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נספח 7 - צמחים רעילים
להלן רשימה של צמחים, עצים ופרחים רעילים שמומלץ שלא יהיו בקרבת מעונות יום וגני ילדים. 

ברשימה נכללים צמחים, עצים ופרחים שעלולים להיות רעילים או לגרום לתופעות אלרגיות.
הרשימה פותחה על ידי ארגון בטרם לבטיחות ילדים והמכון הארצי למידע בהרעלות.

צמחים רעילים

רוביניה בת השטה )!!(סם הכלב המזרחיאזדרכת

רוש עקוד )!!(סמבוקאחירותם החורש

שיכרון )!(סרפד )צמח מגרה וצורב(אטרופה רפואית )!(

שקד מצוי )שקד מר(סתוונית )!(אצבעונית ארגמנית )!!!(

תבטיה תרבותית )!!!(פלכון יפאניאקוניטון רפואי )!(

תורמוספרג תרבותי )!(דורבנית

פתילת המדבר הגדולהדורנטה מצויה
)תפוח סדום(

טבק )!!!(

לבורנום צחנני )!(ויסטריהדטורה )!!!(

לוף ארץ-ישראליויתניה משכרתדיפנבכיה )צמח מגרה(

ליגוסטרום מצויחד מאבק יפה )!!!(הרדוף הנחלים )!!!(

נרקיסחלבלוב )צמח מגרה(לנטנה )!(

קיקיון מצוי )זרעים לעוסים(סולנום )ענבי שועל( )!(

פואנציאנה ארוכת אבקנים 
)"עץ האפונה"( )!!(

קנבוס תרבותי

צמחים של ירקות גינה רעילים:

asparagus - אספרגוס
sprout and green parts of potato - נבט, נצר, ניצן וחלק ירוק של תפוחי אדמה

rhubarb leaves - )עלים של ריבס )סוג של צמח בר
green parts of tomato - חלקים ירוקים של עגבניות

רשימה של צמחים בטוחים:

- מימוזה ביישנית - אלפנדרה  - סיגלית אפריקאית 

- כידונן - אספלניום  - הלקסינה 

- ירקה, פליציה - שרך בוסטוני  - איריסינה 

- קיסוס שבדי - נדנונית  - שלומברגרה 

- גינורת השלוחות - דרקונית  - צמח תירס 

- המרוקליס - אל-תיגע-בי  - דרקונית ריחנית 

- שושן צחור - דקל חמדה  - פפרומיה 

- מרנטה - בת שבע יפה 

רשימת צמחיה העלולה לגרום לתופעות אלרגיות:
- כל מיני הברוש - כל מיני האלה )עצי זכר( 

- כל מיני הזית - כל מיני הערער )עצי זכר( 

- פקן - כל מיני התמר )עצי זכר( 

- אלון - אילנתה בלוטית 

- לענה - שיטה 

* דרגת רעילות גבוהה יותר מבוטאת באמצעות סימני קריאה
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