
Asclepias syriaca L. – glejovka americká 

Oddelenie: Magnoliophyta 

Trieda: Magnoliopsida 

Rad: Gentianales 

Čeľaď: Asclepiadaceae 

Zaradenie 

Invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

 

   
Fotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. 

 

Opis druhu 

Trváca bylina so sivasto chlpatou byľou, zvyčajne len málo rozkonárenou alebo 

nerozkonárenou, ktorá pri poranení roní bielu šťavu. Rastlina dorastá až do výšky 2 metre. Má 

hrubý dužinatý plazivý podzemok, z ktorého vyrastajú nové byle. Listy sú protistojné, 

podlhovasto vajcovité, celistvo okrajové. Na vrchnej strane sú tmavozelené hladké, na 

spodnej strane husto sivasto chlpaté. Druh kvitne v júni až júli voňavými ružovými kvetmi, 

ktoré sú sústredené do vrcholových okolíkov polguľovitého tvaru. Plody majú tvar 

podlhovasto vajcovitých mechúrikov, v ktorých sa vytvoria semená s dlhým bielym páperím. 

Rastlina je jedovatá. 

 

Pôvod 

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bola dovezená ako medonosná, ale aj okrasná 

rastlina.  

 



       
Fotodokumentácia: RNDr. Alžbeta Szabóová  Ing. Monika Farbiaková 

 

Ekológia 

Rozmnožuje sa generatívne (semenami, ktoré sa pomocou páperia ľahko šíria vetrom) aj 

vegetatívne (rozrastaním plazivého podzemku a tvorbou nových bylí).  

 

Rozšírenie v SR 

Je to skôr teplomilnejší druh, ktorý sa na Slovensku šíri najmä v južných oblastiach 

Slovenska, popri poliach, viniciach, vodných tokoch a cestách. 

 
 

 

Metódy odstraňovania 

Vhodným spôsobom odstraňovania je jeho pravidelné kosenie niekoľkokrát ročne, aby sa 

rastlina oslabila. Ak je zrealizované len jedno kosenie za rok, musí byť v období pred 

kvitnutím druhu, aby sa zabránilo prípadnému vytvoreniu semien a tým aj ďalšieho rozšírenia 

druhu.  

Druh sa môže aj zaorávať, ak rastie na okraji polí. Pri menších porastoch je účinné aj 

vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín. Vtedy je však potrebné odstrániť z pôdy celý 

podzemok, aby z ponechaného zvyšku rastlina opäť nevyrástla. 

Využíva sa aj chemické odstraňovanie postrekom prípravkom na ochranu rastlín 

(herbicídom), prípadne tzv. kombinovaný spôsob odstraňovania, kedy sa porast najprv pokosí 

a nanovo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom. 


