Pokyny pro sběrače léčivých rostlin
Sběr
• Zásadou správného sběru je důkladné seznámení se s léčivou rostlinou, kterou chceme sbírat.
• Nesbíráme více druhů najednou, kvůli možné záměně.
• Nesbíráme léčivé rostliny za deště nebo bezprostředně po dešti.
• Léčivé rostliny nesbíráme do igelitových sáčků - zapařením dochází k jejich znehodnocení.
• Léčivé rostliny nesbíráme nahnilé, plesnivé, barevně zbarvené a napadené.
• Přeprava léčivých rostlin je nejvhodnější ve vzdušných tkaninách.
• Plochy, ze kterých léčivé rostliny sbíráme nesmí být 36 měsíců před sběrem chemicky ošetřeny přípravky,
které jsou zakázány.
• Nesbíráme v těsné blízkosti oblastí, kde může docházet ke znečištění sbíraných léčivých rostlin např. v blízkosti
silnic, dálnic, továren apod.
• Sběr nesmí být na újmu ekologické stability v místě sběru, proto vždy ponecháme na místě několik jedinců z důvodu
zachování druhu.
• Vedeme evidenci o množství sklizených léčivých rostlin.
• Doba sběru - kořeny a kůry na podzim a na jaře, natě v době květu, jiné před rozkvětem, aby při sušení nedozrávaly
(celík zlatobýl nebo vrbovka).
• Kořeny volně rostoucích trvalek sbíráme ve druhém až třetím roce.
• Cibulky po odkvětu rostliny, hlízy během květu ráno nebo večer.
• Listy během celé vegetační doby.
• Kůru loupeme na jaře z mladších jedinců.
• Květy před začátkem rozkvětu.
• Plody po dozrání, nebo je necháme dozrát na suchém místě.

Sušení
• Optimální teplota při sušení je 30-40°C při použití umělého tepla, přirozené teplo lze regulovat zvýšeným
prouděním vzduchu.
• Léčivé rostliny sušíme ve stínu, v tenké vrstvě, nejlépe na čistých papírech pokud možno ne na zemi.
• Výhodné jsou sítové stojany, sušení na šňůře, ve věchtech, kyticích a svazcích.
• Během sušení léčivé rostliny obracíme.
• Dokonalé usušení kontrolujeme umístěním 50g drogy do igelitového sáčku, který pevně uzavřeme,
když se do 5 hodin neobjeví zápar - je léčivá rostlina usušená.
• Při sušení počítáme s úbytkem hmotnosti = tzv. sesychacím poměrem - u kůr a kořenů - 1:3 až 1:4, u listů
a natí 1:5 až 1:6, u květů 1:7 až 1:8, u plodů až 1:10 (u šípků 1:2).

Skladování
• Skladujeme je v suchu, ve tmě a v chladu.
• Dlouhodobé skladování v plátěných pytlích nedoporučujeme kvůli vlhkosti - papírové krabice
mohou být jen z tvrdého papíru.
• Používáme papírové nebo jutové pytle, popř. žoky nebo kontejnery.
• Hygroskopické léčivé rostliny skladujeme ve vlhkovzdorných plastových obalech.
• V jednom obalu neskladujeme více druhů léčivých rostlin.

Pěstování
• Před pěstováním je důležité prostudovat příslušnou literaturu, co se týče podnebí, škůdců a ostatních vlivů.
• Správné pěstování ovlivňují klimatické podmínky a jakost půdy.
• Po tomto zjištění volíme vhodnou léčivou rostlinu.
• Musíme hledět na dostupnost a kvalitu osiva, ale i na efektivnost odbytu léčivé rostliny.
• Velkou pozornost věnujeme přípravě půdy, zvolení vhodného nářadí a správné technologie pracovního postupu.

LEROS, s. r. o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČ: 61465810
DIČ: CZ61465810

Nákupní seznam
léčivých rostlin
Platné od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

Důležitá upozornění!
Léčivé rostliny, které nejsou v tomto seznamu uvedeny
se v roce 2018/2019 nevykupují.
Ceny uvedené u jednotlivých druhů jsou orientační ceny I. jakosti,
ceny ostatních jakostí jsou až o 40 % nižší.
Nákup některých druhů může být v průběhu roku ukončen.
Pěstované druhy uvedené v ceníku je možno pěstovat a dodávat pouze
po dohodě s nákupnou!
V případě potřeby Vám budou obaly (pytle) na nákupně zapůjčeny.
Při pěstování léčivých rostlin používat pouze povolené
chemické přípravky.
V sídle ﬁrmy se nevykupuje.
Veškeré dodávky zasílejte na níže uvedené nákupny.
Společnost LEROS, s.r.o. je vedena v obchodním rejstříku:
oddíl C, vložka 29300

Název

SBĚROVÉ DRUHY
Název

Sběrová část

Kč/kg

Název

Bez þerný

kvČt

105,120,-

Maliník obecný

Bez þerný

plod

65,-

BorĤvka þerná

naĢ

40,-

Sběrová část

Kč/kg

list

30,35,-

MateĜídouška obecná

naĢ

80,85,-

Mochna husí

naĢ

80,-

BĜíza bČlokorá

list

40,-

Ostružiník kĜovitý

list

40,-

Citrónová kĤra

oplodí

60,-

Pampeliška lékaĜská

list

60,80,-

Divizna velkokvČtá

kvČt

300,330,-

Pampeliška lékaĜská

koĜen

70,95,-

Dobromysl obecná

naĢ

45,50,-

PivoĖka lékaĜská

kvČt

110,120,-

Hloh obecný

kvČt

200,230,-

Plicník lékaĜský

list

60,-

Sběrová část

MeduĖka lékaĜská
MČsíþek lékaĜský
Proskurník lékaĜský
Proskurník lékaĜský

list s kvČtem

40,-

PodbČl lékaĜský

kvČt

160,-

01. 01. - 15. 12.

plod

25,-

PodbČl lékaĜský

list

50,-

14. 05. - 24. 09.

Hluchavka bílá

kvČt

550,1200,-

Pomeranþová kĤra

oplodí

18,-

Hluchavka bílá

naĢ s kvČtem

Prvosenka jarní

kvČt

160,200,220,-

Chrpa polní

kvČt

PĜesliþka rolní

naĢ

35,40,30,35,-

Jahodník obecný

list

40,-

JeĜáb obecný

plod

30,40,-

RĤže šípková (šípky)

plod

30,-

Jetel luþní þervený

kvČt

70,90,-

ěebĜíþek obecný

naĢ

30,-

Jmelí bílé

naĢ

25,-

ěepík lékaĜský

naĢ

45,50,-

Jitrocel kopinatý

list

55,60,-

Sedmikráska chudobka

kvČt

140,160,-

Kokoška pastuší tobolka

naĢ

25,-

SvČtlík lékaĜský

naĢ

100,120,-

Kontryhel obecný

naĢ

95,110,-

Trnka obecná

kvČt

130,150,-

KopĜiva dvoudomá

naĢ

35,-

TĜezalka teþkovaná

naĢ

40,-

Krvavec toten

koĜen

90,100,-

Vrbovka malokvČtá

naĢ

65,75,-

Kuklík mČstský

koĜen

140,180,-

VĜes obecný

naĢ + kvČt

45,-

Lípa malo a velkolistá

kvČt

190,200,-

VĜes obecný

kvČt

70,-

Maceška trojbarevná

naĢ

50,60,-

Zlatobýl celík

naĢ

35,40,-

PĚSTOVANÉ DRUHY
Název
Sběrová část
AndČlika lékaĜská
koĜen
Divizna velkokvČtá
kvČt
lusk bez semen
Fazolové lusky
HeĜmánek lékaĜ.I.tĜída
kvČt
list
Jitrocel kopinatý
koĜen
Kozlík lékaĜský
koĜen
Lopuch vČtší
naĢ
Máta peprná

Kč/kg
70,65,330,300,30,170,180,55,60,50,60,55,-

Název
Sběrová část
HeĜmánek Ĝímský
kvČt
ý
Jehlice trnitá
koĜen
JestĜabina lékaĜská
naĢ
Sléz maurský
kvČt
Sléz maurský
list
ŠalvČj lékaĜská
naĢ
Topolovka rĤžová
kvČt
Tymián obecný
naĢ

Kč/kg
290,55,45,270,250,70,45,40,35,100,130,50,55,-

55,120,100,65,60,45,-

Yzop lékaĜský
HeĜmánek
HeĜmánek

Sběrová část
naĢ
prosev
výsevky

518 332
699 144
115, e-mail: MSvobodova@leros.cz
STRÁŽNICE, B. Hrejsové 1301, 696 62 Strážnice, tel.:
tel. 518
(vrátnice tel.: 518 699 111)

Hloh obecný

Rdesno ptaþí
ptačí (Truskavec) naĢ

Název

NÁKUPNY

Hloh obecný

55,60,120,130,-

naĢ
kvČt+kalich
koĜen nelou.
list

Kč/kg

pondělí a čtvrtek
pondělí

7.00–14.00 hod.
7.00 - 16.00 hod. (LETNÍ PROVOZ)

Sezónní nákupna:
UHERSKÝ BROD, Vlčnovská 758 (za v.o.s. LIDL)
pátek každých 14 dní
7.30–10.30 hod.
04. 05. - 24. 08.
8.00 - 10.30 hod.
hod.
01. 09. - 27. 10.
každý pátek
8.00–10.00



t1PÝUPWOÓ[ÈTJMLZ[BTÓMBUQPV[FEP4USÈäOJDF
SLATIŇANY, Slatiňany 205, 538 21, tel.
tel.:469
469681
681508
131, e-mail: Dymak@leros.cz
01. 01. - 31. 12.
středa, čtvrtek
7.30–11.30 hod. a 12.30–14.00 hod.
Detašovaná nákupna:
HAVLÍČKŮV BROD, Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28
8.30 - 11.00 hod.
každé úterý
8.30–12.00
12. 06. - 30. 09.
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Kč/kg
30,20,30,15,20,-

