
Malé kvety s belavou alebo ružovou korunou sú usporiada-
né v krátkych hlúčikovitých strapcoch. Kvitnú od júna až do 
konca jesene do neskorých mrazov. Po opelení a oplodnení 
z nich vznikajú dužinaté plody bielej farby s viacerými seme-
nami so šťavnatou riedkou dužinou. Ich priemer je približne 
1 cm. Dozrievajú od septembra až do zimných mesiacov. 

Detail kvetov a začiatok tvorby plodov začiatkom augusta

V rámci botanického systému je imelovník	biely (Symphori-
carpos albus) zaradený ku krytosemenným dvojklíčnolisto-
vým rastlinám do čeľade zemolezovité (Loniceraceae). Jeho 
latinské rodové meno súvisí s tým, že jeho plody – bobule – 
sa nachádzajú husto spolu. Symphero v preklade z gréčtiny 
znamená hromadím, karpos znamená plod. V literatúre sa 
môžete stretnúť i s jeho českým názvom pámelník, ktorý za-
viedol J. S. Presl v súvislosti so skutočnosťou, že biele plody 
ostávajú na rastline aj v zimných mesiacoch až do nástupu 
zimných mrazov. 

Plody imelovníka bieleho (Symphoricarpos albus)

Vzrastom je táto rastlina mohutný nepoliehavý ker s metlo-
vitými konármi, ktorý dorastá do výšky dvoch metrov, nieke-
dy i o pol metra viac. Na stonke vyrastajú protistojné listy 
vajcovitého tvaru s celistvým okrajom a sieťovitou žilnati-
nou. Ich lícna strana je tmavozelená, rubová sivozelená.

Kvety imelovníka bieleho 
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imelovNík biely (SymphoricarpoS albuS)

Plody a protistojné listy imelovníka bieleho so sieťovitou žilnatinou
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Imelovník biely pochádza zo Severnej Ameriky. Voľne 
rastie v USA a Mexiku. Na Slovensku a v niektorých oblas-
tiach Európy je táto rastlina bežne pestovaná v parkoch  
a záhradách, pričom je jedným z najpoužívanejších krov – 
vysádza sa najmä ako živý plot. Vhodný je však i ako solitér. 
Okrem toho je vhodný i na dekoráciu interiérov. 

Rastie prakticky všade, pretože je nenáročný. Rýchlo buj-
nie a darí sa mu v rôznych podmienkach – na priamom slnku, 
ale i v absolútnom tieni pod stromami. Nežiaduce výhonky sa 
riedia skoro na jar, živé ploty sa strihajú v lete. Rozmnožuje 
sa zakorenenými výhonkami alebo odrezkami vo voľnej pôde 
na jeseň. 

Detail zrelých plodov imelovníka bieleho 

Imelovník biely s drobnými kvetmi ako živý plot v júni

Imelovník biely v zime

Imelovník biely je cennou včelárskou rastlinou, pretože 
jeho kvety kvitnú do neskorých mrazov. Meduje za každého 
počasia, dokonca najviac zo všetkých známych krov, a to 

i vtedy, keď všetky ostatné zdroje zlyhali. Preto ho včely 
vždy hojne obletujú. Okrem nich priťahuje do svojej blízkos-
ti i vtáky, pretože jeho plody im slúžia v zime ako potrava. 

Včela medonosná na drobných kvetoch imelovníka

V medicíne ani v ľudovom liečiteľstve v postate nemá vy-
užitie. V minulosti sa v zahraničí veľmi zriedkavo zbierali 
korene, v ktorých sa za liečebne účinné obsahové látky po-
kladajú najmä triesloviny a saponíny. Ľudovo sa využívali 
ako protijed a ako prípravky vyvolávajúce zvýšené potenie, 
ojedinele na zvýšenie špecifickej odolnosti. Drogy však nie 
sú dostatočne preskúmané, a preto je vhodnejšie využitie 
iných – lepších a istejších – prípravkov. 

Na celej rastline najväčšiu pozornosť pútajú biele mramo-
rovité plody guľatého tvaru, ktoré sú pýchou tohto kra.  
Objavujú sa v septembri a pretrvávajú celé mesiace. Nie sú 
podobné nijakým jedlým plodom, deti sa s nimi rady hrávajú. 
V minulosti si ich zvykli navliekať na nitky. V súčasnosti po 
nich s obľubou stúpajú, pretože zaujímavo praskajú. 

Plody imelovníka bieleho v zime po uschnutí a opadaní listov

Literatúra uvádza, že plody obsahujú malé množstvo alka-
loidu chelidonínu. Udáva sa tiež obsah saponínu, ktorý však 
bližšie nie je identifikovaný. Údaje o jedovatosti plodov sú 
však v rôznych zdrojoch rozdielne. Staršia literatúra uvádza, 
že otravy sú sprevádzané ťažkými poruchami žalúdka a čriev, 
zmätenosťou a hlbokým bezvedomím. Novšie zdroje pripúš-
ťajú menšiu jedovatosť – po troch až štyroch zjedených  
bobuliach by sa nemali objaviť žiadne príznaky otravy. Pred-
pokladá sa, že až po zjedení väčšieho množstva bobúľ sa ob-
javia bolesti brucha, hnačky a zvracanie. Potom nasleduje 
zmätenosť a blúznenie. Otrava sa môže končiť i smrťou. Šťa-
va z bobúľ vyvoláva na koži príznaky podráždenia až zápalu.

Danica Božová
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