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runnŮsr vÝsrvru J EDoVATÝcH
PLEVEtruÝcH RoSTLlN

V posledních letech 1e moŽné pozorovat i postupný
nárůst v četnosti výskytu u celé řady plevelných rostlin,
které jsou jedovaté nebo dokonce prudce jedovaté pro
člověka i některá hospodářská zvířata. Podobný trend

1e pozorován u rostlin produku1ící alergenni látky'
Vzestup výskytu je zřetelný zejména u plevelných dru-
hů z čeledi liIkovitých (5o/anaceae), zejména u blínu
černého (Hyoscyamus niger L'), lilku černého (Solanum
nigrum L.), a durmanu obecného (Datura stramonium
L ), z čeledi miříkovitých (Apiaceae) bolehlavu plama-
tého (Conium maculatum L'), bolševníku velkolepého
(Heracleum mantegazianum L') a celé řady dalších ple-
velných druhů'

Prob|ém definovat jedovaté rostliny je velmi sloŽitý Celá
řada rostlin, a tedy i plevelných, obsahuje široké spekt-
rum látek, které mohou být využvány v léčitelstvíjako
rostliny léčivé. Při pouŽivání vyšších dávek mohou být
však škodlivé aŽ jedovaté. Mnoho rostlin však obsahuje
látky vysoce jedovaté, které způsobují poruchy normá|-
nich funkcí organizmu. Vyvolávají zdravotní problémy
a mohou způsobit aŽ smrt. Mezi jedovaté látky obsa-

žené v rostlinách patři zejména alkaloidy, glykosidy,
saponidy, silice, pryskyřičné látky, hořčiny atd

UČlt\EK JEDU oVLIVŇUJE:
r Koncentrace jedu a stáří rostliny

r Schopnost příjmu Účinných látek

r Citlivost organizmu (druhová, individuální)

Seznam pleve|ných rostlin, které obsahujíjedovaté lát-
ky 1e velmi rozsáhlý' Mezi nejvýznamně1šívšak patří:
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BolrHnv pnunrÝ (Conium maculatum L ) jako
prudce jedovatá rostlina byl znám svými léčivými
Účinky jiŽ ve starověku V Antice jej lékaři pouŽivali

1ako čerstvou šťávu smíchanou s opiem k léčebným
Účelům. Nápoj z bolehlavu byl rovněŽ pouŽíván
při popravách. Na jeho následky zemřel také řecký
filozof Sokrates. Rostlina obsahuje alkaloidy piperidi-
nového typu, hlavně koniin a jemu příbuzné látky,
konhydrin, konicin, konicein a methylconicin. Nejvyšší
obsah alkaloidů je v listech a plodech Nejvyšši
koncentrace alkaloidů je v rostlinách před vytváře-
ním plodů Se stářím rostliny obsah klesá Po sklizni
a sušeníje obsah redukován na minimum' Koniin má
stejné Účinky jako indiánské šipové jedy typu kurare,
poškozující krvinky a vyvolávajÍcí ochrnutí svalové
soustavy s konečným Účinkem na zástavu dechu.
AIkaloidy se velmi dobře vstřebávají sliznicemi a kŮž(,

na které vyvolávají svědive vyrážky' otrava můŽe
nastat i čicháním k Čerstvě utrŽeným rozkvetlým
rostlinám. Ze zvíYalje k otravě nejvíce náchylný skot
a koně. otravy po poŽití čerstvých rostlin 1sou velmi
vzácné pro jejich hořkou chuť a specifický zápach Pro
kozy není bolehlav jedovatý

Bt-Íru ČrnruY @yoscyamus niger L) má jedovatou ce-
lou rostlinu. Obsahuje alkaloidy hyoscyamin, atro-
pin, skopolamin ]e vyuŽívána jako léčivá rostlina JiŽ

ve starověku byla povaŽována za magickou bylinu
s opojnými Účinky, kterou pouŽívaly čarodějnice při

věštění, vyvoláva|a bludné stavy' Ve středověku na-
hrazovala při lékařských výkonech chloroform.
Alkaloidy obsažené v rostlině působí významně na
vegetativní nervový systém. Otravy se projevují rozší-
řením zorniček v oku, poruchami vidění, vysycháním
sliznic, celkovou ospalostí aŽ komatem" Zvířata jsou
odolnější vůČi toxickým alkaloidům než Člověk, ale

i savci mají rozdílnou citlivost NejcitliVější jsou koně
a skot' odolní k jedu jsou králíci, jejich maso se však
stává jedovatým

Dunvnru oBEcNÝ (Datura stramonium L ) silně za-
páchá a celá rostlina je prudce jedovatá. obsahuje vyso-
ce toxické alkaloidy hyoscyamin, atropin, v menší míře
skopolamin, třísloviny, silice a deriváty kumarinu. Učinky
na člověka a zvíralajsou obdobné jako u blínu černého'

Lttrr ČrnruÝ $olanum nigrum L.) obsahuje jedovaté
alkaloidy solanin a solanidin, doprovodné saponiny,
třísloviny a dusičnany. Toxicita těchto alkaloidů závisí
na růstové fázi rostliny, půdnim typu a průběhu poča-
sí během vegetace Nejvíce toxických látek obsahuji
rostliny lilku v období tvorby zelených bobulí Velkým
problémem pro skot se může stát zkrmováni kuku-
řičné siláže silně kontaminované lilkem černým, kdy
při dlouhodobějším podávání docházi k chronickým
otravám, které se projevuji nechutenstvím, průjmy,
sniŽenou dojivosti

effiš+,



PLEVELE JAKO ALERGENY

Alergie jsou chápány jako velký problém současnosti
Alergeny vyvolávajíci alergické reakce u lidí, ale v po-
slední době i u domácích zvířat' Mohou být různého
pŮvodu' lt4ezi významné alergeny patří alergeny rostlin-
ného původu, tj" části rostIin, odlomené chlupy, látky
vylučované rostlinami a především pyl.

r Alergie - změna reakce těla na podněty ze zevního
prostředí

r lmunitní přecitlivělost - reakce na běŽně neškodné látky

l Alergeny - antigeny se sklonem k vyvoláníaler9ií

Zonoln ALERGENŮ
Zdrojem alergických reakcí na části rostlin je především
kontakt s rostlinou v přírodě U pylových alergiíje situa-
ce sloŽitější' Nepatrná velikost pylu umoŽňuje přenášení
větrem na velké vzdáIenosti. Proto zdroje alergenů mo-
hou být jak u nás tak i v zahraničí. Rostliny produkující
pyl a způsobujicíaIergie rostou na různých stanovištích
zemědělské i nezemědě|ské půdy

PylovÉ ALERGlE
Rostliny produkují obrovské mnoŽství pylu, který Se Ze-
jména za suchého a větrného průběhu počasí uvolňuje
do ovzduší a je větrem roznášen do okoli i na ve|ké

vzdálenosti obsah pylových částic ve vzduchu je
proměnIivý v závislosti na nadmořské výšce a směru
vanoucích větrů' Deštivé počasí obsah pylových částic
významně snižu1e. Mezi nejvýznamnější producenty
alergenního pylu patří zejména'

r Pylová zrnatrav - ovsík, kostřavy, bojínek aj.

DvouděloŽné plevele - pelyněk, ambrÓzie, vratič,
ohnice, hořčice, jitrocele aj.

l Dřeviny _ borovice, modřín, lísky, jírovce, vrby, lípy,

bez chebdí aj'

ALERGICKE DERMATOSY

Vznikají po kontaktu s rostlinou nebo jejich částí, mecha-
nickým poškozením pokožky nebo chemickým poškození
pokoŽky nebo sliznic Látky vyvolávající alergické dermati-
tidy obsahuje široké spektrum rostlin běŽně se vyskytují-
cích na loukách, pastvinách r na polích. Příznaky se proje-
vují rozdilně, v závislosti na citlivosti jednotlivých lidí Ve
velké většině se 1edná však pouze o vyráŽky, které brzy
odezní Některé rostliny však vyvolávaji i silné alergické re-

akce, které mohou vyvolat i trvalé následky na pokožce.
Mezi takové rostliny u nás patří ze1ména bolševnik
velkolepý. Bolševník velkolepý obsahuje f uranokuma-
riny (bergapten, pimpenellin, sphondin aj'), které působí
jako fotosensibilizátory a po doteku zejména na světle
vyvolávají fotochemické reakce, které pŮsobí na kůŽi
pigmentové skvrny, otoky, puchýře a záněty.

AtrnctcrÉ
DERMATOSY

l Vyrážky - ohnice, oměj,
bolehlav, kopřiva

r Ekzémy - pryskyřník'
pryšce, řebříček

l Popáleniny - bolševnik
velkolepý


