HERBÁR
z Brezového hája

V bylinkách ako doma.
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Breza bradavičkatá
Lat.: Betula pendula

Ľudové názvy: breza, breza biela

Strom (niekedy ker) z čeľade brezovitých (Betulaceae), vysoký, štíhly,
s odlupujúcou sa bielou kôrou. Mladé prútovité konáre majú kôru čiernohnedú
s bradavkovitými žliazkami. Dlhostopkaté listy sú jemne sieťovite žilkované. Kvety
sú jednodomé vo valcovitých jahňadách: tyčinkové sa vyvíjajú už v jeseni,
piestikové len na jar. Plody sú nažky. Kvitne od apríla do mája.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra
ZBER
Zbierame mladé lepkavé listy s
krátkou stopkou bez zdrevnatených
častí stromu. Odtŕhame jednotlivo,
alebo ich z konárov opatrne
zošmýkáme, pričom dbáme,
aby na strome zostalo ešte
dosť listov a aby sme nemali
primiešaniny (jahňady, kúsky
konárikov a pod.). Sušíme riedko
rozložené pri teplote do 35°C
bez obracania, lebo sú krehké.
Schnú rýchlo. Pri uskladňovaní
netlačíme. Uschovávame dobre
uzavreté a chránime pred svetlom
a vlhkom.

ÚŽITOK
Súčasť priemyselne
vyrábaných močopudných
čajovín a iných prípravkov.
Osoží pri chorobách močových
ústrojov (vnútorne ako odvar,
aj zvonka do kúpeľa), ako
aj pri lámke (reume) a pod.
Napomáha látkovej premene
(zvyšuje vylučovanie moču
a nedráždi pritom obličky).
OBSAHOVÉ LÁTKY
Obsahuje saponíny, éterický
olej, živicu, triesloviny,
flavonoid hyperosid, vitamín C
a iné látky.

Poznámka
“Breza má silne potopudné účinky, preto ju odporúčame užívať len v miernych
dávkach a to v pokoji, alebo na lôžku. Používajú sa i brezové púčiky (Gemmae
betulae), zbierané pre silicu, ktorá vôňou pripomína ružový olej a používa sa
do vodičiek na vlasy a brezová kôra (Cortex betulae), z ktorej sa suchou destiláciou
získava brezový decht (Pix betulae, syn. Oleum Rusci), používaný ako dezinficiens
pri kožných chorobách, na natieranie pri lámke (reume), zápale sedacieho nervu
(ischias) a pod.”
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Breza
bradavickata

Čakanka obyčajná
Lat.: Cichorium intybus L.

Ľudové názvy: čakanka poľná, cigória, pocestník, korenie sv. Petra

Trváca bylina Z čeľade čakankovitých (Cichoriaceae), predtým úborovitých
(Compositae) so žltkastobíelym vretenovitým koreňom, z ktorého vyrastá najprv
ružica prízemných gracovitých listov a neskôr až meter vysoká, odstavajúco
rozkonárená, riedko ostnatá stonka so sediacimi listami. Jasnomodré(zriedka biele
alebo ružové) úbory kvetov sa rozvíjajú len predpoludním Plody sú nažky. Kvitne
od júla do septembra. Obsahuje mliečnu šťavu.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra

ZBER
Zbierame koreň, alebo aj kvitnúcu
vňať, prípadne iba kvety. Koreň
zbierame spravidla v jeseni
(z pestovaných rastlín len
v druhom roku), ako vňať
zbierame len listy a kvety so
slabšími časťami stonky.Sušíme
prirodzeným teplom, v tenkých
vrstvách, bez obracania, koreň
aj umelým teplom (40-50°C). Kvet
pri sušení stráca modrú farbu.

ÚŽITOK
Podporuje trávenie, osoží pri
chorobách pečene a žlčníka,
pri nervovej únave
z prepracovanosti, napomáha
látkovej premene. Koreň
sa uplatňuje pri liečbe
cukrovky. Mladé čerstvé listy
možno v domácnosti upotrebiť
ako šalát.
AKO NA CUKROVKU
Koreň, alebo i vňať čakanky
a púpavy s koreňom omanu,
ďalej fazuľové struky bez
semien, brusnicové
a čučoriedkové listy, vňate
žerušnice alebo potočnice
(žeruchy), pŕhľavy, lišajník
islandský podporujú liečbu
cukrovky (asi pol litra
nesladeného odvaru piť cez
deň po troche).

Poznámka
“Horčina v čakanke je celkom neškodná, takže čakanku možno použiť aj pri vredovej
chorobe (žalúdka a dvanástnika), krvácaní a pod. Farmaceuticky (najmä
na získavanie inulínu) sa upotrebuje len koreň z divorastúcich rastlín, korene
pestovaných odrôd slúžia na výrobu kávoviny (cigórie).”
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Cakanka
obycajna

Hluchavka biela
Lat.: Lamium album L.

Ľudové názvy: hluchá pŕhľava, mŕtva žihľava, medulka

Trváca bylina Z čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae), predtým pyskatých (Labiatae)
s plazivým podzemkom. Má 20-40 cm vysokú priamu, alebo vystúpavú štvorhrannú
stonku s protistojnými listami s pílkovitým okrajom a biele (niekedy ako smotana)
pyskaté kvety slabej medovej vône. Plody sú 4 tvrdky.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra
ZBER
Zbierame kvitnúcu vňať, alebo len
biele kvetné korunky bez kalichov
a to viac ráz do roka. Vytrhávame
ich a starostlivo ukladáme, aby
sa nepopučili a nezaparili. Sušíme
pozorne, vňate riedko rozložené,
pri teplote do 35 °C. Schnú
pomaly. Uschovávame dobre
uzavreté, chránené pred svetlom
a vlhkom, lebo kvety ľahko
hnednú.
ÚŽITOK
Osoží pri chorobách dýchacích
ciest, ako aj pri predčasnej, alebo
častej, silnej a dlhotrvajúcej
menštruácii, bielom výtoku,
v klimaktériu, pri zväčšenej
predstojnici a pri hemoroidoch
(vnútorne do čajovín a zvonku
do kúpeľov).

Má priaznivý vplyv na
centrálnu nervovú sústavu.
Upravuje stolicu, napomáha
látkovej premene. Zvonka slúži
do kloktadiel a spolu s vňaťou
čiernohlávka, komonice,
kuklíka, ľubovníka, materinej
dúšky alebo pamajoránu,
myšochvosta, nátržníka
husieho, repíka, listov
kostihoja, skorocelu, kvetov
nechtíka na prípravu obkladov
alebo omývaní, urýchľujúcich
hojenie rán. Odvar zo zmesi
z vňate hluchavky bielej,
ľubovníka bodkovaného
a komonice lekárskej, kvetu
hlohu a pagaštana konského
uplatňuje sa vnútorne (ako čaj)
i zvonka (vo forme obkladov,
prípadne kúpeľov) pri kŕčových
žilách.

Poznámka
“Príbuzné druhy, ktoré majú kvety inakšej farby (ružové, červené, žlté), nezbierame.
Roztokom vylúhovaného koreňa kedysi nažlto farbili vlasy.”

6

Hluchavka
biela

Ďatelina lúčna

Lat.: Trifolium pratense L.

Ľudové názvy: ďatelina, trojka, červená ďatelina, trebikuň

Trváca bylina Z čeľade bôbovitých (Fabaceae), resp. motýľokvetých (Papilionaceae)
s mnohohlavým koreňom, 15-40 cm vysokou vystupujúcou článkovanou stonkou
s trojpočetnými listami a červenými (niekedy aj bielymi) voňavými kvetmi v súkvetí,
ktoré sa nazýva hlávka. Plod je struk. Kvitne od mája do septembra. Medonosná.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra
ZBER
Zbierame kvet a to červené,
alebo svetlokarmínové plné
(nerozpadnuté) kvetné hlávky
bez podporných listov. Sušíme
hneď a pozorne, riedko rozložené
(lebo sa ľahko zaparia a zhnednú)
pri teplote do 35 °C. Schnú
pomaly. Uschovávame ich dobre
uzavreté a chránime pred svetlom
a vlhkom pretože rýchlo podlieha
skaze.

ÚŽITOK
Osoží pri hnačke. Ináč ako
chuťové i vôňové korenie
do jedla. Zvonka prospieva ako
kožné dezinficiens.

Poznámka
“Ďatelinové kvety spolu s kvetmi rumančeka, vňaťou bazalky, materinej dúšky
aj obyčajnej - tymiánu, pamajoránu, yzopu a pod. osožia do osviežujúcich kúpeľov
(za 3-5 hrstí zmesi vyvariť v hrnci a precediť do vane s nachystanou teplou vodou).”
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Datelina
lucna

Skorocel kopijovitý
Lat.: Plantago lanceolata L.

Ľudové názvy: kolocier, psí jazyk, skorocel, ranocel, jatrocel

Trváca bylina z čeľade skorocelovitých (Plantaginaceae) s krátkym koreňom.
Má ružicu kopijovitých, pozdrž žilkovaných, celistvookrajových prízemných listov
a 10-50 cm vysoké priame stvoly, ukončené krátkym valcovitým klasom bieložltých
drobných kvetov. Plody sú tobolky. Kvitne od mája do septembra.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra

ZBER
Zbierame listy v čase, keď
rastlina kvitne. Čisté a bezchybné
odrežeme priamo pri zemi, alebo
vyberieme z čerstvo pokosenej
trávy. Zľahka ukladáme a veľmi
riedko rozložené hneď a rýchlo
sušíme pri teplote do 40°C
bez obracania. Pri úschove
nestláčame. Uschovávame dobre
uzavreté a chránime pred svetlom,
vlhkom a hmyzom.

ÚŽITOK
Súčasť priemyselne
vyrábaných prsných
i žlčopudných čajovín a iných
liečivých prípravkov. Osoží pri
chorobách dýchacích ústrojov,
ako aj pri záduchu (astme),
ďalej pri zápaloch močových
ciest, pri poruchách žlčníka
a pečene, pri vredovej chorobe
(žalúdka a dvanástnika),
pri katare žalúdka a čriev
(ak je spojený s hnačkou, užívať
odvar zo skorocelu v červenom
víne). Zvonka (šťava z čerstvých
listov) slúži na hojenie rán a
na prípravu obkladov, alebo
náplastí na opuchliny a pod.
Čistý čerstvý list možno použiť
aj priamo - ako prvú pomoc
- na zastavenie krvácania
pri ľahkom poranení.

Poznámka
“Skorocel obsahuje Aukubín, ktorý sa radí medzi glykozidy, tvoriace melanín
(pre tvorbu hnedočiernych pigmentov).”
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Skorocel
kopijovity

Kapsička pastierska
Lat.: Capsella bursa pastoris L.

Ľudové názvy: pastierska tobolka, taška, kokoška, kolduška

Jednoročná alebo aj dvojročná bylina z čeľade kapustovitých (Brassicaceae) predtým
krížokvetých (Cruciferae) s vretenovitým koreňom a ružicou viac-menej gracovitých
prízemných listov, medzi ktorými vyrastá 10-50 cm vysoká chĺpkatá, zväčša
rozkonárená stonka so sediacimi kopijovitými listami a strapce drobných bielych
kvetov. Plody sú trojhranné šešuľky. Kvitne od marca do októbra. Dáva i štyri
generácie v roku. Veľmi premenlivá.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra

ÚŽITOK
Osoží pri ženských chorobách
(častá, silná, dlhotrvajúca
menštruácia, krvotok), ako aj
pri chorobách močových
ústrojov a pri vápenatení
tepien. Napomáha látkovej
premene. Zvonku sa uplatňuje
pri chrastách, ekzémoch
a iných vyrážkach, ktoré vznikli
najmä pri zaparení (intertrigo).

ZBER
Zbierame kvitnúcu vňať podľa
možnosti bez plodov na
suchých miestach. Očistíme od
nežiadúcich = špinavých, alebo
poškodených častí, (tráva pod.)
a sušíme prirodzeným teplom;
schne rýchle, obracať netreba.
Pred úschovou skontrolovať,
či celá vňať (aj s plodmi) uschla.

Poznámka ! UPOZORNENIE
“Rastlina je vnútorne vo väčších dávkach jedovatá. Kusy, napadnuté (spravidla na
vlhkých stanovištiach) parazitickou plesňou Cystopus candidus (Pers.) O. Kunze, ktorá
spôsobuje na rastline biely povlak, nezbierame. Nezamieňať s príbuznými rodmi
najmä peniažtekom (Thlaspi L., č. penízek). Pri vápenatení tepien (artérioskleróze)
osoží čajovina z rastlín: hloh, imelo, kapsička pastierska, komonica, kukurica,
ľubovník, myšochvost, pagaštan, palina dračia, pamajorán, praslička, púpava, ruta,
vres, zlatobyľ (3 až 5 dl nesladeného odvaru piť cez deň po troche a dodržiavať riadnu
životosprávu a diétu).”
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Kapsicka
pastierska

Pŕhľava dvojdomá
Lat.: Urtica dioica L.

Ľudové názvy: žihľava, pŕhľava, kopriva, pokriva, prhlica, prlica

Trváca bylina z čeľade pŕhľavovitých (Urticaceae) s pIazivým rozkonáreným
podzemkom. Má 30-100 cm vysokú, zväčša jednoduchú stonku s protistojnými,
stopkatými, podlhovastými, končistými listami so zúbkatým okrajom a malé
neúhľadné zelené kvety v dlhých metlinách. Plody sú nažky. Na stonke i na listoch
sú jedovaté pálivé chĺpky. U nás rastie v troch plemenách, i jednodomých a často
viac-menej nepŕhlivých, ktoré kvitnú od júna do septembra.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra

ÚŽITOK
Osoží pri chorobách močových
a dýchacích orgánov, pri katare
žalúdka a čriev, ak je
spojený s kolikovitými
bolesťami, pri lámke, cukrovke
a iných chorobách látkovej
premeny. Podporuje tvorbu
červených krviniek. Čerstvé
výhonky varíme ako špenát.
V lete môžeme do nich baliť
mäso i maslo na krátkotrvajúce
konzervovanie. Čerstvá olistená
pŕhlivá stonka slúži zvonku na
šľahanie (tzv. urtikácia), alebo
na náplasti na boľavé miesta.
Opláchnutie hlavy odvarom
vňate posilňuje rast vlasov.

ZBER
Zbierame vňať, alebo len listy
a to aj viac ráz do roka. Pri zbere
používame rukavice. Spravidla
režeme, alebo žneme mladé
a zdravé olistené výhonky,
nie dlhšie ako 40 cm, alebo
odtŕhame, prípadne zo stonky
zhora nadol zošmýkame svieže
listy. Sušíme pri teplote do 60
°C tak, aby sa zachovala farba
čerstvej rastliny. Schne rýchle.
Uschovávame dobre uzavreté,
chránené pred svetlom, vlhkom
a hmyzom.

Poznámka
“Liehovým výluhom z koreňa žihľavy, prípadne fialky voňavej, chabzdy, lopúcha
sa natiera (masíruje) pokožka hlavy kvôli posilneniu, alebo narastaniu vlasov.
Príbuzná jednoročná burina, pŕhľava malá, ľudovo žihľava nízka, alebo pŕhľavka
(Urtica urens L., č. žahavka roční) je tiež liečivá. Obsahuje triesloviny, kyselinu
kremičitú, mravčiu a ďalšie, sliz, vosk, provitamín A, pomerne značné množstvo
vitamínu C a zeleného farbiva chlorofylu, z ktorého sa priemyselne získava fytol
(zložka vitamínov E a K), ďalej acetylcholín a histamín (v sekréte chlpov) a iné látky.”

14

Prhlava
dvojdoma

Lipa veľkolistá

Lat.: Tilia platyphylla Scop.
Ľudové názvy: lipa

Vysoké stromy z čeľade lipovitých (Tiliaceae) s husto a rozložito rozkonárenými
korunami a voňavými kvetmi. Lipa malolistá (ináč aj srdcovitá) má menšie listy,
ale viac kvetov v súkvetí ako lipa veľkolistá (č. lípa velkolistá), ktorá kvitne neskoršie.
Kvitnú v júni, resp. v júli. Veľmi medonosné.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra

ÚŽITOK
Súčasť liekopisnej preháňavej
čajoviny a iných liečivých
prípravkov. Domáce liečivo
pri chorobách z prechladnutia.
Osoží pri zápaloch dýchacích
ciest, horúčke, lámke (reume) atd.

ZBER
Zbierame kvet a to ručne
celé súkvetia aj s blanitými
jazykovitými listeňmi v čase,
keď sa rozvíjajú (na začiatku
kvitnutia, nie neskôr, keď kvety
odkvitajú, prípadne sa vyvíjajú
už aj plody). Nepoškodzujeme
pritom strom a nelámeme
konáre. Kvet ukladáme
zľahka do košov, potom
ešte prezrieme, odstránime
primiešaniny (napr. listy)
a sušíme pri teplote do 35°C
bez obracania, obozretne, aby
sa nezaparili a nestratili vôňu.
Pred úschovou zhrnieme do
kôpok. Uschovávame dobre
uzavretý a chránime pred
svetlom a vlhkom. Dlhším
uskladnením stráca na kvalite.
S každým druhom
manipulujeme oddelene.

Poznámka
“Z lipového dreva sa pripravuje aj práškové uhlie (Carbo tiliae), s účinkami ako
živočíšne uhlie. Nezamieňať s kvetmi príbuzných druhov, ktoré nezbierame. Sú to
najmä lipy s chĺpkatými, alebo lesklými listami (striebristá, americká lipa a iné).”
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Lipa
velkolista

Púpava lekárska

Lat.: Taraxacum officinale Web.

Ľudové názvy: púpava, púpava lúčna, pumpava, pumpelica, pumprlica,
pampuliška, pampuška, pleška, mlieč (žabí, žltý), májik, leví zubec, kašinec,
lucemičky

Trváca bylina Z čeľade astrovitých (Asteraceae), predtým úborovitých (Compositae)
s vretenovitým dužinatým koreňom, z ktorého vyrastajú ružice podlhovastých,
mnohotvárne gracovitých prízemných listov a 10-30 cm vysoké duté stvoly s bohatými
úbormi žltých kvetov. Plody sú chocholcovité nažky tvoriace dohromady guľu,
ktorá sa závanom vetra rozpadá. Rastlina má vo všetkých častiach bielu mliečnu
šťavu. U nás rastie vo viacerých plemenách,
ktoré kvitnú v čase od apríla do októbra. Medonosná.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra
ZBER
Zbierame celú rastlinu, teda koreň
aj s vňaťou, alebo len koreň,
vňať, listy, kvety. Koreň s vňaťou
zbierame na jar ešte skôr, než
úbory rozkvitnú, lebo neskôr sa
pri sušení vysemenia, ináč koreň
sám (a to v celej dĺžke) v jeseni.
Sušíme, prípadne dosušujeme
pri teplote do 50 °C. Uschovanú
chránime pred hmyzom (najmä
moľami) a myšami. Ľahko vlhne,
dlhším skladovaním sa celkom
znehodnocuje.

ÚŽITOK
Podporuje trávenie, osoží pri
chorobách pečene a žlčníka,
pri cukrovke, málokrvnosti,
zvápenatení tepien,
hemoroidoch. Napomáha
látkovej premene. Čerstvá
vňať účinkuje proti skorbutu.
Z mladých listov sa pripravuje
vitamínový šalát (bez octu),
z čerstvých kvetov domáce

Poznámka
“Mliečna šťava (ľudovo púpavové mlieko) pomáha odstrániť bradavice.”
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Pupava
lekarska

Lastovičník väčší

Lat.: Chelidonium majus L.

Ľudové názvy: plastovičník, krvavník, hadí mlieč

Trváca bylina z čeľade makovitých (Papaveraceae), s hrubým valcovitým
rozkoreneným, zvonka červenohnedým, vo vnútri pomarančovožltým podzemkom.
Má dlhostopkaté prízemné listy, 30-50 cm vysokú chlpatú, v uzlinách zhrubnutú
stonku s perovitostrihanými listami a žlté kvety v okolíkoch. V celej rastline
je zapáchajúca pomarančovo sfarbená mliečna šťava, obsahujúca jedovaté látky.
Kvitne od mája do septembra.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra

ÚŽITOK
Čerstvá mliečna šťava
odstraňuje bradavice (natierať
dvakrát denne opatrne, aby sa
šťava nedostala do úst, očí,
alebo na otvorené rany.
Odvarom možno postrekovať
okrasné rastliny na ochranu
proti voškám a inému hmyzu.
Lastovičník osoží zvonka pri
kožnej tuberkulóze (lupus)
a podľa literatúry sa dá použiť
aj na zhotovenie liečivých
prípravkov proti rakovine
kože. Alkaloidy (a je ich v
Lastovičníku vyše tucta, z nich
najmä chelidonín, chelerytrín,
sanguinarín, berberín) totiž
účinkujú baktericídne, najmä
na grampozitívne baktérie.

ZBER
Zbierame kvitnúcu vňať
(bez hrubých dužinatých častí),
prípadne aj koreň. Oddelene
sušíme pri teplote do 35°C.
Uschovávame dobre uzavreté
a chránime pred svetlom
a vlhkom.

Poznámka ! UPOZORNENIE
“Jedovatá rastlina, najmä v čerstvom stave, vo väčších dávkach môže
spôsobiť otravu. Zbierame obozretne v rukaviciach, lebo vytekajúca šťava spôsobuje
citlivým osobám pľuzgiere na pokožke a zanecháva stopy aj na odeve. Veľmi
nebezpečná očiam, pretože leptá rohovku.”
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Sedmokráska obyčajná
Čeľaď : Astrovité – Asteraceae

Bylina s prízemnou ružicou obráteno vajcovitých listov a s priamou bezlistou stonkou stvolom, vysokým 5-15 cm a zakončeným úborom kvetov. Žlté kvety terča sú
obojpohlavné, biele alebo ružovkasté jazykovité kvety v lúči sú samičie.
Kvitne od marca do októbra. Ako všetky astrovité rastliny je i sedmokráska
medonosná.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra
ZBER
Zbierame Sedmokráskový kvet Flos bellidis perennis. Zbierajú sa
kvitnúce úbory, najlepšie okolo
dopoludnia. Odporúčame zbierať
na jar. Úbory sa zberajú s krátkou
stopkou na začiatku kvitnutia.
Materiál je háklivý na zaparenie.
Suší sa v celkom tenkých vrstvách
na dobre vetraných miestach
v tieni (môže sa aj na slnku).
Zber možno robiť od marca až
do septembra. Sedmokrásku
skladujeme v dobre zatvorených
obaloch a chránime pred svetlom.

ÚŽITOK
Expektoračný účinok
vyvolávajú saponíny.
Protizápalové účinky
zabezpečuje súčasné
pôsobenie trieslovín, slizu
i malého množstva silice, ktoré
účinkujú aj adstringentne
a hojivo (predovšetkým
pri zastaralých kožných
afekciách). Posledné
výskumy preukázali vhodnosť
použitia sedmokrásky pri
zápaloch močových ciest
a predovšetkým pri liečbe
glomerulonefritidy (zápale
obličkových klbôčok).

Poznámka
“Pri astme uvoľňuje krče a celkovo ukľudňuje čaj zo sedmokrásky: 30 g
sedmikráskových kvetov s listami pridáme do 1 l studenej vody, ohrejeme a 3 minúty
udržujeme pri vare. Potom necháme 10 minút vyluhovať a precedíme. Pri migréne
prelejeme 1 polievkovou lyžicou kvetov a listov sedmokrásky šálkou vriacej vody,
necháme 10 minút vyluhovať a precedíme. Pijeme 2 až 3 krát denne. Pri zápale
podhrudnice jednu polievkovú lyžicu kvetov a listov sedmokrásky dáme do studenej
vody, necháme prejsť varom, 10 minút vyluhovať a potom precedíme. Pijeme denne
3 šálky medzi jedlami. Na čistenie krvi prelejeme vrchovatú polievkovú lyžičku zmesi
z dúšky materinej a sedmokrásky v šálke vriacej vody, krátko necháme vyluhovať
a precedíme. Pijeme 2 až 3 šálky denne. Pri dávivom kašli prelejeme polievkovú
lyžicu kvetov sedmokrásky šálkou vriacej vody, necháme 10 minút vyluhovať
a precedíme. Pijeme 3 šálky denne, medzi jedlami.”

22

Sedmokraska
obycajna

Myšochvost obyčajný
Lat.: Achillea millefolium L.

Ľudové názvy: mačí chvost, mačúch, rebríček, jazýček, papradec,
stolistník, kunica
Trváca bylina Z čeľade astrovitých (Asteraceae), predtým úborovitých (Compositae),
s plazivým, mnohohlavým podzemkom. Má zväzok podlhovastých prízemných listov,
20-60 cm vysokú priamu husto olistenú stonku, ukončenú úborovými chocholíkmi
so špinavobielymi obojpohlavnými kvetmi, ktoré majú na obvode piestikovité
lupienky bielej, niekedy ružovej, alebo červenej farby. Kvitne v čase od júna
do novembra. Aromatická.

VÝSKYT
Brezový háj Nitra

ZBER
Zbierame nezdrevnatenú časť
vňate, t. j. asi 30 cm dlhé kvetné
vŕšky, alebo len kvetné úbory
s krátkou, najviac centimetrovou
stopkou, na začiatku kvitnutia,
prípadne aj mladé prízemné listy.
Sušíme prirodzeným teplom
(umelým do 35 °C). Kvet nesmie
zhnednúť. Uschovávame dobre
uzavreté a chránime pred svetlom
a vlhkom.

ÚŽITOK
Súčasť viacerých
farmaceutických prípravkov
na vnútorné i vonkajšie
používanie. Podporuje
trávenie, priaznivo ovplyvňuje
nervovú činnosť, napomáha
látkovej premene. Osoží
aj pri chorobách žalúdka
a čriev, žlčníka i pečene,
močových a dýchacích ciest,
pri ženských neduhoch a spolu
s vňaťou hluchavky, kapsičky
pastierskej, ľubovníka,
paliny dračej, pamajoránu,
srdcovníka v klimaktériu.
Osvedčuje sa (vnútorne i
zvonka) pri hemoroidoch.
Zvonku slúži na prípravu
výplachov, obkladov a na
omývanie pri akútnych
kožných chorobách, pri bielom
výtoku a pod.

Poznámka
“Protizápalovo a bakteriostaticky účinkujúce azulénogénne látky sa nachádzajú v
divorastúcej rastline vo veľmi kolísavom množstve. Vlastnosti: Amarum, nervínum,
hemostyptikum, mierne antiseptikum. Upozornenie: Rastlina vnútorne vo väčších
dávkach môže škodiť.”
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Mysochvost
obycajny

