zemědým lékařský
Fumaria officinalis L.
čeleď: zemědýmovité - Fumariaceae
             
synonyma  : Fumaria sturmii  

slovenský název : zemedym lekársky 
anglický název   : Common  Fumitory  
německý název  :  r  Echter Erdrauch  
lidový název  :  rutka  polní     ( používaný na Moravě )  

Původ druhu :  
Pochází ze Středomoří. (JIRÁSEK, STARÝ   1989) 

Areál rozšíření :  
Evropa,západní Asie,severní Afrika,Německo 
V ČR od nížin po podhorské oblasti         (PODLECH  2002) 

Popis rostliny :  
	druh jednoletý ,bylina 
	kořenový systém mělký                                                                            

lodyha tenká,často popínavá , kolem 30 cm vysoká
listy: střídavé, řapíkaté, dvakrát zpeřeně  dělené  s úkrojky dlanitě dělené v jemné podlouhlé čárkovité cípy  
květy: oboupohlavné,souměrné ,nachové v 10 –15 květých úžlabních hroznech,    kališní ušty 2, postranní dlouhé a zubaté,1 – 1,5 mm dlouhé, dvoupyské na bázi s tupou ostruhou. Kalich - dva vejčitě kopinaté lístky, koruna - 4 plátky 
	květenství hroznovité
doba květu  IV – X
plod – kulovitá, 2 – 3 mm široká nažka, semeno – kulovité, červenohnědé         (PODLECH D. 2002, PRIHODA A. 1973, JIRÁSEK V., STARÝ F.  1989)

Obsahové látky :  
alkaloidy (corydalin,protropin,bulbocapinin,dicentin,..), kyselina  fumarová, hořčiny, flaviody (KOBELÁŘ, ENDRIS  1981, PŘÍHODA  A. 1973)

Ekologie :   
Stanovištní podmínky : pole, úhory, zahrady, vinice, rumiště 
Podmínky růstu : písčitá půda 
Společenstva : těžiště rozšíření ve společenstvech řádu Secalietalia a Polygono-Chenopodietalia (diagnostický kruh svazu Fumario – Euphorbion ), řidčeji ve     společenstvech třídy Galio –Urticetae (HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988)

Význam a využití v praxi : 
 Zemědělský význam : plevelná rostlina
 Využití v lékařství : při bolestech žlučníku, nálev přímo z drogy- při zažívacích problémech 
využití v léčitelství : koupele(při vyrážkách kůže), příznivě ovlivňuje činnost jater, střev, žaludku, záněty moč.měchýře, ledvinové kameny,… ( PŘÍHODA A. 1973, PODLECH D.  2002)
                                                                                 
Zajímavosti :  
jedovatost + , ( C )
Proti zácpě se doporučuje podle lidového léčitelství  40 g suché natě, necháme vařit 5 minut v 1/4 l vody.Necháme ustát, scedíme a po 2 lžících podáváme po 3 hodinách.
Při „znečištění pleti „  se doporučuje šťáva z čerstvých rostlin  ( 50g zemědýmu ,30 g kořene smetánky ,30 g natě řebříčku ), šťávy se smísí  a podáváme 3x kávovou lžičku.
U nás je 5 planých druhů,které se používají jako droga. 
Jako droga se používá kvetoucí nať (Herba  fumariae), nepřekvetlá bez plodů. (PŘÍHODA A. 1973, HRSTKOVÁ H. , ŠEBÁNEK J.  2002)
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