
www.erdokincse.hu

26

Fecskefű

Vérehulló fecskefű
Nyirkos erdők aljnövénye, de kertben dísznövényként is megállja a helyét. Ha jól 
érzi magát gyorsan terjed, kissé invazív, de gyógynövényként is fi gyelemre mél-
tó, ezért érdemes tartani belőle kertünkben.

Gyógyhatásai
Fehérjebontó hatása miatt ősidők óta tyúkszem és szemölcs leszárítására használ-
ják. A népi gyógyászatban az ókor óta alkalmazzák máj-, és epepanaszok eseten, 
ugyanis fokozza a belső szervek kiválasztó képességét Görcsoldó hatásánál fogva 
főként az epe elfolyását könnyíti meg az epeúti izmok lazításával. Emellett vértisztító 
és vérképző, máj tisztító hatású.
A vérehulló fecskefű kelidonin alkaloidja fájdalomcsillapító és görcsoldó hatással 
rendelkezik. Gyógytea keverékekben, csalán és bodza friss hajtásával keverve, fehér-
vérűség (leukémia) gyógyítására használható. Forrázata az aranyér megszüntetésére 
is alkalmas. Hatással van a nyirokrendszerre, valamint kitisztítja a reumás, köszvé-
nyes lerakódásokat.
Külsőleg a növény kifacsart levét a szem szaruhártyájának betegségei és a szürke 
hályog gyógyítására is használták. 
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Hogyan használjuk?
A vérehulló fecskefű tejnedve remek ellenszere a szemölcsöknek. A legtöbb sze-
mölcs elleni készítmény alapja a fecskefű hatóanyaga, de akár „nyersen” is használ-
hatjuk a növényt, ha az eltört szárból szivárgó narancssárga folyadékot egyszerűen 
a szemölcsre tesszük, vigyázva arra, hogy az ép bőrfelületre ne jusson belőle, ott 
ugyanis irritációt okoz. (Fürdés, mosakodás után érdemes újra bekenni. ) A műve-
letet napi 2-3 alkalommal megismételve pár hét alatt jó eséllyel leszárad, eltűnik a 
bőrkinövés. Figyelem! A kúrát akkor is legalább 2 hétig csináljuk, ha már az első na-
pokban elmúlt a szemölcs.
A korábban említett szemproblémák kezeléséhez megmosunk egy friss levelet és a 
megnedvesített hüvelyk és mutató ujjunk közölt szétmorzsoljuk a lágy szárát. Az így 
nyert nedves anyagot a mutatóujjunkkal - miközben a szem csukva van, a szemzug-
ba kenjük. Jótékonyan hat a megerőltetett szemre is.
Epehólyag környéki görcsök és fájdalmak esetén érdemes használni a teáját. Mivel a 
fecskefű magát az epetermelést nem serkenti, ezért sokszor más gyógynövényekkel 
keverve ajánlott inkább gyógyhatását élvezni.
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A Herbáció magazin régebbi lapszámai megrendelhetők digitális változatban, és egy 
részük még papíralapú magazinként is. A korábbi számok tartalomjegyzéke megtalálható 

a www.herbacio.hu internetcímen. Telefonszámunk 06 30 437 8900
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Teakészítés
Egy csapott teáskanál szárított fecskefüvet adjunk 1/4 liter vízhez (ha nyers növény-
ből dolgozunk, akkor dupla adagot kell számítani, azaz 2 teáskanálnyit). Csak for-
rázzuk, és hagyjuk állni 10 percet, majd leszűrjük. Ajánlott napi adag 1-2 csésze tea. 
A teát önmagában 2-3 napnál tovább ne fogyasszuk. Ha lehet, inkább teakeverék-
ben alkalmazzuk, más hasonló hatású gyógynövényekkel együtt.
Gyorsan elkészíthető teát kapunk, ha a lé kivonatból vagy a tinktúrából teszünk a 
vízbe 10-15 cseppet. A cseppekből egy napra 40 csepp alkalmazható, 2-4 csészére 
elosztva, evés előtt 15-20 perccel.

Tinktúra
Ajánlott alkoholos kivonatot, tinktúrát készíteni a növény hajtásaiból: 50 g friss fecs-
kefüvet keverjünk össze 100 g alkohollal, és 10 napi gyakori rázogatás után szűrjük le. 
Az elpárolgott alkoholt pótoljuk vissza, hogy a kész szer 100 g legyen.
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Vérfű kenőcs házilag
Hozzávalók: 50 ml olívaolaj, 100 ml kókuszolaj, 15-20 g méhviasz, 80-100 g aprított 
friss vérehulló fecskefű. 
Tegyük egy kisebb lábosba az olajokat, majd szórjuk bele az apróra vágott vérehulló 
fecskefüvet és adjuk hozzá a méhviaszt. Lassú tűzön kevergessük 15 percig. Hagyjuk 
másnapig állni, majd ismét melegítsük fel, hogy át tudjuk szűrni egy gézanyagon. 
Tegyük a hűtőszekrénybe, ott 2-3 hónapig eláll. Külsőleg alkalmazhatjuk kelések, sze-
mölcsök, vágások, fertőzött sebek, ekcéma, pikkelysömör, öregségi foltok, herpesz, 
repedezett bőr kezelésére.

Fontos tudni, hogy a szárított fecskefű hatóanyagai, körülbelül fél év elteltével elil-
lannak, így már nem tudja kifejteni hatását. Leginkább alkoholban tudjuk megőrizni 
értékes gyógyhatásait. Mindenki kicsit másképp reagál a növényi hatóanyagokra, 
a szakirodalom több helyen említi, hogy a fecskefű az erős hatású növények közé 
tartozik, ezért belsőleg inkább keverékekben használjuk kis mennyiségben, ne ön-
magában. Nagy mennyiségben a növény mérgező is ezért érdemes szakember fel-
ügyelete mellett használni belsőleg. Epeelzáródás és magas vérnyomás esetén ne 
használjuk! Terhesség és szoptatás ideje alatt is kerülendő, és 12 évnél fi atalabbakat 
se kezeljünk e növénnyel!
Érdekesség, hogy a magjának olaja nagyon vonzó a hangyák számára, így aki kertjé-
ben tart ilyetj az a környéken hangyák megjelenésére is számíthat. 
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