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I.

CÍL METODICKÉ PŘÍRUČKY A JEJÍ OBSAH

Při běžném procesu zpracování čerstvých travních porostů, sena, siláže a vegetabilních granulátů nelze zpravidla zabránit určité kontaminaci těchto zdrojů krmiva, způsobené neúmyslnou přítomností některých rostlin, které jsou běžnou součástí lučních ekosystémů (často
zanedbaných špatnou sečí), obsahujících však látky působící antinutričně, anebo toxicky; tato
toxicita může být jak potenciální (projeví se výrazně jen v případě oslabených zvířat nebo
chovů), nebo reálná (manifestující svůj účinek zcela jednoznačně). Pokud při hodnocení těchto vegetabilních zdrojů nemá zainteresovaný personál dostatečnou zkušenost a znalosti a
pokud je obsah těchto rostlin ve zpracovávané surovině vyšší než ~2 %, může dojít k pozorovatelnému negativnímu ovlivnění bezpečnosti krmivového řetězce. Účinky mohou být
tiché – od antinutričních efektů, způsobujících nedokonalé využití krmné dávky, přes ovlivňování důležitých biochemických procesů v průběhu intermediárního metabolismu zvířat až
po výraznou a markantně pozorovanou toxicitu, doprovázenou někdy i morfologickými změnami zvířecího těla. Zpravidla bývá matoucí, že některé rostliny jsou toxické v čerstvém stavu, po silážování anebo usušení se jejich toxicita ztrácí (jindy však se může po zapaření významněji objevit), nebo se v případě některých zvířat toxicita neprojeví, zatímco u jiných zvířat je dobře pozorovatelná (přežvýkavci x monogastričtí živočichové). S tímto negativním
ovlivněním krmivového řetězce však souvisí velmi úzce ovlivnění potravního řetězce, protože
některé metabolity toxických látek mohou negativně ovlivňovat organoleptické vlastnosti
konečných produktů a snižovat tak kvalitu potravin, anebo být dokonce toxičtější pro člověka
než pro primárního konzumenta.
Tato metodická příručka má sloužit jako informační příručka pro hodnocení některých
složek pícnin, které se v zemědělské praxi mohou jevit jako problematické a je určena jako
základní zdroj umožňující kvalifikovanou a rychlou orientaci v problému s uvedením, jaký
postup zvolit v případě nálezu potenciálně toxické rostliny. V uvedených případech je pro
běžného terénního pracovníka důležité, aby provedl odpovídajícím způsobem odběr vzorku,
správně jej uskladnil, transportoval a přiložil vyplněný formulář. Kvalitní zpracování formuláře významně zkracuje dobu analýzy vzorku a tím může v konkrétním případě snížit ztráty.
V příručce nejsou zahrnuty pícninářské zdroje používané běžně k přípravě krmných
směsí (chrastice, jílky, kostřavy, extrahované sójové šroty, lněné pokrutiny, řepkové a bavlníkové výlisky aj.), protože se předpokládá znalost obsahu nepříznivě působících látek v těchto
rostlinách a jejich případné projevy, a proto není manifestace takových účinků překvapením.
Tato metodická příručka byla vytvořena jako primární materiál pro identifikaci a zahájení procesu zjištění charakteru a závažnosti toxické přísady v krmivu; z těchto důvodů nepokládají za potřebné uvádět originální časopiseckou literaturu, která se k problému váže, protože je většinou pro běžného uživatele v krátké době nedostupná a také nepotřebná.
V případě potřeby je dostupná u autorů.
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II VLASTNÍ POPIS METODICKÉ PŘÍRUČKY
1

Získání vzorku

Vzorkování je vhodné provádět metodami doporučenými orgány ÚKZUZ (s ohledem na Vyhl.
ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb.), anebo jinými vhodnými objektivními postupy.
Účelem postupu, který musí být racionální, odpovídat textuře a struktuře pícniny, je věnovat
velkou pozornost, aby nedošlo k přehlédnutí znaků, které jsou pro ni charakteristické, protože taky mohou být zcela zásadní. Všechny znaky je nutné uvést v protokolu. Pícninu je nutné
dodat k posouzení ve dvou formách.
Vzorky materiálu jsou připravovány ve třech kategoriích:
1) Krmivo, na základě kterého došlo k intoxikaci (v množství přibližně 1 kg; v tomto vzorku
musí být proporcionálně zastoupeny všechny vegetabilní složky včetně odpovídajícího
obsahu toxických příměsí).
2) Toxická část krmiva (v množství přibližně 100 g; vzorek této toxické složky musí zahrnovat proporcionálně všechny morfologické části, které se v ní vyskytují (tj. list, lodyhu,
květ, plod, případně semena). Do doby analýzy je nutné uchovávat materiál celý, nemletý
ani nedrcený z důvodu pozdější revize a také proto, že rozemleté rostlinné části podléhají
rychleji degradačním procesům a výrazněji se z nich mohou uvolňovat některé obsahové
látky. Vegetabilní granuláty (travní úsušky) se nedrtí a neseparují, ale předávají se
k analýze v používaném stavu.
3) Toxická část krmiva pro forenzní analýzu (množstvím a kvalitou musí odpovídat vzorku,
uvedeném v předešlém bodu. Vzorek musí být uchováván bez přístupu vlhkosti, přímého
světla v závislosti na charakteru: polosuché a suché části v senu musí být dosušeny za
normální teploty ve stínu a uskladňovány v uzavřených nádobách, čerstvý materiál ve
zmraženém stavu, je-li to pro další analýzu vhodné, pak dosušen, v případě siláže zmrazen a uchováván při -20 až -23 °C.

1.1

Čerstvé (a krátce zavadlé) travní porosty

Rostliny jsou dobře patrné a zpravidla je lze bez obtíží identifikovat. Je nutné všímat si specifické vůně a charakteristického vzhledu. K analýze jsou dodávány čerstvé.

1.2

Siláže

Materiál bývá často pozměněn (je zhnědlý, z větší části rozdrcený, má necharakteristický
zápach). Silážování kukuřice a travní hmoty (s obsahem dalšího kontaminujícího vegetabilního materiálu) přináší při hodnocení výrazné problémy: píce je nařezána, má pH7, proběhly
6

v ní enzymové procesy, které řadu látek rozložily, případně z nich vytvořily artefakty. Siláže je
proto vhodné pro tyto účely zpracovávat čerstvé.

1.3

Seno a vegetabilní granuláty

Pokud obsahují kromě vegetabilního materiálu ještě cereální produkty, pak se u odběratele
neprovádí úprava, protože materiál musí být podroben mikroskopické analýze.
2

Prognóza a závažnost intoxikací

Prognóza*
Popis stavu
Závažnost**
Popis
Výborná
Intoxikace je vzhledem k průbě- 1
Toxická rostlina je v populaci
hu velmi mírná, i bez terapie
poměrně vzácná, anebo se
dochází k rychlému uzdravení.
vyskytuje na místech, kde je
zvířatům běžně nedostupná.
Dobrá
Intoxikace je mírná, k uzdravení 2
Rostlina se vyskytuje relativně
dochází jen po terapeutickém
běžně, ale buď není běžně
zásahu, chronické patologické
zkrmována, anebo dojde po
změny jsou malé.
úpravách ke snížení obsahu
toxických metabolitů.
Špatná
Intoxikace je výrazná, i přes 3
Rostlina je v přírodě běžná, je
terapii (je-li možná, anebo je-li
výrazně toxická, zvířata k ní
známa) dochází k úhynu do 50
mají přístup jen v určitých
% jedinců. Chronické změny
obdobích vegetace.
jsou statisticky významné.
Fatální
Intoxikace je masívní, i přes 4
Rostlina je buď běžná, anebo
terapii (je-li možná, anebo je-li
ne zcela běžná, ale může do
známa) dochází k úhynu více
volné přírody široce diseminež 50 % jedinců. Chronické
novat a při vhodných podzměny jsou markantní, neodmínkách se množit, je výrazně
stranitelné, zvířata jsou z chovatoxická a přitom je snadné,
telského a uživatelského hledisaby se dostala do píce.
ka prakticky nevyužitelná.
* Prognóza: předpověď průběhu a zakončení intoxikace, ať už bez léčby nebo po ní.
** Závažnost intoxikace vychází z dostupnosti toxického vegetabilního materiálu.

3

Zpracování průvodního formuláře

Zpracování průvodního formuláře je nutné věnovat dostatečnou pozornost a racionálnost
(uvádění jen důležitých věcí, ale i zvláštností) a pro konzultaci jej doručit na uvedenou adresu.
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Č. vzorku FaF:……………………………………………….

PRŮVODNÍ LIST VZORKU – NÁLEZU – ROSTLINNÉ ČÁSTI
(na každý vzorek musí být vyplněny údaje v novém formuláři)
Datum odeslání:

Č. vzorku objednatele:

Adresát:
Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hr. Králové
Katedra farmaceutické botaniky a ekologie
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel. 495067403, 495067203, 739488204
jahodar@faf.cuni.cz

Adresát:
Doc. RNDr. L. Opletal, CSc.
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hr. Králové
Katedra farmaceutické botaniky a ekologie
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel. 495067248, 495067385, 739488252
opletal@faf.cuni.cz

Odesílatel (příp. kontaktní osoba):

tel.:
e-mail:
podpis:
Popis vzorku:
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Hmotnost vzorku:

Způsob adjustace a předání (datum):

Množství krmiva, které je intoxikováno:

Odhad obsahu toxické složky (%):

Nález proveden v (vyznačte křížkem):
čerstvé seči

slámě

siláži

úsušku porostu jinde

Popis intoxikace:

Poznámka:
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Datum:

III

STRUČNÉ MONOGRAFIE POTENCIÁLNĚ A REÁLNĚ TOXICKÝCH ROSTLIN
1. Bez chebdí (Sambucus ebulus L., Sambucaceae)

Popis:
Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Lodyhy jsou přímé, 50-200 cm, rýhované, většinou
nevětvené, listy řapíkaté, palisty kopinaté, až vejčité, zubaté, lístky ve 2-4(-6) jařmech, podlouhle kopinaté, 5-16 x 1-5 cm, na bázi nesouměrné, ostře pilovité, zašpičatělé, na líci lysé,
na rubu hustě pýřité, při rozemnutí nepříjemně páchnoucí. Chocholíky jsou ploché, 5-15 cm
v průměru, s 3(-4) hlavními paprsky, květy vonné, koruna bílá, nebo vně růžová, 6-8 mm
v průměru, prašníky nachové. Plodní stopky jsou fialové, peckovice černé, kulovité, 3-4 mm
v průměru, 3semenné. Kvete v červnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Bílá koruna, vně růžová s nachovými prašníky. Složené listy tohoto bezu jsou podobné bezu
černému. Většinou jsou však zelenější.
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Výskyt:
Roste na pasekách, rumištích, vinicích, lukách, vinicích, křovinatých stráních, lesních světlinách a lužních lesích. Osídluje vlhké, živné, zásadité až slabě kyselé, humózní kamenité i hlinité hluboké půdy. Místy hojný bývá zvláště v teplých krajích.
Toxické látky a jejich stabilita:
Lektiny: monomerní D-galaktosové lektiny – ebulin, nigriny v nadzemní části (výhoncích).
Kyanogenní glykosidy: sambunigrin.
Oba typy látek mají zhruba stejnou stabilitu; nejvyšší aktivitu lze u nich předpokládat
v čerstvém stavu. Při zasychání spojeném s fermentací může dojít k enzymatickému rozkladu
především kyanogenních glykosidů, což se projevuje zvláštním, jakoby palčivým zápachem.
Většina látek, které způsobují nežádoucí účinky, však dosud nebyly identifikovány (opatrně je
uváděn dosud neizolovaný alkaloid).
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Nežádoucí účinky lze pozorovat především u skotu z pastvy, případně ze sena. Při přijetí většího množství biomasy se objevuje nauzea, říhání, ztráta pohybové stability, krvavé průjmy,
cyanóza, mdloby, může nastat až smrt. Rozklad na kyanovodík nastává v trávicím traktu. K
toxickému účinku se přidružují ještě další obsahové látky; o přítomných lektinech je referováno jako o „netoxických“ látkách, studie však nebyly prováděny na zvířatech.
Rozhodujícím toxickým účinkem je inhibice cytochromoxidasy a zábrana buněčného dýchání;
zprostředkovaně jsou zasaženy i další enzymy a některé biochemické pochody, postiženy
jsou mozek a srdce. Počátečními projevy otravy jsou intenzívnější (a namáhavější) dýchání,
periferní znecitlivění, ztráta rovnováhy, dýchací obtíže, tetanické křeče, ochrnutí až úhyn.
Intoxikační dávka:
Limitní hodnota kyanovodíku (HCN) je 370 mg/kg suché hmoty. V toxicitě se uplatňuje nejen
kyanovodík, ale také nerozložené kyanogenní glykosidy. Předpokládaná letální dávka HCN je
např. pro ovce 2,0-2,4 mg/kg ž. hm. Jsou-li zvířata dobře krmena, pak je tolerovatelná denní
dávka kyanovodíku vyšší, dosahuje až 50 mg/kg ž. hm., opak nastává u zvířat podvyživených.
Jednorázový přísun kyanovodíku je podstatně nebezpečnější než přísun chronický, při kterém snesou zvířata podání vyšších dávek (15-20 mg/kg ž. hm.).
Příležitost k intoxikaci:
Spásání mladých porostů; oproti jiným druhům rodu Sambucus je bez chebdí nebezpečnější
v tom, že je to bylina, na pastvě dostupnější než keře. Relativně nebezpečné je seno
s obsahem kyanogenních rostlin, zejména je-li podáno ve formě granulí.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna.
Možnost terapeutického zásahu:
Okamžitě 10% thiosulfát sodný i. v., 4-dimethylaminofenol hydrochlorid (3 mg/kg, i.v., případně i.m.).
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá, závažnost 3.
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2. Blín černý (Hyoscyamus niger L., Lilkovité-Solanaceae)

Popis:
Dvouletá, žláznatě vlnatá rostlina. Lodyha je přímá, 20-100 cm, větvená. Listy přízemní jsou
podlouhle vejčité, peřenolaločné, lodyžní přisedlé, objímavé, podlouhle kopinaté, 15-20 cm,
se 4 páry špičatých laloků. Květy ve vijanech, za plodu prodloužených, přisedlé, listeny kopinaté, celokrajné nebo s několika zuby. Kalich 10-15 mm, za plodu na bázi rozšířený, ušty
pichlavě špičaté, koruna 20-40 mm, 2-3 cm v průměru, slabě souměrná, bledě žlutá, fialově
žilkovaná. Tobolky vejčité, víčkaté, semena černohnědá. Kvete v květnu až červenci.
Poznávací znaky:
Nápadně (hnědo)fialově žilkovaná koruna, za plodu je vijan srpovitě zkroucen, víčkaté tobolky.
12

Výskyt:
Roste na rumištích, úborech, pustých místech, cestách na dusíkatých, živných půdách, vlhčích i vysýchavých, písčitých i hlinitých, hlubokých. V teplejších krajích bývá roztroušeně hojný.
Toxické látky a jejich stabilita:
Tropanové alkaloidy: v suchých nadzemních částech 0,13 % hlavně hyoscyamin (60 %
z alkaloidní frakce), zbytek tvořen skopolaminem, α- a β-belladoninem, hyoscynem, atropinem (v suché nadzemní části 0,03 % atropinu). Přítomen také hyoscyamin N-oxid.
Schnutím racemizuje (-)-hyoscyamin v racemický atropin. Rozklad může nastat při zvýšené
teplotě (umělým sušením) a případném silážování. Je předpoklad (vzhledem k esterové
struktuře alkaloidů), že u přežvýkavců bude toxicita nižší.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Atropin a hyoscyamin jsou parasympatolytika, kompetitivně antagonizují muskarinové receptory na postgangliovém zakončení parasympatických vláken, zamezují vstupu acetylcholinu na jeho receptory. Intoxikace se projevuje zčervenáním kůže v akrálních částech těla,
suchými sliznicemi, intenzívní žízní, ztíženým polykáním, mydriázou. Při vysokých dávkách se
projevuje u zvířat tachykardie, třes, nepředvídatelné chování (v důsledku excitace a halucinace), klonické křeče, ataxie, zvířata obtížně dýchají, přecházejí do kómatu. Smrt nastává
respirační paralýzou. Chronické podávání rostlinných částí s obsahem atropinu může přivodit
tichou intoxikaci, projevující se u mláďat skeletárními abnormalitami.
Intoxikační dávka:
Kritická dávka pro živočichy se pohybuje mezi 100 mg (člověk) a 500 mg (hlodavci). U přežvýkavců nebyla dávka stanovena.
Příležitost k intoxikaci:
Prakticky jen z úsušků získaným z travních porostů na nevhodných místech v době kvetení
rostliny, sušených za normální teploty a zpracovaných do granulátů.
Citlivost živočišných druhů:
Hlodavci a přežvýkavci mají citlivost nižší než ptáci. Detailní údaje nejsou v literatuře uváděny.
Možnost terapeutického zásahu:
Po správné diagnostice snadná. Aktivní uhlí pro adsorpci (v suspenzi), 5% roztok síranu sodného (p.o.). Zásah přichází v úvahu jen u větších zvířat. Rychle nastupující parasympatomimetika (přímá), např. fyzostigmin (i.v., 3 mg.100 kg-1), nebo jiná vhodná léčiva, v případě
šoku expandéry plasmy.
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá, závažnost 3.
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3. Bolehlav plamatý (Conium maculatum L., Miříkovité – Apicaceae)

Popis:
Jednoletá až vytrvalá bylina s přímou lodyhou, která je 50-200 cm vysoká, oblá, dutá, jemně
rýhovaná, lysá, zčásti skvrnitá, větvená, nahoře žlábkovaně rýhovaná, větve jsou často po 2-3
v přeslenu. Listy jsou měkké, plihlé, lysé, 2-3x zpeřené, dolní 50 x 40 cm, v obrysu trojúhlé,
lístky řapíčkaté, 10-20 cm, podlouhle kopinaté, úkrojky jsou peřenosečné, úkrojky jsou tupě
zubaté. Okolíky jsou dlouze stopkaté, ploché s 10-15(-20) okolíčky, obal je z 5-6 kopinatých,
dolů odstálých listenů, na kroji suchomázdřitých. Koruna je bílá, s plátky obsrdčitými, slabě
paprskujícími, 15 mm dlouhými. Plody (nažky) jsou téměř kulovité, slabě zploštělé, 2,5-3,5
mm velké, šedohnědé, vynikle vlnovitě žebernaté.
Poznávací znaky:
Za slunného počasí nebo při zavadání intenzívně páchne myšinou, zhruba do poloviny je lodyha červeně skvrnitá.
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Výskyt:
Suché stráně. Lemy polí a luk, na vlhkých i vysychavých, živných, dusíkatých, písčitohlinitých
půdách, spíše v teplejších oblastech. Na těchto místech může vytvářet rozsáhlé porosty, které se stěhují, v teplých oblastech může rostlina takto významně zplaňovat, zejména na neužívaných a zanedbaných polích.
Toxické látky a jejich stabilita:
Piperidinové alkaloidy: koniin, N-methylkoniin, konicein, nejvyšší toxicitu vykazuje koniin.
Alkaloidy jsou lokalizovány především v nažkách (0,2-2 %, nejvyšší obsah v nezralých plodech). V listech je obsah 0,1-0,5 % (nejvyšší v době kvetení), v květech 0,25 %, ve stoncích
0,06 %. Koniin je látka těkavá, technologickou úpravou a stárnutím suroviny se zčásti rozkládá a zčásti těká do okolního prostředí.

Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Koniin má určité hemolytické účinky, ale především zasahuje do činnosti motorického nervového systému. Otrava nastává do 30 minut po příjmu rostlinné hmoty a smrt nastává za plného vědomí vlivem selhání dýchacích svalů. Příznakem intoxikace je škytání, salivace, nejprve patrná nauzea, následuje vomitus, zvířata zpravidla klečí na předních končetinách, natahují krk, posléze leží v křeči, obtížně dýchají. Mohou nastat také okamžité vodnaté nekrvavé
průjmy. Po akutní intoxikaci je prognóza většinou špatná.
Intoxikace hrozí především na pozdním jaře, kdy jsou spásány mladé listy spolu s ostatní pící.
V případě intoxikace chronické byly pozorovány významné růstové defekty u jehňat, pokud
jejich matky spásaly bolehlav v relativně nízkých množstvích, které však navodily chronickou
toxicitu: dochází k hákovitému poškození končetin. U kůzlat se objevuje rozštěp patra.
Intoxikační dávka:
Kráva: krizová dávka 3,3 mg.kg-1 ž. hm., bahnice 44 mg.kg-1 ž. hm., u ostatních zvířat neuváděna.
Příležitost k intoxikaci:
Neznalostí zemědělského personálu může být součástí sečí, v nich je toxický pouze
v čerstvém a zavadajícím stavu. V travních úsušcích se vyskytuje jen ve stopách, zejména
pokud byla při sušení použita vyšší teplota. Dosud nebylo zjištěno, jak jednotlivé typy zvířat
reagují na organoleptické znaky zelené hmoty.
Otázka, jakému rozkladu podléhá zelená biomasa při případném silážování nebyla dosud
řešena.
Citlivost živočišných druhů:
Přežvýkavci, především kráva.
Možnost terapeutického zásahu:
Aktivní uhlí pro adsorpci (v suspenzi), 5% roztok síranu sodného (p.o.)
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza špatná, závažnost 3.
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4. Čičorka pestrá (Coronilla varia L., Bobovité-Fabaceae)

Popis:
Vytrvalá lysá bylina s větveným oddenkem. Lodyhy jsou četné, větvené, 20-80(-120) cm
dlouhé, poléhavé nebo vystoupavé nebo popínavé. Listy jsou dlouhé 5-10 cm, s 5-10 jařmy
krátce řapíkatých lístků, podlouhle eliptických až obvejčitých 10-20 x 5-10 mm, osinkatě špičatých, na kraji úzce chrupavčitých. Palisty jsou nepatrné, volné. Květenství je tvořeno hlávkami, které jsou dlouze (5-12 cm) stopkaté, 10-15(20)květé, listeny jsou drobné, kratší než 34 mm dlouhé stopky. Květ je zvonkovitý s krátkými ušty, koruna 10-15 mm, růžová, zřídka
bílá, pavéza tmavě růžová, křídla bílá, člunek tmavofialový. Plodem jsou struky 2-6 cm, nahoru zakřivené 4-8x slabě zaškrcené, v díly 4-6 mm dlouhé, čtyřhranné. Semeno je světle hnědé, ledvinité, 2-3 mm dlouhé a 1 mm široké. Kvete v květnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Bílo-fialové květy (po uschnutí se fialové zbarvení prohlubuje), plody se rozpadají v krátké
„soudkovité“ útvary, uzavírající ledvinité, hnědo-oranžové semeno. Na kořenech jsou výrazné hrudkovité hrbolky.
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Výskyt:
Roste na loukách, mezích, rumištích, na výhřevných, neutrálních, ale i vápenitých půdách,
hlinitých i kamenitých. V teplejších krajích je hojná.
Toxické látky a jejich stabilita:
Kardiotonické glykosidy: hyrkanosid, deglukohykranosid (v semenech celkem až 0,5 %,
v kvetoucí nati 0,05 %).
Estery 3-nitropropionové kyseliny s glukosou: korolin, koronillin, koronarian, cibarian, 6monoester, volná kyselina 3-nitropropionová (3-NPK) (celkový obsah 3-nitropropionové kyseliny podle stanoviště, fenofáze a klimatu 0,3 %).
Kumariny: dafnoretin, skopoletin, umbelliferon (celkový obsah v kvetoucí nati až 0,05 %,
v převažující míře v semenech).
Všechny tři typy látek jsou relativně stabilní, při normálním schnutí vegetabilního materiálu
(také za zvýšené teploty se rozkládají jen málo).
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Vyvíjí se methemoglobinémie v důsledku uvolnění dusitanového iontu (relativně však slabá)
a nastává inhibice sukcinátdehydrogenasy, která je důležitá pro mitochondriální dýchání a
energetický metabolismus. Příznaky akutní otravy u zvířat jsou nechutenství, paralýza končetin, ztráta rovnováhy, obtížné dýchání a ztuhlost svalů na krku, zvracení, průjem; smrt nastává zástavou dechu a vznikem apnoe. Chronická přítomnost 3-NPK v krmivu může vyvolat
příznaky Huntingtonovy choroby (degenerace centrálního nervového systému, zejména u
mláďat, kde se následně objeví vysoká a nepředpokládaná úmrtnost). Obraz intoxikace může
navíc komplikovat účinek kardiotonických glykosidů, zejména, jsou-li přítomna semena.
Přežvýkavci jsou málo citliví, protože dochází rychle k rozkladu 3-NPK v ruminální tekutině.
Intoxikační dávka:
Předpokládá se 20-60 mg 3-NPK.kg-1 ž. hm.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká. Čičorka se běžně vyskytuje v lukách, na některých místech velmi intenzívně a snadno
se dostává do sena (naopak čerstvé rostliny jsou spásány spíše výjimečně, protože jsou hořké). Je také vysévána jako protierozní rostlina, rozšiřuje se snadno a může se tak bez obtíží
dostat do granulátů, kde je obtížně identifikovatelná.
Citlivost živočišných druhů:
Významně hlodavci (králík), koronarian je navíc toxický pro koně. U přežvýkavců jsou významně citlivější samice v období laktace.
Možnost terapeutického zásahu:
Nejsou.
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá, závažnost 2, při chronickém podávání v úsušcích 3.
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5. Děhel lesní (Angelica sylvestris L., Apiaceae-Miříkovité)

Popis:
Vytrvalá statná rostlina se silným oddenkem, vonícím po mrkvi, který je však hořký a pálivý,
s lodyhou přímou, dutou, rýhovanou, vysokou 50-150 cm, nahoře hranatou a větvenou. Listy
jsou v obrysu trojúhlé, 2-3x zpeřené, dolní dlouze řapíkaté. Všechny listy mají výraznou pochvu, velkou, nafouklou, nejvyšší listy jsou na pochvách přímo přisedlé. Úkrojky listů jsou
vejčité (kopinatě), 3-7 x 2-4 cm, pilovité, na kraji brvité, nebo jen drsné. Okolíky jsou vrcholové, husté, polokulovité, s 20-35 okolíčky, obal chybí. Květ je nevýrazný, koruna bílá nebo načervenalá, 1 mm. Plody jsou vejčité, 4-5 mm dlouhé, na hřbetě se 3 tenkými žebry po stranách se širokými, někdy zvlněnými křídly.
Poznávací znaky:
Svěže zelená nať, okoličnaté květenství, nafouklé listové pochvy.
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Výskyt:
Především v nivách, na vlhkých, dlouho zasněžených půdách, v neutrálních až slabě kyselých.
Vyskytuje se spíše v hornatých krajích, roztroušeně, může však tvořit velké porosty na nepříliš často sekaných mokrých lukách.
Toxické látky a jejich stabilita:
Furanokumariny (hlavně lineární): vyskytují se především v plodech (heraklenol, heraklenin,
bergapten, umbelliferon, oxypeucedanin, isooxypeucedanin a další), v menší míře v nati (obsah v nati a nažkách zpravidla nepřesahuje 0,1 % furanokumarinů (vztaženo na čerstvou
hmotu nati anebo nažek).
Kumariny jsou stabilní, nevýznamně těkavé látky, za normálních podmínek nepodléhají rychlému rozkladu.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Lineární furanokumariny jsou silnými primárními fotosenzibilizujícími jedy. Krevním oběhem
se dostávají do pokožky, kde způsobují abnormální citlivost na sluneční záření (aktivní UV
složka). Při subchronickém podávání mohou být základem pro tvorbu melanomů. Stupeň
poškození vychází z množství podaného krmiva a expozice vůči UV záření. U hospodářských
zvířat nejsou pozorovány erytémy a edémy, může se však objevit šupinatost pokožky, zřídnutí srsti, náchylnost vůči infekčnímu poškození kůže, v místech zvýšeného fyzického zatížení
potom praskání pokožky a krvácení.
Furanokumariny mohou dráždit trávicí ústrojí, což se projevuje průjmem, který je zdánlivě
nekrvavý, ale po příslušném vyšetření v něm může být nalezen hemoglobin. Monomerní kumariny nepřinášejí na rozdíl od dikumarolu výrazné nebezpečí ve zvýšení krvácivosti, mohou
ovlivnit aktivitu některých jaterních isoenzymů CYP a tím změnit metabolismus řady sloučenin. Při chronické aplikace je zvýšen obsah bilirubinu v séru a objevují se příznaky žloutenky.
Po chronické konzumaci tohoto vegetabilního materiálu se může zhoršit kvalita mléka (jakási
terpentýnová příchuť).
Intoxikační dávka:
Nebyla stanovena. Podle analogií z literatury lze usuzovat, že chronicky podávaná dávka 10
mg.kg-1 (po dobu nejméně 20 dnů) může navodit snížení funkčnosti pokožky.
Příležitost k intoxikaci:
Pastva na vlhkých lukách s hojnějším výskytem rostliny, rovněž zelená píce.
Seno a úsušky tepelně zpracované jsou prakticky prosté silice, k rozkladu kumarinů může
dojít až z 50 %.
Citlivost živočišných druhů:
Není známa citlivost jednotlivých druhů zvířat.
Možnost terapeutického zásahu:
Není potřebná. Vyskytnou-li se dermatologické problémy, nesmí být zvířata vystavena minimálně 48 hodin slunečnímu světlu, krytí lézí (dexpanthenol, vitamin E, ochrana před infekcí).
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza výborná, závažnost 1.
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6. Devětsil zvrhlý (Petasites hybridus (L.)Gaertn., Meyer et Scherb.,
Hvězdnicovité-Asteraceae)

Popis:
Vytrvalá, statná, nepříjemně páchnoucí rostlina. Oddenek je silný, dlouze výběžkatý. Lodyhy
přímé, za květu 10-40 cm, za plodu 70-100 cm, odstále hustě šupinaté (šupin u samčích rostlin 6-21, u samičích 17-38), šupiny 20-55 mm, některé se zakrnělou čepelí, samčí hrozen s 1655 úbory, samičí lata s 30-130 úbory, samčí zákrovy 5-8 mm, samičí 3-6 mm, listeny nachové,
na špičce celokrajné, lysé, jen na bázi s několika chlupy. Květy růžově fialové, všechny trubkovité, spojidlo fialové, blizny samičích květů 0,5-1,5 mm vejčité, na vrcholu dvojzubé. Řapíky
listové duté, úzce křídlatě žlábkovité, žebernatě rýhované, přízemní listy až 1 m dlouhé, tuhé
až kožovité, srdčitě okrouhlé, na rubu tence plstnaté, s 2-5 postranními žilkami, lemující bazální zářez, jehož strany jsou rovnoběžné, kraj čepele nepravidelně zubatá, zuby tupé, 2-6(10) mm oddálené. Kvete v březnu až květnu.
Poznávací znaky:
Výrazný, hrbolatý, světle hnědý, výběžkatý oddenek, velké vějířovité listy na rubu plstnaté,
zápach připomínající terpentýn.
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Výskyt:
Vyhledává vlhká místa: břehy potoků, vlhká luka, kde roste na vlhké, zaplavované, živné,
humózní, kamenité až hlinité půdě.
Toxické látky a jejich stabilita:
Seskviterpeny: deriváty petasolu, obsah kolísavý podle chemovariet, které jsou v ČR hojné.
Původní skladba podléhá významně postmortálním metabolickým reakcím a při zasychání
vegetabilního materiálu.
Pyrrolizidinové alkaloidy: 40-50 ppm v době kvetení.
Obsah seskviterpenů se sušením snižuje, protože těkají, pyrrolizidinové alkaloidy se výrazně
nemění.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Nejsou výrazně patrné, spíše mají nespecifický obraz: průjem (také krvavý), podrážděná sliznice horní části zažívacího ústrojí, otok, snížený příjem krmné dávky. Projevuje se únavnost a
polehávání.
Intoxikační dávka:
Není popisována.
Příležitost k intoxikaci:
Omezená. Zvířata rostlinu ve volné pastvě nevyhledávají, může se dostat pouze do sena; listy
jsou po usušení křehké, velmi snadno se drolí a mohou tak znečišťovat. Při sklízení travních
porostů je nutné dbát, aby do nich nepřešly tyto nadzemní části.
Citlivost živočišných druhů:
Není popisována.
Možnost terapeutického zásahu:
Symptomatická. Aktivní uhlí, protizánětlivá a sliznici chránící léčiva (gely methylcelulózy
v heřmánkovém nálevu, zředěný sliz ze lněného semene).
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza výborná. Stupeň závažnosti 1.
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7. Durman obecný (Datura stramonium L., Lilkovité-Solanaceae)

Popis:
Jednoletá lysá nebo pýřitá bylina. Lodyha je přímá, větvená, 50-100(-200) cm, listy vejčité až
eliptické, 5-20 x 4-15 cm, na bázi klínovité až mělce srdčité, laločnatě zubaté, špičaté. Květy
jsou krátce stopkaté, kalich 30-50 mm, ušty 5-10 mm, nestejné, koruna 5-10 cm, nálevkovitá,
bílá nebo fialová. Tobolky jsou vejčité, 3,5-7 x 3-5 cm, přímé, hustě ostnité, ostny 5-15 mm,
chlopně 4. Kvete od června do září.
Poznávací znaky:
Zápach podobný zapařené zvířecí srsti, ostnité tobolky.
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Výskyt:
V České republice je odedávna zdomácnělý na rumištích, úhorech a pustých místech. Je velmi expanzivní a má schopnost významně znečistit řadu polí, které nejsou intenzívně obdělávány. Vyhledává vlhké, živné, dusíkaté, humózní, písčité i hlinité hluboké půdy.
Toxické látky a jejich stabilita:
Tropanové alkaloidy: v zelených nadzemních částech 0,25-0,36 % hlavně hyoscyamin,
v květech 0,61 %, v plodech 0,66 % (převaha je v semenech), alkaloidní frakce tvořena především hyoscyaminem, atropinem a skopolaminem. Oproti jiným rostlinám tohoto typu je
obsah tropanových alkaloidů v čerstvé hmotě poměrně vysoký. Schnutím racemizuje (-)hyoscyamin v racemický atropin, který je hlavním nositelem toxického účinku. Rozklad může
nastat při zvýšené teplotě (umělým sušením) a případném silážování. Je předpoklad (vzhledem k esterové struktuře alkaloidů), že u přežvýkavců bude toxicita nižší.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Atropin a hyoscyamin jsou parasympatolytika, kompetitivně antagonizují muskarinové receptory na postgangliovém zakončení parasympatických vláken, zamezují vstupu acetylcholinu na jeho receptory. Vzniká zčervenání kůže v akrálních částech těla, suchými sliznicemi,
intenzívní žízní, ztíženým polykáním, mydriázou. Při vysokých dávkách se projevuje u zvířat
tachykardie, třes, nepředvídatelné chování (v důsledku excitace a halucinace), klonické křeče, ataxie, zvířata obtížně dýchají, přecházejí do kómatu. Smrt nastává respirační paralýzou.
Chronické podávání rostlinných částí s obsahem atropinu může přivodit tichou intoxikaci,
projevující se u mláďat skeletárními abnormalitami. Skopolamin působí depresívně na centrální nervový systém.
Intoxikační dávka:
Kritická dávka pro živočichy se pohybuje mezi 100 mg (člověk) a 500 mg (hlodavci). U přežvýkavců nebyla dávka stanovena.
Příležitost k intoxikaci:
Relativně malá. Prakticky jen z úsušků získaným z travních porostů na nevhodných místech
maximálně v době kvetení rostliny, sušených za normální teploty a zpracovaných do granulátů. Příležitost je vyšší v případě, že se v píci objeví velké množství zralých semen. Vzhledem
k tomu, že durman napadá spíše polní porosty (doba klíčivosti zralých semen a zaplevelování
až 13 let) intoxikace významně nehrozí.
Citlivost živočišných druhů:
Hlodavci a přežvýkavci mají citlivost nižší než ptáci. Detailní údaje neuváděny.
Možnost terapeutického zásahu:
Po správné diagnostice snadná. Aktivní uhlí pro adsorpci (v suspenzi), 5% roztok síranu sodného (p.o.). Zásah přichází v úvahu jen u větších zvířat. Rychle nastupující parasympatomimetika (přímá), např. fyzostigmin (i.v., 3 mg.100 kg-1), nebo jiná vhodná léčiva, v případě
šoku expandéry plasmy.
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá, závažnost 3.
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8. Hadinec obecný (Echium vulgare L., Brutnákovité-Boraginaceae)

Popis:
Dvouletá až vytrvalá bylina s lodyhou 20-90(-120) cm vysokou. Listy jsou jednožilné, 5-15 x 12 cm, přitiskle štětinatě chlupaté, přízemní v růžici, podlouhlé, horní čárkovitě kopinaté. Vijany květů tvoří v paždích horních listů válcovitý hrozen. Květy jsou vzpřímené, kalich 5-7
mm, ušty úzce kopinaté, štětinatě chlupaté, koruna šikmo nálevkovitá, dvoupyská, 1-2 cm,
modrá až modrofialová, zřídka růžová nebo bílá, trubka nanejvýš 2x delší než kalich, tyčinky
jsou rozestálé. Plodem jsou tvrdky, které jsou bradavčité. Kvete v květnu až září.
Poznávací znaky:
Výrazně chlupatá rostlina, zářivě modré květy.
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Výskyt:
Daří se mu na výslunných stráních, mezích, úhorech, náspech, v lomech, na loukách na půdách suchých, výhřevných, vysychavých, živných, neutrálních až slabě zásaditých, kamenitopísčitých, volných. Je volice hojný.
Toxické látky a jejich stabilita:
Alkaloidy: celkem 0,12 %. Pyrrolizinové: asperumin, asperumin N-oxid, heliosupin, echimidin, echiumin a další. Za normálních podmínek sušení jsou stálé. Do jaké míry podléhají
případnému enzymatickému rozkladu při kvašení (siláže) není detailně známo.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Nejsou popisovány. Pyrrolizidinové (resp. zde pyrrolizinové) alkaloidy jsou obecně toxické,
vyskytují se ve formě N-oxidů a volných bazí. Toxická je především baze, ovšem N-oxidy na ni
v organismu poměrně snadno přecházejí, jsou jednoduše transportovány do jaterních buněk,
kde po enzymové reakci přecházejí vysoce reaktivní alkylační produkt, který destruuje jaterní
a plicní tkáň, v níž se hromadí. Při chronickém podávání se rozvíjí jaterní cirhóza, ascites. Zvířata jsou výrazně unavená. Vážná forma – senecióza – nebyla v tomto případě pozorována.
Intoxikační dávka:
Extrapolovaná toxická dávka těchto alkaloidů se pohybuje od 0,2-0,4 mg.kg-1 ž. hm. (dávka
0,5 mg.kg-1 ž. hm. je dávkou navozující seneciózu, resp. může být dávkou smrtelnou).
Příležitost k intoxikaci:
Relativně vysoká. V případě pastvy nepřichází v úvahu, porosty hadince se mohou dostat do
seče při sklizni sena. Pokud není seno upravováno, zvířata se této rostlině vyhýbají, protože
je drsná a z hlediska příjmu nepříjemná. V případě úpravy (peletizace) je však nebezpečí intoxikace výrazně vyšší.
Citlivost živočišných druhů:
Echimidin je hepatotoxický pro koně, prasata, telata, echiumin významně toxický pro koně.
Možnost terapeutického zásahu:
Problémová. Před zahájením musí být jistota, že došlo k postižení jaterní tkáně vlivem pyrrolizidinových alkaloidů. Aplikují se hepatoprotektiva, v případě skotu kyselina thioktová
v dávce odpovídající 1 mg.kg-1, nebo mleté nažky Silybum marianum (možnost přídavku do
krmiva) v dávce odpovídající 1,5 mg silymarinu.kg-1.
Prognóza, závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 2.
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9. Jestřabina lékařská (Galega officinalis L., Bobovité-Fabaceae)

Popis:
Vytrvalá, lysá, 40-150 cm vysoká bylina s vícehlavým oddenkem. Lodyha je ztuha přímá, nevětvená. Listy jsou lichozpeřené, krátce řapíkaté, palisty jsou malé, špičaté, volné. Lístky jsou
ve 4-8 jařmech, podlouhle eliptické nebo kopinaté, 15-50 x 5-15 mm, osinkatě špičaté, na
rubu někdy pýřité. Květenství je hroznovité, hrozny úžlabní, dlouze stopkaté, mnohokvěté,
květy nící, stopky 2-3 cm, listeny šídlovité, kalich zvonkovitý, koruna bílá, nebo růžovofialová, pavéza namodralá 10-15 mm. Plodem je lusk, přímo odstálý, 20-50 x 2-3 mm, slabě
růžencovitě zaškrcovaný.
Poznávací znaky:
Hrozny bílých květů, lichozpeřené listy při organoleptickém zkoumání velmi hořké chuti.
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Výskyt:
Dříve byla vysévána jako krmivo, dnes v teplejších oblastech zdomácněla na lukách a
v pobřežních křovinách, odkud se rozmnožuje. Roste na vlhkých, živných hlinitých půdách.
Toxické látky a jejich stabilita:
Guanidinové deriváty: galegin, 4-hydroxygalegin; obsah v nati 0,3-0,5 %.
Alkaloidy: vasicin 0,1-0,35 %.
Saponiny: medikagol, medikagolmethylether, saponiny odvozené od sojaspogenolu B.
Při vyšší teplotě (sušení při 60 °C) dochází k částečnému rozkladu guanidinových derivátů a
alkaloidů.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Guanidiny i alkaloidy se relativně vstřebávají. Při intoxikaci nastává zpěněný výtok z nosu,
nadměrné slinění, kašel, dýchací potíže, křeče, rychlý a trvalý pokles krevního tlaku. Při těžké
intoxikaci může nastat smrt do několika hodin (4-24 hod., ve výjimečných případech až po 48
hodinách). Saponiny jsou netoxické, zvyšují však biologickou dostupnost obou skupin látek.
Obsahové látky působí také antinutričně.
Intoxikační dávka:
U pasoucího skotu je v řadě případů popisována letální dávka při požití 400-500 g čerstvé
hmoty, resp. dávka čerstvé rostlinné hmoty 10-12 g.kg-1 ž. hm., nebo 2,5-3 g.kg-1.
Příležitost k intoxikaci:
Nať je významně hořká, což při pastvě výrazně obtěžuje především přežvýkavce, a proto se jí
vyhýbají. Dřívější pokusy o využití nati jestřabiny jako vhodné píce (z čeledi bobovitých, tj.
s výrazným obsahem proteinů a sacharidů) ztroskotaly. Její přísada snižuje využitelnost krmné dávky u zvířat. Po podání však stoupá dojivost, jsou však negativně ovlivňovány funkce
trávicího traktu, a proto se snižuje hmotnost zvířat (stimulace endokrinních žláz a stimulace
sympatiku v trávicím traktu).
Intoxikace může nastat po použití sena ve formě granulátu s jinými krmivářskými surovinami.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna. Veškerá pozorování jsou vztažena především na skot.
Možnost terapeutického zásahu:
Nereálná, resp. se neprovádí.
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá. Stupeň závažnosti 1. Příjem nízkých dávek nati má zpravidla za následek
nepříznivé organoleptické vlastnosti mléka (nahořklost, zvláštní pachuť).
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10a. Kokotice povázka (Cuscuta epithymum (L.)L., Svlačcovité-Convolvulaceae)

Popis:
Jednoletá až dvouletá rostlina, lodyha tenká, bohatě větvená, 20-60 cm, načervenalá. Květní
klubíčka v průměru 5-12 mm, hustá, v paždí špičatého listenu, květy 3-4 mm, pětičetné, přisedlé, kalich kratší než korunní trubka, kališní ušty trojúhlé až kopinaté, korunní cípy trojúhlé,
rozestálé, kratší než trubka. Tyčinky z koruny vyniklé prašníky červené, šupinky na bázi plátků
brvité, nad semeník skloněné, čnělka s nitkovitou bliznou zdéli nebo delší než kulovitý semeník, z květu vyniklá. Tobolka ukrytá v neopadavé koruně, semena 1 mm.
Poznávací znaky:
Po uschnutí bledé, jakoby drátovité klubko.
Výskyt:
Kokotice jsou významným karanténním plevelem. Semena s tvrdým osemením zůstávají
v půdě až 5 let plně životaschopná a připravená k vyklíčení.
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10b. Kokotice evropská (Cuscuta europaea L., Svlačcovité-Convolvulaceae)

Popis:
Jednoletá rostlina se silnou, bohatě větvenou lodyhou, 30-150 cm, často načervenalá, květní
klubíčka velmi četná, hustá, 10-15 mm v průměru, na bázi s listenem, květy 3-4 mm, 45četné, na tlusté stopce, kalich obráceně kuželovitý, kratší nebo zdéli korunní trubky, ušty
vejčité, tupé, zdéli nebo kratší než kališní trubky, koruna zvonkovitá, cípy trojúhlé až vejčité,
přímé nebo rozestálé, na špičce ven ohrnuté, tupé, šupinky na bázi plátků dvouklané, většinou lysé. Tyčinky jsou velmi krátké, čnělka s bliznou kratší než semeník. Tobolka je kulovitá
až hruškovitá, nahoře krytá zbytky koruny, na bázi od lůžka odtržené, semena 1,5 mm často
párovitě spojená.
Poznávací znaky:
Po uschnutí bledé, jakoby drátovité klubko.
Výskyt:
Kokotice jsou významným karanténním plevelem. Semena s tvrdým osemením zůstávají
v půdě až 5 let plně životaschopná a připravená k vyklíčení.
Kokotice evropská parazituje na mnoha rostlinách, např. konopí, mrkvi, na bramborách a na
chmelu. Údajně se může vyskytnout i na obilovinách.
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Toxické látky a jejich stabilita:
Benzopyranové deriváty: kuskutin (bergenin). Obsah neuveden.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Kuskutin (bergenin) je sloučeninou známou více než 100 let, vyskytuje se v řadě rostlin, např.
Astilbe, Rodgersia, Peltoboykinia, Bergenia sp., také v Corylopsis, Mallotus, Caesalpinia, Shorea, Ardisia, Connarus ad. Jeho účinky jsou spíše terapeuticky využitelné než toxické (hepatoprotektivní, antioxidační, antitussický, antiulcerózní, antiartritický). Mohou se vyskytnout
vzácné, relativně lehké otravy, projevující se poruchami funkce zažívacího ústrojí, tonickými
křečemi, záškuby a třesem skeletárního svalstva. K těmto intoxikacím může dojít po zkrmování slámy nebo travních porostů, které byly lokálně silně napadeny kokoticí. Nebylo však
prokázáno, že se jedná o intoxikaci způsobenou bergeninem. Dosud bylo v kokoticích nalezeno relativně široké spektrum fenolových sloučenin (deriváty gallové kyseliny, flavonoidy,
deriváty skořicových kyselin), o nichž je však známo, že nejsou toxické. Vlastní toxické látky
dosud nelezeny a identifikovány nebyly. Nabízí se úvaha, že tyto látky nepocházejí z kokotice,
ale z hostitelské rostliny, která se brání parazitovi tvorby dosud neznámých sloučenin, které
mohou být pro hospodářská zvířata toxická.
Intoxikační dávka:
Neuváděna.
Příležitost k intoxikaci:
Relativně nízká.
Citlivost živočišných druhů:
Není uvedena.
Možnost terapeutického zásahu:
Terapeutický zásah se neprovádí.
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza výborná, závažnost 1.
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11. Komonice bílá (Melilotus albus Medic., Bobovité-Fabaceae)

Popis:
Jednoletá až dvouletá bylina s přímou až větvenou lodyhou, 30-150 cm vysokou, nahoře
krátce chlupatou. Lístky na lodyze jsou podlouhle vejčité až okrouhlé, pilovité, 1-2 cm, s 6-12
páry žilek, horní lístky jsou kopinaté, palisty štětinovité, 8-10 mm, celokrajné, u dolních listů
jsou někdy zuby. Květenství je hroznaté. Hrozny jsou řídké, štíhlé, 40-80květé, 4-6 cm, 3-6x
delší než podpůrný list, za zralosti se prodlužující. Květní stopky 1-1,5 mm, květy 4-5 mm,
nicí, koruna bílá, křídla a člunek jsou stejně dlouhé, kratší než pavéze. Plodem je lusk 3-5 x 2
mm, obvejčitý, hrotitý, síťnatě žilkovaný, lysý, šedohnědý. Kvete v květnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Po uschnutí rostlina páchne zápachem připomínajícím tabák.
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Výskyt:
Roste na výslunných pustých místech, náplavech, sutích, náspech, mezích a příkopech, někdy
na neudržovaných lukách. Vyhledává půdy vysychavé, výhřevné, živné, dusíkaté, hlinité i
kamenité, hluboké. Je hojná, někdy vysévaná jako medonosná. V chladných oblastech roste
řídčeji.
Toxické látky a jejich stabilita:
Kumariny: v kvetoucí nati kumarin, kumarové kyseliny a jejich O-β-D-glukosid, melilotová
kyselina a další. Dikumarol obsažen není.
Saponiny: v květech (triterpenové), nativní saponiny nebyly dosud strukturně určeny.
Glykosidy o-kumarové kyseliny se rozkládají v průběhu sušení sena, vzniklá kyselina okumarová přítomná v nati komonice v nezanedbatelném množství se enzymaticky mění vlivem glukosidas na kumarin, což se projeví výraznou vůní sena (až 25 g kumarinů a jeho prekurzorů.kg-1 sena). V průběhu zaplesnivění (špatného sušení a skladování nedosušeného sena) zejména po infekci Penicillium jensenii přechází kumarin na toxický dikumarol.
Saponiny se enzymatickým zpracováním nemění, nanejvýš mohou být β-glykosidasou štěpeny a vzniknout aglykony, které mají detergenční účinek a mohou podporovat vstřebávání
dikumarolu.
U siláží může vzniknout kumarin v důsledku intenzívní enzymatické činnosti, neexistují však
zprávy o tom, jak intenzívně při tomto kvasném procesu může vzniknout dikumarol.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Dikumarol kompetitivně tlumí tvorbu protrombinu v játrech vzhledem ke své podobnosti
s vitaminem K. V důsledku toho nastává prodlužení protrombinového času a může dojít
k poměrně rozsáhlým krvácením. Toxickou složkou špatného zpracování píce je dikumarol:
brzdí tvorbu protrombinu, VII., IX. a X. faktoru, u zvířat se může objevit zvýšené okluzní krvácení z trávicího traktu, při chirurgických zákrocích (kastrace, odrohování) nastává výrazné
krvácení. Dikumarol je nebezpečný dlouhou dobou latence, začíná účinkovat pomalu, dosažený výsledek dlouho přetrvává.
Intoxikační dávka:
Dikumarol je nutné stanovit objektivní metodou (HPLC), stejně tak je nutné stanovit protrombinový čas. Obsah dikumarolu 50 μg.g-1 je toxický, zejména v chronickém příjmu.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká v případě použití nevhodně usušeného sena, v případě silážování travních porostů se
zvýšeným obsahem komonice je stav nejasný.
Citlivost živočišných druhů:
Vysoce citlivé jsou březí husy a dojnice v plné dojivosti.
Možnost terapeutického zásahu:
Krevní transfúze 10 ml.kg-1 ž. hm. zvířete (nejúčinnější), případně 2 mg.kg-1 ž. hm. vitaminu K1
(i.v.).
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá, stupeň závažnosti 3.
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12. Komonice lékařská (Melilotus officinalis (L.) Pallas, Bobovité-Fabaceae)

Popis:
Dvouletá rostlina s lodyhou přímou, 40-150(-250) cm vysokou, která je větvená, hranatá,
nahoře někdy roztroušeně chlupatá. Listy jsou řídké, na dolní části lodyh obvejčité, na horní
části vejčité, kopinaté. Lístky všech lodyh jsou pilovité, s 6-13 páry žilek, palisty jsou kopinaté,
celokrajné, 7-8 mm délky. Hrozny obsahují 30-70 květů, s kalichem 2-3 mm, korunou žlutou,
po odkvětu blednoucí, 5-7 mm, zdéli křídel, člunek je kratší. Lusky jsou dlouhé 3-5 mm, vejčité, tupé, příčně svraskalé, hrotité, lysé, hnědé, s 1(-2) semeny. Kvete od května do září.
Poznávací znaky:
Po uschnutí rostlina páchne zápachem připomínajícím tabák.
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Výskyt:
Roste na úhorech, náspech, vinicích, pastvinách, rumištích v půdách výhřevných, vysychavých, živných, zásaditých (vápenatých), kamenitých, písčitých i hlinitých. V růstu je plastická.
Toxické látky a jejich stabilita:
Kumariny: v kvetoucí nati kumarin (v úsušku 0,9 %), kumarové kyseliny a jejich O-β-Dglukosid, melilotová kyselina a další. Dikumarol obsažen není.
Saponiny: v květech (triterpenové), nativní saponiny nebyly dosud strukturně určeny.
Glykosidy o-kumarové kyseliny se rozkládají v průběhu sušení sena, vzniklá kyselina okumarová přítomná v nati komonice v nezanedbatelném množství se enzymaticky mění vlivem glukosidas na kumarin, což se projeví výraznou vůní sena (až 25 g kumarinů a jeho prekurzorů.kg-1 sena). V průběhu zaplesnivění (špatného sušení a skladování nedosušeného sena) zejména po infekci Penicillium jensenii přechází kumarin na toxický dikumarol.
Saponiny se enzymatickým zpracováním nemění, nanejvýš mohou být β-glykosidasou štěpeny a vzniknout aglykony, které mají detergenční účinek a mohou podporovat vstřebávání
dikumarolu.
U siláží může vzniknout kumarin v důsledku intenzívní enzymatické činnosti, neexistují však
zprávy o tom, jak intenzívně při tomto kvasném procesu může vzniknout dikumarol.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Dikumarol kompetitivně tlumíí tvorbu protrombinu v játrech vzhledem ke své podobnosti
s vitaminem K. V důsledku toho nastává prodlužení protrombinového času a může dojít
k poměrně rozsáhlým krvácením. Toxickou složkou špatného zpracování píce je dikumarol:
brzdí tvorbu protrombinu, VII., IX. a X. faktoru, u zvířat se může objevit zvýšené okluzní krvácení z trávicího traktu, při chirurgických zákrocích (kastrace, odrohování) nastává výrazné
krvácení. Dikumarol je nebezpečný dlouhou dobou latence, začíná účinkovat pomalu, dosažený výsledek dlouho přetrvává.
Intoxikační dávka:
Dikumarol je nutné stanovit objektivní metodou (HPLC), stejně tak je nutné stanovit protrombinový čas. Obsah dikumarolu 50 μg.g-1 je toxický, zejména v chronickém příjmu.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká v případě použití nevhodně usušeného sena, v případě silážování travních porostů se
zvýšeným obsahem komonice je stav nejasný.
Citlivost živočišných druhů:
Vysoce citlivé jsou březí husy a dojnice v plné dojivosti.
Možnost terapeutického zásahu:
Krevní transfúze 10 ml.kg-1 ž. hm. zvířete (nejúčinnější), případně 2 mg.kg-1 ž. hm. vitaminu K1
(i.v.).
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá, stupeň závažnosti 3.
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13. Kostival lékařský (Symphytum officinalis L., Brutnákovité-Boraginaceae)

Popis:
Vytrvalá rostlina odstále štětinatě chlupatá, se silným, svislým, větveným oddenkem. Lodyhy
jsou silné, přímé, 30-100 cm, větvené i nahoře štětinatě chlupaté. Listy dolní přecházejí znenáhla v křídlatý řapík. Jsou zúžené, podlouhle vejčité, špičaté, lodyžní (vejčitě) kopinaté,
dlouze a široce sbíhavé, lodyhy proto široce křídlaté. Vijany dvojité, husté, mnohokvěté, květy krátce stopkaté, nicí, kalich hluboko až do 4/5 dělený v kopinaté ušty, koruna trubkovitě
baňkovitá, 15-20 mm, 2x delší než kalich, modrofialová, zřídka růžová nebo bílá (u jednotlivých rostlin v populaci)., cípy nazpět ohrnuté, šupinky v ústí korunní trubky široce trojúhlé,
kuželovitě uzavírající ústí trubky, nitky tyčinek tak široké jako fialové prašníky s vyniklým konektivem. Tvrdky 4-6 mm, šikmo vejčité, šedohnědé, hladké, lesklé. Kvete v květnu až červenci.
Poznávací znaky:
Široce křídlaté květní lodyhy, intenzívně štětinatě chlupaté listy.
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Výskyt:
Obsazuje vlhké louky, pobřežní nivy, příkopy, lužní lesy, vlhká pole, většinou na antropicky
ovlivněných stanovištích Vyžaduje půdy vlhké, propustné, živné, slabě zásadité až slabě kyselé, humózní, písčitohlinité. Je hojný.
Toxické látky a jejich stabilita:
Pyrrolizidinové alkaloidy: (0,1-0,2 %) – symfytin, echimidin, symlandin, lykopsamin, intermedin, acetyllykopsamin, acetyllintermedin a další.
Glykoalkaloidy: konsolidin (obsah není uváděn).
Za normálních podmínek sušení jsou stálé. Do jaké míry podléhají případnému enzymatickému rozkladu při kvašení (siláže) není známo.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Nejsou popisovány. Pyrrolizidinové alkaloidy jsou obecně toxické, vyskytují se ve formě Noxidů a volných bazí. Při chronickém podávání se rozvíjí jaterní cirhóza, ascites. Zvířata jsou
výrazně unavená. Vážná forma – senecióza – nebyla v tomto případě pozorována.
Intoxikační dávka:
Extrapolovaná toxická dávka těchto alkaloidů se pohybuje od 0,2-0,5 mg.kg-1 ž. hm. (dávka
0,5 mg.kg-1 ž. hm. je dávkou navozující seneciózu, resp. dávkou smrtelnou). Neexistují však
zmínky o tom, že by tato dávka byla v případě kostivalu dosažena.
Příležitost k intoxikaci:
Reálná, velmi omezeně pastvou, protože zvířata se zpravidla nadzemní části kostivalu (listům) vyhýbají z důvodu drsnosti a tuhosti listů. Může být však přítomen v seně, protože je
hojný na vlhkých lukách.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna.
Možnost terapeutického zásahu:
Problémová. Před zahájením musí být jistota, že došlo k postižení jaterní tkáně vlivem pyrrolizidinových alkaloidů. Aplikují se hepatoprotektiva, v případě skotu kyselina thioktová
v dávce odpovídající 1 mg.kg-1, nebo mleté nažky Silybum marianum (možnost přídavku do
krmiva) v dávce odpovídající 1,5 mg silymarinu.kg-1.
Prognóza, závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 2.
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14. Krabilice mámivá (Chaerophylum temulum L., Miříkovité-Apiaceae)

Popis:
Jednoletá až dvouletá bylina, lodyha přímá, 20-80(-100) cm vysoká, jemně rýhovaná, pod
uzlinami ztlustlá, přitiskle srstnatá, nahoře větvená. Listy jsou šedozelené, dolní řapíkaté,
přitiskle štětinatě šedochlupaté, 2-3x zpeřené, v obrysu široce vejčité, lístky 2x peřenosečné
v úkrojky husté, vejčitě zubaté. Okolíky jsou před rozkvětem nící, stopkaté, s 6-12 okolíčky
s drsnými paprsky a chybějícím obalem. Koruna je bílá nebo načervenalá, slabě paprskující.
Plody 4-7 cm dlouhé, podlouhlé, žlutohnědé, lysé nebo chlupaté. Kvete v květnu až červenci.
Poznávací znaky:
Plody čeledi miříkovitých.
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Výskyt:
Vyhledává stinná místa – rumiště, lesní lemy, houštiny, lužní lesy, občas se vyskytuje i na
omezených lučních místech. Roste na půdách vlhkých, živných, dusíkatých, humózních, písčitohlinitých. V teplých oblastech je hojná.
Toxické látky a jejich stabilita:
Lignany: cherofylin (kerofylin), kvantitativně neudáván.
Alkaloidy: údajně alkaloidy koniinového typu, mezi něž je omylem zařazován cherofylin,
z původní literatury však nelze provést jednoznačný závěr. Dosud nebyla záležitost případného výskytu piperidinových alkaloidů v nati krabilice mámivé uzavřena, a proto je nutné aplikovat tento údaj rezervovaně.
Polyiny: falkarinon, kvantitativně neudáván.
Cherofylin je stabilní, sušením rostlin se výrazně nerozkládá. Také není důvod předpokládat,
že by se rozkládal silážováním. Polyiny jsou citlivější, zejména po době delší než 1 měsíc se
začínají rozkládat. Jsou-li podrobeny enzymatickým procesům, je jejich rozklad intenzívnější,
a proto lze předpokládat, že v siláži bude obsah těchto látek nižší než v seně.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Zprvu se dostaví příznaky místního podráždění, pak působí narkoticky na centrální nervový
systém. Nejprve vzniká podráždění žaludku a střev, po vstřebání způsobují obsahové látky
ospalost, závratě, svalový třes, rozšíření zorniček a srdeční slabost. Falkarinon způsobuje
kontaktní dermatitidy projevující se erytémem, zpuchýřením pokožky, někdy až 48 hodin po
kontaktu. U otrávených zvířat bylo pozorováno slinění, nechutenství, zvracení, v těžších případech kolikovité bolesti břicha s průjmem, později slabost, porucha srdeční činnosti a těžký
dech. Zvířata při chůzi vrávorají, snaží se opřít, aby nepadla, nakonec uléhají a leží netečně;
Otrava, stejně tak jako smrt mohou nastat velmi rychle.
Intoxikační dávka:
Nebyla stanovena.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká. Toxicita hrozí především spásáním anebo podáním zelené seče kontaminované touto krabilicí. Je však významná také po podání sena.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna. Podle popisovaných případů je jisté, že vysokou citlivost lze nalézt u skotu.
Možnost terapeutického zásahu:
Stejné jako u Cicuta virosa: vyvolání zvracení, suspenze aktivního uhlí (12 g.100 kg-1). Nejdůležitějším opatřením je prevence křečí podáním sodné soli thiopentalu (400 mg.100 kg-1
i.v.) a dále pokračovat po dobu 8 hodin infusí ve fyziologickém roztoku 2 mg.ml-1 v dávce až
do 2 g. Je možné také aplikovat diazepam v obvyklých dávkách.
Po případném vyléčení je vhodné podat léčiva slizového charakteru s protizánětlivým účinkem a obsahem látek reparujících sliznici (pantothenan vápenatý).
Prognóza a závažnost:
Prognóza špatná, závažnost 3-4.
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15. Kručinka barvířská (Genista tinctoria L., Bobovité-Fabaceae)

Popis:
Keř nebo polokeř, 10-60(-200)cm vysoký větve přímé nebo vystoupavé, zelené, beztrnné,
hranaté, lysé, nebo nahoře přitiskle chlupaté. Listy jsou jednoduché, přisedlé, eliptické až
kopinaté, 9-50 x 2-15 mm, špičaté, na líci tmavozelené, lysé, na rubu světlejší, lysé nebo
chlupaté, zpravidla brvité, se silnými postranními žilkami, palisty zakrnělé. Květy jsou
v mnohokvětních vrcholových, někdy latovitých hroznech, listeny lupenité, listence ± 1 mm,
květní stopky 1-2 mm dlouhé, kalich 3-7 mm, nezřetelně dvoupyský, koruna lysá, žlutá, pavéza široce vejčitá, 8-15 mm. Lusky jsou úzce podlouhlé, 15-30 x 2-3 mm 3-10 semenné. Kvete
v červnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Latovité hrozny výrazně žlutých květů, polodřevitý charakter nepříliš vysoké nati.
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Výskyt:
Roste v listnatých lesích, na hubených pastvinách a lukách, rašelinných loukách, lesních lemech, stráních a křovinatých skalách. Vyhledává půdy vlhké nebo vysychavé, zásadité,
humózní, písčité i hlinité, středně hluboké. Je hojná.
Toxické látky a jejich stabilita:
Alkaloidy: 0,3-0,8 %, z toho hlavní alkaloidy cytisin ( 58 % z celkové alkaloidní frakce), Nmethylcytisin (22 %), anagyrin (14 %), lupanin (5 %); vedlejší alkaloidy tinktorin (4 %),
11-allylcytisin (3 %), ammodendrin (<1 %), 5,6-dehydrolupanin (<1 %), α-isolupanin (<1 %),
17-oxospartein (<1 %), rhombifolin (<1 %), spartein (<1 %). Směrem ke konci vegetace se
obsah alkaloidů zpravidla mírně zvyšuje.
Látky jsou stabilní, ve výrazné míře se nerozkládají při normálním způsobu sušení, v omezené
míře se mohou rozložit při silážování.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Při akutní otravě jsou příznaky zčásti podobné jako v případě otravy nikotinem. Zvířata jsou
neklidná, po 30-60 minutách se objevuje slinění, pocení, mydriáza, říhání až zvracení, které
může trvat až 2 dny, snížená pohyblivost končetin. Objevuje se excitace, tonicko-klonické
křeče, žloutenka, při stálém přísunu toxického agens delirium; smrt nastává selháním dechu.
Závažnější je chronická intoxikace (především vlivem subakutních dávek anagyrinu), protože
bývá alespoň po určitou dobu tichá a projeví se až po vrhu mláďat: u telat se objevuje „crooked calf syndrome“ (zkrácení předních nohou a jejich hákovité zakřivení, artrogrypóza),
dalšími symptomy jsou skolióza, tortikollitida, lordóza a kyfóza; mláďata nejsou prakticky
schopna existence, protože jejich vývoj je naprosto zabržděn.
Intoxikační dávka:
Není uvedena. Obecné hodnoty toxicity: Myš – anagyrin LD50 84 mg.kg-1 (p.o.), cytisin
LD50 101 mg.kg-1 (p.o.), lupanin LD50 1464 mg.kg-1 (p.o.), N-methylcytisin LD50 > 500 mg.kg-1,
spartein LD50 350 mg.kg-1. Lze předpokládat, že hranice teratogenní dávky se bude pohybovat mezi 1/10 až 1/5 uvedených dávek.
Příležitost k intoxikaci:
Příležitostná. Nejčastěji v senu sklizeného ze suchých podhorských luk.
Citlivost živočišných druhů:
Především ovce, krávy jsou citlivé na anagyrin.
Možnost terapeutického zásahu:
Při akutní intoxikaci aktivní uhlí (15 g.100 kg-1), při křečích diazepam (i.v.).
Prognóza a závažnost:
Prognóza špatná, závažnost 2.
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16a. Kýchavice bílá (Veratrum album L. subsp. album,
Kýchavicovité-Melanthiaceae)

Popis:
Vytrvalá rostlina, lodyha 50-100 cm, listy na líci lysé, na rubu na žilnatině krátce pýřité, dolní
10-25 x 6-15 cm, (široce) eliptické, horní kratší a užší, široce kopinaté. Květní lata bohatě větvená, 30-60 cm, listeny široce vejčité, kratší než 2-3 mm. Květy 15-25 mm v průměru, lístky
okvětí 7-15 x 3-6 mm, kopinaté až eliptické, uvnitř bílé, vně nazelenalé, na špičce pilovitě
zubaté. Tobolky řídce pýřité, 10-15 mm, vejčitě elipsoidní. Kvete v červnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Až 2 cm tlustá květní lodyha, souběžná žilnatina větších listů.
Výskyt:
Roste na horských nivách a lukách, na okrajích rašelinných smrčin, březích lesních potoků.
Může však sestupovat do nížin, a tvořit roztroušené lokality i na pastvinách. Vyhledává půdy
vlhké, živné, neutrální, humózní, hlinité.
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16b. Kýchavice bílá lobelova (Veratrum album L. subsp. lobelianum (Bernh.) Arcangeli,
Kýchavicovité-Melanthiaceae)

Popis:
Vytrvalá rostlina, lodyha 50-100 cm, listy na líci lysé, na rubu na žilnatině krátce pýřité, dolní
10-25 x 6-15 cm, (široce) eliptické, horní kratší a užší, široce kopinaté. Květní lata bohatě větvená, 30-60 cm, listeny delší než květní stopky. Květy 15-25 mm v průměru, lístky okvětí 7-15
x 3-6 mm, kopinaté až eliptické, po obou stranách zelené, úzké, tmavě žilkované, na špičce
pilovitě zubaté. Tobolky řídce pýřité, 10-15 mm, vejčitě elipsoidní. Kvete v červenci až srpnu.
Poznávací znaky:
Až 2 cm tlustá lodyha, souběžná žilnatina na velkých listech.
Výskyt:
Roste na horských lukách, holích a nivách, v lesních a klečových světlinách, řidčeji v olšinách
a na okrajích rašelinišť. Může však sestupovat do nížin, stinných údolí a tvořit roztroušené
lokality i na pastvinách. Vyhledává půdy vlhké, hubené, neutrální až kyselé, humózní, hluboké.
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Oba taxony jsou obsahem toxických látek prakticky identické.
Toxické látky a jejich stabilita:
Veratrové alkaloidy (pseudoalkaloidy s triterpenovým skeletem a steroidní): v listových bazích je udáváno 0,9-1,5 % směsi alkaloidů, v listové čepeli 0,1-0,3 %; celkový obsah
v nadzemní části nebude patrně převyšovat 0,5 %. Je přítomno celkem asi 60 steroidních
alkaloidů; alkaloidní směs obsahuje především cevadin, cyklopamin, cykloposin, germin,
germidin, jervin, rubijervin, protoveratrin A, protoveratrin B a další.
Tyto sloučeniny jsou za normálních podmínek stabilní; při normálním způsobu sušení i za
mírně zvýšené teploty (horkovzdušné sušení do 60 °C). Protože některé z alkaloidů jsou esterového charakteru, může dojít při silážování k výraznějšímu poklesu jejich obsahu. Bližší informace nejsou dostupné.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Dochází především ke znecitlivění sliznic, kýchání, krvácení z nosu, slzení, překrvení spojivek
(zejména po kontaktu s prachem z kontaminovaného sena, ale také po požití), snížení krevního tlaku, bradykardii, bradypnoe, nakonec selhání dechu a srdeční činnosti. Zvířata jsou
významně neklidná, říhají, případně dochází k zvracení, průjmu. Případná smrt nastává selháním dechu a srdeční činnosti.
U koz a ovcí způsobuje např. významné kongenitální defekty mláďat ve vývoji mozku a faciální oblasti (malformace typu kyklopie), pokud matky spásaly kýchavici (letní okus na pastvinách).
Intoxikační dávka:
Není jednoznačně uvedena. LD50 – člověk 20 mg (p.o.), z této dávky lze vycházet v případě
toxicity hospodářských zvířat. 200 g suché nadzemní části kýchavice je smrtelná dávka pro
velká zvířata.
Příležitost k intoxikaci:
Nízká. Prakticky jen formou okusu skotem na pastvinách. Pokud se vyskytne v seně, pak
prakticky jen ve formě rozdrobených list (květní lodyhy bývají většinou odstraněny, pokud
nejsou posekány, protože jsou nápadně velké), je to však velmi nebezpečné, protože může
snadno dojít k přehlédnutí toxického agens.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna. Z popsaných případů intoxikace je však jisté, že přežvýkavci nejsou metabolicky zvýhodněni oproti monogastrickým živočichům.
Možnost terapeutického zásahu:
Velmi omezená; je možné vyzkoušet atropin, efedrin a barbiturát (i.v.).
Prognóza, závažnost:
Prognóza fatální, závažnost 2.
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17a. Lilek brambor (Solanum tuberosum L., Lilkovité-Solanaceae)
17b. Lilek černý pravý (Solanum nigrum L. subsp. nigrum, Lilkovité-Solanaceae)

Popis:
Vytrvalá, olysalá nebo řídce vlnatá, tmavozelená rostlina s jednoduchými chlupy. Lodyha je
přímá nebo poléhavá, 10-50(-70) cm vysoká, listy dlouze řapíkaté, kosníkovitě vejčité až trojúhle kopinaté, 2,7-7 x 2-5 cm, na bázi široce klínovité, nebo uťaté, celokrajné, nebo laločnatě
zubaté. Vrcholíky jsou 5-10květé, řídké, květní stopky 15-30 mm, za plodu vzpřímené, kalich
1-2,5 mm za plodu málo zveličený, ušty tupé, za plodu odstálé nebo přitisklé, koruna 10-15
mm v průměru, 2-3x delší než kalich, bílá, prašníky žluté. Bobule 6-10 mm v průměru, kulovité, černé, před plodem zelené. Kvete v červnu až září.
Poznávací znaky:
Ve vrcholičnatých plodenstvích jsou bobule od světle zelené do černé barvy, květy jsou svým
tvarem velmi podobné květům papriky roční.
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Výskyt:
Lilek černý roste na rumištích, cestách, úhorech, polích a pustých místech. Vyhledává vlhké,
živné, dusíkaté, neutrální, humózní, kamenité až hlinité půdy. Je hojný.
Toxické látky a jejich stabilita:
Steroidní glykoalkaloidy: do 1,1 % (nať), 0,05-1,6 % (nezralé plody), zralé plody většinou bez
alkaloidů – α-solanin, chakonin, β-solamargin, solanidin, solasodin, solasonin.
Steroidní saponiny: glykosidy tigogeninu, kvantitativně neuváděny.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Toxické příznaky jsou podobné jak u lilku černého, tak u lilku bramboru. Steroidní glykosidy
(saponiny) mohou podporovat toxicitu alkaloidů jednak vstřebatelností a také narušením
buněk střevní mukózy. Glykosylované formy alkaloidů jsou významně toxičtější než alkaloidní
aglykony. α-Solanin je inhibitorem specifické i nespecifické cholinesterasy, α-chakonin je
výrazným inhibitorem cholinesterasových izoenzymů. Zvířata jsou neklidná, objeví se říhání,
nauzea, zvracení, třes končetin a obtížné stání, náhlá divokost, v důsledku gastroenteritidy
průjmy, dále zemdlenost, rozšíření zorniček, při těžké intoxikaci až kóma. V určité fázi vývoje
otravy se mohou projevy blížit otravě podobné strychninu. Projevy akutní otravy se objeví za
30 min. až do 12 hodin.
Při dlouhodobém podávání subchronických dávek se mění chování zvířat, mohou nastat poruchy reprodukce, část mláďat se rodí jako mrtvá, případně jeví malformace, zvířata hubnou
(nekrotické poškození žaludku a střev). Poškozením střevní sliznice může dojít ke vstupu dalších toxinů do krevního oběhu. U skotu (zejména mladých telat) může být nalezena chronická anémie. Intoxikace může nastat jak zelenou hmotou především ze sena, tak z použití nevhodně uskladněných bramborů.
Látky jsou stabilní, ani tepelnou úpravou se výrazně nemění. Nemění se výrazně ani silážováním.
Intoxikační dávka:
Dávka od 2-5 mg.kg-1 působí toxicky, dávka > 5 mg.kg-1 může přivodit smrt. Pokud je
v rostlinném materiálu nalezeno více než 2 % hlavních glykoalkaloidů, pak pro smrtnou otravu 100kg zvířete postačí 25 g suché rostlinné hmoty (např. suchých zelených plodů).
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká. V případě zelené hmoty přichází v úvahu především seno, nebezpečné jsou pelety
s obsahem intoxikovaného sena, vyšší nebezpečí je však u brambor, které byly po sklizni vystaveny stresu (mechanické poškození, světlo), případně infikovány Phytophthora infestans;
obsah toxických látek může být zvýšen až 10x oproti původním průměrným hodnotám.
Citlivost živočišných druhů:
Drůbež je odolnější s výjimkou hus, zejména housat, která jsou velmi citlivá.
Možnost terapeutického zásahu:
Neprovádí se.
Prognóza a závažnost:
Prognóza špatná, závažnost 4.
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18. Ocún jesenní (Colchicum autumnale L., Ocúnovité-Colchicaceae)

Popis:
Rostlina vytrvalá, za květu 10-20 cm, za plodu 10-30 cm vysoká, hlíza hluboko (-30 cm) v půdě, 3-7 x 3-4 cm velká, obalená hnědými šupinami; květy po 1-3(-7), světle fialové, vyčnívající
z hnědých šupin 10-20 cm nad povrch půdy. Okvětí je nálevkovité, pravidelné nebo slabě
souměrné, volné cípy vnitřní eliptické až mírně kopinaté, vnější podlouhle obvejčité, uvnitř
pýřité. Tyčinky nedosahují vrcholu květu, prašníky jsou podlouhle čárkovité, oranžově žluté,
semeníky (3), čnělky 3 zdéli okvětí, blizny jsou podlouhlé, po čnělce sbíhavé. Listy se vyvíjejí
na jaře současně s prodlužující se lodyhou, která vynáší nad zem podlouhle vejčitou tobolku,
obklopenou podlouhle kopinatými špičatými listy, 2,5- 6,5 x 2-6 cm velkými. Semena jsou
četná, černohnědá, téměř kulovitá, do 2 mm v průměru.
Kvete v srpnu až listopadu, plodí v květnu až červnu.
Poznávací znaky:
Kvete v pozdním létě (srpen-září) bez listů, listy a plody přináší na jaře (duben-květen), charakteristická fialová okvětí.
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Výskyt:
Četný na vlhkých lukách, slatinách a v lužních lesích na propustných, živných, hlubokých, neutrálních až slabě kyselých hlinitých půdách. Je to nížinný až horský typ, v ČR běžný.
Toxická část:
Celá rostlina; prakticky přichází v úvahu nadzemní část.
Toxické látky a jejich stabilita:
Tropolonové alkaloidy (~30, hlavní kolchicin): květy 1,2-2,0 % (z toho 60-70 % kolchicinu),
semena 0,5-1,2 % (z toho 65 % kolchicinu), hlízy 0,1-0,6 % (z toho 60 % kolchicinu), nať 0,600,70 % (z toho 60-70 % kolchicinu), počítáno na sušinu.
Sušením toxicita výrazně neklesá, pokud se k sušení nepoužije teplota vyšší než 50 °C.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky v organizmu:
Intoxikace je nejprve tichá, působení látky je pozvolné, první příznaky se projeví až po 3-6
hodinách, smrt nastává v závislosti na dávce nejdříve za 12 hodin, spíše však déle. Při akutní
otravě se objevuje nejprve nauzea, potom zvracení, koliky v zažívacím ústrojí, křečovité močení (někdy tomu odpovídající postoj zvířete), výměty bývají hlenovité až vodnaté, často krvavé. Krev se objevuje také v moči, nastává velká ztráta tekutin, elektrolytový rozvrat
s možností šoku, hypotenze, tachykardie, celkové tonicko-klonické křeče, ztráta šlachového
reflexu (zasažení CNS). Zvíře je neklidné, nevnímá překážky, střídavě se objevují křeče končetin. Cirkulační kolaps, respirační a srdeční selhání ukončují život zvířete.
Intoxikační dávka:
Pro odhad intoxikace lze počítat s dávkou LD50 0,2-0,3 mg.kg-1 (p.o.). Kolchicin LD50 – myš: 6
mg.kg-1 (p.o.), 2 mg.kg-1 (i.p.)
Příležitost k intoxikaci:
Reálná na začátku podzimu. Pastva, siláže, úsušky.
Citlivost živočišných druhů:
Zvířata reagují na kolchicin různě; dosud nebyl prokázán rozdíl v účinku mezi monogastrickými a polygastrickými živočichy (spíše se zdá, že polygastři budou v důsledku regurgitace
citlivější). Kočkovité šelmy jsou na kolchicin citlivé zhruba stejně jako člověk (např. kočka LD50
0,25 mg.kg-1 p.o.), hlodavci jsou méně citliví (např. křeček LD50 > 150 mg.kg-1 p.o.). Kolchicin
a jeho degradační produkty podléhají enterohepatálnímu oběhu, vylučování je pozvolné,
především stolicí, z malé části močí. Kolchicin přechází do mléka a zhoršuje tak jeho kvalitu.
Možnost terapeutického zásahu:
Neúčinná. Aktivní uhlí pro adsorpci (v suspenzi), 5% roztok síranu sodného (p.o.)
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza je nepříznivá. Po objevení prvních příznaků je jed inkorporován v buňkách, kde
inhibuje tvorbu dělicího vřeténka při dělení jádra v metafázi (tvorbou tubulin-kolchicinového
komplexu) zastavuje regeneraci všech orgánů s vysokou rychlostí dělení buněk (kostní dřeň,
epitel trávicího ústrojí ad.). Závažnost 4.
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19a. Oměj šalamounek (Aconitum callibotryon Reichenb., Helleboraceae-Čemeřicovité)

Popis:
Vytrvalá rostlina s kořeny řepovitě ztlustlými. Lodyha je ztuha přímá, 20-100 cm, nevětvená.
Listy tuhé až kožovité, na rubu lysé a lesklé, v obrysu okrouhlé, dlanitosečné v úkrojky peřenoklané až peřenosečné, cípy čárkovité, 3-5 mm široké, žilnatina otevřená. Květenství je otevřená lata, prodloužená, úzká, větve krátké, vzpřímené, květní stopky přitiskle chlupaté
(chlupy zahnuté), zřetelně žláznaté, dolní listeny dlanitoklané, horní nedělené, kopinaté, listence malé, čárkovité, 1-2(-3) mm. Květy 1-2 cm, modré nebo modrofialové, vzácně bělavé,
přilba polokulovitá až kuželovitá, tak vysoká jako široká, na bázi uzavřená nebo otevřená,
stopky medníků brvité. Plodem jsou mnohosemenné měchýřky, semena trojhranná, příčně
svraskalá. Kvete v červenci až září.
Poznávací znaky:
Temně modré přilbicovité květy (zvláště po usušení), brázděný vřetenovitý kořen.
Výskyt:
Roste na horských nivách, březích potoků, zavlhčených lukách na stále vlhkých půdách, neutrálních až slabě kyselých, kamenitých, humózních.
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19b. Oměj vlčí (Aconitum vulparia Reichenb., Helleboraceae-Čemeřicovité)

Popis:
Vytrvalá bylina 40-150 cm vysoká, lodyha vystoupavá  chudě větvená, nahoře pýřitá. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, v obrysu okrouhlé, dlanitě dělené v 5-7 trojsečných úkrojků,
dolní lodyžní listy jsou řapíkaté, horní přisedlé, dlanitě 5-7dílné rozdělené v úkrojky obvejčité, hluboce tupě zastřihovaně pilovité, nejvyšší listy trojklanné, všechny alespoň na rubu pýřité, šedavě tmavě zelené. Lata řídká, květní stopky odstálé, pýřité, listeny dolní trojzubé,
horní nedělené. Květy jsou bledě žluté, přilba válcovitá, 15-20 mm vysoká, 3x delší než širší,
mírně kupředu zakřivená, na bázi 10-15 mm široká, přitiskle pýřitá. Medníky mají kruhovitě
stočenou ostruhu. Plodem jsou lysé měchýřky, semena tupě trojhranná, černavá, šupinatá.
Kvete v červnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Přilbicovité bledě žluté květy, po usušení vystupuje mdle žlutá barva.
Výskyt:
Roste v lužních až slatinných lesích, vyskytuje se na okrajích luk, na vlhkých, živných, zásaditých, humózních. Hlinitých nebo kamenitých půdách, spíše ve vyšších polohách.
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Toxické látky a jejich stabilita:
Alkaloidy: akonitin, mesakonitin a další (0,14-0,35 %), magnoflorin kvantitativně nedefinován (oměj šalamounek); lykakonitin, lykoktonin (celkem 1 %), magnoflorin kvantitativně
nedefinován (oměj vlčí). Obsah alkaloidů v nadzemní části je významně závislý na jejich obsahu v podzemních orgánech, resp. metabolismu těchto látek mezi starou a novou hlízou.
Diterpenové alkaloidy akonitinového typu se při sušení z malé části rozkládají, zejména, je-li
sušení rychlé. Rozklad je urychlován fermentací, změnou teploty a vlhkosti (zavlhnutí už uschlého materiálu a mikrobiální činnost rozklad zrychluje). Z tohoto důvodu lze očekávat, že
silážované travní porosty ztratí významný obsah těchto látek.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Alkaloidy jsou rychle resorbovány, krátce po požití se u zvířat dostavuje říhání, přelévání
v břiše, zpravidla zvracení, parestezie na celém organismu, vzápětí křeče, močení, často inkontinence, ochrnutí jazyka. Střídá se mydriáza s miosou. Zvířata nejsou schopna stát, tep je
nepravidelný, špatný, v terminálním stadiu se objeví zimniční třes, začne klesat teplota (po
několika málo hodinách). Smrt nastává zastavením tepu nebo dechu (ventrikulární fibrilace
nebo respirační paralýza). Zvířata výrazně trpí bolestí.
Intoxikační dávka:
Je uváděna jednoznačně toxická dávka pro krávy - 3 mg.g-1 čerstvé hmoty. Každý živočišný
druh reaguje patrně na přísun jedu individuálně: LD50 myš 1 mg.kg-1 (p.o.), LD50 člověk 0,06
mg.kg-1 (p.o.). U přežvýkavců může být dávka vyšší, protože dochází patrně k rozkladu vlivem
ruminálních procesů. Přesto je třeba vzít v úvahu, že akonitin patří mezi jeden z nejtoxičtějších přírodních jedů.
Příležitost k intoxikaci:
Omezená. Intoxikace spásáním přichází v úvahu pouze v některých horských oblastech, kde
je výskyt omějů relativně četnější. Oměj šalamounek je toxičtější než oměj vlčí, oměj vlčí je
však častější v lučních populacích.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna. Lze však předpokládat, že přežvýkavci budou méně citliví než ostatní skupiny
zvířat.
Možnost terapeutického zásahu:
Prakticky nemožná, pouze paliativní. Záchrana se však neoddaluje, pokud možno provádí se
výplach žaludku, aktivní uhlí (15 g.100 kg-1 ž. hm.), atropin nebo adrenalin, také ouabain
(i.v.). Přínosem může být podávání síranu hořečnatého (v infusi).
Prognóza a závažnost:
Prognóza fatální, závažnost 2.
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20. Ostrožka polní (Consolida regalis S. G. Gray, Pryskyřníkovité-Ranunculaceae)

Popis:
Jednoletá bylina, 15-50 cm vysoká, lodyha přímá, větvená, krátce nazpět chlupatá, listy řapíkaté, 2x peřenosečné, úkrojky 1-2 mm široce čárkovité, horní listy přisedlé, méně dělené.
Květní lata přímá, dolní listeny trojsečné, horní čárkovité, květní stopky delší než listeny, odstálé, se dvěma listenci. Květ modrý, zřídka bílý nebo růžový, 12-15 mm, korunní lístky ostruhaté přeměněné v trojlaločné, modré nebo žlutavé, ploché medníky. Plodem jsou měchýřky
lysé, semena šupinkatá. Kvete v červnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Intenzívně kovově modré květy, zvláště po uschnutí.
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Výskyt:
Především v teplejších oblastech, kde bývala hojná, dnes poněkud vzácnější, na některých
místech ještě zplaňuje. Bývá polním plevelem, zvláště na rumištích. Vyhledává suché, výhřevné, živné, častěji vápenité půdy, roste také ale na neutrálních, hlubokých, písčitých, kamenitých i hlinitých půdách. Je poměrně plastická.
Toxické látky a jejich stabilita:
Diterpenové a norditerpenové alkaloidy: 0,3 % v suché nati – atisin, delkosin, delsolin, kalkatrippin, lykoktin, lykoktonin a další.
Aporfinové alkaloidy: magnoflorin, korytuberin, obsah neuveden.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Otravy jsou vzácné; po přijetí píce s vysokým obsahem ostrožky se intoxikace projeví motáním, případně poleháváním zvířat, třesem, záškuby končetin v důsledku náhlého snížení
krevního tlaku, změnou motorické aktivity, je ovlivněno dýchání a objeví se tonicko-klonické
křeče.
Intoxikační dávka:
Není stanovena, protože intoxikace jsou vzácné. Při srovnání s látkami podobného strukturního charakteru lze soudit, že hodnota LD50 pro směs těchto alkaloidů (p.o.) bude vyšší
než 20 mg.kg-1.
Příležitost k intoxikaci:
Reálná. V některých oblastech se ostrožka vyskytuje jako plevel a nepozorností se může dostat ve větších množstvích do píce. Případy pravidelných a rozsáhlých otrav však popisovány
nejsou, jedná se spíše o lokální záležitost.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna.
Možnost terapeutického zásahu:
Běžná symptomatická léčba.
Prognóza a závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 2.
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21. Otočník evropský (Heliotropium europeum L., Hvězdnicovité-Asteraceae)

Popis:
Jednoletá bylina s přímou nebo vystoupavou lodyhou, 10-40 cm, větvená, měkce přitiskle
chlupatá. Listy střídavé, řapíkaté, dolní kopisťovité, horní vejčité až eliptické, až 6 x 3 cm, na
bázi klínovité nebo zaokrouhlené, celokrajné, přítupé, po obou stranách měkce chlupaté.
Vijany květů jsou jednostranné, bezlistenné, husté, květy nevonné, kalich 2-3 mm, ušty jen
na bázi srostlé, čárkovitě podlouhlé nebo úzce trojúhlé, 0,5 mm široké, odstále pýřité, po
odkvětu hvězdovitě rozestálé, koruna 2-5 mm v průměru, bílá nebo namodralá, v ústí žlutavá, prašníky 0,7-1 mm s krátkými nitkami. Tvrdky jsou 4, svraskalé. Kvete od července do
srpna.
Poznávací znaky:
Šedý pokryv rostliny zvláště po usušení, charakteristicky hákovitě zakřivené vijany, zpravidla
bez květních korun.
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Výskyt:
Vyskytuje se na polích, vinicích a písčitých úhorech na půdách výhřevných, vysychavých, živných, zásaditých až neutrálních, volných, písčitých i hlinitých.
Toxické látky a jejich stabilita:
Pyrrolizidinové alkaloidy: europin, (+)-heliotridin, heliotrin, lasiokarpin, lykopsamin, (+)-retronecin, (-)-supinidin a další. Stanovení obsahu těchto látek není uváděno.
Látky jsou v průběhu normálního sušení stabilní; zčásti se rozkládají při silážování, případně
termickém zpracování.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Akutní otrava není popisována. Nebezpečí spočívá v chronické otravě – podávání malých
dávek těchto látek, které navozuje výraznou hepatotoxicitu, mutagenitu a posléze i karcinogenitu. Zvířata jsou unavená, polehávají, omezeně přijímají potravu a hubnou. V krvi se objevuje zvýšený obsah bilirubinu, ve výmětech výrazné okluzní krvácení, častěji se objevují infekce v dýchacích cestách a urogenitálním systému. Výrazně jsou postižena mláďata, která se
rodí z větší části mrtvá.
Intoxikační dávka:
Není stanovena. Otočník evropský stojí na hranici mezi oběma skupinami rostlin s pyrrolizidinovými alkaloidy [1. skupina-výrazně toxické (starčky), 2. skupina relativně málo toxické
(hadinec)].
Příležitost k intoxikaci:
Reálná. V některých geografických oblastech (zejména teplejších) se vyskytuje poměrně hojně na polích, ve vinicích, na písčitých úhorech a také lukách, kde může být spásán.
Citlivost živočišných druhů:
Není uvedena.
Možnost terapeutického zásahu:
Problémová. Před zahájením musí být jistota, že dochází k postižení jaterní tkáně vlivem pyrrolizidinových alkaloidů. Aplikují se hepatoprotektiva, v případě skotu kyselina thioktová
v dávce odpovídající 1 mg.kg-1, nebo mleté nažky Silybum marianum (možnost přídavku do
krmiva) v dávce odpovídající 1,5 mg silymarinu.kg-1.
Prognóza a závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 2.
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22. Pilát lékařský (Anchusa officinalis L., Brutnákovité-Boraginaceae)

Popis:
Vytrvalá, někdy dvouletá, srstnatě chlupatá bylina. Lodyha je přímá, 20-30 cm, listy kopinaté,
5-12 x 1-2 cm, širokou, nebo srdčitou bází přisedlé, celokrajné nebo řídce zubaté, přízemní
v řapících zúžené, za květu odumřelé, až 20 cm dlouhé. Vijany jsou krátké, husté, za plodu
prodloužené, květy přisedlé, listeny zdéli kalicha nebo kratší, kalich 5-7 mm, do poloviny až
třetiny dělený v kopinaté, špičaté ušty. Koruna je červenofialová, vzácně bílá nebo nažloutlá,
trubka 5-7 mm, zdéli nebo o polovinu delší než kalich, cípy 7-10(-15) mm v průměru, tyčinky
o málo přečnívající pakorunku. Tvrdky jsou šikmo vejčité 2 x 4 mm, drobně bradavčité. Kvete
v květnu až září.
Poznávací znaky:
Rostlina je chlupatá, výrazné červenofialové květy.
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Výskyt:
Roste na výslunných pastvinách, kamenitých a křovinatých stráních, na mezích a rumištích na
půdách vysychavých, výhřevných, živných, neutrálních až kyselých, humózních a písčitých.
Zvláště v teplých krajích roste roztroušeně.
Toxické látky a jejich stabilita:
Pyrrolizidinové alkaloidy: 0,17 % (čerstvá nať), 1,17 % (suchý materiál); převahu tvoří lykopsamin a 7-acetyllykopsamin (0,03-0,12 %), dále echinatin, klivorin, kurassavin, laburninacetát, laburnin. V čerstvé nati cynoglossin, ve stopách konsolidin a konsolicin.
Alkaloidy se sušením výrazně nemění. V trávicím ústrojí dochází k částečné degradaci;
v silážích se alkaloidy mění z větší části na téměř nejedovaté produkty. Část makrocyklických
systémů však zůstává zachována (asi 20 mg.kg-1 čerstvé siláže), a proto je i toto krmivo potenciálně toxické. Obsah alkaloidů v rostlinách bývá nejvyšší v době kvetení, tedy v době seče, resp. v době otav.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Příznaky akutní otravy nejsou popisovány. Při chronickém podávání se rozvíjí jaterní cirhóza,
může se objevit ascites. Zvířata jsou výrazně unavená, při konzumaci čerstvé hmoty se může
objevit určitá zpomalenost (kurarigenní účinek cynoglossinu a některých dalších alkaloidů).
Vážná forma (senecióza) nebyla v tomto případě pozorována. Nebezpečí spočívá
v chronickém podávání nízkých dávek (mutagenní a karcinogenní efekt, přenos na plod).
Intoxikační dávka:
Není stanovena.
Příležitost k intoxikaci:
Reálná, velmi omezeně pastvou, protože zvířata se zpravidla nadzemní části kostivalu (listům) vyhýbají z důvodu drsnosti a tuhosti listů. Může být však přítomen v seně, protože se
diseminovaně vyskytuje na výhřevných lukách.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna.
Možnost terapeutického zásahu:
Problémová. Před zahájením musí být jistota, že dochází k postižení jaterní tkáně vlivem pyrrolizidinových alkaloidů. Aplikují se hepatoprotektiva, v případě skotu kyselina thioktová
v dávce odpovídající 1 mg.kg-1, nebo mleté nažky Silybum marianum (možnost přídavku do
krmiva) v dávce odpovídající 1,5 mg silymarinu.kg-1.
Prognóza, závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 2.
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23. Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum Moench, Rdesnovité-Polygonaceae)

Popis:
Jednoletá lysá nebo pýřitá bylina, lodyha 15-60 cm, později načervenalá. Listy dlouze řapíkaté, srdčitě trojúhlé, až 6-7 x 6 cm,  celokrajné, špičaté. Úžlabní laty jsou dlouze stopkaté,
krátké, husté, okvětí 3-4 mm, zelenobílé, červeně tečkované. Nažky jsou 5-6 mm velké, hnědé, ostře hranaté. Kvete v červenci až srpnu.
Poznávací znaky:
Zelenobílé, červeně tečkované okvětí (výrazně patrné i po uschnutí), načervenalá nať (za
květu).
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Výskyt:
V Evropě je odedávna pěstovaná i v nížinách, především v podhorských oblastech na normální hlinité zemině, většinou neutrální, je medonosná. Někdy také zplaňuje na rumištích.
Toxické látky a jejich stabilita:
Naftodianthrony: protofagopyrin a zejména fagopyrin (látka podobná hypericinu a psudohypericinu), pokud je nať sklizena na začátku kvetení, obsahuje 0,01-0,03 %, jeho obsah kolísá, může být i vyšší a to v závislosti na denní periodě, stavu kvetení a odrůdě, která je zpracovávána. Existují údaje o tom, že pohanka je pěstována také jako pícnina a zde hrozí nebezpečí toxického efektu.
Obsah fagopyrinu v pohance klesá s odkvětem, v nati však zůstává flavonoidní glyksoid rutin
(až do 3 % podle stavu vegetace a kvality listů), a proto seč po odkvětu má výrazné antioxidační účinky.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Podobné jako v případě třezalky tečkové (látky typu hypericinu). Fagopyrin je látka stabilní,
s ohledem na strukturu se velmi omezeně rozkládá při sušení i při silážování (viz článek Třezalka tečkovaná).
Intoxikační dávka:
Není stanovena. Lze však předpokládat, že bude podobná jako v případě třezalky tečkované.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká. Nelze souhlasit s názorem, že fagopyrin je méně toxický než hypericin a z toho důvodu nehrozí tak výrazné nebezpečí. Toxicita fagopyrinu nebyla dosud porovnávána
s toxicitou hypericinu a také je nutné vzít v úvahu, že nať pohanky jako pícnina může být podána v podstatně vyšším množství než je náhodné podání nati třezalky tečkované.
Citlivost živočišných druhů:
Zdá se, že druh zvířete nehraje v tomto případě roli.
Možnost terapeutického zásahu:
Zvířata musí být neprodleně ustájena min. 48 hodin s omezeným přístupem světla a zároveň
musí být dostatečně napájena, aby byly degradační produkty (a částečně naftodianthrony
samotné) urychleně eliminovány z organismu.
V případě nutného farmakoterapeutického zásahu je vhodné podávat léčiva k profylaxi křečí
a zevně kortikoid ve formě pěny. Po zvládnutí prvotní reakce je vhodné aplikovat Calcium
pantothenicum mast.
Prognóza a závažnost:
Prognóza špatná, závažnost 3.
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24. Pryskyřník prudký (Ranunculus acris L., Pryskyřníkovité-Ranunculaceae)

Popis:
Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem, přímou lodyhou 30-70 cm, větvenou, mnohokvětou.
Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, řapík je na bázi pochvovitý, čepele hluboce dlanitě pětidílné, úkrojky v obrysu kopinaté, ±trojklanné, nepravidelně zastřihované v úzce čárkovité,
zašpičatělé odstálé cípy, lodyžní listy podobné, ale menší, krátce řapíkaté, horní přisedlé,
dlanitosečné. Listy nekvetoucích prýtů jsou ve šroubovici. Květní stopky oblé, nerýhované,
květy přímé, kališní ušty vejčité, ke koruně přitisklé, přitiskle chlupaté, žlutozelené. Koruna
15-25 mm v průměru, zlatožlutá, lesklá, plátky okrouhle vejčité 6-11 mm, květní lůžko lysé.
Nažky jsou kulaté, úzce lemované, zobánek velmi krátký, rovný. Kvete od května do září.
Poznávací znaky:
Zlatožlutá, velmi lesklá koruna působící dojmem navoskování.
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Výskyt:
Roste hojně na loukách, pastvinách, lesních světlinách a rumištích ve vlhkých, propustných,
živných, neutrálních až mírně kyselých, hlubokých, kamenitých, písčitých i hlinitých půdách.
Může existovat v přechodných formách (var. intercedens Domin).
Toxické látky a jejich stabilita:
Furanonové glykosidy a podobné látky: ranunkulin; protoanemonin (ranunkulol, anemonol),
vzniká z ranunkulinu v průběhu schnutí a přechází dále dimerizací v anemonin.
Po seči se ranunkulin, který je hlavní a zásadní toxickou složkou, začíná rozkládat na prakticky
neúčinné kondenzační produkty. Při silážování dochází velmi rychle k rozkladu.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Šťáva z čerstvých rostlin způsobuje zánět v ústní dutině, žaludku a ve střevech; u zvířat se
objevuje nauzea, kolikovité bolesti (záškuby končetin), podráždění ledvin (v moči je patrná
krev) a výrazné průjmy. V těžších případech se dostavují závratě (zvíře padá na končetiny),
bezvědomí a zástava dechu.
Protoanemonin je sekundárním senzibilizátorem, poškozujícím jaterní parenchym.
Intoxikační dávka:
Není stanovena.
Příležitost k intoxikaci:
Relativně vysoká spásáním travních porostů na kyselých vlhkých lukách, případně zkrmováním čerstvé seče z těchto luk.
Citlivost živočišných druhů:
Především skot, resp. všechna zvířata, která mohou přijímat nať pryskyřníku v čerstvém stavu.
Možnost terapeutického zásahu:
Není. Při zjištění této intoxikace je nutné okamžitě přestat podávat inkriminované krmivo,
stav se zpravidla do několika málo dnů upraví.
Prognóza a závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 4.
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25. Pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias (L.) Scop., pryšec chvojka,
Pryšcovité-Euphorbiaceae)

Popis:
Vytrvalá bylina, lysá, zřídka pýřitá, s dřevnatým, větveným oddenkem. Lodyhy jsou přímé,
10-50 cm, nevětvené nebo až se 16 úžlabními listnatými větévkami a až 7 stopkatými vidlany
v paždí horních listů. Listy střídavé, čárkovité, zřídka čárkovitě kopinaté, 10-30(-40) x (0,5)2-3
mm, celokrajné, husté, světle zelené, podpůrné listeny lichookolíku podlouhle čárkovité,
podpůrné listeny vidlanů podlouhle ledvinité nebo kosočtverečné až okrouhlé, okolík s 9-18
paprsky, 1-2x vidličnatě větvený. Tobolky 3-3,5 mm hluboce brázdité, na hranách zrnitě bradavčité, semena 1,7 mm vejčitá, šedá. Kvete v dubnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Žlutozelené, nevýrazné květy.
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Výskyt:
Roste na výslunných pastvinách, světlých lesích a křovinách, mezích, rumištích, polích a zahradách (téměř ubikvit různých stanovišť s výjimkou mokrých a rašelinných). Vyhledává půdy
vysychavé, zásadité i neutrální, častěji vápenité humózní, kamenité, písčité i hlinité, hluboké.
Je hojný až obecný. Často je napadán různými druhy rzi (Uromyces) a pak deformován s listy
oválnými, na rubu s oranžovými nebo hnědými ložisky výtrusnic a na líci s oranžovými ložisky
spermogonií. Voní medem.
Toxické látky a jejich stabilita:
Diterpenové estery: 14 diesterů ingenanového typu založených na alkoholech 13-hydroxyingenolu a 13,19-dihydroxyingenolu, označených jako Cy estery (+ číslo) s celkovým obsahem v sušině nati 0,24-0,35 %.
O těchto látkách je jen málo známo; z hlediska chemické struktury je však zřejmé, že za normálních teplot sušení (resp. mírně zvýšené teploty) se budou rozkládat jen minimálně. Jakým
způsobem se mohou chovat při výrobě siláží není známo.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Akutní toxicita prakticky nehrozí, projevuje se zevním podrážděním pokožky, v případě hospodářských zvířat není významná, ačkoliv se může objevit: mukózová iritace, pálení, zčervenání sliznice ústní dutiny, otoky, nauzea, především však průjem, mydriáza, závrať (zvířata se
neudrží na nohou), paralýza útrobních cév, krvácení v trávicím traktu (průkaz krve ve stolici),
kóma. Významná je však případná toxicita chronická: nižší dávky nati pryšce po zkrmování
především čerstvé hmoty, případně i úsušku navodí karcinogenní efekt: zvířata nepřibírají na
hmotnosti (případně hubnou), objevuje se krev ve stolici, zvýšené hladiny transaminas, neklid. Při permanentní přítomnosti v píci se vytvářejí kancerózní ložiska v zažívacím ústrojí a u
zvířat je výrazně snížena užitkovost.
Intoxikační dávka:
Není stanovena.
Příležitost k intoxikaci:
Reálná vzhledem k výskytu rostliny na místech, běžně používaných ke spásání a senosečím.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna. Účinek obsahových látek je nespecifický, a proto existuje názor, že na tuto
toxickou složku píce budou reagovat všechny druhy zvířat stejně. Největší nebezpečí však
hrozí u skotu.
Možnost terapeutického zásahu:
Neprovádí se.
Prognóza a závažnost:
Po dlouhodobé aplikaci nízkých dávek prognóza špatná, závažnost 3.
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26. Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa L., Miříkovité-Apiaceae)

Popis:
Vytrvalá lysá rostlina. Báze lodyhy (pod zemí) je řepovitě ztlustlá, přehrádkovaně dutá, nad
zemí přímá, 50-120 cm, dutá, jemně brázditá, nad zemí přímá, nahoře přeslenitě větvená.
Listy dolní jsou dlouze řapíkaté, v obrysu kosníkovité, až 25 x 30 cm, 2-3x zpeřené, úkrojky
(kopinatě) čárkovité, 5-10 cm ostře pilovité, špičaté, na líci drsné, horní listy na pochvách
přisedlé, méně dělené, menší. Okolíky jsou dlouze stopkaté, paprsky 1-5 cm, okolíčků 10-20,
stejných, obal chybí (nebo 1-2 čárkovité listeny), obalíčky z 6-8 čárkovitě podlouhlých listenců, zdéli plodu. Květy drobné, koruna bílá 1 mm. Plody široce vejčité, 2 x 1,5 mm, úzce žebernaté. Kvete v červenci až září.
Poznávací znaky:
Přehrádkovaně dutá podzemní lodyha, charakteristická stavba rostliny z čeledi miříkovitých.
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Výskyt:
Roste na bahnitých březích stojatých vod, v příkopech, lužních lesích. Vyžaduje půdy mokré,
zjara zaplavované ostatně bahnité, živné, neutrálně až slabě kyselé, nevápenité, někdy rašelinné Roste roztroušeně v ČR.
Toxické látky a jejich stabilita:
Polyiny: cikutoxin (v čerstvé rostlině 0,2 %, v suché nati až do 3,5 %), cikutol, isocikutol,
falkarindiol a další.
Sušením se obsah toxických polyinů snižuje jen málo. Při silážování může dojít k výraznějšímu
snížení obsahu toxinů, podle odhadu však není tento pokles nižší než o 25 %.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
U otrávených zvířat bylo pozorováno slinění, nechutenství, zvracení, v těžších případech kolikovité bolesti břicha s průjmem, případně epileptiformní křeče opakující se v kratších periodách, později slabost, porucha srdeční činnosti a těžký dech. Zvířata při chůzi vrávorají, snaží
se o opřít, aby nepadla, nakonec uléhají a leží netečně; Otrava nastává do několika minut po
požití (rozžvýkání), smrt může nastat velmi rychle do 1 hodiny, ale až do několika dnů. Pokud
došlo k zevnímu kontaktu se šťávou rostliny (a následné expozici vůči UV záření), objevují se
na postižených místech dermatitidy s erytémem, zpuchýřnatění pokožky, někdy však až za 24
hodin po kontaktu.
Intoxikační dávka:
100 mg cikutoxinu je schopno usmrtit krávu.
Příležitost k intoxikaci:
V některých geografických oblastech relativně vysoká. Vyšší nebezpečí spočívá v kontaminaci
sena nevhodným výběrem lokalit pro seče.
Citlivost živočišných druhů:
Toxin není specifický pro určité druhy zvířat, působí generalizovaně, podobně jako pikrotoxin.
Možnost terapeutického zásahu:
Velmi omezená, v okamžiku nastoupení křečí prakticky nemožná. Na začátku intoxikace je
nutné vyvolání zvracení, suspenze aktivního uhlí (12 g.100 kg-1). Nejdůležitějším opatřením
je prevence křečí podáním sodné soli thiopentalu (400 mg.100 kg-1 i.v.) a dále pokračovat
po dobu 8 hodin infusí ve fyziologickém roztoku 2 mg.ml-1 v dávce až do 2 g. Je možné také
aplikovat diazepam v obvyklých dávkách.
Po případném vyléčení je vhodné podat léčiva slizového charakteru s protizánětlivým účinkem a obsahem látek reparujících sliznici (pantothenan vápenatý).
Vyléčitelnost zvířat bývá nízká.
Prognóza, závažnost:
Prognóza fatální, závažnost 4.
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27. Řepeň durkoman (Xanthium strumarium L., Hvězdnicovité-Asteraceae)

Popis:
Jednoletá bylina s přímou lodyhou, 15-80 cm, bohatě větvená, krátce přitiskle chlupatá, listy
po obou stranách šedozelené, krátce žláznaté a chlupaté, dlouze řapíkaté, široce srdčitě trojúhlé, trojžilné, trojlaločné, hrubě pilovité. Samčí úbory jsou mnohokvěté, kulovité, nenápadné, stopkaté, na konci větví nahloučené, samičí úbory dvoukvěté, pod samčími úbory přitisklé, zákrov srostlý, vejčitý, hustě krytý osténky na špičce háčkovitými, na vrcholu se 2 kuželovitými, rovnými zobánky, z nichž po straně vyčnívají 2 nitkovité blizny, zákrov za plodu 12-35
mm (se zobánky 37 mm). Kvete v srpnu až říjnu.
Poznávací znaky:
Šedozelený zejména rub listů, zejména po uschnutí rostliny.
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Výskyt:
Roste na návsích, rumištích, skladištích, cestách, na loukách. Vyhledává půdy živné, humózní,
písčité i hlinité, hluboké, někdy zasolené. V teplejších krajích roste roztroušeně.
Toxické látky a jejich stabilita:
Diterpeny: atraktylosid a karboxyatroktylosid, jsou přítomny ve formě glykosidů (cukernou
složkou jsou sulfosacharidy), nebo také jako aglykony; kvantitativní obsah neuveden.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Oba diterpeny vykazují strychninový účinek. Váží se na ADP/ATP nosič a stabilizují jej na
vnější straně vnitřní mitochondriální membrány a tím dochází k blokaci oxidativní fosforylace. Karboxyatraktylosid je přitom 10x itoxčtější než atraktylosid, naopak aglykony jsou
mnohem méně aktivní. Při spásání skotem dochází u zvířat k výrazné hypoglykémii, respirační depresi a hypoxemii. Zvířata jsou velmi slabá a posléze intoxikovaná, protože dochází
k fatální nekróze proximálních ledvinných tubulů a nekróze jater.
Intoxikační dávka:
Existuje názor, že dávka  35 μM.kg-1 (0,026 mg.kg-1) atraktylosidu je pro zvířata významně
toxická.
Příležitost k intoxikaci:
Reálná. V teplejších oblastech se vyskytuje ve formě diseminovaných porostů, které mohou
být spásány, anebo, spolu s dalšími travními společenstvy, použity do senoseče.
Nejvyšší obsah těchto diterpenů je v průběhu kvetení. Uvedené látky jsou stabilní, za normální teploty (a mírně zvýšené) se rozkládají mírně, v silážích může být rozklad markantnější,
nepřesáhne však zcela jistě 25 % celkového obsahu látek v nati.
Citlivost živočišných druhů:
Rizikovou skupinou je skot.
Možnost terapeutického zásahu:
Není.
Prognóza a závažnost:
Prognóza špatná, závažnost 2.
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28a. Starček obecný (Senecio vulgaris L., Hvězdnicovité-Asteraceae)

Popis:
Jednoletá, lysá nebo tence pavučinatá, někdy trochu dužnatá bylina. Lodyha je přímá nebo
vystoupavá, 10-40 cm, od báze větvená, jemně rýhovaná, řídce listnatá. Listy jsou v obrysu
podlouhle obkopinaté, chobotnatě peřenolaločné až peřenodílné, úkrojky oddálené, zubaté,
tupé, dolní listy krátce řapíkaté, horní ouškatě přisedlé a objímavé. Chocholíky jsou chudé,
úžlabní i vrcholové, úbory krátce (za plodu dlouze) stopkaté, 4-5 mm v průměru, zákrov válcovitý, 5-8 mm, lysý, listeny na špičce černavé, zákroveček z 8-10 listenů, 1-2 mm, květy žluté, jazykovité, většinou chybějí. Nažky 2 mm, mezi žebry přitiskle chlupaté, chmýr bílý, lesklý,
3x delší než nažka. Kvete v dubnu až říjnu.
Poznávací znaky:
Plodenství podobné pampelišce (na rostlině se zpravidla vyskytují květenství i plodenství).
Výskyt:
Je to polní plevel, roste běžně v zahradách, na rumištích, mezích a cestách. Vyhledává vlhké,
živné, humózní, písčité i hlinité půdy. Je hojný.

67

28b. Starček přímětník (Senecio jacobea L., Hvězdnicovité-Asteraceae)

Popis:
Dvouletá až vytrvalá rostlina s oddenkem krátkým, větveným, s postranními výběžky z kořenové hlavy. Lodyha je přímá, 30-120 cm, nevětvená, hranatá, pavučinatě vlnatá, později olysalá, až nahoru hustě listnatá. Listy světle zelené, poněkud tuhé, tence pavučinaté, záhy olysalé, přízemní řapíkaté, lyrovitě peřenodílné, 10-20 cm, za květu odumřelé, lodyžní prostřední a horní 1(-2)x peřenosečné, postranní úkrojky (úzce) obvejčité až úzce eliptické, k bázi zúžené, vroubkovaně zubaté až nepravidelně vykrajované, tupé, terminální úkrojek není větší
než postranní, vroubkovaně pilovité, listy na líci sytě zelené, nepodvinuté. Chocholík květenství hustý, bohatý, úbory 15-20 mm v průměru, zákrov 7-10 mm, olysalý, listeny (po ± 13)
podlouhlé, špičaté, zákroveček z 3(4) čárkovitě kopinatých listenů zdéli ¼ zákrovu, květy sytě
zlatožluté, jazykovitých květů 12-15, čárkovité, 10 x 2 mm. Nažky 2 mm, vnitřní chlupaté,
vnější lysé. Chmýr 4 mm, opadavý. Kvete v červnu až říjnu.
Poznávací znaky:
Výrazněné chocholíky žlutých květenství.
Výskyt:
Roste na travnatých a křovinatých výslunných stráních a pastvinách, na zarostlých skálách a
lomech, mezích a v lesních lemech na vlhkých, v létě suchých a výhřevných, živných, slabě
kyselých až zásaditých, humózních, kamenitých až hlinitých půdách. V teplejších oblastech je
dosti hojný.
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28c. Starček vejčitý (fuchsův) (Senecio ovatus Gaertn., Meyer et Scherb.)Willd.,
Hvězdnicovité-Asteraceae)

Popis:
Vytrvalá bylina, s oddenkem s krátkými výběžky. Lodyha přímá, tuhá, 60-180 cm, často načervenalá, lysá. Listy jsou (elipticky) kopinaté, lysé, 4-7x delší než širší, k bázi zúžené v krátký
řapík, neobjímavé, ostře a jemně pilovité. Květenství je řidší, stopky úborů tenké, zákrov úzce válcovitý, zákrovních listenů ± 8, na špičce černých, zákroveček z 3-5 čárkovitých listenů,
zdéli poloviny zákrovu, květy žluté jako u předešlého. Kvete v červenci až září.
Poznávací znaky:
Výrazně kopinaté větší listy a stelární žluté květy.
Výskyt:
Roste v horských lesích, křovinách, na okrajích luk. Vyhledává vlhké, živné, neutrální, humózní, kamenité i hlinité půdy. V hornatých krajích je dosti hojný, ve stinných údolích sestupuje
až do nížin.
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Ze všech tří uvedených taxonů má největší toxikologický význam starček přímětník.
Toxické látky a jejich stabilita:
Pyrrolizidinové alkaloidy: 0,21-0,42 %; acetylerucifolin, (E)-erucifolin, (Z)-erucifolin, 21-hydroxyintegerrimin, integerrimin, jakobin, jakolin, jakonin, jakozin, retrorsin, ridellin, rinderin,
senecionin, senecifyllin, senecivernin, senkirkin, spartioidin, usaramin a další. Alkaloidy se
vyskytují přibližně ze 3/4 jako volné terciární baze, zbytek tvoří N-oxidy.
Bachorová mikroflóra se podílí na částečné degradaci alkaloidů; v silážích se alkaloidy mění
na retronecin a v téměř nejedovaté dehydratační produkty. Část makrocyklických systémů
však zůstává zachována (asi 20 mg.kg-1 čerstvé siláže), a proto je i toto krmivo potenciálně
toxické. Obsah alkaloidů v rostlinách bývá nejvyšší v době kvetení, tedy v době seče, resp.
v době otav.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Přítomné netoxické N-oxidy jsou snadno redukovány na terciární baze (ve střevech), které
jsou lipofilní, pasivně pronikají membránami, v jaterních buňkách jsou oxidovány na příslušné pyrrolové deriváty, které hydrolýzou přecházejí na látky s aktivní methylenovou skupinou.
Tyto sloučeniny se kovalentně spojují s proteiny, nukleovými kyselinami, jsou výrazně hepatotoxické, karcinogenní a mutagenní. Rezultujícím onemocněním je venookluzívní choroba,
zvaná senecióza. Elektrofilní činidla, výše popsaná, mohou přecházet do plodu. Poškozeny
bývají játra, plíce a také mozek. Příznaky otravy zvířat jsou prodloužení období mezi porodem a novým zabřeznutím, potraty, pokles hmotnosti, krvavé průjmy, kóma a smrt. U zvířat
s delší dobou užitkovosti (chovná zvířata, dojnice) se ve zvýšené míře vyvíjejí rakoviny jater,
alkaloidy jsou také genotoxické.
Intoxikační dávka:
0,5-3,5 mg.kg-1 denního příjmu pyrrolizidinových alkaloidů.
Příležitost k intoxikaci:
Běžná a vysoká. Nejvyšší v případě starčku přímětníku z důvodu jeho výskytu (pastva, seno),
anebo starčku vejčitého (pastva, vysekávání travních porostů na v polostínu).
Citlivost živočišných druhů:
Výrazně citliví jsou koně a skot. Úhyn nastává při příjmu čerstvého starčku v množství 4-8 %
tělesné hmotnosti.den-1, zdá se však, že může být i nižší (ovce a kozy jsou odolnější). Malí
hlodavci (králík, morče, křeček) jsou odolní.
Možnost terapeutického zásahu:
Nejistá a nepříliš účinná. Podávání flavonolignanů z ostropestřece mariánského (Silybum
marianum) ve formě silymarinu (4 mg.kg-1.den) anebo jemně mletých nažek (v množství 200
mg.kg-1.den) do krmné dávky po dobu 1 měsíce.
I při snahách o terapeutický zásah je mortalita kolem 50 %, v době březosti vysoké procento
potratů anebo mrtvě narozených mláďat.
Prognóza a závažnost:
Fatální, závažnost 4.
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29. Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L., Bobovité-Fabaceae)

Popis:
Vytrvalá bylina. Lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, 5-40 cm, chudě větvené, plné, lysé. Listy
jsou lysé nebo na žilnatině roztroušeně chlupaté, lístky široce obkopinaté až klínovitě obvejčité, 5-18 x 2-10 mm, kratičce řapíkaté. Hlávky dlouze (až 10 cm) stopkaté, 3-7květé, květy
nevonné, květní stopky 1-3 mm, kališní ušty stejné, z tříúhlé báze nitkovitě zašpičatělé, koruna sytě žlutá, vně někdy načervenalá, 10-15 mm, sušením zelenající, zobánek člunku pravoúhle nahoru vzpřímený. Lusky 15-30 x 2-3 mm, čárkovitě válcovité, kaštanově hnědé. Kvete
v květnu až říjnu.
Poznávací znaky:
Výrazně žluté hlávky vně načervenalých květů.
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Výskyt:
Roste na suchých i vlhčích lukách, lesních lemech a světlinách, pobřežních křovinách. Vyhledává půdy výhřevné, střídavě vysychavé, živné, často vápenité, humózní, písčité, kamenité
nebo hlinité. Je hojný.
Toxické látky a jejich stabilita:
3-Nitropropionová kyselina (3-NPK) a její estery s glukosou: 5 mg 3-NPK.g-1.
Kyanogenní glykosidy: lotaustralin. Kvantitativně nestanoven.
Látky se sušením rozkládají jen málo, výrazněji jsou enzymaticky rozkládány kyanogenní glykosidy v průběhu silážování.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Obraz intoxikace je výsledkem biologického účinku dvou skupin látek:
Na základě přítomnosti esterů 3-NPK se vyvíjí methemoglobinémie v důsledku uvolnění dusitanového iontu (relativně však slabá) a nastává inhibice sukcinátdehydrogenasy, která je
důležitá pro mitochondriální dýchání a energetický metabolismus. Příznaky akutní otravy u
zvířat jsou nechutenství, paralýza končetin, ztráta rovnováhy, obtížné dýchání a ztuhlost svalů na krku, zvracení, průjem; smrt nastává zástavou dechu a vznikem apnoe. Chronický přísun 3-NPK může vyvolat příznaky Huntingtonovy choroby (degenerace centrálního nervového systému, zejména u mláďat, kde se následně objeví vysoká a nepředpokládaná úmrtnost).
Obraz intoxikace může navíc komplikovat účinek kyanogenních glykosidů. Prohlubuje se
dyspnoe a podráždění, nastávají křeče a určitá ztrnulost.
Intoxikační dávka:
Předpokládá se 20-60 mg.kg-1 ž. hm. a 0,5 mg.kg-1 kyanovodíku.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká. Štírovník je rostlina běžně se vyskytující v travních porostech – je pokládán za velmi
dobrou pícninu, a proto bývají do travních směsí semena této rostliny přidávána. Navíc je
medonosnou rostlinou a jeho atraktivita je proto poměrně vysoká.
Citlivost živočišných druhů:
Významně hlodavci (králík). U přežvýkavců jsou významně citlivější samice v období laktace.
Přežvýkavci jsou jinak málo citliví, protože dochází rychle k rozkladu 3-NPK v bachoru.
Možnost terapeutického zásahu:
V případě intoxikací, které mají poměrně lehký průběh, je vhodné aplikovat symptomatickou
léčbu.
Prognóza, stupeň závažnosti:
Prognóza dobrá, závažnost 2, při chronickém podávání v úsušcích 3.
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30. Tolita lékařská pravá (Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria,
Klejichovité-Asclepiadaceae)

Popis:
Vytrvalá bylina s větveným oddenkem, lodyhy jsou přímé, 20-100(-120) cm, jednoduché,
oblé, lysé nebo dvouřadě pýřité. Listy jsou vstřícné, vzácně ve 3-4listých přeslenech, dolní
krátce (až 5 mm) řapíkaté, (srdčitě) vejčité, 6-10 x 3-5 cm, krátce zašpičatělé, na rubu pýřité.
Vrcholíky 6-8květé, na 1-4cm dlouhých stopkách, kališní ušty čárkovité, koruna 5-10 mm
v průměru, čistě bílá, cípy lysé nebo na líci pýřité, blanka spojující korunní cípy zubatá, dosahující poloviny délky cípů, měchýřky 60 x 8 mm, lysé. Kvete od května do srpna.
Poznávací znaky:
Vrcholíky bílých květů, přeslenité listy.
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Výskyt:
Roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních, v lesostepích. Vyhledává výhřevné,
vysychavé, zásadité až slabě kyselé, často také vápenité, volné, kamenité i hlinité půdy, mělké.
Toxické látky a jejich stabilita:
Indolizidinové alkaloidy: 0,10-0,17 % – tzv. alkaloid A (antofin), alkaloid B (tyloforin), 14hydroxyalkaloid A.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Po intoxikaci nastává slinění, zvracení, nekrvavý vodnatý průjem, krátce trvající centrální
dráždění, paralýza dechu, srdeční činnosti a skeletárního svalstva. Zvířata mají potíže
s pohybem a jsou apatická.
Intoxikační dávka:
Neuvedena.
Příležitost k intoxikaci:
Poměrně nízká, otravy jsou spíše vzácné. Vyskytuje se v teplejších nížinných oblastech
v nepříliš velké diseminaci, přesto však může být nežádoucí příměsí v senu.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna.
Možnost terapeutického zásahu:
Symptomatická léčba.
Prognóza a závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 2.
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31. Trýzel malokvětý (Erysimum cheiranthoides L. subsp. cheiranthoides,
Brukvovité-Brassicaceae)

Popis:
Jednoletá, 20-50 cm vysoká bylina s přisedlými 2-4ramennými chlupy, drsná. Lodyha je
vzpřímená, jednoduchá nebo větvená, hranatá. Dolní listy jsou podlouhle kopinaté, v krátký
řapík zúžené, celokrajné nebo nepravidelně zubaté, špičaté, horní menší, klínovitě bazí přisedlé, zubaté. Květy jsou v chocholičnatých hroznech, stopky 5-6 mm, přímo odstálé, kalich
2-2,5 mm, koruna 4-5 mm, žlutá. Plodenstvím je prodloužený hrozen, stopky tenké, přímo
odstálé, 5-10 mm, šešule čárkovité, přímo odstálé, 12-27 x 1 mm, 4hrané. Kvete od května
do července, na některých lokalitách až do září.
Poznávací znaky:
Chocholičnaté hrozny žlutých květů, listy jsou někdy po zaschnutí našedlé.
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Výskyt:
Roste na úhorech, v zahradách, na cestách, zarostlých březích vod na nepřerostlých lukách.
Vyhledává půdy vlhké, živné, zásadité i neutrální, volné, humózní, písčité i hlinité. Druh je
hojný.
Toxické látky a jejich stabilita:
Kardioaktivní glykosidy: celá rostlina, především semena: cheirosid A, cheirotoxin, erysimosid, glukoerysimosid, helvetikosid; kvantitativně nestanoveny.
Glukosinoláty: glukocheirolin, glukoiberin, dále cheirolin, iberin.
V průběhu sušení vegetabilních části (i při mírně zvýšené teplotě) nedochází k významnému
rozkladu. V průběhu silážování dochází zpravidla k otevření laktonového kruhu a odštěpení
cukerné složky a látky tak pozbývají kardiotonickou aktivitu.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Slinění, zvracení, průjem, slabost, únava, spavost. Při vyšších dávkách křeče a delirium. Dochází k poruchám srdečního rytmu, nastávají extrasystoly, smrt nastává následkem ventrikulární fibrilace.
Intoxikační dávka:
Lze předpokládat toxickou dávku směsi kardioaktivních glykosidů 100 μg.kg-1 (p.o.).
Příležitost k intoxikaci:
Reálná. Rostlina je poměrně hojná, na některých lokalitách tvoří dosti velké porosty, které se
mohou v průběhu senosečí dostat do sena.
Citlivost živočišných druhů:
Není uváděna. Lze předpokládat, že přežvýkavci budou méně citliví než nepřežvýkaví živočichové.
Možnost terapeutického zásahu:
Opatrná. Používají se běžné symptomatické postupy (i.v.): sedativa (barbiturát, diazepam),
dále atropin, chlorid draselný, mesokain.
Prognóza a závažnost:
Prognóza většinou dobrá, závažnost 2.
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32. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L., Třezalkovité-Hypericaceae)

Popis:
Vytrvalá lysá bylina s větveným oddenkem. Lodyha je přímá, někdy na bázi vystoupavá a kořenující, nahoře větvená, 10-100 cm, oblá s 2 tenkými lištami, nahoře žláznatá, s četnými
jalovými, hustě listnatými postranními výběžky. Listy jsou vejčitě eliptické nebo podlouhlé až
čárkovité, 8-30 mm, přisedlé, na bázi zaokrouhlené, jen horní kratičce řapíkaté, celokrajné,
tupé, prosvítavě tečkované, žilnatina řídce síťnatá. V paždí listů krátké, listnaté větévky. Vrcholík vidlanů je vrcholový, široký, stopky černě žláznaté. Kalich má kopinaté ušty, špičaté,
celokrajné (někdy pod špičkou zubaté), většinou černě tečkované ukončené krátkou osinkou,
koruna je zlatožlutá, světle prosvítavě tečkovaná, na kraji černě tečkovaná, plátky 10-13 mm,
špičaté, tyčinek 50-60. Plodem jsou tobolky s přisedlými žlázkami. Kvete od května do srpna.
Poznávací znaky:
Květy a listy rostliny jsou výrazně tečkované, po zaschnutí vydává rostlina zvláštní, jakoby
terpentýnový zápach.
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Výskyt:
Vyhledává výslunné, zarostlé stráně, meze, suché louky a pastviny, světlé lesy, křoviny a lesní
lemy. Roste na vlhkých a vysychavých půdách, neutrálních, častěji vápenitých, v humózní,
hluboké, písčito-kamenité i hlinité zemině. Je hojná.
Toxické látky a jejich stabilita:
Naftodianthrony: hypericin, pseudohypericin (suchá nať 0,1-0,15 %, suchá květenství 0,20,3 %). Látky se v průběhu schnutí rostliny nerozkládají, spíše ještě vzniká působením světla
z biosyntetických předstupňů další část pseudohypericinu. Vzhledem k energetické stabilitě
molekuly lze očekávat, že tento typ látek se nebude rozkládat ve větší míře ani v případě
siláží.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Hypericin a pseudohypericin jsou fotodynamické látky, které zcitlivují buňky organismu na
světlo vyšší vlnové délky než 320 nm a na základě tohoto procesu dochází k rozkladu erytrocytů. Zvířata konzumující píci s hypericinem se stávají citlivými na světlo, což se projevuje
těžkými kožními iritacemi, otoky, při perzistující světelné expozici dochází ke křečím až
k úhynu.
Intoxikační dávka:
Není stanovena. U myši je uváděna dávka smrtelná dávka  20 mg.kg-1 (s.c.) při světelné expozici 90 min., smrt nastává do 24 hod.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká. Vzhledem k výskytu třezalky tečkované v lučních porostech mohou být sena významně kontaminována. Při sušení seče za slunného, suchého a horkého počasí dochází
k úniku silice z nati, nať není potom aromatická a zvířata se jí nevyhýbají, což komplikuje
zdravotní situaci.
Citlivost živočišných druhů:
Zdá se, že druh zvířete nehraje v tomto případě roli.
Možnost terapeutického zásahu:
Zvířata musí být neprodleně ustájena min. 48 hodin s omezeným přístupem světla a zároveň
musí být dostatečně napájena, aby byly degradační produkty (a částečně naftodianthrony
samotné) urychleně eliminovány z organismu.
V případě nutného farmakoterapeutického zásahu je vhodné podávat léčiva k profylaxi křečí
a zevně kortikoid ve formě pěny. Po zvládnutí prvotní reakce je vhodné aplikovat Calcium
pantothenicum mast.
Prognóza a závažnost:
Prognóza špatná, závažnost 3.
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33. Vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa (L.) DC. , syn. O. sericea Nutt., Bobovité-Fabaceae)

Popis:
Vytrvalá rostlina s lodyhou 20-50 cm vysokou vzpřímenou, chudě větvenou, odstále huňatou.
Listy 4-10 cm, řapík krátký, huňatý, palisty malé, úzce 3úhlé, navzájem nesrostlé, s řapíky jen
na bázi srostlými, jařem 9-13, lístky kopinatě podlouhlé, přitiskle chlupaté, 5-20 x 2-5 mm.
Květní hrozen (dlouze) stopkatý, přímý, vejčitě podlouhlý, mnohokvětý, květy krátce stopkaté, šikmo odstálé, kalich zvonkovitý odstále chlupatý, neopadavý, koruna bledě žlutá, pavéza
2x delší než kalich, 12-14 mm, široce vejčitá. Lusky úzce válcovité, 15-20 x 3-5 mm, odstále
bělochlupaté. Kvete v červnu až srpnu.
Poznávací znaky:
Výrazné bělavé květy, nať je šedochlupatá, drobné, úzké, válcovité, bělochlupaté lusky.
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Výskyt:
Roste na výslunných skalách, sutích, suchých lukách, kamenitých rolích. Vyhledává vápenité,
humózní, zásadité, vlhké, dlouho zasněžená stanoviště.
Toxické látky a jejich stabilita:
Indolizidinové alkaloidy: swainsonin, 0,09-0,23 % na suchou hmotu; nejvyšší koncentrace je
v květech a semenech, jeho obsah je závislý na infekci houbou Rhizoctonia leguminicola.
Sušením dochází k nevýznamnému rozkladu, lze předpokládat, že významný rozklad nebude
nastávat ani při silážování.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Swainsonin způsobuje axonové onemocnění u zvířat (lokoismus) identické s příznaky, které
byly zjištěny u vrozené nedostatečnosti lysozomální α-D-manoxidasy: dochází k inhibici manoxidas zapojených do tvorby glykoproteinů, je inhibitorem Golgiho manoxidasy II, klíčové
při glykosylaci všech proteinů, včetně hormonů, membránových receptorů a enzymů.
U intoxikovaných zvířat lze nalézt vyčerpanost, malou fyzickou odolnost, nervozitu, snížené
libido, neplodnost, tendenci k potratu, kardiovaskulární onemocnění. Případná smrt je způsobena celkovým vyčerpáním. Může dojít také ke změnám skeletu, hepatosplenomegalii.
Toxicita se začíná projevovat po 5 dnech spásání.
Akutní otrava nepřichází v úvahu, významná je otrava chronická.
Intoxikační dávka:
Neuvedena, lze však dedukovat, že dávka 0,2 mg.kg-1 hmotnosti zvířete.den-1 je významně
riziková z hlediska chronických účinků. Riziková je konzumace 0,34-0,45 kg suché nati vlnice
denně.
Příležitost k intoxikaci:
V České republice poměrně málo významná.
Citlivost živočišných druhů:
Nejcitlivější jsou patrně koně, následně ovce a potom další skot. U ovcí přechází látka a její
degradační produkty do mléka a výrazně snižuje jeho kvalitu.
Možnost terapeutického zásahu:
Prakticky není. Uvádí se Fowlerův roztok a reserpin. Obojí je v současnosti prakticky nepřijatelné.
Prognóza a závažnost:
Prognóza špatná až fatální, závažnost 3.
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34. Vratič obecný (Tanacetum vulgare L., Hvězdnicovité-Asteraceae)

Popis:
Vytrvalá aromatická rostlina s lodyhou 30-150 cm, nahoře větvenou. Listy jsou střídavé, peřenodílné až peřenosečné, lysé nebo roztroušeně chlupaté, hustě žláznatě tečkované, dolní
lodyžní řapíkaté, (vejčitě) podlouhlé, delší než 5 cm, úkrojky čárkovitě kopinaté až podlouhle
eliptické, peřenolaločné až peřenosečné, horní listy přisedlé. Chocholík s 10-70 úbory, úbory
6-10 mm v průměru, paprsek chybí, zákrov 5-8 mm v průměru, terčové květy oboupohlavné,
zlatožluté, trubkovité, 5cípé, krajní květy samičí, 3cípé, někdy i krátce jazykovité, žluté, ale
často nevyvinuté. Nažky 1,5-1,8 mm, 5žebré s přisedlými žlázkami, korunka 0,2-0,4 mm. Kvete v červenci až září.
Poznávací znaky:
Žlutá, aromatická, knoflíkovitá květenství (rostlina je celá aromatická).
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Výskyt:
Roste v lesích, na pasekách, pobřežních křovinách, kamenitých březích a stráních, cestách,
lomech, rumištích a loukách. Vyhledává půdy vlhké, výhřevné, živné, neutrální, humózní,
kamenité, písčité i hlinité. Je zdomácnělá.
Toxické látky a jejich stabilita:
Silice: 0,1-0,3 % v čerstvé rostlině, 0,48-0,93 % v listech usušených za normálních podmínek,
obsahuje 50 terpenových složek; toxické jsou (+)-isothujon (= β-thujon) und (–)-thujon (= αthujon). Přirozeně se v populacích vyskytují různé chemovary z hlediska obsahu terpenů:
Thujonové chemovary (typ Thujon A a Thujon B) obsahují v silici 70-84 % thujonů.
Seskviterpenové laktony: 0,6 % v čerstvé rostlině: germakranolidy, eudesmanolidy, guajanolidy.
Thiofenové deriváty: 0,014 %.
Silice je těkavá; při normálním způsobu sušení unikne min. 25 % těkavých látek v ní obsažených, při sušení za mírně zvýšené teploty (50 °C) vytěká až 50 % siličných komponent.
Uskladňováním (sena) silice dále těká. Rozklad siličných složek při silážování je relativně nízký
(odhadem do 10 % obsahu v čerstvém vegetabilním materilálu).
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Akutní intoxikace je spíše vzácná; zvířata nevyhledávají tyto aromatické rostliny, mohou vegetabilní hmotu s vratičem konzumovat jen při nedostatku píce.
Thujony působí dráždivě na ústní dutinu, vznikají otoky a svědění. Dráždivý účinek zesiluje
přítomnost seskviterpenových laktonů a thiofenových derivátů. Do několika hodin se objevuje škytání, zvracení, průjem, hypertenze, tachykardie, krvácení žaludeční sliznice, bronchopneumonie, edém plic, klonicky tonické křeče a akutní poškození ledvin a jater.
Při chronickém podávání nižších dávek (seno nebo i čerstvá píce) dochází ke sluchovým a
zrakovým klamů, zvířata se chovají nepředvídaně a nebezpečně, objevuje se bronchopneumonie a edém plic, výrazně jsou poškozena játra a funkce ledvin, vyvíjí se hyperestézie, při
podávání delším než 14 dnů je reálné poškození CNS a hubnutí zvířat.
Intoxikační dávka:
Pro skot není stanovena. Potkan LD50 500 mg.kg-1 (p.o.)
Příležitost k intoxikaci:
Velmi reálná přímým spásáním v pozdním jaru a časném létu (vyrůstají pouze přízemní listy),
častěji však v pozdním létu (otavy), kdy se může dostat ve vyšším množství do sena.
U zvířat v laktaci může dojít ke zhoršeným organoleptickým vlastnostem mléka.
Citlivost živočišných druhů:
Není rozhodující.
Možnost terapeutického zásahu:
Není.
Prognóza, závažnost:
Špatná, závažnost 4.
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35. Zemědým lékařský (Fumaria officinalis L., Zemědýmovité-Fumariaceae)

Popis:
Jednoletá, 10-30(40) cm vysoká bylina, lysá, modrozelená, ojíněná. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, větvená, listnatá, slabě rýhovaná. Listy řapíkaté, 2x zpeřené, jemné, lístky řapíčkaté, dělené v podlouhle čárkovité, 2-3 mm široké úkrojky. Květy jsou v hroznech krátce
stopkaté, přímé s 20-40 květy, květy 6-8 mm, růžově červené, kališní ušty 2-3,5 x 1-1,5 mm,
vejčité, kopinaté, zubaté, užší a 3x kratší než koruna (bez ostruhy), vnější korunní plátky
vpředu nachové. Nažky jsou kulovité, slabě svraskalé, nahoře vmáčklé, 2-3,5 mm v průměru,
stopky přímo odstálé, 2-3x delší než nažka, 2x delší než kopinaté listeny. Kvete od dubna do
října.
Poznávací znaky:
Šedavá nať s drobnými zpeřenými jemnými lístky, charakteristickými kulovitými nažkami,
které jsou přítomny i za současného květu rostliny (růžově červené, malé ostruhaté koruny).Nažky lze dobře identifikovat při granulometrickém rozboru sena.
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Výskyt:
Na úhorech, polích, rumištích, zahradách. Je úporným plevelem, často devastujícím osetá
pole. Roste na vlhčích živných, zásaditých až mírně kyselých, humózních, volných, písčitohlinitých půdách. Je to druh hojný.
Toxické látky a jejich stabilita:
Isochinolinové alkaloidy: až 1,25 % v kvetoucí nati, látky typu protoberberinového (skulerin),
protopinového (protopin), spirobenzylisochinolinového (fumaricin, fumarilin), indenbenzazepinového (fumaritin, fumarofin) a další.
Příznaky, průběh intoxikace, osud látky (látek) v organismu:
Při akutní otravě dochází k mírné depresi srdeční činnosti, zmatení zvířat, snížené pohyblivosti (antagonismus GABAA receptorů, kataleptický, antiadrenergní účinek), často k průjmům, ve kterých lze identifikovat zvýšený obsah žluči, třes končetin a přechodná pyretická
reakce.
Při chronické aplikace je pozorována snížený příjem krmiva, deprese růstu vnitřních orgánů a
nežádoucí hematologické změny.
Intoxikační dávka:
Není popisována. Lze dedukovat, že stálý příjem 20-50 mg směsi alkaloidů.100 kg-1.den-1 může navodit chronickou toxicitu, v případě akutní toxicity lze za takovou dávku pokládat 50
mg.kg-1.
Příležitost k intoxikaci:
Vysoká. Zemědým je významnou plevelnou rostlinou, která kontaminuje polní kultury. Akutní toxicita hrozí spíše náhodným spásáním travních porostů při okrajích polí nebo na zanedbaných místech, zásadní je však toxicita chronická, protože rozsáhlé porosty zemědýmu se
mohou dostat do slámy (ale také být v travních společenstvech) a být zvířaty každodenně
konzumovány.
Citlivost živočišných druhů:
Není definována.
Možnost terapeutického zásahu:
Není.
Prognóza a závažnost:
Prognóza dobrá, závažnost 3.
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NvIc17_M:&imgrefurl=http://www.thewildflowersociety.com/wfs_
diary/wfs_browser_diary_thumbnail_pages/browser_diary_page_
19_thumbnail.htm&docid=BwO7r6aYUaZKkM&imgurl=http://www.
thewildflowersociety.com/wfs_diary/wfs_diary_images_large/ranu
nculus_acris_meadow_buttercup_close_large.jpg&w=700&h=700&
ei=k35jT6nPNOSN4gTR672wCA&zoom=1&iact=rc&dur=275&sig=10
5032096530154283009&page=1&tbnh=139&tbnw=138&start=0&
ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:0&tx=80&ty=99
http://www.google.com/imgres?q=Ranunculus+acris+photo&hl
=en&safe=active&gbv=2&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=
AGhHkG9SlAe9rM:&imgrefurl=http://wisplants.uwsp.edu/scripts
/detail.asp%3Fspcode%3DRANACR&docid=3E5Nz4DobWt9AM&
imgurl=http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/mavica/high
/4500/04222.jpg&w=640&h=480&ei=k35jT6nPNOSN4gTR672w
CA&zoom=1&iact=hc&vpx=260&vpy=282&dur=831&hovh=194
&hovw=259&tx=134&ty=140&sig=105032096530154283009&
page=1&tbnh=153&tbnw=208&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:0
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http://www.google.com/imgres?q=Ranunculus+acris+photo&start=
116&hl=en&safe=active&gbv=2&biw=1024&bih=682&tbm=isch&t
bnid=KLNB8eTgKXel1M:&imgrefurl=http://www.florelaurentienne.
com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/033
_Renonculacees/04_Ranunculus/acris.htm&docid=9_z4nwNLzvHD
2M&imgurl=http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spe
rmatophytes/Angiospermes/Dicotyles/033_Renonculacees/images/
Ranunculus_acris_007_800.jpg&w=800&h=533&ei=on5jT8iFNKb44
QTzhODmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=213&vpy=320&dur=59&hovh
=183&hovw=275&tx=97&ty=111&sig=105032096530154283009&
page=7&tbnh=150&tbnw=200&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:116
http://aknhp.uaa.alaska.edu/services/AKNHP.cfc?method=download
DocumentByUsdaCode&documentType=species_bio&usdaCode=SEVU
http://aknhp.uaa.alaska.edu/services/AKNHP.cfc?method=download
DocumentByUsdaCode&documentType=species_bio&usdaCode=SEVU
http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1207+0
022
http://www.google.com/imgres?q=Tithymalus+cyparissias+photo&
hl=en&safe=active&gbv=2&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=0
KuzY1nU6jjRJM:&imgrefurl=http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.
php%3Fobrazok_id%3D165173&docid=gPjypR1QZxsJFM&imgurl=
http://www.nahuby.sk/images/fotosutaz/2009/08/02/Tithymaluscyparissias/pavol_keselak_165173.jpg&w=570&h=428&ei=b4hjT4j
AM4bS4QTav-ilCA&zoom=1&iact=hc&vpx=517&vpy=312&dur=
2740&hovh=194&hovw=259&tx=175&ty=129&sig=105032096
530154283009&page=1&tbnh=148&tbnw=215&start=0&ndsp
=16&ved=1t:429,r:8,s:0
http://www.google.com/imgres?q=Tithymalus+cyparissias+photo
&hl=en&safe=active&gbv=2&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid
=Bx7oeUnZgfMmTM:&imgrefurl=http://www.harcarik.sk/fotoalbum
/rastliny/slides/Mlie%25C4%258Dnik%2520chvojkov%25C3%25BD%
2520(Tithymalus%2520cyparissias.html&docid=OOxgqXizLOoNHM&
imgurl=http://www.harcarik.sk/fotoalbum/rastliny/slides/Mlie%252
5C4%25258Dnik%252520chvojkov%2525C3%2525BD%252520(Tithy
malus%252520cyparissias.jpg&w=541&h=650&ei=b4hjT4jAM4bS4Q
Tav-ilCA&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=127&dur=1578&hovh
=246&hovw=205&tx=105&ty=157&sig=105032096530154283009&
page=1&tbnh=146&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com/imgres?q=Tithymalus+cyparissias+photo&hl
=en&safe=active&gbv=2&biw=1024&bih=682&tbm=isch&tbnid=AJW
411DRN_LeYM:&imgrefurl=http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.
php%3Fobrazok_id%3D273637&docid=jOfcaYctPxHpsM&itg=1&im
gurl=http://www.nahuby.sk/images/fotosutaz/2011/06/21/Tithyma
lus-cyparissias/jiri_kamenicek_273637.jpg&w=620&h=465&ei=
b4hjT4jAM4bS4QTav-ilCA&zoom=1
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http://www.jirifranc.estranky.cz/en/photos/nature/rychory
-kvetnice-krkonos/veratrum-album.jpg.-.html
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/1/16/Veratrum_lobelianum.png&imgrefurl=
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Veratrum_lobelianum.png&h=
801&w=516&sz=968&tbnid=lXacwCWgofGM5M:&tbnh=104&tbnw=
67&prev=/search%3Fq%3DVeratrum%2Blobelianum%2Bphoto%
26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Veratrum+lobelianum
+photo&docid=qwyj4v32iol-kM&hl=cs&sa=X&ei=cAVjT9mOMYnH
swaYi_3IBQ&ved=0CD4Q
9QEwAQ&dur=0
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://botany.cz/foto/
veratrumalbumherb.jpg&imgrefurl=http://botany.cz/cs/veratrumlobelianum/&h=429&w=570&sz=54&tbnid=x9mcLopeHc7NZM:
&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3DVeratrum%2Blo
belianum%2Bphoto%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=
Veratrum+lobelianum+photo&docid=SVFovm9iRCgLpM&hl=
cs&sa=X&ei=cAVjT9mOMYnHswaYi_3IBQ&ved=0CEEQ9QEwAg&dur=126
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Veratrum_lobelianum_-_leaves.jpg

1

http://www.delange.org/CommonCocklebur/CommonCocklebur.htm

2

Xanthium
strumarium

3

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://herbalmedicinalplants.
org/herbsdocs/X/Xanthium%2520strumarium/photo.jpg&imgrefurl
=http://herbalmedicinalplants.org/Herbs.php%3Fdisp%3DXanthium
_strumarium%26herblist%3DX&h=779&w=800&sz=187&tbnid=xvs8
unlMzE9OQM:&tbnh=90&tbnw=92&prev=/search%3Fq%3DXanthium
%2Bstrumarium%2Bphoto%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q
=Xanthium+strumarium+photo&docid=QEdmk3NQatw-WM&hl=cs&
sa=X&ei=549jT8exO4fktQaZ4dHeBQ&ved=0CEUQ9QEwBA&dur=5002
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://botany.cz/foto/xantstru
mherb2.jpg&imgrefurl=http://botany.cz/cs/xanthium-strumarium/&h=
427&w=570&sz=56&tbnid=a5BIWsbikbF1mM:&tbnh=90&tbnw=120&
prev=/search%3Fq%3DXanthium%2Bstrumarium%2Bphoto%26tbm%
3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Xanthium+strumarium+photo&docid
=MyOernPTHGLDPM&hl=cs&sa=X&ei=fZBjT8CRF8LJsgao7-T9BQ&ved
=0CD4Q9QEwAQ&dur=69

3
1

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.hlasek.com
/foto/veratrum_album_4030.jpg&imgrefurl=http://www.hlasek.com/
veratrum_album_4030.html&h=500&w=453&sz=47&tbnid=WMPV6
__DheP2CM:&tbnh=102&tbnw=92&prev=/search%3Fq%3DVeratrum
%2Balbum%2Bphoto%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=
Veratrum+album+photo&docid=sxJKaERcTPDw1M&hl=cs&sa=
X&ei=ZgNjT5y7Lc_ktQa37OGwBQ&ved=0CEcQ9QEwBQ&dur=703
http://www.homeoint.org/seror/cowperthwaite/verat.htm

Všechny ostatní fotografie pocházejí z vlastních archivů autorů a jsou jejich majetkem.
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