Rastliny

JedovatÃ© rastliny II - IzbovÃ© nebezpeÄ•enstvo
Publikoval: Andrea PetrovskÃ¡
streda, 01 august 2007
UpravenÃ© sobota, 29 marec 2008

Upozornenie: v nasledujúcich Ä•lánkoch nie sú uvedené v&scaron;etky jedovaté rastliny vyskytujúce sa v prírode,
doma, Ä•i v záhradách! UÅ¾ v úvodnom Ä•lánku sme naznaÄ•ili, Å¾e nebezpeÄ•enstvo otravy jedovatými rastlinami hrozí najm
malým deÅ¥om a mláÄ•atám ako vonku, tak aj vo va&scaron;ich domácnostiach. NakoÄ¾ko sa takéto informácie pomerne
Å¥aÅ¾ko zháÅˆali, moÅ¾no nebudú na&scaron;e Ä•lánky úplne informaÄ•ne vyÄ•erpávajúce a tak by som vás rada zapojila
do diskusie pod túto uÅ¾itoÄ•nú tému. Pokojne napí&scaron;te va&scaron;e vedomosti, Ä•i skru&scaron;ujúce skúsenosti,
ktoré by mohli varovaÅ¥ ostatných Ä•itateÄ¾ov. Vopred vám Ä•akujem za spoluprácu a dalo by sa povedaÅ¥, Å¾e aj
spolupatriÄ•nosÅ¥ v tejto na&scaron;ej havinovskej komunite (s vynechaním jedovatých reÄ•í, ktoré by mohli otráviÅ¥ ostatných)
NuÅ¾, u Vás doma na vás Ä•íha nielen jedovatý svokrin jazyk, ale aj Ä•al&scaron;ie izbové rastliny, ako z Ä•eÄ¾ade áronovité,
aralkovité, ale aj iné:
liany (scindapsus, epipremnum, rhapidophoa),
filodendron (philodendron scandens) - krásne zelené liany s jedovatými listami,

Monstera (Monstera deliciosa) &ndash; &scaron;plhavá, krovitá liana so vzdu&scaron;nými koreÅˆmi, listy má
nepravidelne hlboko laloÄ•naté a dierované, kvet je Å¾ltý. Pochádza z oblastí Strednej Ameriky a pestuje sa
v domácnostiach. Jedovaté sú stonky a listy obsahujúce toxické látky. &Scaron;Å¥ava rastliny spôsobuje na pokoÅ¾ke
zápaly, bolestivé podráÅ¾denie sliznice (slinenie, opuch jazyka, celkový útlm), Lopatkovec (spatiphyllum) - vÅ¾dyzelená
rastlina s veÄ¾mi krátkym kmienkom a kopijoviými listami s výraznou hlavnou Å¾ilkou, patrí do Ä•eÄ¾ade áronovitých,Alokázia
(Alocasia) &ndash; vzácna, no Ä•oraz populárnej&scaron;ia rastlina, je dekoratívna, stále zelená rastlina s veÄ¾kými
&scaron;ípovitými listami, Diefenbachia strakatá (Dieffenbachia maculata) - je nápadná rastlina s veÄ¾kými ozdobnými
pana&scaron;ovanými listami. VeÄ¾mi rýchlo rastie, je nenároÄ•ná. Ak sa má pekne vyvíjaÅ¥, súkvetia z nej treba ihneÄ•
odstrániÅ¥. VeÄ¾ké jedince pripomínajú rastliny tropických daÅ¾Ä•ových lesov, z ktorých pochádzajú. Difenbachia obsahuje
jedovaté látky, ktoré dráÅ¾dia sliznicu, preto sa &scaron;Å¥ava nesmie dostaÅ¥ do úst, na pokoÅ¾ku a do oÄ•í. Po poÅ¾ití mô
nastaÅ¥ pálenie pier a opuch v ústnej dutine. NebezpeÄ•ná je najmä lodyha, hoci ani listy nie sú bezpeÄ•né. Pri dotyku
vyvolá rastlina podráÅ¾denie koÅ¾e, po&scaron;kodí oÄ•i, tráviaci trakt, Ä•o sa prejaví slinením, opuchom, kÅ•Ä•mi, nie sú
výnimoÄ•né ani prípady úmrtia,kala (zantedeschia) &ndash; farebné hybridy vznikli kríÅ¾ením druhov Zantedeschia
albomaculata, rehmanii a pentlandii pôvodom z juÅ¾nej Afriky,Antúrium Andreanovo (anthurium anderanum) - VlasÅ¥ou
tejto izbovej rastliny je tropická Amerika, preto jej vyhovuje vlhkosÅ¥ a teplo. Má veÄ¾ké listy a biely alebo Ä•ervený tulec s
charakteristickým voskovým povlakom. Obsahuje dráÅ¾divé a jedovaté látky, ktoré spôsobujú pálenie v ústach a
slinenie,Aglaonema (Aglaonema rotundum) - Aglaonema je veÄ¾mi dekoratívna rastlina najmä kvôli jej veÄ¾kým a dlhým listom
na krátkej stopke, syngonium (Syngonium podophyllum) &ndash; z Ä•eÄ¾ade aralkovité, krásna, dlhoveká, plaziaca sa
liana so zelenou stonkou, ktorej tvar listov sa Ä•asom mení, aralka (fatsia japonica) - je rastlina, ktorú môÅ¾eme
zaradiÅ¥medzi rýchle rastúce stromÄ•eky, v izbových podmienkach dorastá do vý&scaron;ky 1,5 m,breÄ•tan (hedera helix) - je
veÄ¾mi roz&scaron;írená izbová rastlina z Ä•eÄ¾ade aralkovité, môÅ¾e sa pestovaÅ¥ aj vonku, po odkvitnutí sa objavujú bobu
ktoré sú prudko jedovaté, av&scaron;ak aj listy obsahujú nebezpeÄ•ný jed. BreÄ•tan popínavý môÅ¾eme v byte pestovaÅ¥ v
závesných nádobách alebo ho nechávame &scaron;plhaÅ¥ sa po kon&scaron;trukcii. Odrodám so zelenými listami
&scaron;kodí priame slnko, pana&scaron;ované listy sa, naopak, na miernom slnku kraj&scaron;ie vyfarbujú.
V&scaron;etky majú rad&scaron;ej chladnej&scaron;ie stanovi&scaron;te. Odroda &lsquo;Pedata&rsquo; s listami
podobnými vtáÄ•ej nohe má jed vo v&scaron;etkých Ä•astiach. Spôsobuje horúÄ•ku, vyráÅ¾ky a kÅ•Ä•e.Fatshedera - kríÅ¾ene
Hedery a Gatsie pochádza z Ázie a Európy. Je viac podobný aralke. Má slab&scaron;í hrdzavý kmienok a men&scaron;ie,
svetlo zelené, lesklé listy. Rastie pomaly. Je dekoratívnej&scaron;í neÅ¾ aralka. Je vhodný aj do nevykurovaných
tmav&scaron;ích miestností, oleander obyÄ•ajný (nerium) - je veÄ¾mi obÄ¾úbená rastlina pestovaná v nádobách pre pekné
listy a kvety. Na leto ich vyná&scaron;ame von, ale dbáme, aby neboli vystavené prudkým daÅ¾Ä•om, lebo tie
nezná&scaron;ajú. Vo v&scaron;etkých Ä•astiach rastliny obsahujú jed. Najmä pri zrezávaní musíme byÅ¥ opatrní.
Zvlá&scaron;Å¥ jedovatá &scaron;Å¥ava rozleptáva pokoÅ¾ku a sliznicu. listy a kvety obsahujú jedovaté látky a
nebezpeÄ•né je uÅ¾ mnoÅ¾stvo 5 aÅ¾ 10 listov, &scaron;Å¥ava z nich dráÅ¾di pokoÅ¾ku. Príznaky otravy sa prejavia zvraca
závratmi, nepravidelným tepom, kÅ•Ä•mi, hnaÄ•kami. Otrava môÅ¾e skonÄ•iÅ¥ smrÅ¥ou,Cypru&scaron;tek &ndash; môÅ¾e sa
pestovaÅ¥ aj ako izbová rastlina aj záhradná, má jedovaté vetviÄ•ky aj &scaron;i&scaron;ky. Pri dotyku vyvolajú
podráÅ¾denie koÅ¾e, po zjedení zvracanie, hnaÄ•ku, zvý&scaron;enie krvného tlaku, Prvosienka kalí&scaron;katá (Primula
obconica) - obsahuje v Å¾liazkatých chÄºpkoch primín, ktorý spôsobuje u detí a citlivých dospelých podráÅ¾denie, zápal pokoÅ
pÄ¾uzgieriky. Záhradné prvosienky, odolné proti chladu neobsahujú primín spôsobujúci alergiu,
svokrin jazyk (sanseveria),
chryzantéma (chrysanthemum),
klívia (clivia),
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asparágus,
fuchsia,
begónia hÄ¾uznatá,
fialka,

kaládium,
kaktusy (napr. vianoÄ•ný kaktus - Schlumbergera), aloe - je známa ako lieÄ•ivá rastlina. Av&scaron;ak jeden druh, aloa
ozbrojená (Aloe ferox), vÅ¾dyzelený sukulent s hustou ruÅ¾icou &bdquo;ozbrojených&ldquo; ostnatých meÄ•ovitých listov, je
takisto jedovatá. V bytoch sa v&scaron;ak Ä•astej&scaron;ie pestuje aloa strakatá alebo lieÄ•ivá aloa stromÄ•ekovitá,
orchidea,
slezinník,

schefflera,
azalka (rhododendron) &ndash; má jedovaté listy,
cyklámen perzský a európsky (cyclamen),

fikus benjamín (ficus benjamina),
gumovník (ficus elastica),
figovník &ndash; patrí medzi izbové bonsaje,

v&scaron;etky druhy papradí, Prý&scaron;tec ohnivý (Euphorbia milii), hovorovo prezývaný aj Kristove tÅ•ne, pri rozmnoÅ¾ovan
odrezkami roní jedovaté mlieko, ktoré spôsobuje zápal pokoÅ¾ky. KeÄ•Å¾e mu vyhovuje suchý vzduch, darí sa mu v
miestnostiach s ústredným kúrením. Mladé rastliny treba viackrát skrátiÅ¥, aby rástli ko&scaron;atej&scaron;ie.

vianoÄ•ná hviezda/ruÅ¾a (prý&scaron;tec najkraj&scaron;í - Poinsettia pulcherrina) &ndash; mlieÄ•na biela &scaron;Å¥ava
z rastliny je jedovatá, Kalanchoa Blossfeldova (Kalanchoe blossfeldiana) - z Ä•eÄ¾ade tuÄ•nolistovitých, prezývaná aj koralový
kvet, je celoroÄ•ne k dispozícii v niekoÄ¾kých farbách. Farebná &scaron;kála kvetov siaha od Å¾ltej cez jasnoÅ¾ltú,
oranÅ¾ovú, ruÅ¾ovú aÅ¾ po &scaron;arlátovoÄ•ervenú. Obsahuje jedovatú &scaron;Å¥avu spôsobujúcu hnaÄ•ky a
podráÅ¾denie Å¾alúdka, Krotónovec strakatý (Codiaeum variegatum) s efektnými listami kopijovitého tvaru roní po rozlomení
stonky jedovatú mlieÄ•nu &scaron;Å¥avu, ktorá spôsobuje u citlivých Ä¾udí vyráÅ¾ky. PoÅ¾itie môÅ¾e vyvolaÅ¥ zvracanie a h
Najmä u detí sa vyráÅ¾ky Å¥aÅ¾ko lieÄ•ia,
mu&scaron;kát/geránium (pelargonium), Malý poloker Ä¾uÄ¾ok paprikovitý (Solanum pseudocapiscum) je jedovatá rastlina,
ktorá sa pestuje pre pekné bobuÄ¾ovité Ä•ervené lesklé plody. Nie veÄ¾mi silný jed solanokapsín je v listoch i plodoch a po
poÅ¾ití spôsobuje &scaron;kriabanie v ústach, hrdle a bolesti brucha.
dizygotheca, HrubáÅˆ Lamerov (Pachypodium lameri) je rastlina s výstiÅ¾ným názvom. Hrubá otÅ•nená spodná Ä•asÅ¥
vyzerá ako kaktus a ruÅ¾ica predÄºÅ¾ených zelených listov na vrchole zasa pripomína palmu. Je vzácny tým, Å¾e sa mu darí
pri ústrednom kúrení, najmä na juÅ¾ných oknách. Po poÅ¾ití vyvoláva bolesti hlavy,
MuÄ•enka krídlatá (passiflora alata), MuÄ•enka &scaron;tvorhranná (Passiflora quadrangularis) a iné &ndash; tropické
liany ,
Hoja (hoya) &ndash; glejovkovité,
agáva (agave),
Glorióza py&scaron;ná (Gloriosa superba), hlavne odroda &lsquo;Rothschildiana&rsquo; je jednou z
http://www.rastliny.net

Powered by Joomla!

VygenerovanÃ©: 6 December, 2013, 10:06

Rastliny

najpríÅ¥aÅ¾livej&scaron;ích izbových popínavých rastlín. Prekrásne Ä•ervenoÅ¾lté kvety vyzerajú ako &scaron;esÅ¥krídle mot
Jed obsiahnutý vo v&scaron;etkých Ä•astiach rastliny páli v ústach, vyvoláva nevoÄ¾nosÅ¥ a zvracanie, Bugénvilea
úhÄ¾adná (Bougainvillea spectabilis) je skutoÄ•ná kráska medzi kvitnúcimi rastlinami. Kvitne bohato, známe sú
odrody rôznych farieb. Jemné, akoby hodvábne farebné listene, ktoré vlastne nie sú kvetmi, zlákajú mnohých
pestovateÄ¾ov. Vo v&scaron;etkých Ä•astiach obsahuje jed dráÅ¾diaci Å¾alúdok,
a iné.

Nenechajte sa v&scaron;ak odradiÅ¥ pri pestovaní, veÄ• mnohokrát sa nemusí niÄ• staÅ¥, ak dieÅ¥a pouÄ•íte a také, Ä•o
e&scaron;te nerozumie (t.j. aj zviera) ustráÅ¾ite. No sami viete, Å¾e nik nie je stopercentný a tak v prípade akejkoÄ¾vek otravy
ihneÄ• kontaktujte lekára, prípadne nav&scaron;tívte veterinára! Dôkladne ho oboznámte ako sa to stalo, Ä•o dieÅ¥a/zviera
poÅ¾ilo (minimálne popí&scaron;te rastlinu - teraz uÅ¾ viete, ktoré v&scaron;etky môÅ¾u byÅ¥ "vo veci"), nie je vhodné sa
snaÅ¾iÅ¥ dieÅ¥a/zviera zachrániÅ¥ sám (viz. ÄŒlánok Jedovaté rastliny VI - ako pomôcÅ¥ pri otrave rastlinnými jedmi)
A nezabudnite, Å¾e prevencia je vÅ¾dy tá lep&scaron;ia a pohodlnej&scaron;ia moÅ¾nosÅ¥.
viac...
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