnak, txandaka hazten zaizkio. Adarretatik zintzilik hazten diren, eta hatsa darien luku-erako loreak 
horiak izaten dira. Fruitua, gorria izaten dena, helduta dagoenean, andere-mahatsaren fruituaren 
antzerakoa izaten da. Zuhaixka hau mendietako bideetan edo karezko lurretan hazten da eta tamaina 
handia hartzen du. Sasi-landare honek udaberrian egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Gibelerako eta besikularako, idorrerirako eta bitaminak emateko. 
 

Erabilerak 
 
Gibelerako eta besikularako: gibeleko eta besikulako arazoetarako, oso ona izaten da mahats 
gordinaren azala egosteko erabili den ura edatea. Digestio geldoetarako ere gauza bera egiten da. 
Idorrerirako: idorrerirako, giltzurrunetako harrietarako eta azido urikoaren kontra, honako infusioa 
erabiltzen da: zatitu koilarakada bete landare eta bota irakiten den litro laurden uretara. Iragazi, nork 
bere gustura azukreztatu, eta egunean bi edo hiru infusio edan. Eguneko azken infusioa ohera joan 
baino lehen edan behar da. 
Bitaminak emateko: bitaminen beharrizana dutenentzat oso ona izaten da baien zukua edatea. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Azal lehor birrindua, fruituak eta hostoak. 
 
 

 



Malba 
 

Malva officinalis 

 
Malba zurtoin tenteduna izaten duen landare belarkara bizia da. Landare honen hostoak moreak eta 
iletsuak izaten dira. Malba udaberrian loratzen da, eta garai hartan ateratzen diren loreak, lore polit 
eta ederrak, moreak izaten dira. Landare hau bide eta errepide bazterretan ikustea izaten da 
ohikoena. 
 

Ezaugarriak 
 
Eztarriko narritadurarako eta erpurukoetarako. 
 

Erabilerak 
 
Eztarriko narritadurarako: bota bost gramo lore kikara bete ur irakinera, eta infusioa egin. Iragazi, eta 
infusio likidoarekin gargarak egin, egunean zenbait aldiz. 
Erpurukoetarako: bota eskukada bat lore litro erdi uretara eta bost minututan irakiten eduki. Infusioa 
epeltzen utzi, iragazi eta egosketako loreak erpurukoan txaplata erara ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak. 
 
 
 

 



Masustondoa 
 

M. Alba 

 
Masustondoa enbor artez eta estudun zuhaitza da. Zuhaitz honen adarretatik hosto orlegiak irteten 
dira. Masustak deitutako fruitu biribilak, heltzen doazen heinean, zuriak izatetik gorriak edo beltzak 
izatera aldatzen dira. Masustondoa haziak edo txertoak erabiliz ugaltzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Beherakorako, hipertentsiorako, eztulerako, eztarriko narritadurarako, jangurarik ez dagoenerako 
eta urdailerako. 
 

Erabilerak 
 
Beherakorako: beherakoa gelditzeko, heldu gabeko ehun gramo masusta zuri barautan jatea 
erremedio bikaina izaten da. 
Hipertentsiorako: bota bost gramo hosto litro bat uretara eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi 
eta egunean hiru kikarakada edan. 
Eztulerako eta eztarriko narritadurarako: lehenengo eta behin, masusta beltzak hartu eta zukutu. 
Zukuari, zuku kantitatearen bikoitza izango den azukre kantitatea bota, eta xarabe baten lodiera 
hartzen duen arte irakiten eduki. Xarabea hozten utzi, ondo ixten den botila batean ipini, eta leku ilun 
eta lehorrean gorde. Eztarriko narritadurarako: kikara bete ur epelera bi koilarakada xarabe bota, eta 
egunean hiru edo lau aldiz gargarak egin. Eztulerako: kikara bete ur epelera, koilarakada bat xarabe 
bota, eta oheratu baino lehenago edan. 
Jangurarik ez dagoenerako eta urdailerako: bota hogeita bost gramo azal litro bat uretara eta hiru 
minututan irakiten eduki. Iragazi eta nork bere gustura azukreztatu. Hiru otordu nagusiak egin baino 
ordu erdi lehenago, basotxokada bat edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Azala, hostoak eta fruituak. 
 

 



Menda 
 

Mentha sp. 

 
Menda landare belarkara eta bizkorra da. Mendaren zurtoina tentea, iletsua eta oso adartsua izaten 
da. Hostoak, orlegi biziak, iletsuak, obalatuak eta oso usaintsuak izaten dira. Loreak buru bat eginez 
sortzen dira, eta arrosak izaten dira. Mendak udan egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Erreumaren minerako, intsektuen ziztadetarako, bihotzeko neurosirako, jangurarik ez dagoenerako, 
asmarako eta eztulerako. 
 

Erabilerak 
 
Erreumaren minetarako eta intsektuen ziztadetarako: bota hogei gramo landare litro bat uretara eta 
hamar minututan irakiten eduki. Likidoa epeltzen denean, eragin beharreko tokia likidoarekin igurtzi. 
Bihotzeko neurosirako: irakiten eduki eta azukreztatu kikara bete ur, menda esentzia tanta batzuk 
bota, eta berehala edan. 
Jangurarik ez dagoenerako, asmarako eta eztulerako: bota hogei gramo landare litro erdi uretara eta 
hiru minututan irakiten eduki. Egosketa hozten utzi, iragazi eta egunean hiru kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Landarea. 
 
 
 

 



Mendaroa 
 

Origanum majorana 

 
Mendaroa berrogei zentimetro garai izatera hel daiteken landare bizkorra da. Landare honen zurtoina 
tentea izaten da, eta zurtoinetik ateratzen diren hostoak obalatuak. Loreak, txikiak eta zuriak edo 
arrosak, buru bat eratuz hazten dira. Fruituak obalatuak eta leunak izaten dira. Landare hau hazien 
bidez ugaltzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Hotzerirako, bronkitiserako eta erreumarako. 
 

Erabilerak 
 
Hotzerirako eta bronkitiserako: bota bost gramo lore kikara bete ur irakinera eta hamar minututan 
kikara estalita eduki. Egunero hiru infusio edan. 
Erreumarako: gatzik gabeko kilo bat gurin lapiko batean ipini, eta gurina urtu arte maria bainuan 
eduki. Gurina urtzen denean, lapikoan dagoen gurin urtuari berrehun gramo hosto lehor bota. Edaria 
noizbehinka mugitu, eta maria bainuan ordu erdiz eduki ondoren, kristalezko ontzi baten gorde. 
Bigarren egunean, berriro ere maria bainuan eduki ordu erdiz. Iragazi, eta pomada kristalezko ontzian 
gorde. Egunero, oheratu baino lehen, min daukagun lekuetan igurtzi ukendua. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak. 
 
 

 
 



Mihilua 
 

Foeniculum vulgare 

 
Mihilua, sustrai haragitsua duen eta metro bat garai izan daitekeen landare belarkara da. Hostoak 
orlegi urdinxkak, estuak eta luzangak izaten dira. Loreek, txikiak eta horiak, haziz beteriko fruitu estu 
eta luzeak ematen dituzte. Zapore min eta gazi-gozoko landare hau, lurrintsua izaten da. Mihiluak 
udan egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Beherakorako, haize-minetarako, emalege minetarako eta zorne-zorroetarako. 
 

Erabilerak 
 
Beherakorako: bota hogeita bost gramo sustrai lehor litro bat uretara, eta ordu laurdenean irakiten 
eduki. Iragazi eta egunean hiru aldiz edan. 
Haize-minetarako: bota hogeita bost gramo sustrai litro bat uretara eta hamar minututan irakiten 
eduki. Iragazi, nork bere gustura azukreztatu, eta eguneko hiru otorduen ostean, kikarakada bat edan. 
Emalege minetarako: bota hogeita bost gramo hazi kikara bete ur irakinera, eta hiru edo lau 
minututan bare utzi. Iragazi, azukreztatu eta edan. 
Zorne-zorroetarako: lapiko batean ur apurtxo bat ipini, eskukada bete hosto bota eta irakiten eduki. 
Ura lurrundu arte irakiten eduki. Hostoak bero daudela hartu, eta txaplata erara eragin beharreko 
lekuan ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak, hostoak eta haziak. 
 

 



Milorria 
 

Achillea millefolium 

 
Milorria hirurogei zentimetro garai izatera hel daiteke eta ondo herrestaridun landare bizkorra da. 
Landare honi, tentea eta gogorra izaten den zurtoinetik, luzeak eta iletsuak izaten diren hosto 
mingotsak hazten zaizkio. Landare bizkor honek udan egiten du loraldia, eta garai horretan hazten 
diren loreak zuriak eta arrosak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Zaurietarako, ultzeretarako eta hemorroideetarako. 
 

Erabilerak 
 
Zaurietarako: irakiten eduki berrogeita hamar gramo hosto litro bat uretan, hamar minututan. Iragazi 
eta likidoa zauriak garbitzeko erabili. 
Ultzeretarako eta hemorroideetarako: birrindu berrehun gramo lore eta hosto eta irakiten eduki 
berrehun eta berrogeita hamar zentilitro uretan, hiru minututan. Irakindakoan, epeltzen utzi eta 
iragazi. Likidoa ultzerak eta hemorroideak garbitzeko erabili. Egositako loreak eta hostoak txaplata 
gisa erabili. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta loreak. 
 
 
 

 
 



Mingarratz handia 
 

Rumex acetosa 

 
Mingarratz handia mendietako leku hezeetan maiz aurkitzen den landarea da. Landare honen 
zurtoinak luzeak izaten dira. Landare honi hostoak txandaka eta leka barruan hazten zaizkio. Loreak 
udaberrian agertzen dira, eta handiak eta kolore desberdinetakoak izateaz gainera, kanduak osatuz 
hazten dira. Europako zenbait herrialdetan, mingarratz handi mota batzuen hostoak sukaldean 
elikagai bezala erabiltzen dira, espinaken antzera. 
 

Ezaugarriak 
 
Hesteetako eta besikulako hanturetarako, desinfektagarria, orbaintzailea, zorne-zorroetarako, 
emalegerako, dietetikarako eta pikorretarako. 
 

Erabilerak 
 
Hesteetako eta besikulako hanturetarako: hesteetako eta besikulako hanturetarako, landare hau 
infusio erara erabiltzen da: bota koilara bete hosto lehor kikara bete ur irakinera, eta minutu pare 
batean kikara estalita eduki. Iragazi, norbere gustura gozatu eta edan. Egunean, gehienez ere, kikara 
bete edan. 
Desinfektagarria eta orbaintzailea: zatitu eta birrindu eskukada bat landare fresko. Birrinketatik 
aterako den zukua desinfektagarri bezala erabiltzen da. Zukuarekin garbitutako zauriak azkarrago 
orbaintzen dira. 
Zorne-zorroetarako eta emalegerako: zorne-zorro hotzetarako, hosto freskoak txaplata erara 
erabiltzen dira. Emalege eskasetarako, gose eza izaten denerako, C bitamina behar denerako, odola 
garbitzeko eta azaleko erpurukoak garbitzeko ere erabiltzen da. Azken kasu hauetarako, infusioak 
erabiltzen dira. Infusioak egiteko, hanturen kasuan egin den bezala egin. 
Dietetikarako: kasu honetarako, landare honek erabilera anitza izaten du. Mingarratz handia 
entsaladetan jateko fresko erabil daiteke. Infusio erara erabiltzeko, kikara bete ur irakinerako, koilara 
txiki bete landare lehor zatitu erabiltzen da. Infusioa, gehienez ere, egunean behin bakarrik edatea 
gomendatzen da. 
Pikorretarako: pikorrak sendatzeko, landare hau erabiltzea oso gomendagarria da. Horretarako, 
landare honen mamia pikorrean ipini eta pikorra gaza batekin estali. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hosto bigun eta lehorrak, eta sustrai zatitu eta lehorrak. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitxoleta 
 

Papaver rhoeas 

 
Mitxoleta landarea, izaeraz mediterraneo aldekoa bada ere, gure artean oso ezaguna da. Mitxoleta 
bilo latzez beteta egoten da, eta urtebeteko bizia duen papaberazeoen familiako landarea da. Gure 
artean mitxoletarik ezagunena lore gorriduna bada ere, egon badaude kolore desberdinekoak ere. 
Lore gorri-handiak izaten dira, eta zabaldu aurretik zintzilikatuak eta zabaltzen direnean tente egoten 
dira. Loreak lau lore-hostokoak izaten dira, eta kaliz orlegi batek sostengatuak egoten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Tosferina edo txakur-eztulerako, biriketako katarrorako, lasaigarria eta izerdiarazlea  
 

Erabilerak 
 
Tosferina edo txakur-eztulerako eta biriketako katarrorako: kasu hauetarako, lore-hostoen infusioa 
erabiltzen da. zatitu bost edo sei lore-hosto lehor, bota kikara bete ur irakinera eta hiru edo lau 
minututan kikara estalita eduki. Iragazi, nork bere gustura gozatu eta edan. 
Lasaigarria eta izerdiarazlea: lasaigarri eta izerdiarazle gisa erabiltzeko, lore-hostoen eta kapsulen 
infusioa erabiltzen da. Horretarako, mitxoleta baten lore-hosto lehorrak, eta bi kapsula erabiliz, 
irakiten den baso bete uretan infusioa egin. Infusioa iragazi, nork bere gustura azukreztatu eta edan. 
Infusio hori egunean bi aldiz edatea gomendatzen da. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Lore-hostoak eta kapsulak. 
 
 

 



Mingranondoa 
 

Punica granatum 

 
Mingranondoa bost metro garai izatera hel daitekeen fruta-arbola da. Enbor leuna  izaten duen 
zuhaitz honek adar mehe, arantzatsu eta malguak izaten ditu. Zuhaitz honek hostoak galtzen ditu 
neguan. Hosto horiek osoak eta gorrixkarantz ematen duen orlegi kolorekoak izaten dira, eta leku 
berean ezker-eskuin hazten dira. Loreak, gorri-granateak, berez usain gabeko lore-hostotolestuak 
izaten dira. Fruitua, mingrana deitutakoa, biribila eta lodia izaten da; haziak haragitsuak, zapore 
gozokoak, eta granateak. Mingranondoa ekainean loratzen da, eta mingrana fruitua udazkenean 
heltzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Teniaren aurka, beherakorako, eztarriko narritaduretarako eta hortzoietako hanturetarako. 
 

Erabilerak 
 
Teniaren aurka: bota hogeita hamar gramo mingranondo azal berrehun eta berrogeita hamar 
zentilitro uretara, eta irakiten eduki. Gutxi gorabehera berrehun zentilitro ur gelditu arte irakiten 
eduki. Iragazi eta hiru alditan edan likido guztia, edanaldi batetik bestera ordu erdiko tarteak utzita. 
Gaixoak, zizareak baditu, azken edanalditik ordu erdira, hogeita hamar gramo errizino-olioa edatea 
lagungarria izango litzateke. 
Beherakorako: bota hogeita bost gramo azal litro bat uretara eta hamar minututan irakiten eduki. 
Iragazi, nork bere gustura gozatu, eta egunean hiru kikarakada edan. 
Eztarriko narritaduretarako eta hortzoietako hanturetarako: hortzoietako hanturetarako, ipini 
hamabost gramo lore berrehun eta berrogeita hamar zentilitro uretan eta hiru edo lau minututan 
irakiten eduki. Iragazi eta likidoa ahoko irakuzketak egiteko erabili. Eztarriko hanturetarako, aurreko 
kasuan aipatu bezalako edaria egin, eta likidoa egunean zenbait aldiz gargarak egiteko erabili. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak eta azala. 
 

 



Mugurdiondoa 
 

Rubus idaeus 

 
Mugurdiondoa sasiaren itxura duen zuhaixka da. Landare honen zurtoina, luzea eta mehea, goitik 
behera arantzaz beterik egoten da, eta zurtoinaren punta tolestua izaten da. Hostoak horzdunak 
izaten dira, eta azalaren goialdea orlegia, eta behealdea zurixka izaten dute. Mugurdiondoak udan 
egiten du loraldia, eta garai horretan hazten diren loreak txikiak eta zurixkak izaten dira. Fruitua, 
mugurdia, biribila eta orlegia izaten dena, heltzen doan heinean, orlegi izatetik gorri izatera pasatzen 
da. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa eta begi handitu eta nekatuetarako. 
 

Erabilerak 
 
Diuretikoa: zatitu koilara txiki bete hosto lehor, bota kikara bete ur irakinera eta infusioa egin. Iragazi 
eta egunean bi edo hiru kikarakada edan. 
Begi handitu eta nekatuetarako: begiak garbitzeko, aurreko kasuan aipatu bezalako infusioa egin. 
Hala ere, gomendagarria da hostoak konpresa erara erabiltzea. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 
 

 
 



Nabar-lorea 
 

Centaurea cyanus 

 
Urtebeteko bizia duen landare belarkara honek zurtoin mehe, malgu eta iletsua izaten du, eta 
normalean ez da berrogeita hamar zentimetro garai izatera heltzen. Landare hau, betidanik belar 
txartzat eduki dena, zereala ereiten den landetan erraz aurkitzen da. Nabar-loreari meheak, lantza 
itxurakoak eta puntan amaitutako hostoak txandaka hazten zaizkio. Landare honek udaberrian egiten 
du loraldia, eta garai horretan hazten diren loreak, handiak izateaz gain, lore-buruak eginez hazten 
dira. Landare belarkara honek ematen duen fruitua txikia izaten da. Nabar-lorea, zereala jada nahiko 
handia den landetan berez hazten da, eta arrunta da Euskal herriko hegoaldean ikustea. 
 

Ezaugarriak 
 
Begietarako, bronkioetarako, pikorretarako, giltzurrunetarako, erreumarako eta konjuntibitiserako. 
 

Erabilerak 
 
Begietarako: nabar-lorearen loreak antzinatik erabili izan dira begietako gaixotasunetarako. 
Horretarako, erabilerarik usuena infusio erakoa da. Konpresa batzuk infusioan busti, eta begietan 
ipini. 
Bronkioetarako: bronkioetako gaitzetarako, kongestioa kentzeko, eta gorroak botatzeko ere, infusioa 
erabiltzen da. Infusioa honako era honetara egin: bota hogeita hamar gramo hosto eta lore irakiten 
den litro bat uretara, eta hiru edo lau minututan ontzia estalita eduki. Iragazi eta, infusioa azukreztatu 
ondoren, edan. 
Pikorretarako: birrindu bost gramo lore eta arrautza baten gorringoarekin nahasi. Nahasketa 
pikorretan ipini. 
Giltzurrunetarako eta erreumarako: giltzurrunetako arazoetarako eta erreumarako, honako beratze 
hau erabili: bota hogei gramo hosto eta zurtoin litro bat garagardora, eta edaria bi egunez leku 
ilunean gorde. Iragazi eta likidoa bi edo hiru egunetan edan. 
Konjuntibitiserako: bota hogeita hamar gramo lore irakiten den litro bat uretara, eta infusioa egin. 
Infusioa epeltzen utzi. Konpresa batzuk infusio likidoan busti eta begietan ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, eta lore lehor eta birrinduak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olibondoa 
 

Olea europaea 

 
Olibondoa enbor sendo eta irregulardun fruta-arbola baxua da. Kolore orlegi biziko hostoak, gogorrak 
eta estuak izaten dira. Loreak zuriak izaten dira, eta lore-sortak eginez hazten dira. Loreetatik hazten 
dira oliba deitutako fruituak. 
 

Ezaugarriak 
 
Sukarra jaisteko, zaurietarako, ultzera eta erreduretarako, tentsiorako eta hesteetako zizareetarako. 
 

Erabilerak 
 
Sukarra jaisteko: sukarra jaisteko, honako hau egiten da: bota hirurogeita hamabost gramo hosto litro 
bat uretara eta hogei minututan irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura gozatu, eta egunean hiru 
kikarakada edan. 
Zaurietarako, ultzeretarako eta erreduretarako: honako osagaiak, neurri berdinean nahasi: 
oliba-olioa, ardo zuria eta arrautza zuringoa. Ondo nahasitako likidoarekin eragin beharreko azala 
igurtzi. 
Tentsiorako eta hesteetako zizareetarako: bota hogeita bost gramo hosto litro bat uretara, eta ordu 
laurdenean irakiten eduki. Edaria hamabost minututan irakiten egon denean, iragazi. Egunean 
kikarakada bi edan, bata gosaldu aurretik eta bestea oheratu baino lehen. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, olioa eta olibak. 
 
 

 



Oloa 
 

Avena sativa 

 
Oloa zerealen familiakoa eta urtebeteko bizia duen landare belarkara da. Kaina hutsa izaten den 
zurtoinetik metro bat luze izan daitezkeen adar dibergenteak hazten dira. Oloak hosto lauak, luzeak 
eta zabalak izaten ditu. Loraldia udan izaten du oloak; binaka elkartzen dira eta zintzilik dauden 
burutxoak sortuz hazten dira. Fruitua luzanga, estua eta albo zorrotzekoa izaten da. Gaur egun 
landare hau, abereen elikadurarako duen garrantziagatik, oso hedadura zabaleko lur-sailetan ereiten 
da. 
 

Ezaugarriak 
 
Hidropesiarako, diuretikoa, beherakorako, mokoak kentzeko, bularreko hanturetarako, eztulerako, 
lunbagorako, libragarria, indargarria, diuretikoa, giltzurrunetako gaitzetarako, hotzerietarako eta 
azido urikorako. 
 

Erabilerak 
 
Hidropesiarako: hidropesiaren aurka erabiltzeko, era honetako infusioa egiten da: bota ehun gramo 
olo irakiten den litro bat uretara, eta minutu batzuetan ontzia estalita eduki. Iragazi, azukreztatu eta 
egunean zehar hiru alditan edan. 
Diuretikoa: diuretiko gisa erabiltzeko, bota hiru eskukada olo litro eta erdi uretara eta irakiten eduki, 
zazpiehun eta berrogeita hamar zentilitro ur gelditu arte. Iragazi, azukreztatu eta egunean zehar 
edan. 
Beherakorako, mokoak kentzeko eta bularreko hanturetarako: kasu hauetarako honako egosketa hau 
egin: kilo bat olo urarekin ondo garbitu ondoren, bi litro uretan irakiten eduki, litro bat gelditu arte. 
Iragazi, azukreaz edo eztiaz gozatu, eta berriro beste hamar minututan irakiten eduki. Bizigarri ederra 
ere izan daitekeen likido horretatik egunean lau basotxokada edan. 
Eztulerako eta lunbagorako: kasu hauetarako honako txaplata egin: ozpin apur batean, eskukada bi 
olo-irin irakiten eduki. Ahia egina denean eta oraindik bero dagoela, gaza baten gainean zabaldu eta 
eragin beharreko lekuan ipini. 
Libragarria, indargarria, diuretikoa eta giltzurrunetako gaitzetarako: kasu hauetarako, era honetako 
infusioa egin: irakiten eduki hogei edo hogeita bost gramo olo litro bat uretan, ordu erdiz. Nahi izanez 
gero, kasu honetan, uraren ordez esnea ere erabil daiteke. Iragazi, azukreztatu eta egunean zehar 
edan. 
Hotzerietarako: burutik beherakoetarako, olo erre eta birrinduzko infusioak edatea erremedio 
bikaina izaten da. 
Azido urikorako: azido uriko gehiegi dugunean, olo-galtzuz edo zurtoin lehorrez egindako infusioa 
edatea primerako erremedioa izaten da. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Haziak eta galtzua. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orburua 
 

Cynara scolymus 

 
Urtebeteko bizia duen eta metro bat garai izan daitekeen orburuak zurtoin ildaskatu zurixka eta altua 
izaten du. Hostoak, handiak eta desberdinak, bilo zurixkaz beterik egoten dira. Loreak, handiak, 
ikusgarriak eta urdin bioletak, taldeak osatuz hazten dira. Jaki preziatu izaten diren orburuak 
landarearen behealdean hazten dira. Orburuak klima epela eta kare-lur eta ortu mineraltsuak behar 
izaten ditu osotasunean hazteko. Landare honi udaberri eta udazkena artean irteten zaizkio loreak, 
eta udan egin behar izaten da hostoen eta loreen bilketa. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa, behazuneko kalkuluetarako, hezuerirako, erreumarako, gibeleko gutxiegitasunerako eta 
ikteriziarako. 
 

Erabilerak 
 
Diuretikoa: kasu honetarako, honako hau egitea gomendatzen da: bota hamar gramo sustrai garbi 
litro bat uretara eta bi minututan irakiten eduki. Iragazi, eta azukreztatuta egunean hiru basokada 
edan. Landare hau tintura bezala ere erabil daiteke, eta horretarako honako hau egiten da: bota 
hamar gramo hosto fresko litro erdi ardo zuritara, eta hostoak astebetean eduki ardotan, leku 
ilunean. Aipatu denbora betetakoan tintura prest izango da. Nahikoa izaten da egunero hamar tanta 
edatea, ur apurtxo batekin nahasita. 
Behazuneko kalkuluetarako: behazuneko kalkuluak botatzeko, honako hau egitea soluzio ona izaten 
da: bota laurogei gramo hosto fresko litro bat uretara eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi, 
nork bere gustura azukreztatu, eta egunean bi basotxokada edan. 
Hezuerirako eta erreumarako: hezuerirako eta erreumarako, ona izaten da honako hau egitea: 
irakiten eduki hosto fresko pare bat litro erdi uretan hogei minututan. Likido horretatik egunean 
kikara bete edan. 
Gibeleko gutxiegitasunerako eta ikteriziarako: kasu hauetarako, honako infusio hau erabiltzen da: 
bota hogeita hamar gramo hosto fresko irakiten den litro bat uretara, eta hiru edo lau minutuko 
infusioa egin. Iragazi, azukreztatu eta egunean basotxokada bat edan. 
 
EZ da GOMENDAGARRIA orburuak jan ostean esnea edatea. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, sustraiak eta fruituak. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oreganoa 
 

Origanum vulgare 

 
Usaintsua eta bizkorra den landare hau hirurogei zentimetro garai izatera hel daiteke. Oreganoak 
ondo herrestaria izaten du, eta ondotik irteten da iletsua, adartsua eta gorria izaten den zurtoin 
tentea. Hostoak leku berean ezker-eskuin txandaka hazten dira, eta hostoaren goialdea orlegia eta 
behealdea zurixkagoa izaten da. Loreak, txikiak eta purpurak, buruak eginez hazten dira. Oreganoak 
udan egiten du loraldia, eta landare honek ematen dituen lore bitxietatik fruitu lehorrak hazten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Hotzerirako, asmarako eta emalegerako. 
 

Erabilerak 
 
Hotzerirako: irakiten eduki hamabost gramo lore eta hosto litro erdi uretan, bost minututan. Iragazi, 
nork bere gustura azukreztatu eta egunean hiru kikarakada edan. Komenigarria izaten da likidoa bero 
edatea. 
Asmarako: irakiten eduki hogeita bost gramo lore litro bat uretan, bost minututan. Iragazi, eztiaz 
gozatu eta egunean zehar kikarakadaka bat edan. 
Emalegerako: bota koilara bete lore kikara bete ur irakinera, eta infusioa egin. Iragazi eta nork bere 
gustura azukreztatuta edan. Egunean birritan edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak eta hostoak. 
 
 

 



Ostargi-belarra 
 

I. Germanica 

 
Ostargi-belarra, lurrean zehar zabaltzen den errizomadun landare belarkara da. Landare belarkara 
honen zurtoina, gogorra eta tentea izan ohi da, eta metro bat garai izatera hel daiteke. 
Ostargi-belarraren hostoak txandaka hasten dira, eta orlegiak eta luzangak izaten dira. Loreak, 
usaintsuak eta handiak, sei lore-hostoz osaturik egoten dira, eta bioletak, zuriak, horiak edo urdinak 
izan daitezke. Ostargi-belarraren loraldia udaberrian izaten da, eta lore bakoitzetik kapsula izaten den 
fruitua hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Buruko minerako, digestio hanturetarako, botaketarako, asmarako, eztulerako eta katarrorako. 
 

Erabilerak 
 
Buruko minerako eta digestio hanturetarako: hartu ostargi-belarraren hogeita bost gramo sustrai, eta 
azala kendu ondoren, litro erdi uretan ipini. Astebetean uretan eduki. Astea igarotakoan iragazi, nork 
bere gustura azukreztatu, eta egunero kikarakada bat edan. 
Botaketarako: bota berrogeita hamar gramo sustrai litro bat uretara eta hamar minututan irakiten 
eduki. Edaria hozten utzi, iragazi eta egunero hiru kikarakada edan. 
Asmarako, eztulerako eta katarrorako: ipini hogeita bost gramo sustrai litro erdi uretan eta hamar 
minututan irakiten eduki. Irakinaldia igarotakoan, edaria hozten utzi eta iragazi. Eztiaz gozatu, eta 
egunero hiru kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak. 
 

 



Patata 
 

Solanum tuberosum 

 
Patata urtebeteko bizia duen landare belarkara bizkorra da. Bata bestearen aurka hazi eta 
desberdinak izaten diren hostoak, nerbiotsuak eta orlegiak izaten dira. Patataren fruitua haziz 
beteriko baia biribila izaten da. Landare honen sustraietatik patata izenez ezagunak diren tuberkulu 
handiak hazten dira. Tuberkuluak haragitsuak (3) eta itxura desberdinekoak izaten dira. Patata 
jakiaren kolorea kanpotik marroia edo hori-orlegixka izaten da, eta barrutik horixka edo zurixka. 
 

Ezaugarriak 
 
Bihotzerrerako, urdaileko ultzeretarako, erreduretarako, puntadun gauzak irentsi direnerako eta 
pikorretarako. 
 

Erabilerak 
 
Bihotzerrerako eta urdaileko ultzeretarako: garbitu patata batzuk eta zukutu. Zukua eztiaz gozatu eta 
irabiatu. Eguerdiko otorduaren aurretik, koilarakada bi zuku edan. 
Erreduretarako: moztu patata bat eta ipini erreduraren gainean, txaplata gisa. Komenigarria izaten 
da egunean hainbat aldiz egitea. 
Puntadun gauzak irentsi direnerako: irentsitako puntadun objektua digestio hoditik minik eta kalterik 
egin gabe igaro dadin, patata-purea jatea erremedio bikaina izaten da. Behar den beste aldiz jan 
behar da. 
Pikorretarako: patata bat uretan irakiten eduki ondoren, zati bat pikorraren gainean txaplata erara 
ipini. Txaplata egunean hiru aldiz egin, eta hamar minututan jarrita eduki. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Tuberkuluak. 
 

 



Pentsamendua 
 

Viola sp. 

 
Urtebeteko bizia duen landare honek zurtoin tentea izaten du. Hostoak sakabanatuta hazten dira, eta 
obalatuak eta lantza itxurakoak izaten dira. Loreak txikiak izan ohi dira, eta bioleta, zuri, urdin edota 
hori kolorekoak. Loreetatik irteten diren fruituak kapsulak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Erreumarako, sukarra jaisteko eta ultzeretarako. 
 

Erabilerak 
 
Erreumarako: bota hamar gramo lore litro laurden uretara, eta loreak gau osoan uretan eduki. 
Likidoari goizean ehun zentilitro esne azukreztatu nahasi. Bi likidoak nahasi direnean, hamar 
minututan irakiten eduki. Irakinaldia amaitutakoan iragazi, eta egunero, barautan, kikarakada bat 
edan, hiru astez jarraian. 
Sukarra jaisteko: bota kilo erdi azukre eta hogeita bost gramo landare lehor litro bat uretara, eta ordu 
erdiz irakiten eduki. Likidotik egunean hiru edo lau kikarakada edan. 
Ultzeretarako: lore eta hosto batzuk birrindu ondoren, birrinketari esne hotza bota, ore arina lortu 
arte. Orea ultzerak diren lekuetan zabaldu, txaplata erara. Txaplata orduro aldatu. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak, hostoak eta loreak. 
 
 

 
 



Perrexila 
 

Petroselinum crispum 

 
Perrexila sustrai txikiduna izaten den landare bizkorra da. Sustraia, adarkatua izan daitekeena, 
zuri-horixka izaten da. Perrexilaren zurtoina ere adarkatua izaten da eta metro bat luze izan daiteke. 
Hostoak orlegi ilunak eta horzdunak izaten dira, eta hiru ataletan banaturik egoten dira. Perrexilaren 
lorea zuria izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Ikteriziarako, giltzurrunetako kolikoetarako, zaurietarako, txizaren erretentziorako eta emalegerako. 
 

Erabilerak 
 
Ikteriziarako eta giltzurrunetako kolikoetarako: bota litro bat uretara, hogeita hamar gramo perrexil 
sustrai, eta beste hogeita hamar gramo perrexil heze, eta ordu laurdenean irakiten eduki. Iragazi, 
eztiaz gozatu, eta egunean hiru kikarakada edan. 
Zaurietarako: zatitu koilara bete perrexil hosto eta zurtoin, eta nahasi koilara bete ozpinekin. 
Nahasketa mihise batean jarri eta zauriaren gainean ipini. 
Txizaren erretentziorako: bota hamabost gramo perrexil-sustrai irakiten den litro bat uretara, eta gau 
osoan beratzen eduki. Goizean beratze edaria iragazi eta egunean bi aldiz edan, bazkariaren eta 
afariaren ostean. 
Emalegerako: bota hamabost gramo hazi kikara bete ur irakinera, eta hiru edo lau minututan kikara 
estalita eduki ondoren, iragazi. Azukreztatu, eta egunean hiru infusio edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak, zurtoinak, hostoak eta haziak. 
 
 

 



Perrexil hezea 
 

Apium graveolens 

 
Belar-landare hau normalean toki urtsu eta hezeetan hazten da. Perrexil hezearen sustraiak 
zunzdunak, orlegiak eta gogorrak izaten dira. Landare honi zurtoina bigarren urtearen hasieran 
hazten zaio, eta hutsa eta adartsua izaten da. Hostoak txikiak eta orlegi ilun distiratsuak izaten dira, 
eta leku berean ezker-eskuin txandaka hazten dira. Loreak ginbailak osatuz hazten dira, eta txikiak, 
lurrin handikoak eta zuri-horixkak izaten dira. Belar-landare honen fruitua txikia, biribila eta usaintsua 
izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa, erreumarako, hezuerirako eta edertasunerako. 
 

Erabilerak 
 
Diuretikoa: belar-landare hau diuretiko gisa erabiltzeko, honako hau egiten da: egosi berrogei gramo 
sustrai, litro bat uretan, lau edo bost minututan. Iragazi eta nork bere gustura azukreztatu ondoren, 
egunean zehar lau edo bost aldiz, kikarakadaka bat edan. 
Erreumarako eta hezuerirako: diuretiko gisa erabiltzeko egindako edari bera erabiltzen da; baina, 
honako honetan, hamar minutuko egosketa egin eta egunero hiru kikarakada edan. 
Edertasunerako: edertzaile gisa erabiltzeko, zehazki buru-azaleko zahia kentzeko, era honetako 
egosketa egiten da: perrexil hezearen zurtoin batzuk uretan egosi. Epeltzen utzi, iragazi eta 
likidoarekin ilea garbitu. Egosketari urki eta lapa-belar hosto batzuk gehitzen bazaizkio, askoz ere 
eraginkorragoa izango da. Ilea garbitu ondoren, xanpua, ur asko erabiliz kendu, zahia desagertu arte. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak, hostoak eta fruituak. 
 

 



Pikondoa 
 

Ficus carica 

 
Pikondoa esne-itxurako izerdia duen zuhaitza da. Zuhaitz honek ez du garaiera handirik izaten, baina 
adaburu oso zabala izaten du. Enborra lodia, oso adartsua eta gris kolorekoa izaten da. Hostoak leku 
berean ezker-eskuin txandaka hazten dira, eta latzak, palmondo-itxurakoak eta latex askokoak izaten 
dira. Pikondoak ematen dituen loreak txikiak izaten dira, eta loraldia udaberri eta udazkena artean 
izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Garatxoetarako, idorrerirako, bronkitiserako, eztarriko hanturetarako eta katarrorako. 
 

Erabilerak 
 
Garatxoetarako: pikuaren, hostoaren edo adarraren latexa garatxoari zuzenean eman. Latexa 
garatxoa bigundu arte eman. 
Idorrerirako: bota berrogeita hamar gramo piku lehor litro erdi uretara eta ordu laurdenean irakiten 
eduki. Irakinaldia amaitutakoan, edaria gau osoan beratzen eduki, eta goizean likidoa edan eta pikuak 
jan. 
Bronkitiserako, eztarriko hanturetarako eta katarrorako: zatitu hamabost piku lehor eta bota 
berrehun gramo esnetara. Ezti apur bat gehitu eta bost minututan irakiten eduki. Hori egindakoan 
iragazi, eta lortuko den likido beroarekin, egunean hiru aldiz ahoa garbitu. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Fruituak eta latexa. 
 
 

 



San joan iratzea 
 

Osmunda regalis 

 
Iratzea sustrai askoko eta bolumen handiko landarea izaten da. Landare honen zurtoina bi metro 
garai izatera hel daiteke, eta zurtoinak beherantz bigunki makurtuta egoten dira. Gehiago hazten ez 
denean, iratzeari puntan buru horiak hazten zaizkio. Hosto ugalkorrak diren buruek, dagokien unean 
zabaldu eta haziak botatzen dituzte. Landare honek ez dauka lorerik, eta udaberrian hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Erreumarako, herniarako eta errakitismoaren aurka. 
 

Erabilerak 
 
Erreumarako eta hernietarako: bota berrogeita hamar gramo sustrai litro bat uretara eta hamar 
minututan irakiten eduki. Likidoan konpresak busti, eta konpresa horiek eragin beharreko lekuan 
ipini. 
Errakitismoaren aurka: aurreko kasuan egindako gauza bera egin; baina, honako honetan, edaria 
iragazi eta azukreztatu ondoren, egunero bi kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak.  
 
 
 

 



Sasia 
 

Tribulus terrestris 
 
Sasia, adarrak (1) lurrean zehar izaten dituen eta hirurogeita hamabost zentimetro luze baino 
handiago izan daitekeen landare belarkara (2) da. Adarrek bost eta bederatzi hostotxo artean izan 
ditzakete, eta hostotxo horiek bata bestearen aurrean hazten dira. Sasiak udan egiten du loraldia, eta 
ateratzen zaizkion lore txiki-txikiak horiak izaten dira. Fruitua lehorra izaten da, eta heltzen denean, 
fruituari barruan bost fruitu txiki hazten zaizkio. Landare hau bide bazterretan edo landatu gabeko 
landetan oso erraz ikus daiteke. 
 

Ezaugarriak 
 
Lehorgarria, bizkorgarria, ahoko zaurietarako, hortzoiak indartzeko eta pikorretarako. 
 

Erabilerak 
 
Lehorgarria eta bizkorgarria: bota hamabost gramo fruitu litro bat uretara eta bost minutuko 
egosketa egin. Egosketa egindakoan iragazi, eta nork bere gustura azukreztatu ondoren, egunean 
zehar hiru kikarakada edan. 
Ahoko zaurietarako eta hortzoiak indartzeko: bota hogei gramo fruitu litro bat uretara eta bost 
minutuko egosketa egin. Iragazi eta likidoarekin gargarak egin. 
Pikorretarako: sasiaren zurtoinak eta hostoak birrindu eta zukutu ondoren, zukua pikorretan eman. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Fruituak, zurtoinak eta hostoak. 
 
 
 

 



Tipula 
 

Allium cepa 

Baratze-landarea den tipulak erraboila lurpean izaten du, eta handia, obalatua eta usain minekoa 
izaten da. Erraboila hainbat geruzaz osatua egoten da, eta geruzak, ia gardena den mintz mehe 
batekin inguraturik izaten dira. Landare honi erraboilaren azpialdetik, eta zirkulu txikitik, sustrai 
txikitxoak irteten zaizkio. Tipularen hostoak, luzeak, zilindro itxurakoak eta barrutik hutsak izaten 
direnak, oso arrunta da berrogeita hamar zentimetro luze izatera heltzea. Tipulak, uda aldera, zurtoin 
luze bat sortzen du eta zurtoinaren puntan, haziz beteriko buru gorria irteten zaio. Buru gorriak 
lore-sorta itxura hartzen du, eta lore txiki eta zuri-orlegixkak izaten ditu. Lore-sortako loreak lehortu 
eta hazi bihurtzen direnean, gorde egiten dira, hurrengo urteko tipulak ereiteko. 
 

Ezaugarriak 
 
Intsektuen ziztadetarako, maskurretarako, garatxoetarako, ahots-galtzeetarako, laringitiserako, ilea 
erortzea galarazteko, griperako, eztulerako, bihotzerako, hipotentsiorako, beherakorako, 
erreumarako, hipertentsiorako, anemiarako eta hezuerirako. 
 

Erabilerak 
 
Intsektuen ziztadetarako, maskurretarako eta garatxoetarako: tipula bat zukutu ondoren, zuku 
apurtxo batekin eragin beharreko lekua igurtzi. Intsektuen ziztadetarako, nahikoa izaten da egunean 
lau edo bost aldiz ematea. Maskurretarako eta garatxoetarako, bestalde, zukuarekin gauez igurtzi 
maskurrak eta garatxoak, eta gau osoa eraginpean eduki. Hilabete osoan jarraitu ematen. 
Ahots-galtzeetarako eta laringitiserako: kasu hauetarako, era honetako xarabea erabiltzen da: tipula 
erdiaren zukuari, limoi baten zukua eta bi koilarakada ezti nahasi. Xarabea maria bainuan eduki 
hamabost minututan. Hiru orduro hiru koilarakada edan. Komenigarria izaten da, xarabea hartu baino 
lehen, ezkaia-uraz gargarak egitea. 
Ilea erortzea galarazteko: kasu honetarako, bai eta buru-azaleko azkuretarako ere, ona izaten da 
tipula zukuari limoi tanta batzuk nahasi eta zuzenean ematea. 
Griperako eta eztulerako: bi tipula gau osoan litro erdi uretan eduki ondoren, goizean iragazi. 
Bazkariaren aurretik, eta gauean oheratu baino lehen, likido horren basokada bati limoi erdiaren 
zukua nahasi eta edan. 
Bihotzerako eta hipotentsiorako: zatitu tipula bat, bota litro laurden uretara eta hamabi orduz uretan 
eduki. Iragazi, uretan egon diren tipula zatiak zukutu, eta barautan edan. 
Beherakorako: bota eskukada bete tipula azal litro bat uretara eta hamar minututan irakiten eduki. 
Egunero eta bi egunez jarraian, litro erdi edari edan. 
Erreumarako: kasu honetarako honako hau egin: zatitu hiru tipula eta irakiten eduki litro bat uretan, 
hogei minututan. Iragazi, eta ohera joan baino lehen basotxokada bat edan, eta beste basotxokada 
bat ohetik jaikitzean. 
Erreumarako, hipertentsiorako eta anemiarako: 60 graduko litro bat alkoholetan kilo bat tipula fresko 
hamar egunez eduki. Hamar egunak igarotzean, edaria iragazi, eta lortuko den edaritik, egunean 
koilara txiki bete edan. 
Hezuerirako: litro bat esnetan tipula zatitu bat zortzi ordutan eduki. Iragazi, azukreaz gozatu eta 
egunero hiru kikarakada edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Erraboila. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Txarpoila 
 

Carum carvi 

 
Txarpoila berrogeita hamar zentimetro garai izatera hel daitekeen landare belarkara da. Landare 
honen sustraia, arbi itxurakoa izaten dena, kanpotik okrea eta barrutik zurixka izaten da. Arbi itxurako 
sustraitik zurtoin nagusia, eta hain indartsuak ez diren beste zurtoin txikiago batzuk ere irteten dira. 
Zurtoinak usain ona ematen du, eta zaporea perrexil hezearen antzekoa izaten du. Txarpoilak hosto 
gutxi izaten du, eta hosto horiek luzeak eta orlegi argiak izaten dira. Landare belarkara honen loreak, 
udaberriko loraldikoak, zuriak eta bost lore-hostokoak izaten dira. Landare honek ematen duen 
fruitua, makurtuta egoten diren zilindro itxurako bi akeniok osatzen dute. Fruituak, bost saihetsen 
itxura hartzen dutenak, heltzen direnean banandu egiten dira. Landare honen usaina eta zaporea 
atsegina eta bere-berea izaten da, eta nagusiki mendietako larre hezeetan hazten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Emalegerako, hesteetarako, kolikoetarako, ernagarria, bizkorgarria, diuretikoa, gosegarria, 
urdailerako eta hemorroideetarako. 
 

Erabilerak 
 
Emalegerako eta hesteetarako: hesteetako gaitzetarako, haize-minak kentzeko, eta emalege 
mingarrietarako, honako era honetara erabiltzen da: bota koilara txiki bete hazi kikara bete ur 
irakinera eta infusioa egin. Iragazi, likidoa nork bere gustura gozatu, eta apurtxo bat epeltzen denean 
edan. 
Kolikoetarako: haize-min kolikoetarako eta hesteetako hanturetarako, bota hamar gramo hazi litro 
bat uretara eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi, gozatu eta egunean hiru kikarakada edan. 
 
Ernagarria, bizkorgarria eta diuretikoa: kasu hauetarako, gomendagarria da honako infusio hau 
egitea: bota bost gramo lore lehor irakiten den litro bat uretara eta infusioa egin. Infusio litro hori 
egunean hiru aldiz edan. 
Gosegarria eta urdailerako: gosegarri, ernagarri eta urdailerako, honako beratzea egin: bota berrogei 
gramo txarpoil eta berrehun gramo azukre 50 graduko litro bat alkoholetara, eta hamar eguneko 
beratzea egiten eduki, leku ilunean. Beratzea egina dagoenean iragazi, eta likidoa kristalezko botila 
batean gorde. Kasu hauetarako gomendagarria da, bazkal aurretik, ur baso txiki bati beratze edariko 
hamar tanta botatzea eta edatea. 
Hemorroideetarako: zatitu lau gramo landare, bota litro bat uretara eta hamar minututan irakiten 
eduki. Iragazi eta hoztu denean, kotoi apur bat likidoan busti eta hemorroideetan eman. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Haziak, loreak eta fruituak. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Txauruztea 
 

Phasalis alkekengi 

 
Txauruztea urte askotako bizia izaten duen landare belarkara da. Sustraiak urtadar berriak ematen 
ditu urtero-urtero, udaberrian, eta metro bat garai izatera hel daitezke. Landare honen sustraia, 
lurrean zehar hazten dena, luzea izaten da, eta behealdetik sustrai txikitxoak ematen ditu. Zurtoina 
tentea, gogorra eta orlegi-gorrixka izaten da. Zurtoinak neguan usteldu egiten dira, eta udaberrian 
leku beretik berriro hazten dira. Hostoak peziolatuak, obalatuak, zorrotzak, handiak eta itxura 
irregularrekoak izaten dira, eta leku berean ezker-eskuin txandaka hazten dira. Ertz ondulatuak eta 
zorrotzak izaten ditu. Hostoaren kolorea orlegi argia izaten da. Hostoak zurtoinean zehar bikoteak 
eginez elkartzen dira. Txauruztearen lore zuriak bakartiak eta kandudunak izaten dira, eta hostoxken 
elkarguneetan zintzilikaturik hazten dira. Landare belarkara honen fruitua, piper garden baten 
itxurakoa, laranja edo gorrixka izaten da. Txauruztea kare-lurretan, mahastietan eta lur epeletan 
hazten da. Landare honek ekaina eta uztaila bitartean egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Giltzurrunetako gaitzetarako, txizaren erretentziorako, artritiserako, maskuriko, gibeleko eta 
barrabiletako hanturetarako, gernu bideetako hanturetarako, giltzurrunetako eta gibeleko 
gaitzetarako, odola garbitzeko, sukarra jaisteko, hezuerirako eta erreumarako. 
 

Erabilerak 
 
Giltzurrunetako gaitzetarako, txizaren erretentziorako eta artritiserako: kasu hauetarako, herri 
kulturan honako erremedio hau aurkitu da: ipini landare honen fruitu eskukada bat litro erdi orujotan, 
eta hamar eguneko beratzea egiten eduki. Beratzea egindakoan, iragazi eta likidoa kristalezko botila 
batean gorde. Beratze edaritik kopatxo bat edan egunero. 
Maskuriko, gibeleko eta barrabiletako hanturetarako: kasu hauetarako, honako infusioa egin: bota 
bost gramo hosto lehor irakiten den litro bat uretara, eta infusioa egin. Iragazi eta nork bere gustura 
gozatuta, egunean bi basotxokada edan. 
Gernu bideetako hanturetarako eta giltzurrunetako zein gibeleko gaitzetarako: kasu hauetarako 
honako infusioa egin: bota hogei edo hogeita hamar gramo fruitu irakiten den litro bat uretara, eta 
hiru edo lau minututan bare eduki. Infusioa azukreztatuta edan, egunean hiru aldiz eta gaitza joan 
arte. 
Odola garbitzeko: odola garbitzeko, ipini bost gramo baia lehor litro bat uretan, eta infusioa egin. 
Beste erremedio bat, honako hau: bota hogeita hamar gramo fruitu litro bat uretara eta bost 
minututan irakiten eduki. Iragazi, azukreztatu eta gosariaren aurretik basotxokada bat edan. 
Sukarra jaisteko: sukarra jaisteko, lau edo bost gramo fruitu-hauts ur apur batean nahasita edan. 
Hezuerirako eta erreumarako: fruitu heldu eta freskoekin konpota egin. Konpota gordina edo egosia 
izan daiteke, eta egunero hogei gramo inguru jan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, zurtoinak, baiak eta fruituak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Txikoria 
 

Cichorium intybus 

 
Txikoriaren sustraia luzea eta hatz baten lodierakoa izaten da. Sustraiaren kanpoko kolorea arrea eta 
barrukoa zurixka izaten da. Zurtoina oso adaxkatsua, zilindro itxurakoa eta gogorra izaten da, eta 
hirurogeita hamar zentimetro garai izatera hel daiteke. Landare honi txandaka hasten zaizkio hostoak: 
behealdean luzeak eta muxarratuak, eta goialdean txikiak eta luzangak. Loreak, kolore urdin oso 
politekoak, goizeko seiak inguruan zabaldu, eta eguerdia baino lehenago zarratzen direnak, taldeak 
eginez hazten dira, eta adaxka batzuen gainean, edo zurtoinen eta hostoen elkarguneetan hazten 
dira. Txikoriaren fruitua oso txikia izaten da, bi milimetrokoa gutxi gorabehera, eta horrexegatik ezin 
dira haizearen eraginez airean joan. Arruntena da landa lehorretan, kare eta buztin lurretan, landatu 
gabeko lurretan, bide bazterretan edo mendi epeletan berez erneta aurkitzea. Landare honek ekaina 
eta abuztua bitartean egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Garbitzailea, diuretikoa, hanturetarako, gibelerako, idorrerirako eta hepatitiserako. 
 

Erabilerak 
 
Garbitzailea, diuretikoa eta hanturetarako: zatitu hogeita hamar gramo landare, bota litro bat uretara 
eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura azukreztatu, eta otorduak baino 
lehenago kikara bete edan. 
Gibelerako eta idorrerirako: kasu hauetarako, landare hau infusio erara erabiltzen da. Horretarako: 
bota hosto, lore eta hazi batzuk irakiten den baso bete uretara, apurtxo bat epeldu arte itxaron, eta 
azukreztatuta edan. 
Hepatitiserako: kasu honetarako, birrindu sustrai lehor eta errea, eta bota berrogeita hamar gramo 
litro bat uretara. Kafea prestatzeko eran egin. Egunero kikarakada bi edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hosto lehor eta zatituak, eta, batik bat, sustraiak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



Txikoria belarra 
 

Taraxacum officinale 

 
Txikoria belarra, sustrai oso txikidun landarea da. Landare honen zurtoinak hamabost zentimetro 
inguru izaten ditu, eta zurtoina edo hostoak mozten badira, egindako ebakiduratik izerdi-esnea 
ateratzen da. Hostoak orlegiak eta horzdunak izaten dira. Loreak, kolore hori politekoak izaten dira, 
eta landare osoarekin parekatzen badira, duten tamainagatik, izaera berezikoak direla esan daiteke. 
 
Ezaugarriak 
 
Idorrerirako, gibelerako bizkorgarria eta bizigarria, hepatitiserako, hemorroideetarako, 
diabeteserako, urdaileko makaltasunerako, eta gibeleko kalkuluetarako. 
 
Erabilerak 
 
Idorrerirako eta gibelerako bizkorgarri eta bizigarria: bota berrogeita hamar gramo sustrai litro bat 
uretara eta hamar minututan irakiten eduki. Iragazi, azukreztatu eta egunean hiru kikarakada edan, 
zenbait egunetan. 
Hepatitiserako: litro bat uretan, berrogeita hamar gramo txikoria belar, hogei gramo erregaliz sustrai, 
eta hamar gramo alka-belarraren sustrai irakiten eduki, ordu betez. Iragazi, azukreztatu eta egunean 
bi kikarakada edan, bata goizez eta bestea arratsaldez. 
Hemorroideetarako, diabeteserako, urdaileko makaltasunerako eta gibeleko kalkuluetarako: bota 
hogei gramo hosto lehor laurehun zentilitro uretara, eta hamabi minututan edaria egosten eduki. 
Hori egin ondoren, eta edaria iragazi aurretik, hogei minutu ingurutan beratzen eduki. Eguneko hiru 
otorduak egin eta handik ordu betera, kikarakada bat edan. 
 
Zati erabilgarriak 
 
Sustraiak eta hostoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



Txilarra 
 

Erica sp. 

 
Txilarra zurtoin herrestaria duen zuhaixka da. Zuhaixka honi, tenteak izaten diren adarrak, zurtoin 
herrestaritik hazten zaizkio. Hostoak, lantza itxurakoak, bata bestearen gainean gainjarri eta lau ilara 
eginez hazten direnak, adarretatik irteten dira. Loreak, lila kolorekoak izaten direnak, adar bukaeretan 
lore-sorta luzeak eginez hazten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Diuretikoa, txizaren infekziorako, zistitiserako, loeza dagoenerako, erreumarako, oreztak, herpesak 
eta azaleko narritadurak baretzeko. 
 

Erabilerak 
 
Diuretikoa: bota eskukada bat lore litro bat uretara eta hamabost minututan irakiten eduki. Iragazi 
eta egunean zehar basotxokadak edan. 
Txizaren infekziorako eta zistitiserako: bota eskukada bat lore litro bat uretara eta bost minututan 
irakiten eduki. Iragazi, azukreztatu eta egunero hiru basotxokada edan. 
Loeza dagoenerako: bota koilarakada bat lore litro laurden uretara eta bost minututan irakiten eduki. 
Iragazi, eztiaz gozatu eta gauean, oheratu baino lehen, basokada bat edan. 
Erreumarako: kasu honetarako, ur-bainuak hartzea izaten da hoberena. Ur-bainua hartu baino lehen, 
zatitu lau eskukada landare eta bota bainera bete ur berotara. 
Oreztak, herpesak eta azaleko narritadurak baretzeko: bota eskukada handi bat lore litro bat uretara 
eta bi orduz beratzen eduki. Loreekin eragin beharreko azala igurtzi. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak eta hostoak. 
 
 

 



Txinurri belarra 
 

Chenepodium ambrosioides 

 
Txinurri belarra Mexikon sortua den eta urtebeteko bizia duen landare belarkara da. Zurtoin arteza 
edo zuzena izaten du, eta zurtoinaren oina iletsua, gorrixka, eta oso adaxkatsua izaten da. Landare 
honek hosto zabalak eta horzdunak izaten ditu, eta orlegixkak izaten diren loreek sepalo txiki-txikiak 
izaten dituzte. Hazi txiki, distiratsu eta marroia izaten den fruituak, lurrin berezia izaten du. Landare 
belarkara honek udan edo udazkenean egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Urdaileko gaitzetarako, zorne-zorroetarako, ultzeretarako eta erlakaiztenetarako. 
 

Erabilerak 
 
Urdaileko gaitzetarako: urdaileko gaitzetarako, honako infusio hau edatea gomendatzen da, bero eta 
egin berri dagoenean. Kikara bete ur irakinetara lore batzuk botaz egin infusioa. 
Zorne-zorroetarako, ultzeretarako eta erlakaiztenetarako: kasu hauetarako, hosto fresko birrinduak 
eragin beharreko lekuan igurtzi. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak eta hostoak. 
 
 
 

 



Txori-kardua 
 

Cnicus benedictus 

 
Txori-kardua urtebeteko bizia duen landarea da. Landare honen itxura eta izaera dela eta, oso erraz 
desberdintzen da beste edozein landaretatik. Berrogeita hamar zentimetro garai izan daitekeen 
landare honen zurtoina biloz betea eta tentea izaten da. Hostoak luzeak, iletsuak eta orlegi zurixkak 
izaten dira. Loreak lore-buru bioletak eginez hazten dira, ugari izaten dira eta arantzaz inguraturik 
egoten dira. Landare honen loraldia udaberri amaieran eta uda osoan izaten da. Txori-karduak 
ematen duen usaina ez da oso atsegina izaten; hala ere, lehortzen denean, usaina galdu egiten du. 
Landare hau landu gabeko landa eta larreetan aurkitzea izaten da ohikoena. 
 
Ezaugarriak 
 
Sukarra jaisteko, diuretikoa, digestio laguntzailea eta gosegarria. 
 
Erabilerak 
 
Sukarra jaisteko eta diuretikoa: kasu hauetarako, bota zortzi gramo txori-kardu lehor berrehun eta 
berrogeita hamar zentilitro uretara eta hogeita bost minututan irakiten eduki. Iragazi, azukreztatu 
edo eztiaz gozatu, eta egunean zehar bi aldiz edan. 
Digestio laguntzailea eta gosegarria: bota bost gramo lore baso bete uretara eta gau osoan beratzen 
eduki. Hurrengo egunean, 
bazkal aurretik edo digestio gaitzak direla sentitzen den bakoitzean, kikarakada bat edan. 
Gosegarria: gosegarri bezala erabiltzeko, honako ardoa egin: birrindu hirurogei gramo landare lehor 
eta bota litro laurden ardo zuri arruntera. Edaria toki ilunetan bi egunez beratzen eduki. Likidotik, 
bazkari aurretik kopatxo bat edan. 
 
Zati erabilgarriak 
 
Zurtoinak, hostoak eta loreak. 
 
 

 



Txortaloa 
 

Mentha pulegium 

 
Txortaloa urtebeteko bizia duen landare bizikorra da. Landare honen zurtoinak laburrak, adaxkatsuak 
eta iletsuak izaten dira. Eta hostoak txikiak, kolorgeak eta iletsuak. Txortaloren loreak kolore urdin 
argikoak izaten dira, eta udaberrian izaten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Buruko minerako, hesteetako zizareetarako eta digestio laguntzailea. 
 

Erabilerak 
 
Buruko minerako: buruko minerako honako infusio hau egin: bota hogeita bost gramo lore eta hosto 
lehor irakiten den litro bat uretara eta infusioa egin. Iragazi, azukreztatu eta kikara bete edan. 
Hesteetako zizareetarako: bota hogeita bost gramo lore lehor irakiten den litro bat uretara, eta hiru 
edo lau minututan geldi utzi. Ondoren, iragazi, azukreztatu eta egunean bi kikarakada edan. 
Digestio laguntzailea: bota hogei gramo lore irakiten den litro bat uretara, eta hiru edo lau minututan 
ontzia estalita eduki, infusioa egiten. Iragazi, azukreaz gozatu, eta eguerdiko bazkariaren ostean, 
kikaratxo bete edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak eta hostoak. 
 
 
 

 



Uraza 
 

Lactuca sativa 

 
Uraza zurtoin lodia izaten duen landare belarkara da. Landare belarkara honen hostoak handiak, 
samurrak eta orlegiak edo orlegi-moreak izaten dira, eta bata bestearen gainean hazten dira, kukulua 
eginez. Loreak horiak izaten dira, eta lore-buruak (5) eginez sortzen dira. Landare honen fruitua grisa 
izaten da, eta fruituak hazi bakar bat izaten du. 
 

Ezaugarriak 
 
Eztulerako, loeza dagoenerako eta hanturetarako . 
                                

Erabilerak 
 
Eztulerako: bota berrogeita hamar gramo uraza hosto berrehun eta berrogeita hamar zentilitro 
uretara, eta hamar minututan irakiten eduki. Irakinaldia amaitutakoan, hirurogeita hamar gramo ezti 
nahasi, eta likidoa epeltzen denean iragazi. Egunean hiru kikarakada edan. 
Loeza dagoenerako: bota uraza erdi hirurehun zentilitro uretara, eta ordu laurdenean irakiten eduki. 
Irakinaldia amaitutakoan, eta iragazi aurretik, edaria hozten utzi. Likidoa nork bere gustura 
azukreztatu, eta gauero, oheratu baino ordu erdi lehenago, basokada bat edan. 
Hanturetarako: oliba-oliotan, uraza hosto batzuk minutu pare batean irakiten eduki. Hostoak, 
txaplata erara, hanturaren gainean ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 

 
 

 
 



Ur-berroa 
 

Nasturtium officinale 

 
Ur-berroa urte osoko landare belarkara da, eta ibai ertzetan aurkitzea izaten da arruntena. Itxuraz 
herrestarien taldekoa da. Landare belarkara honek zurtoinaren goialdea tentea izaten du. Biribila eta 
haragitsua izaten den zurtoinaren goialdeak begiak izaten ditu, eta begiei sustrai txikitxoak irteten 
zaizkie. Hostoak haragitsuak eta orlegi ilunak izaten dira. Loreak txikiak eta zuriak izan ohi dira, eta 
lore-sortak eginez hazten dira. Landare belarkara honek maiatza eta iraila bitartean egiten du loraldia. 
 

Ezaugarriak 
 
Hesteetako zizareetarako, eskorbutuaren aurka, bronkitiserako eta edertasunerako. 
 

Erabilerak 
 
Hesteetako zizareetarako: kasu honetarako, ur-berroaren zukua edan, eta hostoak entsaladan jan. 
Era honetara erabilita, sabel garbitzailea ere izango da. 
Eskorbutuaren aurka: gaitz hau sendatzeko, bota eskukada bete ur-berro hosto litro bat uretara, eta 
hiru minututan irakiten eduki. Iragazi, eta likidoari limoi, laranja edo tomate baten zukua nahasi. 
Egunean zehar bi aldiz edan. 
Bronkitiserako: kasu honetarako, lapiko batera baso bat esne eta baso bat ur-berro zuku bota, eta bi 
minututan irakiten eduki. Prestatutako edaritik egunero basotxokada bete edan. 
Edertasunerako: landare honen zukua oso gomendagarria da ilearen erortzea gelditzeko eta azala 
desinfektatzeko. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Zurtoinak, loreak eta hostoak. 
 
 

 



Urkia 
 

Betuta sp. 

 
Urkia gure lurretan oso ezaguna den zuhaitza da. Zuhaitz hau, edozein erako lurretara ondo egokitzen 
da, eta berrogeita bost metro garai izatera hel daiteke. Hosto erorkorrak izaten dituen urkiak 
udaberrian egiten du loraldia, eta udaberrian irteten diren loreak, zintzilikaturiko infloreszentziak 
izaten dira. Infloreszentziei hegodun akenioak ateratzen zaizkie. Urkiari ernamuinak ateratzen zaizkio 
adarretako adaxken amaieran. 
 

Ezaugarriak 
 
Hidropesiarako, artritiserako, odola garbitzeko eta kosmetiko gisa erabiltzeko. 
 

Erabilerak 
 
Hidropesiarako: ur erretentzioen gaitza sendatzeko hostoak eta ernamuinak erabiltzen dira. 
Horretarako erabilerarik errazena honako hau da: bota hirurogeita hamabost gramo hosto eta 
ernamuin litro bat uretara eta bost minututan irakiten eduki. Egunean bi basokada edan, bata goizean 
eta bestea arratsaldean. 
Artritiserako eta odola garbitzeko: artritisa zaintzeko, azido urikoa jaisteko, odola garbitzeko eta, 
ondorioz, azaleko gaixotasunak sendatzeko, bai eta artikulazioetako hanturak sendatzeko ere, 
aurreko kasuan egindako gauza bera egin. Gaixotasun hauetarako, baina, egunean bi basokada edan 
beharrean hiru edan behar dira. 
Kosmetiko gisa erabiltzeko: zuhaitz honen hostoak, buru-azaleko zahia eta tindaturiko ilearen kolorea 
kentzeko erabiltzen dira. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak, ernamuinak eta azala, guztiak lehortuak eta zatituak. 
 
 

 



Usu-belarra 
 

Agrimonia eupatoria 

 
Usu-belarra arrosen familiako landare belarkara bizkorra da. Udaberriro bere ondotik berriro hazten 
da. Landare honen hostoak, hainbat zatitan bananduak egoten diren horzdun itxurako orlegi ilunak 
izaten direnak, zurtoinaren behealdean hazten dira. Loreak hori kolorekoak eta txikiak izaten dira, eta 
zurtoinaren goialdean hazi ohi dira. Buru itxuran hazten dira, eta oso usain onekoak izaten dira. 
Usu-belarrak haz dadin inguru epelak behar izaten ditu, eta baso eta belartzetan maiz ikusten dira. 
Landare belarkara honen loraldia maiatzetik aurrera izaten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Amigdalitiserako, hanturetarako, beherakorako, txizari ezin eustea dagoenerako, anginetarako, 
ahoko eta eztarriko zaurietarako, zaurietarako eta zauri ultzeratuetarako. 
 

Erabilerak 
 
Amigdalitiserako eta hanturetarako: eztarriko hanturetarako eta amigdalitiserako, hostoen 
infusioarekin gargarak egiten dira. 
Beherakorako eta txizari ezin eustea dagoenerako: beherakorako eta txizari ezin eustea dagoenerako, 
honako hau egiten da: bota hogeita hamar gramo hosto eta berrogeita hamar gramo zurtoin litro bat 
uretara, eta bost minututan irakiten eduki. Irakinaldia amaitutakoan iragazi, nork bere gustura 
azukreztatu, eta egunean bi kikarakada edan. 
Anginetarako eta ahoko eta eztarriko zaurietarako: anginetarako eta ahoko eta eztarriko zaurietarako 
honako hau egin: jarri ehun gramo hosto lehor litro bat uretan, eta irakiten eduki berrehun eta 
berrogeita hamar zentilitro ur gelditu arte. Hori egindakoan, iragazi eta likidoari bost gramo arrosa 
eztia gehitu. Likidoarekin egunean bi aldiz gargarak egin. 
Zaurietarako eta zauri ultzeratuetarako: honelako azaleko kasuetarako, honako hau egiten da: 
irakiten eduki berrehun gramo hosto lehor litro bat ardo beltzean, bost minututan. Likidoa ordubetez 
beratzen eduki. Beratzea amaitutakoan, likidoan konpresak busti eta eragin beharreko lekuan ipini. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Loreak, hostoak eta zurtoina. 
 

 



Zain-belarra 
 

Plantago maior 

 
Zain-belarra ondotik hazten den landare belarkara da. Urtero ondotik handiak, orlegiak eta kalaren 
itxurakoak izaten diren hostoak hazten dira. Zain-belarrak udaberrian egiten du loraldia, eta garai 
horretan hamabost zentimetro inguruko buru luzangak eta lore orlegi edo gorriak hazten dira. 
Landare honen fruituak hainbat hazi ematen ditu. 
 

Ezaugarriak 
 
Bronkitiserako, eztulerako, katarrorako, lehorgarria, orbaintzailea eta ziztadetarako. 
 

Erabilerak 
 
Bronkitiserako, eztulerako eta katarrorako: zatitu pare bat hosto lehor, ipini ontzi batean eta ontzira 
irakiten den berrehun eta berrogeita hamar zentilitro ur bota. Ontzia mihise batekin estali, eta ordu 
laurdenean estalita eduki. Iragazi, eztiaz gozatu eta egunean hiru aldiz kikarakada bat edan, otorduen 
aurretik. 
Lehorgarria: irakiten eduki berrogeita hamar gramo hosto litro bat uretan, hiru edo lau minututan. 
Iragazi, nork bere gustura azukreztatu eta egunean kikarakada bi edan. 
Orbaintzailea: hosto fresko batzuk hartu eta eragin beharreko zauriaren gainean ipini. Esandakoa 
egunean birritan egin. 
Ziztadetarako: hosto fresko batzuk hartu eta ziztada den tokia igurtzi. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 
 

 



Zainzuri-landarea 
 

Asparagus sp. 

 
Zainzuri-landarea errizoma herrestaria oso garatua izaten duen landare bizkorra da. Landare honi, 
udaberrian, jangarriak izaten diren zurtoin biguneko ernamuinak eta lore-buru orlegi-moreak hazten 
zaizkio. Zainzuri-landareak, metro eta erdi luze izan daitekeen zurtoin adarkatua izaten du. Hostoak, 
orratz txiki eta orlegiak izaten direnak, taldeak osatuz hazten dira. Landare bizkor honen bakarka 
hazten diren loreak txikiak, kanpai itxurakoak eta zuriak izan ohi dira. Fruituak, zapore mingotsa izaten 
duten baia gorriak izaten dira. Zainzuri-landarea udaberrian loratzen da eta gure lurraldean asko 
landatzen da. 
 

Ezugarriak 
 
Bihotz bizkorgarria. 
 

Erabilerak 
 
Bihotz bizkorgarria: bota hogeita hamar gramo sustrai litro bat uretara eta hamabost minututan 
irakiten eduki. Iragazi, nork bere gustura azukreztatu eta egunero, eguerdiko jatorduaren aurretik, 
kikarakada bat edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Sustraia, sendagai bezala. 
 
 

 
 



Zekalea 
 

Secale cereale 

 
Zekalea sustrai txikidun landarea da. Landare honek, hirurogeita hamabost zentimetro luze izan 
daitekeen zilindro luze, estu eta hutsa izaten den zurtoina izaten du. Zekaleari zurtoinetik hazten 
zaizkio luzeak, latzak eta lauak izan ohi diren hostoak. Zurtoinaren amaieran burua hazten zaio, eta 
buruak aleak ematen dituzten bi lore ematen ditu. Neguan ereiten den landare honek udaberri eta 
uda artean egiten du loraldia. Abereen elikadurarako duen garrantziagatik, zereal hau oso ezaguna 
da, eta gehienbat lur elkor, hotz eta euritsuetan ereiten da. 
 

Ezaugarriak 
 
Libragarria eta libratzea errazteko. 
 

Erabilerak 
 
Libragarria: libragarri gisa erabiltzeko, bota hamabost gramo ale litro erdi uretara eta hamar 
minututan irakiten eduki. Iragazi, epeltzen denean nork bere gustura azukreztatu eta egunean bi 
kikarakada edan. 
Libratzea errazteko: gaitz honetarako gomendagarria da gosaritan normalean jaten ditugun 
elikagaien artean zekale ogia eztiarekin jatea, aste betez. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Aleak. 
 
 

 
 



Zerba 
 

Beta vulgaris 

 
Zerba, elikadurarako jaki garrantzitsua denez, mundu osoan ezagutzen den landare belarkara (1) da. 
Hostoak, luzeak eta zabalak izaten diren hostoak, zurtoin (2) edo zerba orri-mami (3) lodi eta zabaletik 
irteten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Emolientea, libragarria, argaltzeko eta edertasunerako. 
 

Erabilerak 
 
Emolientea eta libragarria: kasu bi hauetarako, eta eraginkorra izan dadin, hosto freskoak gordinik 
jatea erremedio ona izaten da. Hosto freskoak era honetara jateko, edozein entsaladari hosto zatiak 
botatzea izaten da onena. 
Emolientea izateko: hanturak bigundu edo lasaitu nahi badira, birrindu tipula eta zerba hosto 
gordinak neurri berdinean, mortero batean. Birrinketako orea eragin beharreko lekuan ipini. Eragin 
bera lortzeko, zerbaren hosto egosiak txaplata erara ere erabiltzen dira. 
Argaltzeko: zerbak egosi eta hori bakarrik jatea oso erremedio ezaguna da. Esandakoari laguntzeko 
eta eragingarriagoa izan dadin, bota bi limoiren zukua baso bete uretara, eta, nahasi ondoren, edan. 
Azken likido hori goizean barautan edatea gomendatzen da. 
Edertasunerako: landare hau freskagarria eta emolientea delako, edertasunerako ere erabiltzen da. 
Hiru hosto fresko hartu eta zati orlegia birrindu ondoren, birrinketa oreari almendra gozo olio apur 
bat nahasi. Orea hogei minututan aurpegian emanda eduki. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak eta zerba orri-mamia. 
 
 

 



Ziapea 
 

Brassica juncea 

 
Ziapea, metro bat garai izatera hel daitekeen, eta urtebeteko bizia izan ohi duen landarea da. Landare 
honen behealdea iletsua izaten da, eta zurtoina, oso lodia izaten ez dena, tentea eta bilorik gabea 
izaten da. Ziapearen hostoak peziolatuak izaten dira, eta burua eratuz hazten diren loreak txikiak, 
horiak, eta lau lore-hostodunak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Idorrerirako eta ziatikarako. 
 

Erabilerak 
 
Idorrerirako: birrindu hamabost gramo ziape hosto eta birrinketako orea baso bete urekin nahasi. 
Eguerdiko otorduen aurretik kikarakada bete edan. 
Ziatikarako: kasu honetarako honako hau egiten da: ehun gramo piku lehor, ehun gramo arto irin, eta 
hamabost gramo ziape 60 graduko berrehun zentilitro alkoholera bota. Edaria berrogeita bost egunez 
beratzen eduki. Beratze-denbora amaitutakoan, likido pixka bat eragin beharreko lekuan ipini, 
txaplata erara. 
 
 
 

 
 
 
 



Ziazerba 
 

Spinacea oleracea 

 
Ziazerba hosto estu eta leunak izaten dituen baratzeko landare belarkara da. Hostoak, jaki gisa 
erabiltzen direnak, sukaldaritzan oso estimatuak izaten dira. Ziazerbaren hostoek ez daukate 
korolarik, eta loreek izaten dituzten sepaloak orlegiak izaten dira. Landare belarkara hau edozein 
klimatara egokitzen da, eta Europa osoan landatzen da. 
 

Ezaugarriak 
 
Digestio zailetarako. 
 

Erabilerak 
 
Digestio zailetarako: ziazerbaren hosto batzuk oliba-olio apurtxo batekin birrindu eta sabelaren 
gainean ipini, orea eginda. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Zitoria 
 

Lilium candidum 

 
Zitoria, ezkatatsua, handia eta biguna izan ohi den eta erraboil  biribila izaten duen landare belarkara 
da. Landare honen zurtoina, hostoz beterik egoten dena eta tentea izaten dena, metro bat edo metro 
eta erdi garai izatera hel daiteke. Zurtoinaren behealdean hazten diren hostoak luzeak izaten dira, 
eta leku berean ezker-eskuin txandaka hazten dira. Goialdekoak leku berean ezker-eskuin txandaka 
hazten dira, eta ertzak makurtuak eta lantza itxurakoak izaten dira. Landare honek ematen dituen 
amaierako lore-sortetan kanpai itxurako lore handi eta zuriak izaten ditu. Zitoriaren fruitua hazi pila 
izaten duen kapsula luzanga izaten da. Landare honek, arratsaldeetan batik bat, lurrin sendo eta 
atsegina ematen du. 
 
Ezaugarriak 
 
Maskurretarako, garatxoetarako, orbaintzailea eta erreduretarako. 
 
Erabilerak 
 
Maskorretarako eta garatxoetarako: kasu hauetarako, hauts berotan erretako erraboilaren txaplata 
erabiltzea izaten da komenigarriena. Erraboila erre eta aizto batez hiru edo lau zati egin ondoren, 
zatiak eragin beharreko lekuan ipini. 
Orbaintzailea: hosto batzuk hiru edo lau egunez beratzen eduki, alkohol apur batean. Beratze aldia 
amaitutakoan, beratutako hostoekin txaplata egin. Txaplatak zauria askoz ere arinago sendatzen eta 
infekziorik ez hartzen lagunduko du. 
Erreduretarako: kasu honetan ere txaplata erabiltzen da. Txaplata hostoak eta loreak oliba-olioa 
nahasiz egiten da. Txaplata erreduraren gainean ipini. Aipatu txaplatak, erredurak azkarrago 
sendatzen lagunduko du, eta erredurak ematen duen mina baretu ere egiten du. 
 
Zati erabilgarriak 
 
Erraboila, hostoak eta loreak. 
 
 

 



Zolda-belarra 
 

Symphytum officinale 

 
Zolda-belarra neguan hostoak galtzen ez dituen belar bizikorra da. Belar bizikor honek errizoma 
laburra eta gutxi gorabehera hogei zentimetro garai izan daitekeen zurtoin adartsua eta tentea izaten 
du. Zolda-belarraren hostoak, azpialdetik bilo mantarekin babesturik egoten direnak, ertz horzdunak 
izaten dira. Belar bizkor honek udaberrian eta udan egiten du loraldia, eta garai horretan hazten diren 
loreak bakanak eta horiak izaten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Ahoko hanturetarako, katarrorako eta beherakorako. 
 

Erabilerak 
 
Ahoko hanturetarako: bota bost gramo hosto lehor kikara bete ur irakinera, eta hamar minututan 
kikara estalita eduki. Iragazi eta likidoa gargarak egiteko erabili. 
Katarrorako eta beherakorako: bota hogeita bost gramo landare litro bat uretara eta hamabost 
minututan irakiten eduki. Iragazi, azukreaz edo eztiaz gozatu, eta egunean zehar hiru aldiz edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Hostoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zumarra 
 

Ulmus minor 

 
Zumarra hogei metro garai izan daitekeen zuhaitza da. Zuhaitz honen enborra arteza eta sendoa 
izaten da, eta enborrak, garapenik handienean, adaburu zabala sortzen du. Zumarraren azala lodia 
eta zimurtsua izaten da. Hostoak obalatuak, behealdetik iletsuak eta alde bietatik orlegiak izaten dira. 
Zuhaitz honen loreak zuri-gorrixkak izaten dira, eta loreetatik fruitu lehorrak hazten dira. 
 

Ezaugarriak 
 
Beherakorako, ultzeretarako eta sukarra jaisteko. 
 

Erabilerak 
 
Beherakorako: koilarakada bi azal birrindu eta hauts egin ondoren, litro laurden uretara bota, eta 
apurka-apurka berotu. Irakiten hasten denean sutatik atera eta iragazi. Nork bere gustura gozatu, eta 
egunero kikarakada bi edan. 
Ultzeretarako: hauts egindako azala eta baselina neurri bera ondo nahasi. Pomada eragin beharreko 
azalean eman. 
Sukarra jaisteko: bota hogeita bost gramo azal litro bat uretara eta ordu erdiz irakiten eduki. 
Irakinaldia amaitutakoan, iragazi, nork bere gustura eztiaz edo azukreaz gozatu, eta oheratu baino 
lehen, kikarakada bero-bero bat edan. 
 

Zati erabilgarriak 
 
Azala. 
 
 

 
 



HITZATZEA 
 
Eskuetan duzun liburu hau, urte batzuetan zehar egindako hainbat eta hainbat elkarrizketen emaitza 
da. Herri kulturan zenbait gaixotasun sendatzeko bildu diren erabilera batzuk jasotzea nahi izan da. 
Bilketa lana amaitu zenean, eta bildutako erabilerak asko izan badira ere, zenbait erabilera baztertu 
egin da, beste elkarrizketa batzuetan lortutakoarekin parekatuta ez delako fidagarri. Honez gain, 
zenbait iturritan murgilduta ibili gara, ezen gure aurretik ibilitakoen pentsakera eta lanak ezagutzeko 
eta gozatzeko aukera ere izan bait dugu. Besteak beste honako pertsona hauei bihotzez eskerrak 
eman beharrean gaude; euren pentsakera eta lanak ezagutzea ezinbestekoa izan delako honako lan 
hau egiteko. 
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GAIXOTASUNEN AURKIBIDEA 
 
Ahoko hanturak: limoiondoa 
Ahoko infekzioak: kamamila 
Ahoko zauriak: eguzki lorea, izpilikua, sasia, usu belarra 
Ahotsa galtzea: aza, berakatza, eukaliptoa, tipula 
Anemia: belarmina, tipula 
Anginak: aza, usu belarra 
Apetitu eza: asentsio belarra 
Argaltzeko: zerba 
Arritmia: elorri zuria 
Artikulazioa: asentsio belarra 
Artritisa: astalarra, asuna, gereziondoa, izeia, jasmina, txauruztea, urkia 
Asma: amatxilorea, eguzki ihintza, eukaliptoa, izeia, izpilikua, jasmina, lekugia 
menda, oreganoa, ostargi belarra 
Azalerako: baba, izpilikua, txilarra 
Azido urikoa: astalarra, limoiondoa, oloa 
Barizeak: altzifrea, aza 
Barrabil hanturak: txauruztea 
Baztanga: borraja 
Begiak: jengibrea, kamamila, mugurdiondoa, nabar lorea 
Behazun harriak: horma belarra, orburua 
Beherakoa: azitraia, eguzki ihintza, gurbitza, kalabaza, masustondoa, mihilua, mingranondoa, oloa, 
tipula, usu belarra, zolda belarra, zumarra 
Bertigoa: elorri zuria 
Besikula: mahats gordina 
Besikulako hanturak: mingarratz handia 
Bihotzeko neurosia: menda 
Bihotzerako: tipula, zainzuri landarea 
Bihotzerrea: patata 
Biriketarako: izpilikua, jasmina, mitxoleta 
Bitaminak: mahats gordina 
Bizigarria: alpapa, aingeru belarra, berakatza, txikoria belarra 
Bizkorgarria: berakatza, belarmina, sasia, txarpoila 
Botaka: ostargi belarra 
Bronkioetarako: amatxilorea, aza, eukaliptoa, huntza, izeia, lekugia, nabar lorea, ur berroa 
Bronkitisa: eguzki lorea, horma belarra, jasmina, mendaroa, pikondoa, zain belarra 
Bularreko gaixotasunak: jasmina, jengibrea 
Bularreko hanturak: oloa 
Buruko mina: baba, jasmina, jengibrea, kamamila, ostargi belarra, txortaloa 
Hotzeria: oloa 
Desinfektatzailea: basilikoa, belarmina, mingarratz handia 
Diabetea: berakatza, indaba, txikoria belarra 
Dietetika: basilikoa, mingarratz handia 
Digestio hantura: ostargi belarra 
Digestio laguntzailea: alpapa, anis belarra, lasturrina, lupulua, txori kardua,txortaloa 
Digestio zailak: ereinotza, gorostia, kamamila, ziazerba 



Disenteria: aza 
Diuretikoa: altzifrea, amatxilorea, aingeru belarra, azeribuztana, baba, gorostia, garagarra, 
gereziondoa, indaba, ipurua, kalabaza, kanabera, lapa belarra, lizarra, mugurdiondoa, oloa, orburua, 
perrexil hezea, txarpoila, txikoria, txilarra, txori kardua 
Edertasuna: borraja, ilen kultibatua, kamamila, perrexil hezea, ur berroa, zerba 
Elgorria: borraja 
Emalege mingarria: anis belarra, artemisia mina, ilen kultibatua, mihilua, mingarratz handia, 
oreganoa, perrexila, txarpoila 
Emolientea: zerba 
Epilepsia: artemisia mina 
Erlakaiztena: baba, horma belarra, txinurri belarra 
Ernagarria: amatxilorea, arnika, txarpoila 
Erpurukoa: andere mahatsa, baba, malba 
Errakitismoa: San Joan iratzea 
Erredura: izpilikua, kalabaza, kamamila, madariondoa, olibondoa, patata, zolda belarra, zitoria 
Erreuma:altzifrea, aingeru belarra, aza, baba, berakatza, borraja, ereinotza, indaba, izeia, jasmina, 
jengibrea, limoiondoa, lizarra, menda, mendaroa, nabar lorea, orburua, pentsamendua, perrexil 
hezea, San Joan iratzea, tipula, txauruztea, txilarra 
Eskorbutua: ur berroa 
Espasmoa: basilikoa, elorri zuria 
Ezkabia: berakatza 
Eztarriko hantura: garagarra, limoiondoa, pikondoa, usu belarra 
Eztarriko narritadura: eukaliptoa, malba, masustondoa, mingranondoa 
Eztulerako: huntza, jasmina, lekugia, masustondoa, menda, ostargi belarra, tipula, uraza, zain belarra 
Faringitisa: izeia 
Freskagarria: garagarra 
Garatxoa: pikondoa, ilen kultibatua, tipula, zitoria 
Garbigarria: amatxilorea, aingeru belarra, kanabera, lapa belarra 
Garbitzailea: azeribuztana, txikoria 
Pikorrak: mingarratz handia, nabar lorea, patata, sasia 
Gargarak egiteko: eguzki lorea 
Gibela: mahats gordina 
Gibeleko arazoak: gorostia, txauruztea, txikoria 
Gibelerako bizkorgarria: txikoria belarra 
Gibeleko gutxiegitasuna: orburua 
Gibeleko kalkuluak: txikoria belarra 
Gibeleko oklusioa: gurbitza 
Giltzurrunetako infekzioa: baba, horma belarra, nabar lorea, oloa, txauruztea 
Giltzurrun kolikoa: perrexila 
Gorroak botatzeko: aingeru belarra, berakatza 
Gosegarria belarmintza, berakatza, eguzki lorea, txarpoila, txori kardua 
Hezueria: gereziondoa 
Gripea: eguzki lorea, laranjondoa, tipula 
Haize mina: mihilua 
Hantura: basilikoa, kalabaza, txikoria, uraza, usu belarra 
Hazteria: berakatza 
Hepatitisa: txikoria, txikoria belarra 



Hernia: San Joan iratzea 
Herpesa: txilarra 
Hesteetako hantura: kamamila, mingarratz handia 
Hesteetako mina: ilen kultibatua, txarpoila 
Hesteetako parasitoak: belarmina 
Heste zizarea: aza, azitraia, berakatza, intxaurrondoa, olibondoa, txortaloa, ur berroa 
Hezueria: aza, limoiondoa, lizarra, orburua, perrexil hezea, tipula, txauruztea 
Hidropesia: astalarra, baba, eguzki lorea, indaba, oloa, urkia 
Hipertentsioa: tipula, alpapa, asuna, masustondoa, tipula 
Histerismoa: artemisia mina 
Hortzoietarako: lizarra 
Hortzoi hantura: mingranondoa, sasia 
Hotzeria: eguzki lorea, mendaroa, oreganoa 
Idorreria: aranondoa, txikoria, txikoria belarra, ziapea, kalabaza, mahats gordina, pikondoa 
Ikterizia: gereziondoa 
Ilerako: basilikoa, tipula, amatxilorea 
Indargarria: oloa 
Izerdiarazlea: aingeru belarra, artemisia mina, gorostia, limoiondoa, mitxoleta 
Jan gurarik eza: belarmina, masustondoa, menda 
Karranpa, urdaileko: ilen kultibatua 
Katarroa: eguzki lorea, eguzki ihintza, eukaliptoa, gereziondoa, izeia, izpilikua, lekugia, madariondoa, 
oloa, ostargi belarra, pikondoa, zain belarra, zolda belarra 
Koliko nefritikoa: baba 
Kolikoa: txarpoila 
Kolirioa egiteko: krabelina 
Konjuntibitisa: kamamila, nabar lorea 
Kosmetikoa: urkia 
Laringitisa: izeia, tipula 
Lasaigarria: mitxoleta 
Lehorgarria: azeribuztana, hurritza, sasia, zain belarra 
Libragarria: gorostia, kalabaza, lizarra, oloa, zekalea, zerba 
Likido erretentzioa: horma belarra 
Loezina: elorri zuria, kalabaza, laranjondoa, lupulua, txilarra, uraza 
Lunbagoa: garagarra, oloa 
Ubeldura: alpapa, ereinotza, kalabaza 
Maskurra: ilen kultibatua, tipula, zitoria. 
Marranta: izeia 
Maskurirako (gernu maskuri): txauruztea 
Ikterizia: orburua, perrexila 
Mihiko parasitoak: izpilikua 
Mina: krabelina 
Mukiak: oloa 
Muskuluetako mina: aza 
Narritadura: kamamila 
Nefritisa: horma belarra 
Nerbio kitzikapena: aingeru belarra 
Nerbio tentsioa: elorri zuria 



Neuralgia: garagarra 
Odol garbitzailea: txauruztea 
Odola: urkia 
Hemorroidea: altzifrea, azeri-buztana, lapa belarra, milorria, txarpoila, txikoria belarra 
Okada: ilen kultibatua 
Orbaintzailea: amatxilorea, mingarratz handia, zain belarra, zitoria 
Orezta: txilarra 
Palpitazioa: borraja, elorri zuria, laranjondoa 
Pleuresia: jengibrea 
Pneumonia: borraja 
Presio arteriala: berakatza 
Prostata: eguzki lorea, kalabaza 
Purgagarria: zekalea, belarmintza 
Sabeleko mina: andere mahatsa 
Sudurreko odoljarioa: asuna, azeri-buztana 
Sukarra: borraja, eguzki lorea, eguzki ihintza, gorostia, garagarra, gereziondoa, ilen kultibatua, 
intxaurrondoa, laranjondoa, lekugia, lizarra, olibondoa, pentsamendua, txauruztea, txori kardua, 
zumarra 
Tenia: berakatza, mingranondoa 
Tentsioa: olibondoa 
Tosferina edo txakur eztula: mitxoleta 
Totelka hitz egitea: izpilikua 
Tuberkulosia: azeribuztana 
Tumorea: andere mahatsa 
Txiza: kalabaza 
Txizaren erretentzioak: madariondoa, perrexila, txauruztea 
Txizaren infekzioa: baba, txilarra 
Txizari ezin eustea: anis belarra, usu belarra 
Ultzera: hurritza, lapa belarra, milorria, olibondoa, pentsamendua, txinurri belarra, usu belarra, zolda 
belarra, zumarra 
Urdaileko makaltasuna: txikoria belarra 
Urdaileko ultzera: patata 
Urdailerako: aingeru belarra, asentsio belarra, basilikoa, belarmina, txarpoila, txinurri belarra 
Urdailerako bizkorgarria: eguzki lorea, masustondoa 
Urduritasuna: izpilikua, lupulua 
Zahar gangrena: kalabaza 
Zauria: horma belarra, hurritza, intxaurrondoa, lapa belarra lekugia, limoiondoa, madariondoa, 
milorria, olibondoa, perrexila, usu belarra, zolda belarra 
Zelulitisa: huntza 
Ziatika: aza, krabelina, ziapea 
Zirkulaziorako: borraja 
Zirrosia: aza, jengibrea 
Zistitisa: txilarra 
Zizarea: aranondoa, aza 
Ziztada: menda, tipula, zain belarra 
Zorne zorroa : mihilua, mingarratz handia, txinurri belarr 


	Hitzaurrea
	Aingeru belarra
	Angelica silvestris

	Alpapa
	Medicago sativa

	Altzifrea
	Cupressus sempervirens

	Amatxilorea
	Tropaeolun majus

	Andere-mahatsa
	Ribes robrum

	Anis-belarra
	Pimpinella anisum

	Aranondoa
	Prunus domestica

	Artemisia mina
	Artemisia vulgaris

	Asentsio-belarra
	Artemisia absintium

	Astalarra
	Dipsacus fullonum

	Asuna
	Urtica dioica

	Aza
	Brassica oleracea

	Azeri-buztana
	Equisetum sp.

	Azitraia
	Satureja montana

	Baba
	Vicia faba

	Basilikoa
	Ocimun basilicum

	Belarmintza
	Aloe sp.

	Berakatza
	Allium sativum

	Belarmina
	Centaurium erythraea

	Borraja
	Borago officinalis

	Eguzki-lorea
	Carlina sp.

	Eguzki-ihintza
	Drosera sp.

	Elorri zuria
	Crategus monogyna

	Ereinotza
	Laurus nobilis

	Eukaliptoa
	Eucaliptus sp.

	Gorostia
	Ilex aquifolium

	Garagarra
	Hordeum distichon

	Gereziondoa
	Pranus padus

	Gurbitza
	Arbutus unedo

	Horma-belarra
	Parietaria sp.

	Huntza
	Hedera helix

	Hurritza
	Corylus avellana

	Ilen kultibatua
	Calendula officinalis

	Indaba
	Phaseolus vulgaris

	Intxaurrondoa
	Juglans regia

	Ipurua
	Juniperus communis

	Izeia
	Abies

	Izpilikua
	Lavandula sp.

	Jasmina
	Jasminum officinale

	Jengibrea
	Zingiber officinale

	Kalabaza
	Cucurbita pepo

	Kamamila
	Chamomilla recutita

	Kanabera
	Arundo donax

	Krabelina
	Dianthus caryophyllus

	Lapa-belarra
	Arctium minus

	Laranjondoa
	Citrus sinensis

	Lasturrina
	Acorus calamus

	Lekugia
	Marrubium vulgare

	Limoiondoa
	Citrus limon

	Lizarra
	Fraxinus excelsior

	Lupulua
	Humulus lupulus

	Madariondoa
	Pyrus communis

	Mahats gordina
	Berberis vulgaris

	Malba
	Malva officinalis

	Masustondoa
	M. Alba

	Menda
	Mentha sp.

	Mendaroa
	Origanum majorana

	Mihilua
	Foeniculum vulgare

	Milorria
	Achillea millefolium

	Mingarratz handia
	Rumex acetosa

	Mitxoleta
	Papaver rhoeas

	Mingranondoa
	Punica granatum

	Mugurdiondoa
	Rubus idaeus

	Nabar-lorea
	Centaurea cyanus

	Olibondoa
	Olea europaea

	Oloa
	Avena sativa

	Orburua
	Cynara scolymus

	Oreganoa
	Origanum vulgare

	Ostargi-belarra
	I. Germanica

	Patata
	Solanum tuberosum

	Pentsamendua
	Viola sp.

	Perrexila
	Petroselinum crispum

	Perrexil hezea
	Apium graveolens

	Pikondoa
	Ficus carica

	San joan iratzea
	Osmunda regalis

	Sasia
	Tipula
	Allium cepa

	Txarpoila
	Carum carvi

	Txauruztea
	Phasalis alkekengi

	Txikoria
	Cichorium intybus

	Txikoria belarra
	Taraxacum officinale

	Txilarra
	Erica sp.

	Txinurri belarra
	Chenepodium ambrosioides

	Txori-kardua
	Cnicus benedictus

	Txortaloa
	Mentha pulegium

	Uraza
	Lactuca sativa

	Ur-berroa
	Nasturtium officinale

	Urkia
	Betuta sp.

	Usu-belarra
	Agrimonia eupatoria

	Zain-belarra
	Plantago maior

	Zainzuri-landarea
	Asparagus sp.

	Zekalea
	Secale cereale

	Zerba
	Beta vulgaris

	Ziapea
	Brassica juncea

	Ziazerba
	Spinacea oleracea

	Zitoria
	Lilium candidum

	Zolda-belarra
	Symphytum officinale

	Zumarra
	Ulmus minor
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