Rodový a druhový názov:

FENIKEL OBYÈAJNÝ
(Foeniculum vulgare Mill.)
èesky:
anglicky:
nemecky:
rusky:

OPIS: dvojroèná až trváca, zriedkavo jednoroèná rastlina, so silným dužinatým, vretenovitým koreòom vytvára
jemne ryhovanú, lysú stonku, dorastajúcu do výšky 2 m.
V prvom roku vegetácie vyrastá prízemná ružica listov,
ktoré sú jemné s nitkovitými úkrojkami. V druhom roku
sú listy pošvovité, striedavé, krídlato perovité. Drobné
kvietky, žltej farby, prenikavo voòajúce sú usporiadané
do dvakrát zloženého plochého okolíka. Kvitnú v júni až
júli. Plod je oválne pretiahnutá dvojnažka s piatimi rebrami. V plôške medzi rebrami sa nachádza vždy jeden
silicový kanálik so žliazkou schopnou tvoriś silice. Dåžka
nažky je 4 – 10 mm, šírka 2 – 4 mm. Hmotnosś tisíc semien je 2 – 7 g.
ROZŠÍRENIE

A VÝSKYT: pochádza zo Stredomoria,
u nás sa pestuje. Je to variabilný druh.

MOŽNOSTI ZÍSKANIA: zberom z pestovate¾ských
plôch. Tradiène sa pestuje v Èechách, k vyh¾adávaným
patrí tzv. moravský fenikel.
DROGA: pre farmaceutické úèely je zrelý, usušený feniklový plod - Foeniculi fructus, špecifikovaný na feniklový plod sladký – Foeniculi dulcis fructus (svetlozelená
farba) a feniklový plod horký – Foeniculi amari fructus
(hnedozelená farba) . Z plodov sa získava destiláciou
vodnou parou feniklová silica – Foeniculi aetheroleum.
OBSAHOVÉ

LÁTKY: silica (2 – 6 %), ktorá obsahuje
anetol (do 90 %), fenchón (do 22 %), metylchalvikol,

Recept
Recept

fenykl obecný
Fennel
Garten Fenchel
фенхель обыкновенный

anízový aldehyd, terpény (limonén, α-pinén, ß-pinén,),
kamfén, limonén. Plod ïalej obsahuje proteíny (20 %),
lipidy (12 – 18 %), sacharidy (4 – 5 %), organické kyseliny
a flavonoidy. Pod¾a požiadaviek má feniklový plod horký
obsahovaś minimálne 4 % silice, 60 % anetolu, maximálne
15 % fenchónu a max. 5 % estragolu. Feniklový plod sladký by mal obsahovaś minimálne 2 % silice, 80 % anetolu,
maximálne 7,5 % fenchónu a max. 10 % estragolu.

LIEÈIVÉ VLASTNOSTI A ÚÈINNOSŤ: karminatívum
(tlmenie plynatosti), spazmolytikum (tlmenie a uvo¾òovanie kàèov žalúdka a èriev), stomachikum (podporenie
tvorby žalúdoèných štiav a chuti do jedla).
POUŽITIE: plody sa odporúèajú užívaś pri ¾ahších trá-

viacich śažkostiach, zvlášś u detí, tiež pri pocite plnosti,
nadúvaní a ¾ahkých formách kàèov žalúdoèno-èrevného
traktu vo forme záparu perorálne. Droga je zložkou karminatívnych, laxatívnych èajovín, tinktúr a kvapiek. Z plodov sa získava feniklová silica, ktorá sa používa na výrobu
likérov, terapeuticky sa používa ako spazmolytikum, karminatívum a expektorans. V gastronómii sa feniklové plody používajú ako špecifické korenie pri príprave mäsitých
jedál, rýb, pri ich úprave konzervovaním, údením, na prípravu omáèok, peèiva, cukroviniek a pri výrobe likérov.

TOXICITA: silica pôsobí dráždivo – môže vyvolaś zápal
èriev, rozširovaś kapiláry a prekrvovaś panvovú oblasś.
Z tohto dôvodu je potrebné dodržaś odporúèané dávkovanie (0,02 – 0,03 g jednorazovo).

ZÁPAR – jednu èajovú lyžicu podrvenej drogy zaliaś 200 ml horúcej vody

a nechaś vylúhovaś 20 minút (pre dojèatá a deti). Pre dospelých
sa zápar pripraví zaliatím 600 ml horúcej vody dvoch èajových lyžíc
drogy a následným vylúhovaním.

OPIS: trváca, aromatická bylina. V prvom roku vegetácie vytvára
prízemnú ružicu listov, z ktorej v ïalších rokoch vyrastá oblá, holá,
dutá a rozkonárená stonka, vysoká až 2,0 m. Spodné listy sú tmavozelené, intenzívne aromatické, lesklé, dvojito až trojito perovito
zložené. V hornej èasti stonky sú listy menšie s konèistými klinovito
obrátenými vajcovitými lístkami. Má hrubý, dlhý, hnedožltý a dužinatý podzemok s koreòmi, ktoré sú na povrchu prieène ryhované,
výrazne aromatické. Korene v optimálnych pôdnych podmienkach
rastú do håbky 0,5 m. Kvety sú žltozelené, usporiadané v okolíku zloženom z 12 – 20 okolíèkov. Kvitnú v júni až septembri, sú cudzopelivé a medonosné. Plod je žltohnedá, na chrbtovej strane trojrebrová,
mierne stlaèená dvojnažka. Hmotnosś tisíc nažiek je 2,0 – 5,5 g. V 1
g osiva je 210 až 350 nažiek. Klíèivosś semien trvá 2 – 3 roky.
A VÝSKYT: pochádza z prednej Ázie a hornatých
oblastí Iránu, rozšírený je tiež z južnej Európy. V prírode rastie do
nadmorskej výšky 2 000 m. U nás sa pestuje a obèas môže prechodne splanievaś. Najprv sa pestoval v kláštorných záhradách a postupne sa pestovanie rozšírilo do ïalších, najmä podhorských a horských,
oblastí. Možnosti získania: zberom z pestovate¾ských plôch. V našich pôdno-klimatických podmienkach sa pestuje nemecká odroda
´Magnus´ (1941). Pestovanie je rozšírené vo väèšine európskych krajín, hlavne v Nemecku, Po¾sku, Èeskej republike, Rusku, Maïarsku,
Srbsku a Rumunsku. V Srbsku sa pestuje odroda ´Domaæi visoki´.
Droga: pre farmaceutické úèely je celý alebo rezaný usušený podzemok alebo koreò ligurèeka lekárskeho – Levistici radix a pre potravinárske využitie je usušený list – Levistici folium. Pomer zosušenia
koreòov 3 : 1, listov 4 : 1. Obsahové látky: silica (do 2,7 %), v ktorej sú
laktónové zlúèeniny kyseliny ftalovej – ftalidy (až 70 %; a-butylidenftalid = ligustikový laktón a n-butylftalid), terpineol, cineol, karvakrol,
estery kyseliny octovej a valeriánovej. Z ïalších látok sú v koreni
sacharidy, živica, kumaríny (bergaptén a umbeliferón) a iné. Obsah
silice je v rastline variabilný: 0,8 – 1,1 % v semene; 0,6 – 2,7 % v koreni
a 0,05 – 0,15 % v listoch. Lieèivé vlastnosti a úèinnosś: droga pôsobí
moèopudne (diuretikum), vetropudne (karminatívum), podporuje
uvo¾òovanie vody z organizmu a vyluèovanie chloridov a moèoviny
(saluretikum). Silica sa terapeuticky využíva pri chorobách moèových
ústrojov s poškodením oblièkového parenchýmu (s výnimkou vážnych oblièkových chorôb). Zložky silice podporujú tvorbu žalúdoèných štiav a tráviacich enzýmov (stomachikum), preto sa používa
pri lieèbe dyspepsie spojenej s nedostatoènou èinnosśou tráviacich
orgánov. Použitie: v potravinárstve na výrobu ochucujúcich extraktov
a koreninových zmesí. Typická „maggi“ vôòa ho predurèuje na pridávanie do rôznych koreninových zmesí. Vo farmaceutickom priemysle
na prípravu fytofarmák (galeník, diureticky pôsobiacich prípravkov),
na destiláciu silice (Levistici aetheroleum) a prípravu extraktov (Levistici extractum). Droga tvorí zložku diuretických èajovín. Ligurèeková
silica sa používa vo voòavkárstve, v likérnictve, na aromatizovanie
niektorých tabakových zmesí. V domácnostiach sa èerstvá a usušená
vòaś používa do polievok, omáèok, cestovín, múènikov a k mäsu.
Ako korenina sa môžu použiś aj ligurèekové plody do rôznych octových nálevov na zeleninu a huby. Mladé stonky sa môžu kandizovaś,
alebo pripraviś s olejom a vínnym octom. Korene sa môžu konzumovaś uvarené alebo naložené v náleve.

Rodový a druhový názov:

LIGURÈEK LEKÁRSKY
(Levisticum officinale Koch.)
èesky:
anglicky:
nemecky:
rusky:

libeèek lékaøský
Lovage
Garten - Liebstöckel
любистик аптечный

ROZŠÍRENIE

TOXICITA: Užívanie drogy je kontraidikované pri nefritíde a iných

poškodeniach oblièiek. Neodporúèa sa ani dlhodobé užívanie vyšších dávok.
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KORENISTÁ POLIEVKOVÁ SO¼

(Traxl, 1992) – na prípravu je potrebné:
kuchynská jemná so¾ (60 g); ligurèek
– mletý koreò (5 g), mleté semeno (5 g),
mletá vòaś (5 g); zelerová usušená mletá
vòaś (15 g), petržlenová usušená mletá
vòaś (15 g), kôprové mleté semeno (5 g),
drvený majorán (3 g). Jednotlivé pomleté
zložky koreninovej zmesi (spolu 100 g)
pomiešaś a uchovávaś v dobre
uzavretých sklenených korenièkách.

