Biológia
Rastliny okolo nás
Ľuľok sladkohorký
(Solanum dulcamara)
Rodový názov ľuľka sladkohorkého
Solanum sa používal už v prvom storočí
nášho letopočtu. Slovo solanum je pravdepodobne odvodené od latinského slova solari – tešiť sa (podľa vlastnosti
niektorých rastlín z čeľade ľuľkovitých
tíšiacich bolesti a kŕče). Druhové meno
dulcamara pozostáva z latinských slov
dulci – sladký a amorus – horký, čo súvisí so začiatočnou horkosťou a neskôr
sladkou chuťou mladých konárikov.
V stredoveku bola táto rastlina známa
pod názvom Dulcisamarum, iné zdroje
uvádzajú Amara dulcis.
Holandský botanik Rembertus Dodonaeus použil názov Dulcamara.

vých korunných lupienkov. Tie výrazne
kontrastujú so sýtožltými peľnicami tyčiniek v ich vnútri, ktoré zrastajú do kužeľa. Po opelení a oplodnení z kvetov
vzniknú dužinaté plody s väčším počtom semien – bobule. Majú vajcovitý
tvar. Najskôr sú zelenkasté, potom žltooranžové a po dozretí lesklé sýtočervené.

Zrelé plody ľuľka sladkohorkého sú lesklé
sýtočervené

Ľuľok sladkohorký (Solanum dulcamara)

Ľuľok sladkohorký patrí k trvácim
druhom rastlín. Obdobie vegetačného
pokoja pretrváva dlhým plazivým a zakoreňujúcim podzemkom. Vzrastom je
táto rastlina poloker – silná stonka je
v spodnej časti drevnatá, vo vrchnej dužinatá. Dorastá do výšky 30 cm až 4 m.
Býva väčšinou ovíjavá – šplhá sa po
iných rastlinách. Niekedy je poliehavá.
Striedavé listy bývajú rôznych tvarov.
Väčšinou sú vajcovité končisté, po
oboch stranách roztrúsene chlpaté. Často majú bočné laloky alebo listene.
Ľuľok sladkohorký kvitne od júna do
októbra. Na konci stonky vyrastá väčší
počet kvetov – súkvetie tvorí vrcholíkovitú metlinu. Kvetné obaly jednotlivých
kvetov sa skladajú z úzkeho päťcípeho
kalicha a koruny, ktorú tvorí päť fialo-

Ľuľok sladkohorký je rozšírený dosť
hojne takmer po celej Európe od nížin
až po podhorský stupeň. Vyskytuje sa
tiež v severnej Afrike, západnej Ázii,
Indii, Číne a Japonsku. Rastie tiež v Severnej Amerike.
Má vysoké nároky na vlhkosť pôdy.
Rastie na brehoch vôd i v lužných lesoch. Je charakteristickým druhom slatinných jelšín, častý je však i v krovinách okolo vŕbovo-topoľových lesov
alebo priamo v nich. Vyskytuje sa i na
rúbaniskách, v priekopách, na pasienkoch a rumoviskách. Rastie tiež pri komunikáciách a v blízkosti hnojísk. Druhotne preniká i do okolia opustených
plotov a na smetiská.
Ľuľok sladkohorký patrí k liečivým,
ale zároveň i jedovatým druhom. Za liečivú rastlinu je pokladaný pre obsah
horkého saponínového glykozidu dulkamarínu. V minulosti bol známy ako
močopudný a laxatívny prostriedok
(preháňadlo – proti zápche) a užíval sa
aj pri žltačke a horúčkach. V 18. storočí
ho holandský lekár Boerhaave používal
ako prostriedok vyvolávajúci zvýšené
potenie pri zápale pľúc a pohrudnice,
Carl Linné pri syfilise a reumatizme.
Predmetom zberu boli konce konárikov, ktoré sa zbierali pred vyrastením
listov (v marci až apríli) alebo po opadaní listov (v októbri) odrezávaním z dvoj‑
až trojročných konárikov dlhých asi
6 cm. V súčasnosti už táto rastlina ofici-

álne využitie nemá. Pred využitím v ľudovom liečiteľstve vo forme rôznych
čajov prečisťujúcich krv treba varovať.
Celá rastlina je jedovatá, pričom najjedovatejšie sú plody – bobule – v nezrelom stave. Jedovatosť spôsobujú steroidné glykoalkaloidy, tzv. solaníny.
Obsah alkaloidov klesá v poradí: zelené
nezrelé bobule – listy – stonky – zrelé
bobule.
Jedovatosť solanínu závisí od stupňa
vstrebávania v tráviacich orgánoch. Príznaky otravy sa objavili pri konzumácii
viac než 10 bobúľ a smrteľnú dávku
znamená konzumácia 200 bobúľ.
Pri miernej otrave sa objavuje podráždenie v ústach, bolesť hlavy, únava,
zvracanie, bolesti brucha, hnačky
a v niektorých prípadoch i zvýšené teploty a obehový kolaps. Tieto príznaky
sa môžu prejaviť po štyroch až 19 hodinách po konzumácii jedovatých častí
rastliny. Vo vážnych prípadoch môže
nevoľnosť, pocity na zvracanie a hnačky pretrvávať tri až šesť dní. Objavujú
sa i neurologické poruchy – halucinácie, apatia, agarofóbia (strach z veľkých
otvorených priestranstiev), nepokoj až
kŕče a poruchy videnia.
Pokiaľ postihnutý nezvracia, robí sa
výplach žalúdka. Vhodné je dopĺňanie
elektrolytov, podávanie cirkulačných
stimulačných látok a liekov proti kŕčom.

Ľuľok zemiakový
(Solanum tuberosum)
Ľuľok zemiakový, bežne nazývaný zemiak, patrí k trvácim druhom bylín.
Ľudový názov tejto rastliny v rôznych
slovenských krajoch je zmák, zemka,
bandurka, krumpľa, gruľa, ertepľa, karfofeľ, švábka, krompeľ a komper.
Jeho podzemky vytvárajú podzemné
hľuzy (na obrázku nižšie). Z nich vyrastá priama rozkonárená stonka, ktorá je
vo vrchnej časti slabo hranatá. Striedavé listy sú nepárno perovito zložené.
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tovali v drsných podmienkach vysokohorskej krajiny rozbrázdenej kotlinami
až do nadmorskej výšky 4 000 metrov
nad morom, kde sa nedarilo kukurici.
Dlhoročným krížením vznikli stovky
zemiakových odrôd, ktoré sa od seba
odlišujú obdobím dozrievania, veľkosťou, farbou šupky i tvarom hľuzy.
Dnes poznáme vyše 3 000 odrôd – stolné, kŕmne, priemyselné (pre škrobárne,
liehovary...).

Detail listov ľuľka zemiakového na jar

Ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum)

Kvitne od júla do augusta. Jeho pravidelné päťpočetné kvety vyrastajú
v súkvetí. Každý kvet sa skladá zo zúbkatého kalicha a kolovitej päťcípej koruny bielej alebo svetlofialovej farby.
Peľnice tyčiniek majú žltú farbu a sú
kužeľovito zrastené. Kvety sa väčšinou
opeľujú samy alebo ich opeľujú muchy.

Ľuľok zemiakový – podzemná i nadzemná
časť

Z opeleného a oplodneného kvetu
vzniká dužinatý plod – bobuľa guľovitého tvaru veľkosti čerešne. Má žltozelenú farbu, preto si ju možno pomýliť
s nezrelým rajčiakom.
Ľuľok zemiakový pochádza z Južnej
Ameriky – z peruánskych a bolívijských Ánd. Pôvodní obyvatelia ho pes22

Detail kvetov

Údaje o tom, kedy a ako sa ľuľok zemiakový presne dostal do Európy, sa
rôznia. Jeden zo zdrojov uvádza dve
cesty – cez Španielsko z Južnej Ameriky a cez Anglicko zo Severnej Ameriky.
Do Európy ho priviezli španielski
moreplavci v roku 1565. Zo Španielska
sa potom ľuľok zemiakový rozšíril do
Talianska – tam zemiaky pomenovali
tartufi, tatufoli. Odtiaľ sa dostali do Nemecka a dostali názov kartoffeln.
V roku 1558 ich Clusius uviedol ako
botanickú zvláštnosť vo Viedni. Najskôr bol ľuľok zemiakový pestovaný
ako rarita v botanických záhradách
a potom sa stal lahôdkou určenou
výlučne iba pre kráľovské rodiny. Nakoniec sa pomerne zložito ľuľok zemiakový rozšíril i v nižších vrstvách obyvateľstva.
Druhou prestupnou stanicou zemiakov na ceste do Európy bolo Anglicko.
Tam sa ľuľok zemiakový dostal nezávisle od Španielska a v roku 1586 sa začal pestovať. Najskôr tiež iba v záhradách veľmožov.
Poľnou plodinou sa stal najskôr v Írsku a Anglicku, kde sa prvé správy
o jeho pestovaní objavili približne v polovici 17. storočia – v Írsku v roku 1640
a v anglickom Walese v roku 1667.

V západnej Európe sa ľuľok zemiakový začal pestovať v prvej polovici
18. storočia a v ostatných európskych
krajinách na prelome 18. a 19. storočia.
Na to, kedy sa ľuľok zemiakový dostal na územie Čiech a Slovenska, sa názory tiež rozchádzajú. Jeden zo zdrojov
predpokladá, že to bolo počas tridsaťročnej vojny (1618 – 1648). Pestovať
vo väčšom sa však zemiaky začali až za
panovania Márie Terézie, najmä po sedemročnej vojne (1756 – 1763). Rozšírili sa po roku 1771, keď následkom obrovskej všeobecnej neúrody nastal hlad
a ľud sa presvedčil, že zemiaky nepredstavujú zlo, aj keď o ich pestovanie
žiadala vláda. Prvé zemiaky sa objednávali z Brandenburska (po česky Braniborska) a dostali v češtine skomolený
názov brambory a vo východoslovenských nárečiach bandurky.
Iný zdroj udáva, že na Slovensko sa
ľuľok zemiakový pravdepodobne dostal
koncom 18. storočia. Do oblasti Spiša,
ktorá je pokladaná za slovenskú kolísku
zemiakarstva, ho priniesli tunajší rodáci, ktorí v tom čase študovali na univerzitách v západnej Európe. V záznamoch
kartuziánskeho mnícha Cypriána v Červenom Kláštore je uvedené, že prvé zemiaky na Spiš priniesol študent Tomáš
Šváby. S jeho priezviskom súvisí i jeden z ľudových názvov ľuľka zemiakového – „švábka“.
V súčasnosti je ľuľok zemiakový rozšírený po celej planéte. Pestuje sa najmä
v miernom pásme celého sveta, v Európe siaha do oblastí až po 70 stupňov
severnej zemepisnej šírky. Najväčším
producentom zemiakov na svete bola
v roku 2014 Čína, ktorá vypestovala
96 miliónov ton zemiakov. Druhá priečka patrila Indii (46 miliónov ton) a tretia
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Rusku (32 miliónov ton). V Európskej
únii patrí vedúca pozícia v pestovaní zemiakov Nemecku, ktoré ich vypestovalo 11 miliónov ton. Na Slovensku sa ich
vypestovalo 209 000 ton. Južná Amerika, vlasť zemiakov, je na jednom z posledných miest (na niektorých miestach
tam ešte i v súčasnosti zemiaky rastú
divo).

Zemiakové políčko na jar

Z hľadiska významu a využitia ľuľok
zemiakový patrí medzi kultúrne rastliny
– rastliny, ktoré si človek cieľavedome
vybral, vyšľachtil a pestuje ich. Podľa
spôsobu pestovania je zaradený do podskupiny okopaniny (spolu s cukrovou
a kŕmnou repou), pretože počas vegetačného obdobia sa pôda, v ktorej rastie,
musí kypriť. Vyžaduje pôdu bohatú na
humus a výživné látky.
Za veľké rozšírenie a obľubu ďakujú
zemiakové hľuzy obsahu škrobu, ktorý
je základom ich značnej výživnosti.
Pri vhodnom spôsobe prípravy je ľuľok zemiakový veľmi zdravou plodinou. Stredne veľká zemiaková hľuza
má iba 105 kalórií (približne 440 joulov). V 100 gramoch sa nachádza približne 15 gramov sacharidov vo forme
škrobu, dva gramy vlákniny, dva gramy
bielkovín a takmer žiadny tuk. Okrem
základných živín ľuľok zemiakový obsahuje vitamín C, vitamíny skupiny B,
vitamín K a minerálne látky – draslík,
fosfor, horčík, mangán, sodík, vápnik,
zinok a železo. Je tiež zdrojom malého
množstva stopových prvkov – medi
a fluóru.
Pokiaľ sú zemiaky podávané v kombinácii s mliečnymi výrobkami a vajcami, zvyšuje sa biologická hodnota bielkovín – teda telo si dokáže premeniť
väčšie množstvo bielkovín z potravín
na bielkoviny telu vlastné.
Úplne inak ľuľok zemiakový pôsobí,
keď je spracovaný na hranolky, zemiakové lupienky a podobné produkty.
V tomto prípade to už so zdravou výživou nemá nič spoločné – mimoriadne

vysoký obsah energie je spôsobený prípravou na veľkom množstve tuku.
Ľuľok zemiakový sa využíva i v ľudovom liečiteľstve vo forme šťavy
z podzemných hľúz – má uplatnenie pri
tráviacich ťažkostiach, zápaloch sliznice žalúdka, poruchách pečene a pri žlčových kameňoch. Táto šťava je výrazne zásadotvorná, preto má priaznivý
účinok pri prekyslení žalúdočnej šťavy
a celého vnútorného prostredia. Surová
zemiaková šťava utišuje i zápaly a podporuje hojenie kožných infekcií a poranení. V kombinácii s mrkvovou šťavou
má liečivé účinky proti reume, ischiasu,
strume a rozdutiu pľúc.
Využitie majú i plátky surového zemiaka – pôsobia ako vynikajúci obklad
na popáleniny a omrzliny, pretože obsahujú liečivú látku alantoín (túto látku
obsahuje i kostihoj lekársky). Obsahu
alantoínu ľuľok zemiakový vďačí i za
to, že je účinným prostriedkom pri liečení a prevencii paradentózy. Literatúra
uvádza, že roky trvajúca paradentóza sa
prikladaním surového zemiaka na zapálené a často hnisajúce ďasná zlepší
a postupne sa môže i vyliečiť. Po priložení na spánky pomáhajú plátky surových zemiakov i pri bolestiach hlavy
a pri migréne.
Okrem podzemných hľúz je celá rastlina ľuľka zemiakového jedovatá – obsahuje jedovaté steroidné glykoalkaloidy – solaníny. Ich obsah je v rôznych
častiach tela rastliny odlišný (0,7 %
v kvetoch, 1 % v plodoch, 0,25 % v semenách, 0,8 až 5 % v klíčkoch). Jedovaté solaníny sú prítomné dokonca i v hľu-

zách, ale iba v nepatrnom množstve
(v 100 g hľuze sa nachádza iba 7 mg solanínov). Za určitých podmienok (účinkom denného svetla) sa však môže ich
obsah zvýšiť až päťnásobne.

Zemiaková hľuza s jedovatými klíčkami

Určite nikomu nenapadne konzumovať vňať, ale malé deti môžu siahnuť po
plodoch, ktoré, vyzerajú ako malé zelené alebo žltozelené rajčiaky – tým je ľuľok zemiakový zradne nebezpečný.
Aj keď nie je presne známa toxická
dávka pre človeka, odborníci predpokladajú, že 20 až 25 mg solanínu už vyvoláva príznaky otravy. Tie sú rovnaké
ako u ľuľka sladkohorkého. Rovnako
treba postupovať i pri liečbe otráveného
človeka. Keďže jedovatý solanín sa najviac vyskytuje v klíčiacich očkách a vo
vňati, skrmovanie väčšieho množstva
naklíčených hľúz a vňate je pre zvieratá
škodlivé.
Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.
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