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СОЛОДЕЦЬ ГОЛИЙ (рос. солодка голая) — Glycyrrhisa glabra L.

  

На території колишнього СРСР росте в середніх та південних областях європейської
частини, на Кавказі, у Західному Сибіру, Середній Азії. Використовуються корені,
кореневі паростки. Корені містять глікозиди ліквіритин і гліциризин, цукрозу, глюкозу,
гіркоти, камеді, віск, аспарагін, крохмаль, білки, солі кальцію, магнію, сліди леткої олії. У
листях від 100 до 350 мг % вітаміну С. Як лікарська рослина, здавна застосовується
проти захворювання легень. Тепер — при адиссо-новій хворобі, виразці шлунку,
злоякісних пухлинах та застосовується в синтезі кортизону. У науковій медицині — при
захворюванні дихальних шляхів, як відхаркувальне, при запорах, як основа пілюль та як
компонент, який поліпшує смакові якості мікстур та трав'яних сумішей. Вживається при
отруєнні грибами, як засіб, благотворно діючий на обмін речовин і заспокоюючий болі.

  

Але при надмірному вживанні препаратів солодцю, гліциризин може порушити
електролітну рівновагу, привести до виникнення набряків. Східна медицина давно
оцінила солодець як гормональне. Між іншим, гліцеритинова кислота, що міститься в
корені солодця, використовується промисловістю як продукт для синтезу стероїдів.
Лікарі східної медицини настійно рекомендують солодець літнім та старим людям.

  

Застосовується солодець в 20-ти галузях промисловості. Порошок або екстракт кореня
вживається в виробництві безалкогольних напоїв, цукерок, як піноутворююче в
вогнегасниках, для вироблення чорнила, туші, акварельних фарб, взуттєвих кремів, для
друкування грошових паперів. Більше 85 % кореня солодцю, який здобувається в нашій
країні, експортується.

  

При коклюші п'ють відвар кореня солодцю в молоці, при хрипоті вживають порошок з
кореня. При виразці шлунка 1 столову ложку суміші подрібнених кореня солодцю, кореня
алтеї, трави чистотілу та квіток нагідок в співвідношенні: 1 : 2  2 : 3 на склянку води,
варять 1—2 хвилини, випивають 3 склянки на день. При хворобах печінки, кишок, нирок
беруть 2 столових ложки солодцю (кореня), 2 столових ложки листків шавлії, 3 смолових
ложки квіток нагідок. Беруть 2 столових ложки суміші, напарюють 15 хвилин у 500 мл
окропу і п'ють по 2 склянки на день. Цим напаром полощуть горло, рот при ангіні,
стоматитах. Під час квашення капусти, яблук, огірків кладуть в них дрібно порізані корені
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солодцю.
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