Rakytník rešetliakový
Hippophae rhamnoides L.
Nenáro ná, ale pritom ve mi dekoratívna okrasná drevina, ktorá sa využíva pri osadzovaní
svahov, výsadbách okolo ciest, ozele ovanie skládok sa v ostatných rokoch stále viac
presadzuje v kozmetickom priemysle ale najmä vo farmácii.
Rakytník rešetliakový pochádza z Východnej Ázie. Patrí k najmenej náro ným rastlinám
z h adiska fyzikálnych aj biologických vlastností pôdy. Znáša kyslú aj mierne zásaditú pôdu,
dokáže rás rovnako na suchých aj vlhkých stanovištiach. Aj preto sa využíva na regeneráciu
a ozele ovanie zdevastovaných pôd po skládkach, nevadia mu výfukové plyny - preto sa
asto využíva aj na výsadby vegeta ných pásov v okolí ciest. V aka hlbokým kore om
a tvorbe výmladkov rýchlo pokrýva pôdy a bráni jej erózii na svahoch.
Z botanického
adiska patrí medzi tzv. dvojdomé rastliny. Jednotlivá rastlina tvorí v dospelosti len sam ie,
alebo sami ie kvety. Zárove je však vetroopelivá, o znamená, že pre tvorbu plodov na
sami ích rastlinách je potrebné, aby v primeranej vzdialenosti rástla aj sam ia rastlina.
Rastlina množená zo semena pohlavne dospieva v 3. - 4. roku života. Rozlíšenie sam ích
a sami ích rastlín je relatívne jednoduché: pú iky sam ích rastlín sú ve mi ve ké, pú iky
sami ích sú malé a pritisnuté k výhonu. Vo výsadbe pre dostato né opelenie sta í 1 sam ia
rastlina na 1-8 sami ích.
V praxi sa naj astejšie pestujú odrody Leikora alebo Hergo; ako ope ova sa používa
odroda Polmix. V ostatných rokoch boli vyš achtené nové odrody, ktorých hlavnou
prednos ou je menšie alebo žiadne ot nenie.
Okrem estetickej hodnoty majú plody rakytníka aj vysokú nutri nú hodnotu. Obsahujú
široké spektrum stopových prvkov a majú aj zna ný obsah biologicky aktívnych látok.
Najvýznamnejším je vitamín C, ktorého obsah kolíše až nad 1000 mg/100 g. alšie ve mi
cenné sú vitamín A, skupina vitamínov B, vitamín E (100-150 mg/100 g), vitamín P a i. Plody
obsahujú tiež pektíny, organické kyseliny, cukry a triesloviny, alej éterické oleje a vzácne
silice.
Vyfarbené plody sa zberajú za iatkom septembra, kým sú ešte pevné. Vzh adom k tomu, že
plody sú relatívne ve mi malé a výhony zvä ša t nité, je zber dos
asovo náro ný
a komplikovaný. Dá sa zjednoduši tak, že sa zostrihne menší podiel zaplodených vetvi iek,
ktoré sa uložia do mraziaceho boxu. Po zmrznutí a vybraní možno plody ahko oklepa ,
prepláchnu od listov a použi na požadovaný spôsob spracovania.
Plody obsahujú semená, ktoré sú hnedé a majú vysoký obsah olejov, ktorý sa ob as najmä
pri dlhšom skladovaní spracovaných plodov odde uje. Dužina je výrazne kyslá, preto sa
naj astejšie spracúva jednoduchým zaliatím medom. Okrem harmonizácie chuti med bráni
kvaseniu i plesniveniu. Takto spracované plody sa úspešne užívajú (cca 1 lyžica denne) pre
zvýšenie obranyschopnosti organizmu, pri lie ení arteriosklerózy a srdcových chorôb. Okrem
toho prepasírovaním plodov sa získava š ava, ktorá sa musí sterilizova . Možno tak vyrobi
chutné džemy, marmelády alebo sirup.
V lekár ach možno kúpi mnohé výrobky obsahujúce asti alebo extrakty z rakytníka. Olej
získaný zo semien má vysoký obsah vitamínu E a karoténov s antioxida nými ale aj hojivými
inkami. Preto sa pridáva do hojivých a regenera ných mastí na popáleniny. Bol preukázaný
vplyv rakytníkového oleja na obmedzenie následkov rádioaktívneho žiarenia.
Pestovanie rakytníka v záhradách je nenáro né. Nemá žiadne špeciálne nároky na pôdu,
netrpí chorobami ani škodcami a prináša zárove aj estetický prvok do exteriéru. Tak pre o to
nevyskúša ?
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Rakytníkový džem
1 kg plodov
800 g cukru
vody
Umytý plody zalejte vodou 2-3 cm nad ich úrove , do mäkka uvarte, pridajte cukor a varte do
zhustnutia. Nalejte do pohárov a sterilizujte cca 10 min.
Olej na ple
1 kg plodov
slne nicový olej
Plody pomelte na mlyn eku, zalejte olejom do rovnakej úrovne, a na tmavom mieste
macerujte dva týždne.
Olej má vynikajúce hojivé, regenera né a antibakteriálne ú inky.
Tinktúra
½ litra vodky
cca 100 g roztla ených bobú
Dva týždne lúhova , precedi , nalia do flašti iek.
Sušené
plody môžeme použi na aj.
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