
  Remeis Veterinaris amb Plantes 

Recull de remeis populars en fitoterapia veterinària, projecte “Les Remeieres” http://blocs.xarxanet.org/lesremeieres/ 
 

 

1 

Cicatritzants  * Nom Botànic 

Gel d’Aloe Vera 
Pelem les penques d’aloe i triturem amb morter per a que ens quedi un gel suau, podem afegir oli 
vegetal.. Conservar en la nevera (7dies) 

 Aloe vera 

Pega Grega i Trementina Farem un ungüent  amb Pega Grega i oli de trementina, podem afegir oli vegeta com de consolda   

Oli de Consolda Macerar en oli fulles i/o arrel de Consolda, també en podem fer pomades  Symphytum officinale 

Carbassina Ungüent de Carbassina, en oleomacerat i cera verge d’ abelles  Bryonia Cretica 

Espinacal 
Oli d’arrel d’espinacal, també podem posar un troç de branqueta en contacte a la pell i vendar fins 
que queda fos( provat científicament en llagues) 

 Eryngium campestre 

Plantatge Fulles de plantatge, directament a la pell, o en emplaste  
Plantago lanceoata 

P.major,P.media 

  

Berrugues  * Nom Botànic 

Celidonia Aplicar el làtex  Chelidonium majus 

Figuera Aplicar el làtex  
Ficus carica 

 

Formulació magistral 
amb olis essencials 
(per Cristina Puig) 

o.e.melaleuca alternifolia 
o.e.citrus limonum 
o.e.citrus paradisii 
o.e.chemopodiul ambrosioides 
1 aplicació mati i nit fins a desapareixi – 1 gota màxim 8 setmanes 
 

1ml 
5ml 
3ml 
1ml 
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Berrugues  * Nom Botànic 

Formulació magistral 
amb olis essencials 
(per Cristina Puig) 

o.e. Eugenia caryophyllus (Clau) 
o.e. Satureja montana (Sajolida) 
o.e. Cinnammomum cassia ( Canyella Xinesa) 

5ml 
4ml 
1ml 

 

  

Còlics És motiu urgent de trucada Veterinaria, però mentres podem ajudar: * Nom Botànic 

Menta Fer massatges a la zona d’oli esencial de menta amb un oli base  
Mentha spicata, 

M.piperita 

Massatge esòfag 
Quan tenim una obstrucció d’esòfag; farem un massatge amb la mà des de sota la boca de 
l’euga i baixant, seguint el trànsit alimentàri fins al pit. Sempre de d’alt abaix i constantment 
amb certa intensitat, fins que arribi la veterinaria i si cal intubar 

 
 

 

 

Constipats  * Nom Botànic 

Llengua de Bou Llavors de llengua de bou seques, en donem un grapat al dia amb el pinso   

Farigola 
Habitualment no se les mengen però, en podem fer infusió als abeuredors, també podem 
possar cap d’ase 

 Thymus vulgaris 

Malva En mengen, flor i fulles  Malva sylvestris 

Ginebró Un bon expectorant, en podem fer infusió  Junnperus communis 

Mel 
La mel els sol agradar molt, també hi podem afegir própolis 
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Constipats  * Nom Botànic 

Hisop Com a menjar, o en infusions ( no exedir.se en els dies )  Hyssopus officinalis 

Milfulls En mengen (eugues)   

Regalessia Es pot donar en infusió d’arrel o directament arrel picada al pinso  Glycyrrhiza glabra 

Saüc Flors de Saüc, compte no doneu molts dies seguits  Sambucus nigra 

Fonoll Els hi agrada fresc, també es pot donar les llavors  Foeniculum vulgare 

 

Depuratius En equins es recomana en procés de desferratge (Barefoot) * Nom Botànic 

Escarxofera Podem donar tota la planta, els hi sol agradar si están acostumats a menjar.ne   Cynara scolymus L. 

Herbacol -Cardos Compte que son coagulants de llet, no donar a mares lactants * 
Cirsium – Cynara – 

Carduus 

Boldo En infusió o menjat ( originari de Xile)  Peumus boldus 

 

Desparasitants Interns; millor en canvi de lluna, lluna plena * Nom Botànic 

Sanigrec o Fenigrec 
Un grapat al día durant 3 o 7 dies,  reposar i repetir ( compte sector Lleter; pot modificar el 
gust de la llet) * no abusar.ne és fort 
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Desparasitants Interns; millor en canvi de lluna, lluna plena * Nom Botànic 

Carbassa Llavors de carbassa  
Curcuvita máxima, 

C.pepo 

Tierra de Diatomacea 
Ës una pols mineral de restes fosilitzades d’una alga unicel.lular coneguda com diatomea 
http://www.ehowenespanol.com/instrucciones-tomar-tierra-diatomacea-oralmente-
manera_123738/ 

  

Llevat de cervessa i 
pròpolis 

Remei segons; Carmelo Garcia-Romero   

Polpa de Coco Antifúngic, bactericida, antiparasitària i antiviral   

Rave picant Ratllat en el menjar del gos, contra cucs i millora to muscular  Armoracia rusticana 

Orenga Per a infeccions respiratòries i com a antisèptic  
Origanum vulgaris, 

O,virens  

Homeopàtics 

Per a paràsits digestius i pulmonars(Helmitos); Thymolum , Allium sativum, Brayera anthelmitica, 
Spigelia anthelmia, Flilx max i Cina   
A partir de 15CH i diluir dues boletes en ampolla d’aigua i dinamitzar 100 cops en agitació 
vertical, i pendre durant el día, en abeuredors o en jeringa 

  

All All sec amb el pinso, all fresc en torrades de pa sec  Allium sativum 

Tanacet o espernallac Tan frecs com essecat  Chysantheam vulgare 

Donzell Es una Artemisa, els hi agrada molt fresca per ho general   

Magrana Donar totes les parts de la fruita, fresca o seca  Punica granatum 
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Desparasitants Externs * Nom Botànic 

Puces i paparres 
Oli de Neem + o.e. T-Tree + o.e. Llimona en base alcohol + aigua, o en vinagre i ruixar          
( compte amb les mucoses) 

  

Camamilla  Podem fer xampú de camamilla o esperit, i afegir els olis essencials anteriors  Matricaria chamomilla 

Herba sabonera Com a preventiu en Ovelles, abans d’esquilar( xollar) les rentarem amb herba sabonera  Saponaria officinalis 

All All sec amb el pinso, all fresc en torrades de pa sec  Allium sativum 

Mosques de Bou Posar oli a la natura   

Polls de les Gallines Una bona pila de cendres i sorra per tal que es pugin fregar i espolçar-se   

Sarna  * Nom Botànic 

Cibulet o cebollino Com a preventiu, evita la infecció de sarna  Allium schoenoprasum 

Piretrina 

-Loció aquosa amb aigua destil.lada i piretrina 

-crema base amb piretrina (pediculosis del pubis i corporal) 

-talco de piretrina i essencies 

-alcohol de piretrina ( mata polls i liendres) 

.cremes o emulsions líquides, aplicar bona capa a la zona i deixar 12h, i rentar amb 

sabó neutre COMPTE AMB LES MUCOSES!!! 
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Desparasitants Externs * Nom Botànic 

 

Diarrees  * Nom Botànic 

Garrofa Compte amb no donar masses dies   Celatonia siliqua 

Romagera o esbarzer Mengen el brot tendre  Rubus fruticosus 

Rementerola Infusionada, menjada..   

Alzina o Olina Decocció d’escorça ( alt contingut en tanins )   

Parietaria  També conegut com a Blet de paret  Parietaria officinalis 

Alquemilla Les fulles són astringents  Alchemilla mollis 

Poma Poma tallada o ratllada i oxidada  Pirus malus 

Cabrits Lligar un farcellet de “TEI” a la cua del cabrit ( segons Maria de Cabanyes)   
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Dolor  * Nom Botànic 

Userda La flor en cataplasmes freds per a articulacions ( antinflamatoria i analgèsic)  Medicago sativa 

Rosella Ës somnífera  Papaver rhoeas 

Ârnica En esperit, oli o pomades, dolors musculars majoritariament  Arnica montana 

Carbassina Ungüent de carbassina pel dolors   

Espígol i Romaníº En esperit per a fer.ne fregues  
Lavandula espica i 

Rosmarinus officinalis 

Cànfora Dolors reuma, artrosis… fer.ne alcohol   

  

Enverinament Cal un veterinari urgent però mentres: * Nom Botànic 

Argila Blanca 
Enverinament per fàrmacs o productes químics ( les plantes també són química)  
1 got aigua + 1 cullarada argila blanca, cal fer beure 5 gots al día cada dues hores 
(l’argila absorbeix el tòxic) 

  

  

Estrenyiment  * Nom Botànic 

Lli o llinet Llavors de lli amb el pinso  Linum usitatissimum 

Oliva Oli d’oliva  Olea europaea 



  Remeis Veterinaris amb Plantes 

Recull de remeis populars en fitoterapia veterinària, projecte “Les Remeieres” http://blocs.xarxanet.org/lesremeieres/ 
 

 

8 

  

 

 

Fongs  * Nom Botànic 

T-Tree Vinagre de poma amb o.e. d’ arbre del te   

Clau Oli esencial de clau   

  

Ferides  * Nom Botànic 

Lliri Blau Obrir bé la fulla i posar damunt la ferida  Iris intencens 

Hipèric Oli de cop o ungüent d’hipéric per a petites ferides, i podem afegir o.e. T-Tree, Lavanda o Clau * Hypericum perforatum 

Noguera Un bon antisèptic per a netejar ferides, en farem decocció de les fulles i barrejat amb olivardo  Juglans regia 

Alzina o Olina Decocció d’escorça ( alt contingut en tanins )   

Orenga En infusió per a rentar i desinfectar ferides  Origanum vulgare 

Romaní o Salvia En infusió, grans plantes vulneràries  
Rosmarine officinalis i 

Salvia officinalis 

  

 



  Remeis Veterinaris amb Plantes 

Recull de remeis populars en fitoterapia veterinària, projecte “Les Remeieres” http://blocs.xarxanet.org/lesremeieres/ 
 

 

9 

Laminitis  * Nom Botànic 

Consolda Es dona com aliment i ajuda a curar la laminitis  Symphyhr officinale 

   

Llagues  * Nom Botànic 

Espinacal o cardo 
corredor 

Es posa un troç de tronquet a prop de la zona llagada, directament en contacte amb la pell, als 
dies es va desfent i caldrà canviar 

 
 

 
Eryngium campestre 

 

Plantage o llaten Posar fulles netes directament a la llaga i tapar  Plantago media… 

Mel Fer.ne un pegat de mel   

   

Mamitis Millor si fem prevenció  * Nom Botànic 

Ârnica 
Vinagre d’àrnica i farem fregues al braguer ( el vinagre pot retirar la llet, aixi que ho aplicarem 
si volem despopar) 

 Arnica montana 

Exercici L’animal en questió ha de fer exercici, no ajuda a abaixar la inflamació si està estabulat   

Homeopatia Appis melifica 30Ch   

Col Fulles de Col al braguer inflamat, fresques o en cataplasmes   

Esquerdes al Braguer 
Fer ungüents amb lanolina anhidra, calendula, plantatge i lavanda. També va bé fulles de lliri 
blanc 
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Pelatge  * Nom Botànic 

Girasol Donarem una mica d’oli de girasol amb el pinso si volem un pelatge saludable, brillant  Helianthus annuus 

   

Pell  * Nom Botànic 

Saüc o Sauquer Oli o pomada de flors i fulles de saüc  Sambuqus nigra 

Caléndula Oli o pomada de caléndula o boixac  
Calendula officinalis o 

c.arvensis 

Espinacal o cardo 
corredor 

Oli d’arrel d’espinacal  Cirsium arvense 

Lliri blanc o azuzena 
Furunculs, llagues, eccemes, fer cataplasme del bulb de lliri blanc, el fem bullir en vi 5”, tallem 
a rodanxes i aplicar el cataplasme 

 Lilium candidum 

Altres Milfulls, escabiosa, herba sabonera, cua de guilla, oli de càdec o ginebró, aloe vera, plantage   

Olis essencials Lavandes, ginebró, camamilla   

Ortiga Suc d’ortiga per a picors I al.lergies   Urtica 

 

Picades insectes  * Nom Botànic 

Hipéric Oli de cop o ungüent  Hypericum perforatum 
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Picades insectes  * Nom Botànic 

Caléndula Oli o pomada de caléndula o boixac  
Calendula officinalis, 

c.arvensis 

Orenga Oli d’orenga  Origanum vulgare 

Sempreviva Per a picades de vespa  
Semprevivum 
arachnoideva 

Arnica Oli d´àrnica  Arnica montana 

Picades d’escurçó Posar vinagre amb oli i sal   

  

Post-part  * Nom Botànic 

Farigola i Ruda Un gran cubell d’infusió de farigola i ruda després de parir (cabrum), neteja i desinfecta  
Thymus vulgaris i Ruta 

graveolens 

Mescla de Julivert, aigua de malves i sagó   

   

Tètanos És anaeròbic  * Nom Botànic 

Aigua oxigenada Un bon xorro d’aigua oxigenada ofegarà el tètenos   
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Traumes  * Nom Botànic 

Hipéric Oli de cop, trucs-contusions  Hypericum perforatum 

Ärnica Esperit, oli o pomada d’àrnica  Arnica montana 

Trementina Ungüent de trementina o pegats de pega grega o pega negre   

Noguera Fulla de noguera macerat en anis amb olivardo  Juglans regia 

Homeopatia Arnica montana, en més dilusió per a traumes físics i menys dilució per a psicologics  
 
 

Espígol Esperit d’espígol, fer.ne fregues  Lavandula spica 

  

Ulls  * Nom Botànic 

Camamilla Fer.ne banys als ulls amb aigua de camamilla dolça  Matricaria chamomilla 
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AQUEST DOCUMENT ÉS, UN RECULL DE REMEIS TRADICIONALS QUE, AL LLARG DEL TEMPS, LA GENT DEL CAMP I AMB RAMATS A 

CATALUNYA, HAN APLICAT  ALS SEUS ANIMALS PER A TENIR.NE CURA. 

LES PROPIETATS GUARIDORES DE LES PLANTES DE CADA TERRITORI, FAN UNA DIVERSITAT DE REMEIS DIFERENTS A CADA ZONA 

SEGONS EL CLIMA, LA LATITUD I LA CULTURA DEL TERRITORI. 

LA MAJORIA DELS REMEIS D’AQUEST DOCUMENT, HA ESTAT PROVATS PER ALS ANIMALS DE LA CRISTINA I LA JUDITH. 

 

RECULL REALITZAT PER: 

.-LA CRISTINA PUIG, ALUMNE DE L’ESCOLA DE PASTORS DE CATALUNYA,  EN LA PROMOCIÓ DEL 2010. AMB GRAN EXPERIÈNCIA EN 

BOTÀNICA I ETNOBOTÀNICA, CRIADORA DE SOMERES A L’ALTA GARROTXA, AMB EXPERIÈNCIA AMB RAMATS DE CABRES I GRAN 

REMEIERA QUASI TOTA LA SEVA VIDA, APRENENT EN EL SEU DÍA, DE LA MESTRA REMEIERA MARIA DE LA GARROTXA. 

.-LA JUDITH RAMÍREZ, ALUMNE DE L’ESCOLA DE PASTORS DE CATALUNYA, EN LA PROMOCIÓ DEL 2010. VINGUDA DE LLORET DE MAR 

I DEL SECTOR DE SERVEIS, L’ESCOLA VA AJUDAR A FER UN CANVI DE VIDA AL CAMP, EUGUESSERA I AMB PETIT RAMAT DE CABRES, 

APRENENT DE REMEIERA DES DE 2010 AMB LA CRISTINA, ACTUALMENT  VIU A PAGÉS I SEGUEIX AMB LA INVESTIGACIÓ 

ETNOBOTÀNICA DEL MON RURAL A CATALUNYA. 

 

OBJECTIUS: 

AMB AQUEST RECULL, ES VOL FER CONÈIXER UNA MEDICINA TRADICIONAL DEL NOSTRE TERRITORI, AMB UN RECURS NATURAL COM 

ÉS EL DE LES PLANTES I UNA ALTERNATIVA PRÀCTICA I A L’ABAST DE TOTHOM  ,QUE POT ESSER COMPATIBLE AMB LA MEDICINA 

CONVENCIONAL ( ALOPÀTICA ). 

CAL MANTENIR VIU EL CONEIXEMENT DELS NOSTRES PADRINS I LA CULTURA DEL NOSTRE TERRITORI, LA SEVA HISTÒRIA, ÉS LA 

NOSTRE CULTURA. 

 

FONTS D’INFORMACIÓ:  

GRAN QUANTITAT DE PERSONES  HAN PATICIPAT, AMB ELS SEUS CONEIXEMENTS, AL RECULL DE REMEIS VETERINARIS, ALTRES 

REMEIERES PEL CAMÍ ENS EM TROBAT, QUE HAN DECIDIT NO COMPARTIR ELS SEUS REMEIS AMB NOSALTRES, A ELLES TAMBÉ ELS 

AGRAÏMENTS, JA QUE ENS HAN MOTIVAT ENCARA MÉS, A FER AQUEST RECULL PER A LA DIFUSIÓ, PRÀCTIC  I PER A QUI HO NECESITI. 

 

LES PROPIETATS GUARIDORES DE LES PLANTES SÓN PATRIMONI DE TOTS, LA MARE NATURA, SEMPRE VETLLA PER LA NOSTRE 

SALUT, CUIDEM D’ELLES, AMB LA MATEIXA ESTIMA I RESPECTE. 

                Les Remeieres, 2015 


