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€умах (оцтове дерево)
авторського сорту

<<|-1|сковий>>

! дендропарку <<[1еремо-
га> акл!матизований 6умах
(оцтове дерево) авторсько-
го сорту <<[-]!сковий)) виконуе
декоративцу роль _ це дуже
гарна у вс! пори роки а особ-
ливо вл!тку та п!зньо| осен!,
св!тлолюбна ! посухост|йка
рослина. в !кра|н! мо)}(на
знайти'. сумах волосистий
або оцтове дерево _ росте
на сухих, кам'янистих схи-
лах, в р!дких л|сах та узл!с-
сях' мох(е ви користовуватися
в полезахисних та протиеро-
з1йних насадженнях. !-{е за*
звичай чагарники або не-
велик! дерева, як! мо)куть
досягати висоти 1_10 ме-
тр!в. 8!дновлюеться рослина
нас!ннсвим ! вегетативним
!шляхом' даючи пневу по-
росль ! утворююни коренев!
в!дводки. 8исад>кують сумах
на ме)ках, бо дао по1ширену
поросль. 9ерез 2_3 роки !н-
тенсивно цв!те. .[обре пере-
носить моро3и до -20 "6'

Бзаеал! сул|,ах ёуэке ц|нна
рослцна з лиеёоносншглш,
л1карськшгстш ! гпехн!чнц-
м1ц влас!пцвос!пя[у1ц. його
використовують в кустарн!й

смаком. 3аотосовуеться в
турецьк|й кухн! для заправ-
ки салат!в, на (авказ! _ для
маринування !]]а[|]лика. [1ря-
н!сть, яку виготовляють 3
сумахи е одним з найсиль-
н!гших антиоксиАант!в, що
в)киваються в':жу тому ши-
роко пропауеться.

9к л!карська сцровцна
використовують листя сума-
ху дубильного, яке збирають
протягом л!та (нервень-сер-
пень) ! висушують у венти-
льованих прим!щеннях, або
в су1шарках при 4о45 "6. Ёе
мо)кна допускати намокання
сировини, у 3в'язку 3 тим, що
при цьому вимиваеться та-
н!н, який визначае його ц!н-
н!сть.

у нароён!й гоеёшцшн!
в)кивають наст!й листя при
отруонн1 недоброяк!сною
|жею, солями важких метал!в
! алкало'Ё!в, при проносах у
зв'язку з ентеритом, кол!том
(запаленн! товсто[ кишки),
при кровотечах' 3ахворюван-
нях жовчних гшлях!в, ревма-
тизм!, подагр|, парал!нах, як
ранозагоювальний, терпкий,
протиоп!ковий ! протизапаль-
ний зас16. 3овн!гшньо наст1й
листя використовують для
полоскань при запальних
процесах в поро)книн! рота !

горла'
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сумАх, со Рт ( п ! с ко ви1А>
А66р о,Ф., йёё,оз6.&,,' зёл9'.кц уп [ в : ё 6 а еа-

гпо[ кормпово[ 6азц з р!зномтан!гпншх прш-
роён шх | кул ьгпш вован |'х г+леёонос]в.

Раёцлло кохног1лу 6ёх<олярев! на сво!2
3е'|1ел ьн цх ё!ля нках вц рос'п ш,п ц <(кцл ц ]у]

пас1чнцка> з ллеёонос[в _ п'рав' кущ|в,
л!ан ! ёерев, як| кв!гпуло]пь у р!зн| ]пер-

гшк!рообробц! ! як ц!нну фар-
бувальну рослину.

,!о6ршй лугеёонос, який
цв!те у нервн! _ липн!. Ёа
один кв!тконос прил!тас в!д
50 до 100 бдк[л. ,[ерево в пе-
р!од цв!т!ння (потужно цде)
в!д роботи велико] к!лькост!
3адоволених бдх<!л.

[1истя' молод! в!ти та кора
стовбур!в багат! дубильними
речовинами 3 найб!льгдою
концентрац!сю п!д час бу_
тон!зац!]. (исла гшк!рка пло-
д!в вм!щус велику к|льк!сть
яблунно| та винно| кислот,
екстрактивн! реновини, еф!р-
н1 ол!|. 8 листках виявлен! га-
лова кислота (антиоксидант,
природна орган!нна сполука
з х!м!чними характеристика-
ми под!бними до гл!козид!в),
метиловий еф!р галово]
кислоти, мирицитрин (зни-
)куо оксидативне ура)кення
остеобласт!в, що потенц!йно
зупиняе розвиток остеопоро_
зи г!перкальц!ем![ та !нц.':их
захворювань) та |нш! флаво-
но'щи, тан!н, що мае ду6иль-
н! властивост! та в'ях<уний
смак, аскорб!нова кислота'

6умах або €умак _ спе-
ц!я з мелених яг!д одного з
вид|в сумаха червонувато-
бордового кольору з кислим

г,л!нц упроёовл< пас|нншцькоео сезону
]па 

'йох(уп'ь 
за6езпечц'пц 6ёхсолцн] с]го'!

кор[1лам'ц.
! ц!й сгпагпгп| вц ё!знае]песя про но-

вцй авгпорськшй (А. !. !7огпопальськоео)
сор]п меёоносно[ рослшнш - €умоах <<!1!с-

ковцй>>.




