
LOVAKRA MÉRGEZP
NÖVÉNYEK

képek: www.netherbarium.hu

szerkesztette

Marton ZsMarton Zsóófiafia

SzerzQi jogok: az anyag szabadon felhasználható a források megnevezésével!



ElQszóÜdvözöllek Kedves Olvasó!

A mérgezQ növények éppúgy hozzátartoznak a legelQhöz, 
mint a gyógynövények. Némelyik azonban súlyos 
mérgezést okoz, fQleg lekaszálva, amikor a ló válogatás 
nélkül fogyasztja. Felismerésükkel akár a ló életét is 
megmenthetjük.   

Oly sokan kérték tQlem számon a ló-fitoterápiás
tanácsadásaim és az elQadások alkalmával a mérgezQ
növények ismertetését, remélem, ezennel eleget teszek 
a kívánságnak. 

Az utolsó oldalon felsorolt szakirodalom szerzQinek ezúton 
is köszönetemet fejezem ki az információk 
közzétételéért, én csupán rendszereztem azokat (nem 
szeretnék idegen tollakkal ékeskedni…)

A csodás képekért köszönet Köteles Ferenc biológusnak, 
aki hihetetlen hozzáértéssel képes látszólag teljesen 
azonos növények között különbséget tenni.

Ló-fitoterápiás oldalamon (www.loherba.net) továbbra is 
ingyen adok tanácsot, hogy milyen gyógynövényeket 
válasszatok lovatoknak, ha beteg: köhög, sánta, 
kólikázik, idQs, stresszes, stb. Most már FITOCAVALLO 
néven meg is tudjátok vásárolni a lovaknak készült 
gyógynövény-keverékeket, akár egyedi receptekre is, a 
www.fitocavallo.hu oldalon.

Marton Zsófia
a LÓHERBA-

Gyógynövények lovaknak 
cím_ könyv szerzQje



DefinDefiníícicióó

MMéérgezrgezQQ az a naz a nöövvéény,ny,
amely mamely máár viszonylag kis mennyisr viszonylag kis mennyiséégbengben
elfogyasztva iselfogyasztva is
zavart, rendellenesszavart, rendellenessééget, kget, kóóros elvros elvááltozltozáástst
okoz a szervezetben.okoz a szervezetben.



KKóóros elvros elvááltozltozáás, zavars, zavar……
1. K1. Köözponti idegrendszer izgatzponti idegrendszer izgatáása/gsa/gáátltláásasa
2. Em2. EméésztsztQQrendszer rendszer 

((hháánynyáás,s, hasmenhasmenéés, gyomors, gyomor--éés bs béélgyulladlgyulladáás)s)
3. M3. Mááj j 

(m(máájgyulladjgyulladáás, elfajuls, elfajuláás, ss, sáárgasrgasáág)g)
4. Vizeletkiv4. Vizeletkiváálasztlasztóó szervek szervek 

(veseelfajul(veseelfajuláás, gyakori, ers, gyakori, erQQltetett, vltetett, vééres vizelet)res vizelet)
5. V5. Véérkeringrkeringéési szervek, vsi szervek, véér r 

(sz(szíív, erek kv, erek káárosodrosodáása, alakos elemek cssa, alakos elemek csöökkenkkenéése)se)
6. L6. LéégzgzQQszervek szervek 

(fullad(fulladáás, ts, tüüddQQttáágulat, tgulat, tüüddQQvizenyvizenyQQ, neh, nehéézlzléégzgzéés)s)
7. Simaizmok izomelemeinek k7. Simaizmok izomelemeinek káárosodrosodáásasa

(f(fQQleg a mleg a mééh: elveth: elvetéélléés)s)
8. 8. KKüültakarltakaróó
(b(bQQrgyulladrgyulladáás,viszkets,viszketéés,bs,bQQrelhalrelhaláás,gennyes hs,gennyes hóólyagok, feklyagok, fekéélyek)lyek)



Mely nMely nöövvéényi anyagok?nyi anyagok?
 Alkaloidok Alkaloidok (legs(legsúúlyosabb, legerlyosabb, legerQQsebb, szsebb, száárríítva is)tva is)

 GlikozidokGlikozidok (v(víízzel bomlanak, szzzel bomlanak, széénnáában nincs)ban nincs)

 SzaponinokSzaponinok (v(víízzel rzzel ráázva habzanak, cszva habzanak, csííppQQs s ííz)z)

 IllIllóóolajok olajok (v(víízben nem oldzben nem oldóódnak, levegdnak, levegQQn elillannak)n elillannak)

 CserzCserzQQanyagok anyagok (feh(fehéérjrjééket kicsapjket kicsapjáák, fanyar k, fanyar ííz)z)

 Szerves savakSzerves savak (gy(gyüümmöölcslcsöökben fkben fQQleg, ritka a mleg, ritka a méérgezrgezéés)s)

 Szervetlen anyagok (kovasav)Szervetlen anyagok (kovasav)
 MMéérgezrgezQQ fehfehéérjrjéék k ((lektineklektinek, r, réégen: gen: toxalbuminoktoxalbuminok))

 FlavonoidokFlavonoidok (minden n(minden nöövvéényben van, kb. 2000 fnyben van, kb. 2000 fééle)le)

 GyantGyantáák k éés balzsamoks balzsamok (szil(sziláárd/srd/s__rr__n folyn folyóó, feny, fenyQQk)k)



AlkaloidokAlkaloidok
 LegsLegsúúlyosabb mlyosabb méérgezrgezééseksek
 LegerLegerQQsebb hatsebb hatááss
 Kb. 7000 fKb. 7000 fééle vegyle vegyüületlet
 Egy nEgy nöövvéényben is sokfnyben is sokfééle alkaloidle alkaloid
 33--ffééle le éélettani hatlettani hatáás:s:

 kp.kp.--ii idegrendszert gidegrendszert gáátol vagy serkenttol vagy serkent
 keringkeringéési rendszerre hat (si rendszerre hat (protoverinprotoverin, , vinkaminvinkamin))
 simaizmokra hatsimaizmokra hat

 ggöörcsoldrcsoldóó (papaverin)(papaverin)
 serkentserkentQQ (kinin, sztrichnin)(kinin, sztrichnin)



GlikozidokGlikozidok
 Oldott Oldott áállapotban (sejtnedvben, vllapotban (sejtnedvben, vááladladéékban)kban)
 Csoportok (cukormolekula szerint)Csoportok (cukormolekula szerint)

 fenolos~: baktfenolos~: baktéérium rium éés gomba fejls gomba fejlQQddéésséét gt gáátolja tolja 
(feh(fehéér fr f__z, nyz, nyáárfa szalicilsav szrfa szalicilsav száármazrmazéékok)kok)

 cinanogcinanogéénn~: k~: kééksav felszabadksav felszabadííttáás (csonths (csonthééjas magban jas magban 
amigdalinamigdalin))

 kkééntartalmntartalmúú ~: hidrol~: hidrolííziskor csziskor csííppQQs, bs, bQQrröön hisztamin n hisztamin 
felszabadfelszabadííttáás (musts (mustáármag, torma)rmag, torma)

 antraantra ~: hashajt~: hashajtóó (rebarbara, szenna, szul(rebarbara, szenna, szuláák keserk keser__ff__: : 
bbéélgyulladlgyulladáás)s)

 szszíívre hatvre hatóó ~: s~: súúlyos mlyos méérgezrgezéés! (s! (DigitalisDigitalis, , HelleborusHelleborus, , 
Adonis fajok: gyAdonis fajok: gy__szsz__virviráág, hunyor, hg, hunyor, héérics)rics)

 iridoidiridoid~: ~: kp.kp.--ii idegrendszert gidegrendszert gáátol (nyugtattol (nyugtatóó macskagymacskagyöökkéér)r)



SzaponinokSzaponinok
 NNöövvéények 70nyek 70--80%80%--a tartalmaz a tartalmaz szaponintszaponint
 HemolizHemolizáállóó hathatáás: vs: vöörröösvsvéértestbrtestbQQl a festl a festéékanyag a kanyag a 

vvéérplazmrplazmáába ba áármalikrmalik
 Gyors elhullGyors elhulláás!s!
 CsCsííppQQs s ííz, nyz, nyáálkahlkaháártyrtyáát ingerlt ingerlQQ: a porra t: a porra tüüsszentsszentéés, s, 

kkööhhööggéési rohamsi roham
 MMáás hats hatóóanyagok (gyanyagok (gyóógyszer/mgyszer/mééreg) felszreg) felszíívvóóddáássáát, t, 

oldoldéékonyskonysáággáátt fokozzfokozzáákk
 GyGyóógyhatgyhatáások:sok:

 kkööptetptetQQ (kankalin, szappanf(kankalin, szappanf__, borosty, borostyáán)n)
 vizelethajtvizelethajtóó (t(töövises iglice, vises iglice, öökköörfarkkrfarkkóórróó))
 gyulladgyulladááscsscsöökkentkkentQQ ((éédesgydesgyöökkéér, kr, köörröömvirmviráág)g)
 immunstimulimmunstimuláánsns, robor, roboráállóó ((ginszengginszeng))



IllIllóóolajokolajok

 Ld. AromaterLd. Aromateráápiapia
 MMéérgezrgezéés: hs: hííggííttáás ns néélklküüll
 3 3 ééves kor alatti gyereknves kor alatti gyereknéél: borsmenta, l: borsmenta, 

epilepsziepilepsziáás gs göörcsrcsööt okozt okoz



CserzCserzQQanyagokanyagok

 Kis adagbanKis adagban
 antibakteriantibakteriáális, lis, bakt.sejthbakt.sejtháártyrtyáátt kkáárosrosíítt (medvesz(medveszQQllQQ))

 öösszehsszehúúzzóó, , vvéérzrzééscsillapitscsillapitóó, ny, nyáálkahlkaháártyrtyáák gyulladk gyulladáássáát t 
cscsöökkkk. . (csersz(cserszöömmöörce)rce)

 hasmenhasmenéésre sre (t(töölgy)lgy)

 Nagy adagban vagy hosszNagy adagban vagy hosszúú ttáávon kis adagbanvon kis adagban
 bbéélslsáárpangrpangááss
 bbéélhurutlhurut
 gyomorgyulladgyomorgyulladááss



Szerves savakSzerves savak
 Almasav, citromsav, borkAlmasav, citromsav, borkQQsav, hangyasav, sav, hangyasav, 

ecetsavecetsav
 Levelekben, gyLevelekben, gyüümmöölcslcsöökbenkben-- hamar kihamar kiüürrüül, l, 

ritkritkáán okoz mn okoz méérgezrgezééstst
 De: oxDe: oxáálsav (hlsav (húúgycsatorngycsatornáák elzk elzáárróóddáása, sa, 

veselfajulveselfajulááss) ) -- csak nagy mennyiscsak nagy mennyiséégbengben
 OxalOxaláátfelhalmoztfelhalmozóó nnöövvéényeknyek

 rebarbara (rrebarbara (röövid idejvid idej__ adagoladagoláás)s)
 ssóóska, spenska, spenóótt
 mezei smezei sóóska, juhsska, juhsóóskaska-- takarmtakarmáánybannyban



TTööbbiek..bbiek..
 Szervetlen anyag:Szervetlen anyag: szszööveteket ingerel, vveteket ingerel, víízhajtzhajtóó, , 

pl. kovasav (zsurlpl. kovasav (zsurlóó))

 MMéérgezrgezQQ fehfehéérjrjéék:k: vvöörröösvsvéértesteket kicsapja, rtesteket kicsapja, 
pl. pl. robinrobin (ak(akáác, bab, borsc, bab, borsóó, sz, szóója, lencse nyersen, ricinus)ja, lencse nyersen, ricinus)

 GyantGyantáák, balzsamok:k, balzsamok: gyomorgyomor-- éés bs béélgyulladlgyulladáás nagy s nagy 
mennyismennyiséégben (gygben (gyóógygyáászat: sejtpusztszat: sejtpusztííttóó -- bbQQr gr gööbböök)k)

 FlavonoidokFlavonoidok:: fféénynyéérzrzéékenykenyííttQQ,, pl. pl. hipericinhipericin (orb(orbááncfncf__))
 gygyóógygyáászat szat –– bioflavonoidokbioflavonoidok::

 rutin: hajszrutin: hajszáálerek tlerek töörréékenyskenysééggéét t cscsöökkkk., ., ááteresztteresztQQ--
kkéépesspessééggüüket helyreket helyreáállllíítjtjáák, rugalmassk, rugalmassáággáát nt nöövelikvelik

 mmáájvjvééddQQ szilimarinszilimarin--komplexkomplex -- mmááriatriatöövisvis
 gyulladgyulladááscsscsöökkentkkentQQ apigeninapigenin -- kamilla, kamilla, éédesgydesgyöökkéérr



GyGyóógyngynöövvéények mnyek méérgezrgezQQ hathatáásasa

 FokhagymaFokhagyma-- vvéérzrzéékenykenyíítt, gyomorfek, gyomorfekéélyly
 BolhamagBolhamagúútiftif__ mag por belmag por beléélegezve: asztma, legezve: asztma, 

anafilaxianafilaxiááss sokksokk
 MacskagyMacskagyöökkéér por belr por beléélegezve: fejflegezve: fejfáájjááss
 FFéészkesvirszkesviráágzatgzatúúakak ((szeszkviterpszeszkviterpéénn--laktonoklaktonok): ): 

kontakt kontakt dermatitiszdermatitisz (b(bQQrgyulladrgyulladáás)s)
kamilla, kkamilla, köörröömvirmviráág g 

 Martilapu, feketenadMartilapu, feketenadáálytlytQQ: m: máájkjkáárosrosííttóó alkaloidokalkaloidok
 Farkasalma: mutagFarkasalma: mutagéén, karcinogn, karcinogéénn
 GinzengGinzeng, , éédesgydesgyöökkéér: hormonszerr: hormonszer__ anyagokanyagok
 OrbOrbááncfncf__: f: féénynyéérzrzéékenykenyííttQQ hipericinhipericin



VVéégre jgre jööhet a khet a kéépnpnéézegetzegetéés!s!




CickafarkCickafark



AchilleaAchillea collinacollina
CickafarkCickafark

 EmEméésztsztQQcsatorna gyulladcsatorna gyulladáásasa
 VetVetééllééss
 Pigment mentes bPigment mentes bQQrfelrfelüület gyulladlet gyulladáása sa 

(f(féénynyéérzrzéékenykenyííttéés)s)
 Idegrendszeri megbetegedIdegrendszeri megbetegedééseksek



Tavaszi hTavaszi hééricsrics



Adonis Adonis vernalisvernalis
Tavaszi hTavaszi hééricsrics

 SzSzíívmvm__kkööddéési zavaroksi zavarok
 EmEméésztsztQQrendszeri zavarokrendszeri zavarok
 KivKiváálasztlasztóószerviszervi zavarokzavarok
 ElhullElhullááss
 NehNehééz lz léégzgzéés, hs, höörgrgéés, szs, szééddüülléés, s, 

hasmenhasmenéés, foghs, foghúús vs véérzrzééses gyulladses gyulladáása, sa, 
vesevese--, m, máájj--, t, tüüddQQgyulladgyulladááss



PPszi kikericsszi kikerics



ColchicumColchicum autumnaleautumnale
PPszi kikericsszi kikerics

 ÉÉtvtváágytalansgytalansáág, nyg, nyáálzlzáás, hs, háánynyáás, s, 
neheznehezíített nyeltett nyeléés, bs, b__zzööss--nynyáálklkáás s 
hasmenhasmenééss

 Gyakori vizeletGyakori vizeletüürrííttéés, vs, véérvizelrvizelééss
 RemegRemegéés, bizonytalan js, bizonytalan jáárráás, lassan s, lassan 

kifejlkifejlQQddQQ izomgyengesizomgyengeséég, bg, béénulnulááss
 Tejjel kivTejjel kiváálasztlasztóódikdik



KutyatejfKutyatejféélléékk



EuphorbisEuphorbis sppspp..
KutyatejfKutyatejféélléékk

 Tejnedve kTejnedve küülslsQQleg sleg súúlyos gyulladlyos gyulladáást, st, 
felhfelhóólyagosodlyagosodáást okozst okoz

 SzSzáájban, torokban: sjban, torokban: súúlyos nylyos nyáálkahlkaháártyartya--
gyulladgyulladáás (kapars (kaparóó, , éégetgetQQ éérzrzéés)s)

 NyNyáálzlzáás, hasmens, hasmenéés, gyomors, gyomor--éés s 
bbéélgyulladlgyulladáás, gs, göörcsrcsöök, felfk, felfúúvvóóddáás, s, 
ttáámolygmolygóó jjáárráás, vs, vééres vizelet, vetres vizelet, vetééllééss



Kerek repkKerek repkéényny



GlechomaGlechoma hederaceahederacea
Kerek repkKerek repkéényny

 NyNyáálzlzáás, izzads, izzadáás, ms, méérsrséékelt lkelt lááz, z, 
nyugtalansnyugtalansáág, tg, tüüddQQvizenyvizenyQQ, , nehezotettnehezotett
lléégzgzéés, ts, tüüddQQttáágulgulááss

 SSúúlyos eset: 1lyos eset: 1--2 nap alatt elhull2 nap alatt elhullááss



LyukaslevelLyukaslevel__ orborbááncfncf__



HypericumHypericum perforatumperforatum
LyukaslevelLyukaslevel__ orborbááncfncf__

 Pigment mentes bPigment mentes bQQrt rt fotoszenzibilizfotoszenzibilizááljalja, , 
ffQQleg szem, fleg szem, füül, szl, szááj, orr, lj, orr, láábvbvéégek gek 
kköörnyrnyééke:ke:
 SSúúlyos blyos bQQrgyulladrgyulladáás, bs, bQQrduzzanat, savrduzzanat, savóós s 

kiizzadkiizzadáás, ps, pöörkkrkkéépzpzQQddéés s –– napfnapféény hatny hatáássáára ra 
rosszabbrosszabb

 T: T: éétvtváágytalansgytalansáág, nyugtalansg, nyugtalansáág, g, 
viszketviszketéés, beteg testrs, beteg testréész harapdsz harapdáálláásasa--
mmáásodlagos felsodlagos felüülfertlfertQQzzQQddéés, elhulls, elhullááss



FFéénynyéérzrzéékenykenyííttééss

 1. E1. ElslsQQdlegesendlegesen
hathatóóanyaguk a napfanyaguk a napféény hatny hatáássáát a bt a bQQrben rben 
fokozza fokozza –– egyes aminosavak oxidegyes aminosavak oxidáácicióója ja 
rréévvéén (orbn (orbááncfncf__, poh, poháánka)nka)

 2.2. MMáásodlagossodlagos fotoszenzibilizfotoszenzibilizáácicióó
mmáájkjkáárosodrosodáás miatt felds miatt feldúúsul a vsul a véérben a rben a 
klorofillklorofill--szszáármazrmazéék k filloeritrinfilloeritrin, , 
napfnapféény hatny hatáássáára energira energiáát termel, bt termel, bQQr r 
sejtjeinek sejtjeinek áátadja, btadja, bQQrelhalrelhaláás (aggs (aggóóff__))



BorBoróókaka



JuniperusJuniperus communiscommunis
BorBoróókaka

 NyNyáálzlzáás, nehezs, nehezíített ltett léégzgzéés, hasmens, hasmenéés, s, 
gyakori vizelgyakori vizeléés, vs, vééres vizelet, gres vizelet, göörcsrcsöök, k, 
bbéénulnuláás, elvets, elvetééllééss



LeLeáányknyköökköörcsinrcsin



PulsatillaPulsatilla grandisgrandis,,
LeLeáányknyköökköörcsinrcsin

 NyNyáálkahlkaháártyartya--gyulladgyulladááss
 GyomorGyomor--, b, bééll--, vesegyullad, vesegyulladááss
 LLéégzgzéésbsbéénulnuláás ks köövetkeztvetkeztéében elhullben elhullááss



MocsMocsáári gri góólyahlyahíírr



CalthaCaltha palustrispalustris
MocsMocsáári gri góólyahlyahíírr

 FelfFelfúúvvóóddáás, bs, b__zzöös, ks, káátrtráányszernyszer__ hasmenhasmenééss
 Gyakori vizeletGyakori vizeletüürrííttééss
 TTáámolygmolygóó jjáárrááss



Mezei zsurlMezei zsurlóó



EquisetumEquisetum arvensearvense
Mezei zsurlMezei zsurlóó

 (k(kéétftfééle szle száár, az egyiken csak spr, az egyiken csak spóóra)ra)
 LegalLegaláább 50%bb 50%--os fogyasztos fogyasztáás betegs betegíítt
 B1 vitaminhiB1 vitaminhiáány tny tüünetei: nyugtalansnetei: nyugtalansáág, g, 

ingerlingerléékenyskenyséég, izomrg, izomráángngáások, sok, 
nagymnagyméértrtéékk__ lesovlesováányodnyodáás, ts, táámolygmolygáás, s, 
rogyadozrogyadozóó jjáárráás, s, ááltalltaláános bnos béénulnulááss



MocsMocsáári zsurlri zsurlóó



EquisetumEquisetum palustrepalustre
MocsMocsáári zsurlri zsurlóó

 Nincs kNincs küüllöön meddn meddQQ szszáárr
 U.aU.a., mint a mezei zsurl., mint a mezei zsurlóó, de er, de erQQsebben sebben 

mméérgezrgezQQ



VVíízi harmatkzi harmatkáásasa



GlyceriaGlyceria maximamaxima
VVíízi harmatkzi harmatkáásasa

 Gyorsan kialakulGyorsan kialakulóó mméérgezrgezéés (cis (ciáán)n)
 Szapora lSzapora léégzgzéés, gyors szs, gyors szíívvervveréés, s, 

bizonytalan jbizonytalan jáárráás, izomgs, izomgöörcsrcsöök, fulladk, fulladáás, s, 
megfulladmegfulladáás s 



RRééti boglti bogláárkarka



RanunculusRanunculus acrisacris
RRééti boglti bogláárkarka

 BBQQr r éés nys nyáálkahlkaháártya gyulladrtya gyulladáása: sa: 
kköönnyeznnyezéés, orrfolys, orrfolyáás, gs, göörcsrcsöös ks kööhhööggééss

 EmEméésztsztQQcsatorna gyulladcsatorna gyulladáása: sa: 
éétvtváágytalansgytalansáág, hg, háánynyáás, ks, kóóliklikáás ts tüünetek, netek, 
hasmenhasmenéés (ks (káátrtráányszernyszer__ bbéélslsáár)r)

 VVáárröömlmlééses vesegyulladses vesegyulladáás: gyakori, vs: gyakori, vééres res 
vizeletvizelet

 GGöörcsrcsöök, elhullk, elhullááss



KKúúszszóó boglbogláárkarka



RanunculusRanunculus repensrepens
KKúúszszóó boglbogláárkarka

 U.aU.a., mint a r., mint a rééti boglti bogláárka, csak nedvesebb rka, csak nedvesebb 
ééllQQhelyen (pl. magas talajvhelyen (pl. magas talajvíízszint)zszint)



Liba pimpLiba pimpóó



PotentillaPotentilla anserinaanserina
Liba pimpLiba pimpóó

 Nagy mennyisNagy mennyiséégben fogyasztva gben fogyasztva 
bbéélslsáárpangrpangáást okoz, sst okoz, súúlyos klyos kóóliklikáával val 
egyegyüütttt



VVéérontrontóóff__



PotentillaPotentilla erectaerecta
VVéérontrontóóff__

 U.aU.a., mint a libapimp., mint a libapimpóó



Fekete nadFekete nadáálytlytQQ



SymphitumSymphitum officinaleofficinale
Fekete nadFekete nadáálytlytQQ

 2020--25 kg elfogyaszt25 kg elfogyasztáása utsa utáán nyugtalansn nyugtalansáág, heves g, heves 
kkóóliklikáás ts tüüneteknetek

 MMáájelfajuljelfajuláás, ms, máájgyulladjgyulladáás, ss, sáárgasrgasáágg
 SajSajáát tapasztalatt tapasztalat::

 gygyöökkéérdrog napi 2x8 gr, 5 hrdrog napi 2x8 gr, 5 héét utt utáánn
 ööddéémmáás hs háátstsóó lláábak (vbak (véérnyomrnyomáás s cscsöökkkk. gy. gyóógyszer)gyszer)
 duzzadt nyirokmirigyek, bduzzadt nyirokmirigyek, báágyadtsgyadtsáág, g, éétvtváágytalansgytalansáágg
 etetetetéés felfs felfüüggesztggesztéésséére 1 nap alatt gyre 1 nap alatt gyóógyulgyulááss



FehFehéér r zzáászpaszpa



VeratrumVeratrum albumalbum
FehFehéér r zzáászpaszpa

 Az egyik legmAz egyik legméérgezrgezQQbb nbb nöövvéényny
 ElElQQbb izgalmi, majd bbb izgalmi, majd béénulnuláásos tsos tüüneteknetek
 BBéénulnuláás miatt elhulls miatt elhullááss



FarkasalmaFarkasalma



AristolochiaAristolochia clematitisclematitis
FarkasalmaFarkasalma

 5%5%--nyi a takarmnyi a takarmáányban megbetegnyban megbetegíítt
 Lovak szLovak szíívesen fogyasztjvesen fogyasztjáákk
 ÉÉrfalrfal--kkáárosrosííttóó
 BBáágyadtsgyadtsáág, g, éétvtváágytalansgytalansáág, nagymg, nagyméértrtéékk__

lesovlesováányodnyodáás, gs, göörcsrcsöökk
 ElhullElhulláás szs szíívv–– éés ls léégzgzéésbsbéénulnuláás miatt s miatt 



BBóóddííttóó barabolybaraboly



ChaerophyllumChaerophyllum temulumtemulum
BBóóddííttóó barabolybaraboly

 EmEméésztsztQQ-- éés s lléégzgzQQrendszerrendszer izgatizgatáása, sa, 
bbóódulatdulat

 TompultsTompultsáág, tg, táámolygmolygóó jjáárráás, gyengs, gyengüüllQQ
szszíívmvm__kkööddéés, nehs, nehéézlzléégzgzéés, bs, béénulnuláás, s, 
elhullelhullááss



GilisztaGiliszta__zzQQ varvaráádicsdics



ChrisanthemumChrisanthemum vulgarevulgare
GilisztaGiliszta__zzQQ varvaráádicsdics

 InkInkáább szarvasmarha, juhbb szarvasmarha, juh
 HHáánynyáás, hasmens, hasmenéés, elvets, elvetééllééss
 MozgMozgááss--, l, lááttááss--, tudatzavar, tudatzavar
 GGöörcsrcsöök, bk, béénulnulááss



PiroslPiroslóó hunyorhunyor



HelleborusHelleborus purpurascenspurpurascens
PiroslPiroslóó hunyorhunyor

 KKöözponti idegrendszert bzponti idegrendszert béénníítja, elhulltja, elhullááss
 Szapora szSzapora szíívvervveréés, nys, nyáálkahlkaháártyrtyáák k 

gyulladgyulladáásasa



Fekete hunyorFekete hunyor



HelleborusHelleborus nigerniger
Fekete hunyorFekete hunyor

 Ld. PiroslLd. Piroslóó hunyorhunyor



MedvetalpMedvetalp



HeracleumHeracleum sphondyliumsphondylium
MedvetalpMedvetalp

 TartTartóós etets etetéés uts utáán bn bQQrgyulladrgyulladáás, s, 
kköönnyeznnyezéés, nys, nyáálzlzáás, szs, szíívgyengesvgyengeséég, g, 
alacsony testhalacsony testhQQmméérsrsééklet, hklet, háátstsóó vvéégtagok gtagok 
merev gmerev göörcsercse

 Vemhesek Vemhesek éérzrzéékenyebbekkenyebbek



SzSzáártalan kankalinrtalan kankalin



Primula Primula vulgarisvulgaris
SzSzáártalan kankalinrtalan kankalin

 GyomorGyomor-- éés bs béélgyulladlgyulladáás, fokozott s, fokozott 
vizeletvizeletüürrííttéés, gs, göörcsrcsöökk

 NNééha lha léégzgzQQkköözpont bzpont béénulnuláásasa



SelyemkSelyemkóórróó



AsclepiasAsclepias syriacasyriaca
SelyemkSelyemkóórróó

 InkInkáább bb sz.marhasz.marha, kecske, kecske
 Nagy mennyisNagy mennyiséégbengben
 ÉÉtvtváágytalansgytalansáág, hasmeng, hasmenéés, nehezs, nehezíített tett 

lléégzgzéés, ts, táámolygmolygáás, gs, göörcsrcsöök, fulladk, fulladááss



NadragulyaNadragulya



AtropaAtropa belladonnabelladonna
NadragulyaNadragulya

 LLááz, bz, bQQr kivr kivöörröössööddéése, kitse, kitáágult pupillagult pupilla
 Szapora lSzapora léégzgzéés, szapora szs, szapora szíívvervveréés, izgatottss, izgatottsáágg
 NehezNehezíített nyeltett nyeléés, felfs, felfúúvvóóddááss
 LLéégzgzéésbsbéénulnuláás miatt elhulls miatt elhullááss



VVéérehullrehullóó fecskeffecskef__



ChelidoniumChelidonium majusmajus
VVéérehullrehullóó fecskeffecskef__

 ÁÁltalltaláános gyengesnos gyengeséég, erg, erQQs hasmens hasmenéés s 
 IzomgIzomgöörcsrcsöökk
 Szapora lSzapora léégzgzéés, szapora szs, szapora szíívvervverééss
 Gyakori vizeletGyakori vizeletüürrííttééss



Foltos bFoltos büürröökk



ConiumConium maculatummaculatum
Foltos bFoltos büürröökk

 Kellemetlen Kellemetlen íízz__, sz, száárrííttááskor egskor egéérszagrszagúú
 Gyorsan felszGyorsan felszíívvóóddóó hathatóóanyag, 1anyag, 1--2 2 óóra ra 

alatt lentralatt lentrQQl felfell felfeléé iriráányulnyulóó bbéénulnuláás, s, 
fulladfulladáás (ls (léégzgzéésbsbéénulnuláás)s)

 „„HHááddéészbaszba vezetvezetQQ hh__vvöös s úút"t"-- óókori kivkori kivéégzgzéési si 
forma volt a sajtolt mag fforma volt a sajtolt mag fQQzetzetéének itatnek itatáása. Bsa. Béénulnuláás, s, 
fulladfulladáás, vs, véégig eszmgig eszmééletletéénnéél maradt az l maradt az ááldozatldozat



CsattanCsattanóó maszlagmaszlag



DaturaDatura stramoniumstramonium
CsattanCsattanóó maszlagmaszlag

 Szapora pulzus, szSzapora pulzus, szááraz nyraz nyáálkahlkaháártyrtyáák, k, 
pupillatpupillatáágulat, fgulat, féénykernykerüülléés, nyugtalanss, nyugtalansáágg

 VVééggüül bl béénulnulááss
 11--1,5 kg friss n1,5 kg friss nöövvéényny-- elhullelhullááss



BolondBolondííttóó belbelééndekndek



HyosciamusHyosciamus nigerniger
BolondBolondííttóó belbelééndekndek

 Szapora pulzus, szSzapora pulzus, szááraz nyraz nyáálkahlkaháártyrtyáák, k, 
pupillatpupillatáágulat, fgulat, féénykernykerüülléés, nyugtalanss, nyugtalansáágg

 VVééggüül bl béénulnulááss
 U.aU.a. a hat. a hatóóanyag, mint a maszlagnanyag, mint a maszlagnááll



ÁÁddáázz



AethusaAethusa cynapiumcynapium
ÁÁddáázz

 KKóóliklikáás ts tüünetek, puffadnetek, puffadáás, s, 
 szszééddüülléés, bs, bóódultsdultsáág, izgatottsg, izgatottsáág, gg, göörcsrcsöök, k, 
 NehezNehezíített ltett léégzgzéés  s  
 ElhullElhulláás ls léégzgzéésbsbéénulnuláás ks köövetkeztvetkeztéében ben 



FehFehéér akr akáácc



RobiniaRobinia pseudoacaciapseudoacacia
FehFehéér akr akáácc

 LevLevéél l éés ks kééreg: hajszreg: hajszáálerek klerek káárosrosííttáásasa
 Hasi fHasi fáájdalmak, szjdalmak, széélglgöörcsrcsöök, k, 
 NyugtalansNyugtalansáág, izgatottsg, izgatottsáág vg vááltakozva ltakozva 

tompultstompultsáággal, ggal, 
 GGöörcsrcsöök, bk, béénulnuláás (hs (háátizmok), uttizmok), utáána na 

elhullelhulláás 1s 1--2 napon bel2 napon belüüll



CirokCirok



SorghumSorghum vulgarevulgare
CirokCirok

 HHáátulstulsóó testftestfééll gyengesgyengeséége, mozgge, mozgáászavarszavar
 VizeletcsurgVizeletcsurgááss
 KancKancáák: merev k: merev izizüületlet__ csikcsikóót ellik, elvett ellik, elvetééll



EgynyEgynyáári szri széélflf__



MercurialisMercurialis annuaannua
EgynyEgynyáári szri széélflf__

 VVöörröösvsvéértestek szrtestek széétesteséésséét idt idéézi elzi elQQ
 VVéérfogyottsrfogyottsáág, vg, véérfestrfestéékk--vizelvizeléés, ss, sáárgasrgasáág, g, 

tompultstompultsáág, g, éétvtváágytalansgytalansáágg
 HosszHosszúú lefolylefolyáás: ss: súúlyos savlyos savóós beszs besz__rrQQddéés s 

a va véégtagokon, has aljgtagokon, has aljáánn



Fekete diFekete dióó



JuglansJuglans nigranigra
Fekete diFekete dióó

 FF__rréészpor, forgszpor, forgáácscs
 ÉÉtvtváágytalansgytalansáág, hasi fg, hasi fáájdalom, nehezjdalom, nehezíített tett 

lléégzgzéés, savs, savóós s patairhagyulladpatairhagyulladááss



DiDióó



JuglansJuglans regiaregia
DiDióó

 SajSajáát tapasztalat: kt tapasztalat: kééreg lerreg leráággáása utsa utáán n 
éétvtváágytalansgytalansáág, bg, báágyadtsgyadtsáágg



BBáálvlváányfanyfa



AilanthusAilanthus altissimaaltissima
BBáálvlváányfanyfa

 SajSajáát tapasztalat: tt tapasztalat: túúllegeltetett legelllegeltetett legelQQn a n a 
levlevéél fogyasztl fogyasztáása utsa utáán hasmenn hasmenééss



JakabnapiJakabnapi aggaggóóff__



SenecioSenecio jacobaeajacobaea
JakabnapiJakabnapi aggaggóóff__

 MMáájkjkáárositrositóó alkaloidokalkaloidok
 TTööbbnyire idbbnyire idüült (gyors) lefolylt (gyors) lefolyáássúú
 MMáájj-- éés emiatt agyi ks emiatt agyi káárosodrosodááss
 LevertsLevertséég, bg, báágyadtsgyadtsáág vg vááltakozva ltakozva 

ingerlingerléékenyskenysééggel, mozgggel, mozgáássalssal
 VaksVaksáág tg tüüneteinetei
 VVéérfestrfestéék vizelk vizeléés, fs, féénynyéérzrzéékenyskenyséég, g, 

bbéélhurutlhurut



SaspSaspááfrfráányny



PteridiumPteridium aquilinumaquilinum
SaspSaspááfrfráányny

 B1 vitaminhiB1 vitaminhiáány tny tüüneteinetei
 HatHatóóanyaga szervezeten belanyaga szervezeten belüül elbontja a l elbontja a 

vitamintvitamint
 Fokozatosan romlFokozatosan romlóó kondkondíícicióó
 LassulLassulóó szszíívvervveréés, imbolygs, imbolygóó jjáárráás, els, elüülslsQQ

lláábak szbak széétterpesztve, fejltterpesztve, fejlóógatgatááss
 VVééggüül: l: éép tudattal elfekvp tudattal elfekvéés, rs, ráángngóóggöörccsel rccsel 

elhullelhullááss



TiszafaTiszafa



TaxusTaxus baccatabaccata
TiszafaTiszafa

 SzSzíívesen fogyasztjvesen fogyasztjáák a lovakk a lovak
 100100--200 g is hal200 g is halááloslos
 ErErQQs izzads izzadáás, alss, alsóó ajkak bajkak béénulnuláása, sa, 

izomremegizomremegéés, ts, táántorgntorgáás, rogyadozs, rogyadozóó jjáárráás, s, 
nehnehéézlzléégzgzééss

 1 1 óóra alatt, nra alatt, nééha tha tüünetek nnetek néélklküül is elhulll is elhulláást st 
okozokoz



TTöölgylgy



QuercusQuercus sppspp..
TTöölgylgy

 Cseranyaguk az Cseranyaguk az éérfalak rfalak ááteresztteresztQQ
kkéépesspessééggéét nagymt nagyméértrtéékben megnkben megnööveliveli

 Kb. 5 kg makkKb. 5 kg makk
 ElesettsElesettséég, sg, súúlyos klyos kóóliklikáás ts tüüneteknetek
 Szapora Szapora éérverrveréés, ls, léégzgzééss
 BBéélslsáárrekedrrekedéés, majd bs, majd b__zzöös, hs, hííg, vg, vééres res 

bbéélslsáárr



AranyesAranyesQQ (s(sáárga akrga akáác)c)



LaburnumLaburnum anagyroidesanagyroides
AranyesAranyesQQ (s(sáárgaakrgaakáác)c)

 Nem aranyvesszNem aranyvesszQQ, , éés nem aranycserjes nem aranycserje
 HasmenHasmenéés, s, éégetgetQQ éérzrzéés a torokban, s a torokban, 

szomjszomjúússáág, verejtg, verejtéékezkezééss
 SSúúlyos esetben glyos esetben göörcsrcsöök, eszmk, eszmééletvesztletvesztéés s 
 TTáág pupillg pupilláák, fulladk, fulladáás s 



PohPoháánkanka



FagopyrumFagopyrum esculentumesculentum
PohPoháánkanka

 FFéénynyéérzrzéékenykenyííttQQ –– elselsQQdlegesendlegesen
hathatóóanyaguk a napfanyaguk a napféény hatny hatáássáát a bt a bQQrben rben 
fokozza fokozza –– egyes aminosavak oxidegyes aminosavak oxidáácicióója ja 
rréévvéénn



LeanderLeander



NeriumNerium oleanderoleander
LeanderLeander

 Minden rMinden réésze msze méérgezrgezQQ
 ÉÉmelygmelygéés, hasmens, hasmenééss
 SSúúlyosabb esetben izomgyengeslyosabb esetben izomgyengeséég, g, 

ggöörcsrcsöök, szk, szíívv-- éés kerings keringéési zavarok si zavarok 



FelhasznFelhasznáált lt éés ajs ajáánlott irodalomnlott irodalom

Dr. Tasi Dr. Tasi JuiannaJuianna, , egy.adjegy.adj. SZIE G. SZIE GööddööllllQQ: : 
Gyepek mGyepek méérgezrgezQQ éés gys gyóógyngynöövvéényei jegyzetnyei jegyzet

Dr. HorvDr. Horvááth Zoltth Zoltáán:n:
LLóóbetegsbetegséégek c. kgek c. köönyvnyv
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Utolsó módosítás dátuma: 2012. április

Véleményt ide kérek: loherba@dzsar.hu


