
Poznáváme pupeny
a jejich léčivé účinky I stromy



Pupeny

– stř ídavé, drobné, vejč ité, zaš pič atě lé, lesklé a lepkavé.

Úč inky a použ ití

– základní drenáž ní (proč iš ť ující) prostř edek, který se podává na zač átku jakékoli

jiné léč by pupeny,

– detoxikace organismu, zlepš ení č innosti jater, slinivky a sleziny,

– choroby moč ové soustavy,

– kostní záně ty, osteoporóza, výborný kostní lék v kombinaci s výtaž kem

z jedlových pupenů , zejména pro mladistvé a starš í osoby.

Pupeny suš íme a už íváme jako č aj nebo př ipravujeme výtaž ek z pupenů

a už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Bř íza bě lokorá
(Betula pendula)



Bř íza bě lokorá



Pupeny

– stř ídavé, š tíhlé, vř etenovité, ostř e zaš pič atě lé. Postranní pupeny výrazně

odstávají. Pupenové š upiny jsou skoř icově hně dé, pod vrcholem bě lavě chlupaté.

Úč inky a použ ití

– silné drenáž ní (proč iš ť ující) úč inky,

– podporují č innost ledvin a jater,

– pů sobí protizáně tlivě , stimulují imunitu, tlumí alergické reakce,

– využ ívají se k oč istě cév od usazenin,

– pomáhají př i nedostateč né funkci ledvin a př i moč ovém písku,

– vhodné př i nerevmatických záně tech a otocích kloubů a tvorbě výrů stků .

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Buk lesní
(Fagus sylvatica)



Buk lesní



Pupeny

– stř ídavé, vejč ité, zaoblené, nahlouč ené na koncích vě tví.

Úč inky a použ ití

– drenáž ní (proč iš ť ující) prostř edek,

– harmonizují ž lázy s vnitř ní sekrecí,

– hojí sliznice,

– už ívají se př i prů jmu, paradentóze a muž ské sexuální slabosti (v kombinaci

s bř ezovými jehně dami).

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

! Oba naš e nejbě ž nejš í druhy dubů jsou si podobné a využ ívají se stejně .

Dub letní
(Quercus robur)

Dub zimní
(Quercus petraea)

D. letní

D. zimní



Dub letní Dub zimní



Pupeny

– stř ídavé, protáhle vř etenovité, š pič até. Krycí pupenové š upiny mají na okraji

úzký bílý lem.

Úč inky a použ ití

– pů sobí př íznivě na horní cesty dýchací,

– hojí sliznice, pomáhají př i rýmě , záně tu vedlejš ích dutin nosních a prů duš ek,

– zabraň ují krvácení, tlumí krvácivost v dů sledku nedostatku krevních destič ek,

– jsou vynikajícím prostř edkem proti kornatě ní cév.

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Habr obecný
(Carpinus betulus)



Habr obecný



Pupeny

– vstř ícné až š ikmovstř ícné, nápadné, č erné nebo vzácně ji tmavohně dé,

postranní kolovité, kryté 2 š upinami, koncový vě tš í, krytý 4 š upinami.

Úč inky a použ ití

– oč iš ť ují organismus od usazenin (zvláš tě klouby), sniž ují hladinu kyseliny

moč ové v krvi, použ ívají se př i dně a revmatu,

– pomáhají př i chř ipce a dalš ích virózách,

– regulují krevní tlak.

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior)



Jasan ztepilý



Pupeny

– vstř ícné, vejč ité, vrcholový pupen nezvě tš ený. Pupenové š upiny

hně doč ervené, plstnaté, po okraji bě lavé. Vě tve č asto s korkovými liš tami.

Úč inky a použ ití

– ovlivň ují př edevš ím funkci nervů , pomáhají př i č ásteč né ztrátě hybnosti,

bolestech nervového pů vodu, roztrouš ené skleróze, potíž ích s karpálním tunelem,

Parkinsonově chorobě , epileptických záchvatech, bolestech hlavy a závratích,

– sniž ují množ ství cholesterolu, pomáhají př i ateroskleróze a trombóze,

– už ívají se př i ž luč ových a moč ových kamenech a cukrovce II. typu,

– pů sobí proti plísním a virů m.

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Javor babyka
(Acer campestre)



Javor babyka



Pupeny

– stř ídavé, vejč itě protáhlé, č ernofialové, bíle chlupaté. Zvláš tě koncový pupen

bývá pomě rně velký.

Úč inky a použ ití

– obsahují látky podobné ž enským hormonů m, použ ívají se na vě tš inu

gynekologických problémů ,

– normalizují menstruač ní cyklus, pomáhají př i neplodnosti, obtíž ích

v klimakteriu, př i cystách a myomech.

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Jeř áb ptač í
(Sorbus aucuparia)



Jeř áb ptač í



Pupeny

– vstř ícně postavené, vejč ité, velké, silně lepkavé, č ervenohně dé. Pod pupeny

najdeme velmi výrazné listové jizvy.

Úč inky a použ ití

– pomáhají př i plicních chorobách,

– zlepš ují kvalitu cévních stě n, využ ívají se př i léč bě hemoroidů , kř eč ových ž il,

bércových vř edů ,

– pů sobí proti otoků m,

– př íznivě ovlivň ují periferní prokrvení.

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Jírovec maď al – kaš tan koň ský
(Aesculus hippocastanum)



Jírovec maď al



Pupeny

– stř ídavé, vejč ité, lesklé, č asto nač ervenalé. Obdobné pupeny má i lípa

velkolistá.

Úč inky a použ ití

– vynikající uklidň ující prostř edek a antidepresivum,

– léč í úzkost, psychické napě tí, deprese, cestovní nevolnost, svě dě ní a nervové

bolesti.

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

! Stejně jako lípu srdč itou, mů ž eme použ ívat i druhou naš i domácí lípu – lípu

velkolistou.

Lípa srdč itá
(Tilia cordata)



Lípa srdč itá



Pupeny

– stř ídavé, obvejč ité, ojíně né, lepkavé, s výraznými stopkami, kryté 2 š upinami.

Úč inky a použ ití

– léč í skryté vnitř ní záně ty, záně ty kostí a nervů ,

– pů sobí př íznivě na krevní obě h, mozkovou č innost a pamě ť , tlumí migrény,

– posilují imunitu organismu, mají antibakteriální úč inky,

– vynikající antirevmatikum, zmírň ují i tě ž ké formy revmatoidní artritidy,

pomáhají př i osteoporóze,

– pů sobí proti ž ilní trombóze, pomáhají př i ischemické chorobě srdeč ní.

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

Olš e lepkavá
(Alnus glutinosa)



Olš e lepkavá



Pupeny

– stř ídavé, kuž elovité, ostř e š pič até, lysé a lepkavé, odstávající od vě tvič ky.

Úč inky a použ ití

– tiš í bolesti, mají antibakteriální úč inky, pomáhají př i horeč natých onemocně ních

a revmatu, léč í dnu, moč ové cesty, ledvinové problémy a prostatu,

– vhodné př i rekonvalescenci, doléč ení boreliózy a mononukleózy,

– léč í dýchací obtíž e, rozedmu plic, záně t prů duš ek,

– uvolň ují svalové kř eč e, pomáhají př i zvýš ené krvácivosti,

– zevně na bolesti svalů a páteř e, popáleniny, hemoroidy a š patně se hojící rány.

Pupeny už íváme vnitř ně jako č aj, tinkturu č i výtaž ek z pupenů . Zevně použ íváme

mast, olej i tinkturu. ! Oba druhy topolů jsou si podobné a použ ívají se stejně .

Topol č erný
(Populus nigra)

Topol kanadský
(Populus × canadensis)



Topol kanadský



Pupeny

– stř ídavé, smáč knuté, chlupaté, hně dozelené, př itisklé k vě tvič ce, s jednou

pupenovou š upinou.

Úč inky a použ ití

– výborné léč ivo př i chř ipce a jiných virózách,

– pů sobí protizáně tlivě , použ ívají se př i záně tech moč ového a trávicího ústrojí,

– tiš í bolesti, pomáhají př i revmatických a nervových bolestech (např . př i ischiasu

a záně tu trojklanného nervu).

Výtaž ek z pupenů už íváme vnitř ně ve formě kapek.

! Vrbě bílé je podobná dalš í naš e statná stromová vrba – vrba kř ehká.

Ve farmacii i bylinář ství se použ ívá stejně jako vrba bílá.

Vrba bílá
(Salix alba)



Vrba bílá



Pupen (gemma)

je u dř evin základ budoucího listu, kvě tu č i vě tve. Ně kdy jsou pupeny smíš ené,

vyrů stají z nich listy i kvě ty.

Postavení pupenů na vě tvič ce

– vstř ícné, dva pupeny vyrů stají naproti sobě (jírovec, javor, jasan, bez, dř ín)

– stř ídavé, pupeny vyrů stají na vě tvič ce stř ídavě po jednom (vě tš ina dř evin)

– pupeny př itisklé k vě tvič ce (vrba, habr)

– pupeny odstávají od vě tvič ky (buk, topol), ně kdy vyrů stají na stopce (olš e)

Pupenové š upiny

U dř evin jsou pupeny vě tš inou chráně ny pupenovými š upinami. Ně kdy vš ak

š upiny chybí (nahé pupeny kaliny), č i kryjí pupeny jen zč ásti (polonahé pupeny

bezu č erného). Ně kdy je š upina pouze jedna (vrba) č i dvě (olš e, lípa), vě tš inou je

jich vš ak vě tš í poč et a č asto se stř echovitě př ekrývají (buk, dub, habr, jírovec).

Pupeny bývají chráně ny i lepkavým sekretem (jírovec, olš e, topol).

Listová jizva

Zř etelné místo na vě tvič ce pod pupenem vzniklé po opadu listu.

Má charakteristický tvar a postavení listových stop (stopy po cévních svazcích,

které vedly z vě tvič ky př es ř apík do listu).



Gemmoterapie

odvě tví alternativní medicíny, které využ ívá speciálních výtaž ků ze zárodeč ných

tkání rostlin, nejč astě ji pupenů dř evin, které obsahují mimoř ádně hodnotné

a úč inné látky.

V gemmoterapeutické léč bě se podává kromě specifického léč iva také vš eobecně

oč istný (drenáž ní) prostř edek. Tím bývají nejč astě ji pupeny bř ízy, př ípadně

jasanu, dubu č i buku. Léč ebná kúra by mě la trvat nejméně 3 týdny, v tě ž š ích

př ípadech až 12 týdnů , př ič emž lze použ ívat až č tyř i gemmoterapeutika

najednou.

Výtaž ky pupenů se př ipravují ve smě si vody, lihu a glycerinu.

Výtaž ek z pupenů (lihoglycerinová tinktura)

Č erstvé pupeny podrtíme a zalijeme smě sí 80% lihu a glycerinu v pomě ru 1:1.

Na 1 hmotnostní díl pupenů použ ijeme 14 hmotnostních dílů lihoglycerinu.

Necháme luhovat př i pokojové teplotě 3 týdny, 1x denně protř epeme. Pak

scedíme a nař edíme 40% alkoholem. Na 1 díl výluhu př ipadne 9 dílů alkoholu.

Už íváme 1 kapku na kilogram tě lesné hmotnosti denně . Poč et kapek rozdě líme

do 2– 3 dávek (př i tě lesné hmotnosti 60 kg tedy už íváme 2x denně 30 kapek

nebo 3x denně 20 kapek). Pokud už íváme více gemmoterapeutických prostř edků

najednou, mě lo by jejich celkové dávkování odpovídat této doporuč ené denní

dávce.
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Jak pupeny sbíráme?

Pupeny sbíráme nejlépe tě sně př ed rozvitím nebo v prvních okamž icích rozvíjení.

Postupujeme š etrně , sbíráme vž dy ně kolik pupenů z jedné rostliny a nesbíráme

pupeny vrcholové. Nejvhodně jš í je využ ít č erstvě oř ezaných nebo pokácených

stromů . Pro př ípravu výtaž ku nám postač í pomě rně malé množ ství pupenů .
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