
PRE PSY TOXICKÉ RASTLINY A DREVINY

Názov rastliny Jedovatá časť rastliny Toxín Príznaky

ANJELSKÉ TRÚBY celá rastlina halucinogénne účinky

AZALKA listy, nektár a peľ grayanotoxín zvracanie, hnačka, slintanie, slabosť, znížený tlak, strata 
rovnováhy, kóma, kardiovaskulárny kolaps,
príznaky sa dostavia po niekoľkých hodinách a i pár zožutých 
lístkov môže mať pre zviera fatálne následky

BAZA nezrelé plody glykozid kyseliny 
kyanovodíkovej

zvracanie, zimnica, hnačky

BREČTAN plody, listy hederagenin zvracanie, bolesti brucha, slinenie, hnačka

BRŠLEN 
EURÓPSKY

celá rastlina, najmä plody glykozidy a alkaloidy nevoľnosť, zvracanie, hnačky, zvýšená teplota, porucha 
krvného obehu

CEZMÍNA plody zvracanie, hnačky, ospalosť

CIBUĽKY jasienky, 
narcisu, tulipánu, 
snežienky, hyacintu, 
gladioly, irisu

cibule, ale aj listy a stonky alkaloidy zvracanie, hnačky, kŕče, slintanie, nízky tlak, triaška, arytmia

DURMAN celá rastlina atropín otupenosť, slabosť, rozšírené zorničky, zmätenosťou, 
zrýchľuje sa pulz, následne príde štádium ochabnutosti, 
krvný tlak je nízky, dýchanie povrchné, končatiny studené, 
smrť nastáva v kóme

EUCALYPTUS celá rastlina esenciálne oleje slintanie, zvracanie, depresia, slabosť

HORTENZIA celá rastlina, 
najjedovatejšie sú kvety

kyanogénny glykozid zvracanie, depresia, hnačka

CHRYZANTÉMA celá rastlina seskviterpeny, 
laktóny, pyrethrin a 
ďalšie potenciálne 
dráždidlá

zvracanie, slinenie, hnačka, podráždenie pokožky

�



PRE PSY TOXICKÉ RASTLINY A DREVINY

IBIŠTEK celá rastlina nechutenstvo, zvracanie, hnačky

JARABINA VTÁČIA surové čerstvé bobule zápal žalúdka, čriev,vyrážky

JUKA celá rastlina saponíny zvracanie, hnačky, poškodenie pečene

KLEMATIS glykozid 
protoanemonín

slintanie, zvracanie, hnačka

KONVALINKA celá rastlina, najmä 
bobule 

jedovatá je aj voda vo váze, kde konvalinky boli, spôsobuje 
zlyhanie srdca

KROKUS celá rastlina kolchycín - nemá 
protijed

podráždenie, zvracanie krvi,zlyhanie viacerých orgánov, šok

KRUŠPÁN celá rastlina alkaloidy hnačky, kŕče, poruchy dýchania a centrálnej nervovej sústavy

LEVANDUĽA kvety a listy linalool (terpenový 
alkohol)

nevoľnosť, zvracanie, nechutenstvo

LUĽKOVEC 
ZLOMOCNÝ

všetky časti rastliny, ale 
najmä plody

atropín ochromenie centrálnheho nervového systému, dýchanie, 
suché sliznice, zrýchlený tep, rozšírené zreničky

ĽALIOVITÉ celá rastlina, najviac 
cibule

alkaloidy zvracanie, bolesti brucha, slinenie, hnačka, arytmia, zlyhanie 
obličiek

ĽUĽOK ČIERNY plody solanín kŕče, nevoľnosť, závrate, rozšírenie zreničiek

MUŠKÁT celá rastlina esenciálne oleje slabosť, podráždenie

NÁPRSNÍK listy, kvety, stonky, 
semienka

glykozidy arytmia, vracanie, hnačka, slabosť, zlyhanie srdca

OLEANDER listy glykozidy olenadrín, 
nereín, neriantín

už jeden list môže byť smrteľný, dokonca aj voda, v ktorej bol 
namočený je jedovatá

Názov rastliny Jedovatá časť rastliny Toxín Príznaky
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PIERIS listy a mladé výhonky grayanotoxíny zvracanie, hnačka,depresia, kardiovaskulárny kolaps, 
slinenie, slabosť, kóma, nízky tlak

PRILBICA MODRÁ kvet alkaloid akonitín nevoľnosť, zastavenie dýchania

PRVOSIENKA vracanie

RAJČINA zelené časti a zelené 
plody

solanín slinenie, nechutenstvo, zažívacie problémy, hnačka, 
zmätenosť, slabosť, roztiahnuté zreničky, slabý pulz

RICÍNUS celá rastlina ricín ricin znemožňuje syntézu proteínov, už jedno semienko ricínu 
môže byť pre spa smrteľné, prove príznaky sa prejavia po 
12-48 hodinách mako nechutenstvo, smäd, slabosť, kolika, 
triaška, strata koordinácie, sťažené dýchanie, horúčka, 
krvavá hnačka, zviera sa môže dostať až do kómy a 
následne uhynúť

RODODENDRÓN listy, nektár a peľ grayanotoxín zvracanie, hnačka, slintanie, slabosť, znížený tlak, strata 
rovnováhy, kóma, kardiovaskulárny kolaps,
príznaky sa dostavia po niekoľkých hodinách a i pár zožutých 
lístkov môže mať pre zviera fatálne následky

TIS celá rastlina okrem dužiny 
červeného plodu je 
jedovatá 

taxín (súhrnný názov 
pre zmes jedovatých 
diterpénových 
alkaloidov z rastlín 
čeľade tisovité)

triaška, lapanie po dychu, šok, náhle zlyhanie srdca  

TUJA celá rastlina kožná dermatída, pri požití spôsobuje vracanie

VISTÉRIA struky a vetvičky lecitín, glykozid zvracanie, hnačka

ZIMOLEZ plody zvracanie, hnačky, bolesti brucha, ťažké dýchanie, arytmia

ZIMOZELEŇ alkaloidy zvracanie, hnačky, kŕče, slintanie, nízky tlak, triaška, arytmia, 
kóma

Názov rastliny Jedovatá časť rastliny Toxín Príznaky
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ZLATÝ DÁŽĎ kvety a plody nevoľnosť, zvracanie, hnačka, zrýchlené dýchanie

Názov rastliny Jedovatá časť rastliny Toxín Príznaky
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