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Rozchodnica ružová - Zlatý koreň 
Lat.: Rhodiola rosea (syn. Sedum roseom) 
 
Je jedinou adaptogénnou rastlinou, ktorá rastie na území 
bývalého Československa. Jej rozšírenie je veľmi široké. Dá 
sa kúpiť i na skalničkárskych výstavách. 

Vlastnosti: 
• je tučnolistá "huňatá" rastlina, rastúca v horách a na 

kamenných lúkach od strednej Európy cez Turecko 
• kvitne obvykle žlte, odkiaľ jej názov pochádza 
• má žlté a mäsité podzemky zlatej farby (odtiaľ názov 

"zlatý koreň", ktorá môže dosiahnuť hmotnosť až 0.9 
kg 

• listy sú prišedlé vajcovité až kopijnaté 

Požiadavky: 
• pre pestovanie vyžaduje v našich podmienkach 

slnečné stanovište 
• neznáša hladinu spodnej vody a zamokrené 

stanovište 
• najlepšie jej vyhovuje priepustná humusovitá zemina 

Rozmnožovanie: 
• semená vysievame na jar, prípadne na jeseň 
• po jarnom výseve klíči asi po mesiaci 
• pri vegetatívnom množení použijeme koncom leta 

silné odrezky tak, aby na každom odrezku boli puky 
- odrezky uložíme do nádoby so zeminou a 
ponecháme cez zimu v bezmrazivej miestnosti 

Účinky: 
• hlavnými obsahovými látkami sú flavonoidy (tricin a 

rhodionin), ďalej rosiridol a rosisidin, 
heteroglykosidy, steroidy ale i veľké množstvo 
organických kyselín napr. kyselina citrónová, vinná, 
jablčná, jantárová, gallová 

• tonizujúce účinky tejto rastliny sú známe na Altaji už 
viac ako 400 rokov 

• má pozitívny vplyv na astenické stavy po infekčných 
onemocneniach, intoxikáciach, fyzických a 
duševných traumách 

• aktivuje funkcie štítnej žľazy, ale zvyšuje aj krvný tlak 
• pri stavoch vyčerpania a nespavosti z nervozity prípravok z rhodioly upraví spánok, 

chuť do jedla a navodí i psychické ukľudnenie 
• pretože varením sa ničia účinné látky, je lepšie pripravovať nálev z práškovaného 

odrezku za studena, prípadne používať extrakt v 30% alkohole 
• u rhodioly je vhodné ju nepoužívať dlhodobo a nadmerne 


