durman obecný
Datura stramonium L.
čeleď: lilkovité – Solanaceae

synonyma: durman panenská okurka

slovenský název: durman obyčajný
anglický název: datura general
německý název: gemeiner stechapfel
lidový název:

Původ druhu: 
subtropická Severní Amerika (východ.USA a Mexiko) (Deyl 1964)

Areál rozšíření: 
u nás roztroušeně v teplých a zvláště v nejteplejších oblastech ( jižní Morava, Polabí,…) (Deyl 1964) 

Popis rostliny: 
	mohutná, rozkladitá, jednoletá bylina
	kořenový systém: vřetenovitý
	listy:velké, dlouze řapíkaté, v obrysu vejčité, na spodu klínovité, hrubě laločnatě zubaté na konci zašpičatělé, 20 cm dlouhé a 15 cm široké,tmavě zelené
	květy: jednotlivé v rozsochách větví nebo konečné, krátce stopkaté;kalich je vejčitě trubkovitý, 5-ti hraný až 45 mm dlouhý;koruna 5-8 cm dlouhá, nálevkovitá, bílé barvy, v poupěti je zřasená, s 5-ti ostře špičatými cípy
	květenství:
	doba květu: VI.- X.

plody: silně ostnitá až 5cm dlouhá mnohosemenná tobolka (některé odrůdy mají plody bez ostnů), pukající čtyřmi chlopněmi
	semena:ledvinovitá,tmavohnědá a dolíčkovaná, matná až 3,5 cm velká (Deyl 1964; Korbelář, Hendris 1985) 
                                      
Obsahové látky: 
Obsahují především alkaloidy (list i semeno až 0,5%), hlavně hyoscyamin, popřípadě atropin a skopolamin; mladší rostliny obsahují jen skopolamin; hyoscyamin převládá v době květu. (Korbelář, Hendris 1985)

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: rumiště, zahrady, vinice, u cest, na okrajích polí a zvláště v okopaninách 
Podmínky růstu: rostlina teplomilná,rozšířená hlavně v nejteplejších oblastech, neboť pro svůj rychlý vzrůst potřebuje vyšších teplot,miluje úrodné, dusíkem bohaté půdy
Společenstva: třída Chenopodietea, jména svazků Sisymbrion officinalis a Fumario-Eurphorbion, a v dalších ruderálních společenstvech. (Korbelář, Hendris 1985; Slavík 2000) 

Význam a využití v praxi: 
Zemědělský význam:plevelná rostlina v okopaninách i v obilninách
Průmyslové využití:nemá žádné průmyslové využití
Využití v lékařství, léčitelství, farmacii:látky obsažené v rostlině se využívají vnitřně jako antiastmatikum, spazmolytikum a parasymúpatikolytikum;užívají se při chronické astmoidní bronchitidě a při astmatu,adjuvantně se užívá durman u různých forem parkinsonského třesu.  (Deyl 1964; Korbelář, Hendris 1985)

Zajímavosti: 
Rod Datura zahrnuje okolo 25 druhů,pocházející se Severní Ameriky. Do Evropy se dostal ve 2. pol.16. století se španělskými mořeplavci.Okrasné druhy se používají jako solitéra do trávníků, do nádob pro chladnější místnosti. Květy pro různé aranžerské práce. Listy a semena (u některých druhů) se používají ve farmaceutickém průmyslu. List se sbírá v době květu.Ráno sbíraný má větší množství alkaloidů než sbíraný na večer. Suší se pokud možno rychle ve stínu. Při pozvolném sušení dochází ke ztrátám. Umělá teplota nesmí překročit 50°C.Získaná droga má slabě omamný pach a chutná nahořkle a slaně.Semeno se získává krátce před úplným dozráním seřezáváním tobolek. Droga je téměř bez zápachu. Odporně zapáchá teprve po rozetření. Má nahořkle olejnatou chuť.Pro farmaceutický průmysl se pěstuje v poslední době hlavně jihoamerický druh Datura metel  a habešská Datura inermis, protože mají větší obsah alkaloidů. (Deyl 1964; Korbelář, Hendris 1985; Hieke 1979)
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