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1. den - 22.11.2018 
9:00 – 9:30 – prezence 
9:30 – 11:00 – 1. blok přednášek 

 9:30- 9:45 + 5 min. diskuze  - Úvodní slovo ředitele výstaviště FLORA Olomouc - Ing. 
Jiří Uhlíř  

 9:50 – 10:05 + 5 min. diskuze - Léčivé rostliny a Mendelova univerzita v Brně - Ing. 
Helena Pluháčková, Ph.D. 

 10:10 – 10:25 + 5 min. diskuze  - Činnost spolku PELERO CZ v minulém období a jeho 
perspektivy z pohledu rozvoje pěstování LAKR - Ing. Blanka Kocourková, CSc., 
předsedkyně spolku 
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MZe. 
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 12:20 – 12:35 + 5 min. diskuze  Šlechtění odrůd LAKR, možnosti v ČR a ve světě - 
Doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Ústav zelinářství a květinářství ZF 
MENDELU Lednice, Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Zemědělský výzkum, spol. s r. o. 
Troubsko 
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Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Olomouc 
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rostlinolékařství, AF MENDELU Brno 
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systémech - Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a 
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9:30 sraz zájemců  o exkurzi na pracovišti genové banky v Olomouci: 
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Léčivé rostliny a Mendelova univerzita v Brně 
 

Helena Pluháčková 

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU v Brně  

 

Vážení kolegové,  

 

Rokem 2018 nás provází významná výročí, především vznik Československa a další výročí, 

která se založením samostatného státu úzce souvisí. 

Jde především o založení samostatných českých vysokých škol, mezi něž patří i současná 

Mendelova univerzita v Brně, původně Vysoká škola zemědělská. Je nejstarší samostatnou 

vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od 

roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na 

překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné 

Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.   

Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 

a svůj název si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské 

hospodářské akademie v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v 

novostavbě Zemského ústavu nevidomých v Brně Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou 

odborů: hospodářského a lesnického. Ve školním roce 1919/1920 byla zahájena výuka jen na 

hospodářském odboru, jehož pokračovatelem je současná Agronomická fakulta. 

Na hospodářském oboru vznikl již v roce 1919 původní Ústav produkce rostlin, jehož vedoucím 

byl profesor Josef Munzar, mimo jiné byl také prvním rektorem nově vzniklé Vysoké školy 

zemědělské. Ústav byl značně rozšířen pod vedením profesora Františka Chmelaře v roce 1926. 

Výuka a výzkum byly zajišťovány v rámci tzv. docentur v dnešním slova smyslu „odděleních“, 

v tu dobu již také na „docentuře“ léčivých rostlin pod vedením prof. Dr. Jana Macků a docentuře 

obchodních a průmyslových rostlin. Tato oddělení patřila k ústavu speciální výroby rostlinné. 

Na ústavu byla v tom období věnována pozornost budování laboratoří pro výzkum a především 

pro výuku studentů. Byly pořízeny bohaté sbírky preparátů a semen. Přehled o tom, jaké bylo 

v nejstarším období vzniku univerzity zaměření v oblasti léčivých rostlin, není v kronikách 

dohledatelné. Zajímavé je, že v roce 1926 obhájil v rámci docentury léčivých rostlin dizertační 

práci Dr. Jan Appl, jehož publikace jsou dodnes známy. V roce 1938 byla obhájena na ústavu 

disertační práce, ve které se řešily otázky kvality nažek olejopřadných typů lnu z hlediska užití 

v léčitelství. Autorem byl Ing. Jaroslav Písařík, který se později zabýval intenzivně výzkumem 
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speciálních plodin. Významným odborníkem v oblasti speciálních plodin byl také profesor 

František Chmelař. Jeho práce přispěly k zavedení některých nových plodin do pěstování, jako 

např. pěstování sóje, tabáku a travních semen. Především se však prof. Chmelař angažoval v 

oblasti semenářství. Byl předsedou mezinárodní semenářské komise - International Seed 

Testing Association. Po válce se ústav speciální rostlinné výroby zabýval především vydáváním 

studijních materiálů. V roce 1956 byla vytvořena nová katedra obecné výroby rostlinné a 

speciální rostlinná výroba se osamostatnila. Docentury (oddělení) byly rušeny a výuka 

probíhala ve třech částech jako Rostlinná výroba I., II., III. Léčivé aromatické a kořeninové 

rostliny spolu s technickými a speciálními plodinami tvořily právě Rostlinnou výrobu III.  

Garantem výuky, ale také výzkumu v této oblasti se stala na katedře speciální výroby rostlinné 

doc. Ing. Jiřina Vrzalová, CSc. Ve výzkumu se zaměřovala s celým kolektivem na otázky 

související s pěstováním lnu. Za rozhodující v oblasti léčivých rostlin lze považovat mimo jiné 

i také vydání celostátní učebnice Rostlinná výroba (I. – III.). Ve třetí části byla věnována 

pozornost vybraným druhům léčivých rostlin, především těm, které bylo možné pěstovat v 

rámci běžných osevních postupů na větších plochách. Jednalo se zejména o kozlík lékařský, 

proskurník lékařský, mátu peprnou, náprstník vlnatý, heřmánek lékařský, kmín kořenný a 

námel. V tomto období byl částečně věnován výzkum těmto plodinám. V šedesátých letech to 

byl především heřmánek lékařský, kde bylo cílem zjistit vliv mikroprvků na rozpadavost květu 

heřmánku po usušení. Tento výzkum proběhl ve spolupráci s firmou Leros. Později se na 

katedře v této oblasti věnovala pozornost otázkám výživy a hnojení náprstníku vlnatého. 

Výsledky výzkumu heřmánku a náprstníku byly zapracovány do celostátních pěstitelských 

metodik. Doc. Vrzalová byla od 60. let minulého století členem poradního sboru ministerstva 

zdravotnictví pro léčivé rostliny. Katedra rostlinné výroby byla také pravidelně přizvávána k 

jednání o tomto sektoru na ministerstvu zemědělství. Výzkum byl zaměřen na mátu peprnou, 

kde se řešily otázky výživy a vhodné vlhkosti půdy pro pěstování s ohledem na výnos a obsah 

silic. Lze říct, že výzkum zaměřený na léčivé rostliny nebyl vždy prioritou. Ve výzkumu byla 

intenzivní spolupráce se specializovanou botanickou zahradou, která byla řízena do roku 56. 

Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, poté přešla do zprávy lékařské 

fakulty. V 80. letech minulého století se výzkum na katedře rostlinné výroby také věnoval 

zavedení velkoplošného pěstování fenyklu obecného. V tom smyslu proběhly rozsáhlé polní 

pokusy na pozemcích zemědělské organizace v Hustopečích u Brna.Významným počinem v 

oblasti léčivých rostlin na katedře rostlinné výroby bylo pořádání mezinárodní konference 

„Rostlinné surovinové zdroje pro farmaceutický průmysl.“ Kromě katedry rostlinné výroby byl 

pořadatelem národní podnik Spofa. Konference se účastnily zástupci výzkumu z Německa, 
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Maďarska, Bulharska a dalších států střední Evropy. Tato konference se konala v červenci roku 

1989 a dá se říct, že nastartovala intenzivnější spolupráci ve výzkumu léčivých rostlin. Od roku 

90. se věnoval výzkum těmto druhům léčivých rostlin: pupalka dvouletá, parcha saflorová, 

pískavice řecké seno, heřmánek lékařský, z čehož je zřejmé, že se výzkum zabýval těmi druhy, 

které se pěstovaly v rámci specializovaných osevních postupů. Léčivé rostliny se postupně 

uplatnily také v grantových agenturách ČR jako je GAČR, NAZV apod. V rámci GAČR se řešil 

rozsáhlý projekt věnovaný ve své době velmi populárnímu druhu a to pupalce dvouleté. Na 

projektu spolupracovalo celá řada pracovišť a závěry z projektů byly publikovány i ve 

vědeckých pracích. Projekt v rámci NAZV byl věnován inovacím pěstitelských technologií 

vybraných druhů LAKR a podílela se na něm celá řada pracovišť. Koordinátorem byl 

výzkumný ústav pícninářský v Troubsku. Lze říci, že závěry tohoto projektu byly bezesporu 

základem šlechtění v tomto ústavu. V souladu s tímto projektem byla také zahájena rozsáhlejší 

činnost ve výzkumu kmínu kořenného, kterému se katedra rostlinné výroby věnovala 

intenzivně v 80. letech v rámci spolupráce se šlechtitelskou stanicí v České Bělé. Doc. Vrzalová 

je také spoluautorkou první pěstitelské metodiky pro kmín. V rámci NAZV byly získány další 

projekty pro pěstování kmínu, jako významné kořeninové a především tržní plodiny. 

„Kmínové“ projekty byly získány ještě dvakrát, jejich výsledky byly základem pro vydání 

inovované pěstitelské metodiky v roce 2008. V této souvislosti je vhodné připomenout, že na 

katedře rostlinné výroby, dnešním ústavu pěstování, šlechtění a rostlinolékařství, vznikl také 

spolek pěstitelů kmínu Český kmín.  

Za sto let existence Mendelovy univerzity se ve výzkumu léčivých rostlin podle našeho názoru 

odvedl nesmazatelný kus práce, vzešla z univerzity celá řada osobností, které se celoživotně 

věnovaly léčivým rostlinám. Úspěšnost práce, ústavu pěstování, šlechtění rostlin a 

rostlinolékařství agronomické fakulty MENDELU vždy závisela na účinné spolupráci s dalšími 

pracovišti, což je trend, který bychom měli nadále udržovat. 

 

Korespondenční adresa 

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. 

Mendelova univerzita AF ÚPŠRR, Zemědělská 1, 613 00 Brno-Černá Pole 

helena.pluhackova@mendelu.cz  
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Pestovanie liečivých, aromatických a koreninových rastlín na Slovensku 
 

1,2 Habán Miroslav, 2 Macák Milan, 1 Mistríková Ingrid 
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutické fakulta, Katedra farmakognózie a 

botaniky 
2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie 

 

Abstract:  

The aim of the paper is to evaluate the development of growing areas (ha) of medicinal, 

aromatic and spice plants in Slovakia, by evaluating their production (t) and yielding (t ha-1). 

The most cultivated medicinal plants in Slovakia in 2018 were milk thistle (Silybum marianum 

(L.) Gaertn., Asteraceae), ribwort plantain (Plantago lanceolata L., Plantaginaceae) and 

german chamomile (Matricaria recutita L., Asteraceae). A long-term goal in the production of 

medicinal, aromatic and spices plants is the targeted expansion of cultivation areas, with a 

simultaneous increase in the overall harvest and quality of the raw material suitable for the 

processing industry (food, pharmaceutical, cosmetic, etc.). 

Keywords: medicinal plants, growing area, production, yielding 

 

Úvod 

Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (LAKR) sú rozsiahlou skupinou rastlín s početným 

druhovým zastúpením. Z údajov IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody) vyplýva, že 

z približne 320 000 rastlinných taxónov má 21 000 potenciál liečivosti. Veľký záujem 

o suroviny z tejto skupiny minoritných rastlín nestačí pokryť ich potrebu zberom divo rastúcich 

druhov z voľnej prírody. V súčasnosti sa sprísňujú podmienky ochrany ohrozených druhov. 

Z tohto dôvodu sa LAKR získavajú zberom z pestovateľských plôch.  Rozvoj pestovania 

liečivých rastlín vo svete bol logickým dôsledkom veľkého dopytu po tomto sortimente. 

Významným faktorom v rozširovaní pestovateľských plôch LAKR je  zabezpečenie odbytu 

dopestovanej suroviny v trhovom prostredí pre potreby rôznych odvetví priemyslu 

(potravinárstvo, farmácia a pod.). 
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Metodika 

Vývoj pestovateľských plôch LAKR, ich produkcie v rokoch 2007 až 2017 boli použité 

podkladové údaje vybraných štatistických ukazovateľov: zberové plochy (ha), celková ročná 

produkcia (t) a priemerná úroda - úrodnosť (t.ha-1) podľa metodického postupu, ktorú 

pravidelne sumarizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (Rozborilová et al., 2017). Súpis 

plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju 2018 bol  zostavený z výsledkov 

spracovania výkazov Osev 3-01. Údaje o zberových plochách, celkovej ročnej produkcii 

a priemernej úrode boli získané zo štatistického zisťovania z Ročného výkazu o rastlinnej 

výrobe. Do spracovania boli zaradené registrované spravodajské jednotky 

s poľnohospodárskou prvovýrobou v rámci rastlinnej produkcie, ktoré obhospodarujú aspoň 1 

ha poľnohospodárskej pôdy alebo 0,1 ha špeciálnych plodín.  

 

Výsledky a diskusia 

Z aktuálneho stavu pestovania liečivých rastlín na Slovensku, vyplýva čiastočný nárast plochy 

osevu (ha), pestovateľských plôch (ha), produkcie (t) a úrodnosti (t.ha-1). Zo zberu údajov 

získaných od pestovateľov vyplýva, že najpestovanejšou liečivou rastlinou na Slovensku 

v rokoch 2013 až 2017  bol pestrec mariánsky (Silybum marianum (L.) Gaertn., Asteraceae) 

poskytujúci ako hlavnú surovinu na výrobu liekov a výživových doplnkov plod pestreca 

mariánskeho (Silybi mariani fructus).  Ďalej nasleduje skorocel kopijovitý (Plantago 

lanceolata L., Plantaginaceae) – list skorocelu kopijovitého (Plantaginis lanceolatae folium) 

a rumanček kamilkový (Matricaria recutita L., Asteraceae) – kvet rumančeka (Matricariae 

flos) a silica rumančeka (Matricariae aetheroleum). 

Celková plocha liečivých rastlín, vrátane aromatických v roku 2015 bola 2 588,83 ha.  

V porovnaní s rokom 2011, kedy bola plocha 1 369,51 ha (iba 0,096 % z ornej pôdy) dochádza 

na Slovensku k miernemu nárastu plôch s liečivými rastlinami (Rozborilová, 2015). V roku 

2016 bola celková zberová plocha liečivých rastlín (bez aromatických a koreninových rastlín) 

2 337,64 ha, s celkovou úrodou 2 558,8 t a priemernou úrodou (úrodnosťou) 1,09 t.ha-1. 

Najväčšie zberové plocha boli v Prešovskom kraji (971,77 ha), Nitrianskom kraji (519,89 ha) 

a Trenčianskom kraji (253,64 ha).  
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Tabuľka 1.  Zberové plochy a definitívna úroda liečivých rastlín v rokoch 2007 až 2017 (Zdroj: 

Štatistický úrad SR) 

Rok Zberová plocha 

(ha) 

Úroda (t) Úrodnosť (t.ha-1) 

2007 789,49 1 875,7 2,38 

2008 740,39 1 200,2 1,65 

2009 497,78 1 437,8 2,89 

2010 741,91 730,3 0,98 

2011 947,58 3 769,3 3,98 

2012 1 323,68 5 303,2 4,01 

2013  1 786,05 2 177,8 1,22 

2014 2 191,07  7 189,7 3,28 

2015 2 588,83 3 679,9 1,42 

2016 2 337,54 2 558,8 1,09 

2017 2 561,82 1 652,7 0,65 

 

V rôznych agroekologických podmienkach a pestovateľských oblastiach sa na ornej pôde 

pestuje  nechtík lekársky (Calendula officinalis L., Asteraceae), pre produkciu suroviny  kvet 

nechtíka (Calendulae flos), medovka lekárska (Melissa officinalis L., Lamiaceae ) – list 

medovky (Melissae folium), resp. vňať medovky (Melissae herba), mäta pieporná (Mentha x 

piperita L., Lamiaceae) – list mäty piepornej (Menthae piperitae folium), šalvia lekárska (Salvia 

officinalis L., Lamiaceae) – list šalvie lekárskej (Salviae officinalis folium), resp. vňať šalvie 

lekárskej (Salviae officinalis herba) a levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia Mill., 

Lamiaceae) – kvet levandule (Lavandulae flos).  Z drevín s liečivými účinkami sú najviac 

pestované rakytník rešetliakovitý (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) – plod rakytníka 

(Hippophae rhamnoides fructus) a baza čierna (Sambucus nigra L., Caprifoliaceae) – kvet bazy 

čiernej (Sambuci flos) a plod bazy čiernej (Sambuci fructus) a i.  

Na menších plochách sa pestujú hlavne echinacea purpurová (Echinacea purpurea /L./ 

Moench., Asteraceae) – vňať echinacey purpurovej (Echinaceae purpurae herba), dúška 

tymianová (Thymus vulgaris L., Lamiaceae) – vňať tymianu (Thymi herba), repík voňavý 

(Agrimonia procera Wallr., Rosaceae) – vňať repíka (Agrimoniae herba), ľubovník bodkovaný 

(Hypericum perforatum L., Hypericaceae) – vňať ľubovníka (Hyperici herba), rebríček 

kopcový (Achillea collina Becker ex Rchb., Asteraceae) – vňať rebríčka (Millefolii herba), 
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jastrabina lekárska (Galega officinalis L., Fabaceae) – vňať jastrabiny (Galegae herba), slez 

maurský (Malva mauritiana L., Malvaceae) – kvet slezu maurského (Malvae flos), divozel 

veľkokvetý (Verbascum densiflorum Bertol., Scrophulariaceae) – kvet divozelu (Verbasci flos) 

a i. 

 

Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus L., Cannabaceae). Na Slovensku od roku 2005 dochádza 

ku každoročnému poklesu pestovateľských plôch chmeľu, pričom v roku 2015 

obhospodarovali produkčné chmeľnice iba štyria pestovatelia v Trenčianskom kraji (PD 

Soblahov, PD Trenčianska Turná, PD Čachtice, PD Nemšová). Historicky najmenšia zberová 

plocha v roku 2015 bola 139,49 ha, čo je pri klesajúcom trende výmer chmeľníc a počtu 

pestovateľov (350 ha a 11 pestovateľov v roku 1999) v porovnaní s rokom 1993 (1 304 ha, 34 

pestovateľov) pokles celkových zberových plôch slovenských chmeľníc o 90,65 % (tab. 2). 

V roku 2018 sa bola vybudovaná nová chmeľnica o výmere 4 ha v PD Nemšová, pričom 

investícia dosiahla výšku 120 tis. eur. 

 

Tabuľka 2. (Plocha chmeľníc) a zberová plocha s úrodou jednoročných a starších chmeľníc 

v rokoch 2007 až 2017 (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

Rok Zberová plocha (ha) Úroda (t) Úrodnosť (t.ha-1) 

2007 (303,48)         293 294 1,00 

2008 (284,24)         272 329 1,21 

2009 (271,68)         229 249 1,09 

2010 (240,06)         236 205 0,87 

2011 (230,35)         228 209 0,92 

2012 (223,50)    221,18 224,01 1,01 

2013 (176,25)    173,93 178,10 1,02 

2014 (141,14)    141,14 181,60 1,29 

2015       (141,14)    139,49        94,00 0,67 

2016 (141,01)    141,01 188,9 1,34 

2017        (140,93)   140,93 104,1 0,74 

 

Tabak virgínsky (Nicotiana tabacum  L., Solanaceae) bol na Slovensku v minulosti 

hospodársky významnou, ekonomicky stabilnou technickou aromatickou rastlinou. 

Pestovateľské plochy sa pohybovali na úrovni 5 000 hektárov. Od roku 1993 dochádza 
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k pravidelnému poklesu zberových plôch a po zrušení dotačných stimulov pre pestovateľov v 

závere minulého storočia je pestovanie tabaku výrazne oslabené. Od roku 2010 sa prakticky 

tabak nepestuje, s výnimkou veľmi malých a experimentálnych plôch (tab. 3).  

 

Tabuľka 3. (Plocha výsadby) a zberová plocha s úrodou tabaku sušeného nefermentovaného 

v rokoch 2007 až 2017 (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

Rok Zberová plocha (ha) Úroda (t) Úrodnosť (t.ha-1) 

2007 (655,91)           856 390 0,73 

2008 (20,43)             10 1 0,67 

2009 (19,19)             19 2 0,11 

2010 (  14,57)               3 1 0,11 

2011 (16,41)             16 14 0,19 

2012  (D)              D D D 

2013 (23,28)             13 4 0,30 

2014 (D)              D D D 

2015  (12,34)        12,34  13,20 1,07 

2016 (D)          5,85 4,80 0,82 

2017              (D)              D D D 

Legenda:  D - dôverný údaj, ktorý sa podľa zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov nezverejňuje. 

Koreninová paprika (Capsicum annuum var. longum Sendtner  L., Solanaceae) a rasca lúčna 

(Carum carvi L., Apiaceae) sú  najviac pestované koreninové rastliny na Slovensku (obr. 1, 2 

a tab. 4). V minulosti sa na väčších plochách pestoval aj majorán záhradný  (Majorana 

hortensis Moench, Lamiaceae), hlavne v okresoch Nové Zámky, Komárno a Nitra. 
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 Obrázok 1 

 

Tabuľka 4. Zberové plochy a definitívna úroda koreninovej papriky v rokoch 2007 až 2017 

(Zdroj: Štatistický úrad SR) 

Rok Zberová plocha (ha) Úroda (t) Úrodnosť (t.ha-1) 

2007 151,60 181,0 1,19 

2008 104,71 87,0 0,83 

2009 60,33 73,0 1,20 

2010 65,25 97,0 1,49 

2011 48,49 48,0 0,98 

2012 26,95 50,9 1,89 

2013 36,31 52,0 1,43 

2014 42,42 71,6 1,69 

2015 67,99 98,4 1,45 

2016 29,10 58,00 1,99 

2017 24,45 46,50 1,90 
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Obrázok 2 

 

Ostatné koreninové (aromatické) rastliny sa v Slovenskej republike pestujú na menších 

plochách. Dôvodom je vyššia náročnosť na podiel manuálnej práce, nerentabilnosť pestovania 

a nízke realizačné ceny na trhu s týmito komoditami. Zo strany spracovateľov koreninových 

rastlín je veľký záujem aj o druhy, ktoré majú na Slovensku vhodné agroekologické podmienky 

pre pestovanie: fenikel obyčajný (Phoeniculum vulgare L., Apiaceae), koriander siaty 

(Coriandum sativum L., Apiaceae), bedrovník anízový (Pimpinella anisim L., Apiaceae), 

pamajorán obyčajný (Origanum vulgare L., Lamiaceae), bazalka pravá (Ocimum basalicum L., 

Lamiaceae) a ďalšie.  

Najväčšia pestovateľská plocha v období rokov 2007 až 2017 bola zaznamenaná v roku 2017 

(tab. 5).  

 

Tabuľka 5. Zberová plocha a definitívna úroda ostatných koreninových (aromatických) rastlín 

v rokoch 2007 až 2017 (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

Rok Zberová plocha (ha) Úroda (t) Úrodnosť (t.ha-1) 

2007 64,55 12,80 0,20 

2008 31,35 37,70 1,20 

2009 18,26 33,90 1,86 

2010 213,45 80,10 0,38 

2011 36,17 99,60 2,75 

2012 15,87 1,10 0,07 

2013 47,69 89,60 1,88 
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2014 36,93 41,60 1,13 

2015 6,95 108,50 15,60 

2016 48,73 527,50 10,82 

2017 245,91 345,70 1,41 

 

Záver 

V príspevku uvádzame vývoj zberových plôch (ha) liečivých, aromatických a koreninových 

rastlín v Slovenskej republike, zhodnotenie ich úrody (t) a úrodnosti (t.ha-1). Zo zberu údajov 

získaných od pestovateľov vyplýva, že najpestovanejšími liečivými rastlinami sú pestrec 

mariánsky (Silybum marianum (L.) Gaertn., Asteraceae), skorocel kopijovitý (Plantago 

lanceolata L., Plantaginaceae) a rumanček kamilkový (Matricaria recutita L., Asteraceae). 

V medziročnom náraste pestovateľských plôch napreduje levanduľa úzkolistá (Lavandula 

angustifolia Mill., Lamiaceae). Na Slovensku dochádza ku každoročnému poklesu 

pestovateľských plôch chmeľu, pričom sa plocha chmeľníc zastabilizovala na úrovni 140 ha. 

Najviac pestované koreninové rastliny v Slovenskej republike sú koreninová paprika 

(Capsicum annuum var. longum Sendtner  L., Solanaceae) a rasca lúčna (Carum carvi L., 

Apiaceae). Dlhodobým cieľom v produkcii liečivých rastlín je cielené rozšírenie 

pestovateľských plôch so súčasným zvýšením celkovej úrody a kvality suroviny vhodnej pre 

spracovateľský priemysel (potravinársky, farmaceutický, kozmetický a i.). 
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Genetické zdroje LAKR v ČR 
 

Kateřina Smékalová 
 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 
 
Abstrakt 

Péčí o genetické zdroje léčivých, aromatických a kořeninových rostlin je v rámci řešení “Národního 

programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity“ pověřeno 

olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. a Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v 

Lednici. V řádné kolekci je na obou pracovištích aktuálně zařazeno 1164 genotypů. Příspěvek 

stručně shrnuje standardní postupy používané při péči o české GZ LAKR a seznamuje 

s aktivitami a specifickými činnostmi, které práci s kolekcí doprovázejí. 

 

Klíčová slova: genetické zdroje rostlin, kolekce, konzervace, léčivé rostliny, aromatické 

rostliny, technická izolace, opylovatelé 

 
Úvod 

Péčí o většinu genetických zdrojů (GZ) léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) 

je v rámci řešení “Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin 

a agro-biodiversity“ (NPR) pověřeno olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. GZ řebříčku, křenu 

a lékořice jsou ale v péči Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici. 

V olomoucké části sbírky je v řádné kolekci GZ LAKR začleněno 72 rodů rostlin, které se 

v současnosti či minulosti používají či používaly v humánním či veterinárním léčitelství, jako 

koření k aromatizaci jídel, nebo k jiným účelům, např. barvení textilu. Některé rody v kolekci 

reprezentuje pouze jeden využívaný druh, u jiných rodů je druhové zastoupení pestřejší. 

V kolekci jsou soustředěny jak odrůdy, které byly vyšlechtěny a registrovány v ČR resp. 

Československu či zahraničí, tak některé rozpracované šlechtitelské materiály, staré krajové 

odrůdy i plané genotypy z různých lokalit na území ČR i ze zahraničí. Kolekce zahrnuje druhy 

jednoleté, dvouleté i vytrvalé, generativně i vegetativně množené, s odlišným habitem 

a různými pěstebními nároky – každá položka tak při pěstování, regeneraci, hodnocení 

i charakterizaci vyžaduje osobitý přístup. 

 

Metodika 

Způsob péče o GZ LAKR i dalších plodin je v hrubých rysech definován Rámcovou metodikou 

NPR (Holubec et al., 2017). Kolekce LAKR je ale botanicky, morfologicky, agrotechnicky, 
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chemicky i jinak tak různorodá, že dílčí postupy pěstování a množení jednotlivých položek jsou 

odlišné. Rámcová metodika však poskytuje podrobné pokyny týkající se způsobů získávání GZ, 

metod jejich konzervace (in situ, ex situ, on farm, in vitro, kryo), pasportních a popisných dat, 

poskytování vzorků uživatelům apod.  

GZ LAKR jsou na obou pracovištích uchovávány metodou ex situ, ale způsob práce 

s kolekcemi se v Olomouci a Lednici liší. Protože většinu olomouckých položek (917, tzn. 88 

%) řádné kolekce lze množit generativně, jsou po nutné regeneraci a multiplikaci konzervovány 

ve formě semenných vzorků, které jsou ukládány do genové banky (GB) ve VÚRV, v.v.i. 

v Praze. V Lednici je většina GZ uchovávána v polní kolekci, ačkoli některé genotypy řebříčku 

jsou v GB v Praze také uchovávány v semenné formě. Většina druhů v olomoucké části kolekce 

náleží mezi rostliny cizosprašné a hmyzosnubné, a proto jsou semena těchto GZ kvůli rizikům 

plynoucím z nežádoucí hybridizace získávána v podmínkách technické izolace s použitím 

hmyzích opylovatelů (Dušek et al., 2010). 

Hodnocení a charakterizace GZ rostlin je v souladu s mezinárodními zvyklostmi prováděno na 

základě morfologických, fenologických, hospodářských a jiných deskriptorů, které jsou pro 

tyto potřeby zpracovávány týmy odborníků. Většina druhů LAKR však patří mezi minoritní 

plodiny a k jejich hodnocení jsou používány národní klasifikátory – v současnosti jsou však 

zatím vypracovány jen pro 5 druhů (křen – Armoracia, měsíček – Calendula, levandule – 

Lavandula, bazalka – Ocimum, reveň – Rheum). Vytváření klasifikátorů pro druhy další je 

jednou z priorit současného NPR (Zedek et al., 2017). Hodnocení obsahu účinných látek, které 

u LAKR patří mezi nejvýznamnější hospodářské znaky, vychází z požadavků a metodik 

uvedených v Českém lékopisu (2009), případně dle metodik vycházejících ze státních 

oborových norem nebo metodik publikovaných v odborném tisku. 

 

Výsledky a diskuze 

Základ práce s kolekcí GZ LAKR, tedy shromažďování vzorků, jejich regenerace 

a multiplikace, hodnocení a charakterizace, evidence a poskytování uživatelům, zůstává 

v dlouhodobém horizontu stále stejný, mění se jen aktuální priority. Aktuální podoba NPR, 

vyhlášená na období 2018 – 2022, přímo navazuje na již dvacet let úspěšně trvající programy 

ochrany GZ pro výživu a zemědělství, a především na předchozí fázi pro období 2012 - 2017. 

V minulém období byl NPR zaměřen zejména na evidenci a bezpečnou konzervaci GZ, 

identifikaci a eliminaci duplicit a racionalizaci práce s GZ. Nový NPR se zaměřuje na 

vzrůstající potřebu hodnocení a charakterizace GZ, poznání genetické diversity a identifikaci 

zvláště cenných genotypů, zejména jako donorů různých znaků resistence (Zedek et al. 2017).  
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Do řádné kolekce GZ LAKR je v Olomouci aktuálně zařazeno 1045 položek, dalších 1481 

položek je zatím evidováno v tzv. pracovní kolekci a čekají na inventarizaci resp. další 

zpracování. Největší zastoupení v kolekci má kmín (139 položek), šalvěj (75 položek) a bazalka 

(67 položek). Příklady aktivit, které lze nějakým způsobem kvantifikovat, za posledních 5 let 

znázorňuje tabulka 1.  

 

Aktivita 2014 2015 2016 2017 2018* 
Počet položek zařazených v řádné kolekci 970 990 1026 1045 1045 
Z toho generativně množených (stále cca 88%) 851 871 899 917 917 
Počet položek v pracovní kolekci 1288 1359 1412 1481 1529 
Počet nově získaných GZ z ČR 28 50 19 55 30 
Počet nově získaných GZ ze zahraničí 33 33 34 16 18 
Vzorky předané uživatelům v ČR 22 15 38 10 10 
Vzorky předané uživatelům do zahraničí 21 0 1 37 53 
Počet položek regenerovaných generativně 50 40 50 64 51 
Počet položek regenerovaných vegetativně 13 42 22 5 45 
Počet vegetativně množených položek 
uchovávaných v polní kolekci 119 119 127 127 127 
Počet semenných vzorků předaných do GB 43 37 28 11 37 
Popisná data v IS celkem (počet ECN) 70 70 81 99 99 
Nově předaná data do IS (počet ECN) 0 0 58 18 0 
Popisná data získaná na pracovišti (počet ECN) 106 178 273 40 40 

Tab. 1: Přehled aktivit monitorovaných při řešení NPR v období 2014 - 2018 v olomoucké části 

kolekce LAKR; * údaje k 20. 10. 2018; IS = informační systém GRIN Czech 

 

V Lednici tvoří řádnou kolekci GZ řebříčku, křenu a lékořice celkem 119 genotypů a rozsah 

prováděných aktivit je tedy úměrně menší. Hodnocení a charakterizace GZ se tu však často 

stává předmětem bakalářských, diplomových i dizertačních prací.  

Mezi významné výsledky práce s GZ LAKR lze zařadit knihu kolektivu autorů – řešitelů NPR 

s názvem Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého 

šlechtění do roku 2000. I. polní a zahradní plodiny mimo ovocných dřevin, kde je celá jedna 

kapitola věnována odrůdám LAKR vyšlechtěných v ČR resp. v bývalém Československu. 

Dalším významným výsledkem je publikace Semena a plody vybraných druhů zelenin, 

léčivých rostlin a speciálních plodin, jejíž 2. díl je věnován právě semenům a plodům různých 

druhů LAKR. 

Protože z prostředků NPR lze financovat pouze základní péči o genofond, je dle Rámcové 

metodiky NPR doporučeno hradit náklady na další, doplňující činnosti související s GZ, z 
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jiných zdrojů např. výzkumných projektů. V letošním roce na olomouckém pracovišti končí 

projekty NAZV QJ1510160 – Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých 

a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových 

doplňků (2015 – 2018) a TAČR TH01030748 – Podpora čmeláků v krajině (2015 – 2018) a 

k řešení a financování byly u grantových agentur navrženy tři projekty nové. 

 

Závěr 

Řešení NPR a tedy i činnosti spojené s ochranou GZ LAKR byly jako součást Národního 

programu konzervace a využívání GZ rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu 

a zemědělství schváleny a Ministerstvem zemědělství ČR podpořeny k financování pro období 

2018 – 2022. Péče o GZ LAKR probíhá dle standardních, dlouhodobě používaných metodik a 

vzorky jsou poskytovány uživatelům v ČR i zahraničí. GZ LAKR slouží jako modelové plodiny 

i k řešení výzkumných projektů, při výuce na VŠ a k řešení studentských prací. 

 

Poděkování: Příspěvek vznikl s finanční podporou Národního programu konzervace 

a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity, MZe ČR 206553/2011-17253. 
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Odrůdy LAKR, přehled o stávajícím sortimentu a systémy kontroly odrůd 
v ČR 

 

Radmila Šafaříková 

Pracoviště Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

 

 

Označení „léčivé a kořeninové rostliny“ může zahrnovat velké množství botanických druhů, 

podruhů i odrůd.  

Podle situační studie Ministerstva zemědělství z roku 2017 byl v posledních třech letech 

zaznamenán nárůst pěstebních ploch LAKR. Jako významný druh je vedle kmínu kořenného a 

ostropestřce mariánského uváděn heřmánek lékařský, fenykl obecný, koriandr setý a jitrocel 

kopinatý.  

 

Uvedené informace zní poměrně pozitivně. Pokud však nahlédnete do současného seznamu 

registrovaných odrůd, naleznete zde jen několik odrůd kmínu a máku. Registrované odrůdy 

ostatních druhů byly z úředního seznamu vymazány. V současné době je pouze několik odrůd 

právně chráněno. 

Ve svém příspěvku se pokusím objasnit legislativní rámec registrace odrůd a ochrany práv 

k odrůdám s ohledem na LAKR. 

Co je účelem registrace odrůd? 

Registrace je podmínkou pro uznávání a uvádění do oběhu (obchodování) rozmnožovacího 

materiálu odrůd. 

Dle informací z databáze odrůd Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

(dále jen ÚKZÚZ) bylo v minulosti v registračních zkouškách zařazeno celkem 94 odrůd 51 

druhu, z toho 65 odrůd bylo registrováno.   

K pochopení současné situace v sortimentu odrůd LAKR je nutno se vrátit do doby před 

vstupem České republiky do Evropské unie.  
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Dle zákona 61/1964  o rozvoji rostlinné výroby, který platil vletech 1964 až 1996, se povinnost 

registrace vztahovala na všechny rostlinné druhy a podmínkou registrace byly zkoušky užitné 

hodnoty (v případě LAKR např. výnos hmoty a výnos drogy) a tzv. rejstříkové zkoušky 

(morfologický popis odrůdy). Z tohoto období pocházela většina registrovaných odrůd LAKR, 

mezi nimi i takové stálice jako odrůda měsíčku lékařského Plamen, meduňky lékařské Citra, 

máty peprné Perpeta, které byly v listině registrovaných odrůd zapsány 76 let. Příslušná 

vyhláška upravovala i kvalitativní požadavky na rozmnožovací materiál odrůd LAKR a jeho 

úřední kontrolu. 

Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin platil v období 1996 až 

2003 a ukládal povinnost registrace pouze v případě heřmánku pravého. Podmínkou registrace 

byly pouze zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti. Zkoušky užitné hodnoty, které byly 

zaměřeny především na obsahové látky, byly zrušeny. Důvodem byla silná interakce genotypu 

a prostředí, které, jak bylo prokázáno, vysoce ovlivňuje obsah drogy. U ostatních druhů LAKR 

byla registrace umožněna, ale jen na dobrovolné bázi. Požadavky na rozmnožovací materiál 

byly sníženy, do oběhu bylo možné uvádět i tzv. obchodní osivo. 

Současný zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin plně 

implementoval evropskou legislativu, která registraci odrůd LAKR neošetřuje a žádným 

způsobem nereguluje trh s odrůdami LAKR. Z tohoto důvodu bylo v roce 2017 vymazáno ze 

Státní odrůdové knihy posledních 26 registrovaných odrůd. V listině registrovaných odrůd 

nadále zůstávají odrůdy kmínu a máku, neboť tyto jsou z pohledu evropské legislativy 

považovány za zemědělské plodiny a uvádění jejich rozmnožovacího materiálu je ošetřeno 

příslušnými směrnicemi. V případě máku se však u všech registrovaných odrůd jedná o 

nízkomorfinové odrůdy využívané především v potravinářském průmyslu.  

Za kvalitu rozmnožovacího materiálu nyní plně odpovídá jeho výrobce. Kvalita produktu by 

měla být předmětem smlouvy mezi pěstitelem a zpracovatelem. 

Co je účelem ochrany práv k odrůdě?  

Šlechtění nových odrůd je dlouhodobý a většinou ekonomicky náročný proces, který je 

financován především z výnosů prodeje osiva, či sadby již vyšlechtěných odrůd. Vzhledem ke 

schopnosti rostlin se relativně snadno rozmnožovat může být investice a invence vložená do 

šlechtění znehodnocena neoprávněným využitím odrůdy. Ochrana práv k odrůdě je formou 

ochrany duševního vlastnictví zajišťující šlechtiteli – držiteli šlechtitelských práv výlučné právo 

k využívání chráněné odrůdy. Komerční využívání dalšími subjekty umožňuje držitel 

šlechtitelských práv licenční smlouvou, ve které, mimo jiné, specifikuje podmínky využívání 
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odrůdy a licenční poplatky. Stanovené poplatky mohou být významným zdrojem pro 

financování šlechtitelského procesu. 

Předpokladem udělení ochranných práv je zjištění, že odrůda je nová, odlišná, uniformní a stálá 

a má vyhovující název. V rámci příslušných zkoušek není většinou předmětem zkoumání obsah 

drogy, neboť, jak již bylo řečeno, je tento parametr silně ovlivněn podmínkami prostředí.  

Splnění požadavků na odlišnost, uniformitu, stálost a vhodnost názvu se posuzuje shodně, jak 

tomu bylo v případě registrace odrůdy. Novostí se rozumí omezená doba uvádění do oběhu 

před podáním žádosti o udělení ochranných práv. V případě národní ochrany je to na území 

České republiky maximálně 1 rok a pro trvalé kultury maximálně 4 roky. Příslušné zkoušky 

provádí a šlechtitelské osvědčení o ochranných právech vydává ÚKZÚZ. Osvědčení se pro 

odrůdy LAKR uděluje na dobu 25 let. Po celou tuto dobu musí být odrůda řádně udržována. 

V Evropské unii existují dva systémy ochrany práv k odrůdám - unijní systém a národní 

systémy jednotlivých členských států. Český i unijní systém ochrany práv k odrůdám umožňuje 

ochranu odrůd všech rostlinných druhů i jejich kříženců.  

Oba systémy jsou založeny na stejných principech, liší se pouze rozsahem ochrany. Unijní 

systém ochrany zaručuje držiteli šlechtitelského osvědčení ochranu práv k odrůdě na celém 

území EU. Národní systém ochrany zaručuje držiteli šlechtitelského osvědčení ochranu práv k 

odrůdě pouze na území státu, kde byla ochrana udělena. To znamená, že v ostatních státech lze 

odrůdu volně využívat.  

Vymáhat práva může jen držitel šlechtitelského osvědčení, nabyvatel licence nebo profesní 

organizace zastupující držitele. Řešení problémů souvisejících s ochranou duševního vlastnictví 

spadá do oblasti soukromoprávních vztahů a řeší je příslušné soudy, nikoliv ÚKZÚZ. Do 

kompetence ÚKZÚZ taktéž nespadá jakékoliv monitorování využívání chráněných odrůd, jak 

je to občas mylně chápáno.  

Šlechtitelé odrůd LAKR prozatím systém ochrany práv využívají minimálně. Od roku 1991, 

kdy bylo možné odrůdy na území České republiky právně chránit, byla udělena práva celkem 

12 odrůdám, z toho u 4 odrůd byla již ochrana ukončena, žádost o udělení ochrany je v současně 

podána pouze jedna.  

S obdobnou situací se můžeme setkat i v ostatních státech Evropské unie.  V některých státech 

jsou odrůdy LAKR ošetřeny legislativou pro okrasné druhy např. na Slovensku a ve Francii. 

V jiných státech, jako např. v Maďarsku, jsou národní legislativou upraveny kvalitativní 

požadavky na rozmnožovací materiál. Obecně však trh s rozmnožovacím materiálem není 
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regulován, neboť zpřísnění požadavků na národní úrovni většinou znevýhodňuje pěstitele a 

producenty konkrétního státu proti pěstitelům a producentům ostatních členských států.   

 

Korespondenční adresa 

Ing. Radmila Šafaříková 

Pracoviště Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 65606 Brno 

radmila.safarikova@ukzuz.cz 
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Šlechtění odrůd LAKR, možnosti v ČR a ve světě 
 

Jarmila Neugebauerová1, Karel Vejražka2 

 
1Ústav zelinářství a květinářství ZF MENDELU Lednice 

2Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko 
 
Abstrakt 

Příspěvek je věnován historii šlechtění léčivých, kořeninových a aromatických rostlin (LAKR) 

na území České republiky. Hodnotí aktuální situaci v odrůdové skladbě v ČR a zahraničí, 

zabývá se uplatnitelnými druhy a šlechtitelskými postupy, které mohou být při šlechtění LAKR 

použity. 

 

Klíčová slova 

Léčivé rostliny, kořeninové rostliny, aromatické rostliny, šlechtění, odrůdy 

 

Úvod 

Situace s odrůdovou skladbou léčivých, aromatických a kořeninových rostlin je aktuálně 

neuspokojivá. Šlechtění je omezeno na několik málo druhů a odrůdy léčivých rostlin 

nepodléhají povinné registraci dle zákona č. 219/2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin. Ve svém důsledku se tak snižuje i kvalita většiny pěstovaných LAKR. 

Šlechtitelská práce a spolehlivý výchozí pěstební materiál je základem úspěšného pěstování 

této skupiny užitkových rostlin. 

 

Metodika 

Informace publikované v článku byly získány z literatury uvedené v seznamu a na základě 

praktických zkušeností autorů. 

Tematicky byla problematika šlechtění odrůd LAKR rozdělena do 6 podkapitol: historie, 

legislativa, metody, ekonomika, odrůdy v ČR a zahraničí, tradiční a uplatnitelné druhy.  

 

Výsledky a diskuze 

 

1. Historie  

Šlechtění léčivých, aromatických a kořeninových rostlin začalo na území Rakousko-Uherska  

již před první světovou válkou ve Zbuzanech a Kornneuburgu. 



27 
 

První mezirodové křížení bylo použito doktorem J. Applem ve dvacátých letech minulého 

století.  

Nejstarší úřední listina o odrůdách, které byly povoleny k pěstování a rozmnožování, pochází 

z roku 1941 a je v ní uvedeno 14 rodů léčivých, aromatických a kořeninových (kořenných) 

rostlin. Největší zastoupení (7 odrůd) má kmín. 

Nejvýznamnější osobností poválečných let a především v letech šedesátých a sedmdesátých, 

v oblasti šlechtění léčivých a kořeninových rostlin, byl Ing. Miloš Chládek. Je autorem odrůd 

´Robusta´ proskurníku lékařského, ´Aroma´, ´Lemona´  a ´Mixta´ tymiánu obecného, ´Pikanta´ 

saturejky zahradní a ´Pálava´ levandule. Polyploidizaci využil pro šlechtění heřmánku 

´Pohořelický´. 

Významnou šlechtitelskou osobností, kromě Ing. M. Chládka, byl od padesátých let minulého 

století také Josef Traxl působící v Libochovicích. Vyšlechtil více než 13 odrůd a dalších odrůd 

byl spoluautorem, například kozlíku lékařského ´Trazalyt´.  Z Libochovic pocházejí také 

odrůdy bazalky pravé ´Ohře´, ´Litra´, řepíku lékařského ´Topas´ a další, vyšlechtěné 

v šedesátých až devadesátých letech. František Procházka je autorem neopadavých odrůd 

kmínu kořenného (´Ekonom´, ´Prochan´ aj.) z pracoviště v České Bělé. (12, 19) 

Kniha Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého 

šlechtění do roku 2000 (I. polní a zahradní plodiny mimo ovocných dřevin) editovaná 

Vojtěchem Holubcem je katalogem podávajícím unikátní informace o odrůdách. V sekci 

léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) jsou uvedeny a popsány odrůdy 

zapsané v listinách povolených odrůd již od roku 1941.  

Je zde popsáno 121 odrůd 47 rodů. Nejširší zastoupení, se sedmi odrůdami, má opět kmín 

kořenný. (20) 

V roce 2000 bylo ještě možné konstatovat, že šlechtění LAKR probíhá na pracovišti Seva Flora 

ve Valticích (Martin Grbavčic), Agrogen Troubsko (Ing. Jarmila Mikolášková), na oddělení 

genových zdrojů VÚRV Praha v Olomouci (Ing. Karel Dušek) a na pracovišti bývalé firmy 

Galena Opava (Ing. Irena Spitzová). (19) 

 

2. Legislativa 

V posledních desetiletích proběhla poměrně významná změna v systému registrace a ochrany 

odrůd. Registrovány mohou být nyní odrůdy - druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., o 

stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb. (dále jen 

„druhový seznam“). Při pohledu do druhového seznamu je patrné, že plodiny LAKR nejsou 

zastoupeny téměř vůbec (mimo kmínu, máku apod.). Odrůdy léčivých rostlin nepodléhají 
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povinné registraci dle zákona č. 219/2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 

rostlin. Možným způsobem ochrany duševního vlastnictví k odrůdám rostlinných druhů je 

jejich ochrana podle Zákona č. 408/ 2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin. Tento zákon, 

kromě vlastní ochrany odrůdy, definuje mimo jiné i systém náhrad za použití farmářského osiva 

pro seznam stanovených druhů. Tyto náhrady pak vybírá Družstvo vlastníků odrůd. Ani v tomto 

seznamu ale LAKR nejsou, takže u nich nelze používat farmářská osiva. Zákon o osivu a sadbě 

se vztahuje na druhy uvedené v Druhovém seznamu. Souhrnně lze říci, že ochrana odrůd LAKR 

je v současném systému minimální a těžko vymahatelná. Trh s jejich osivy je minimálně 

regulovaný legislativou a do jisté míry si může každý prodávat cokoli. Zajímavou možností 

ochrany odrůd LAKR tak může být registrace ochranné známky v podobě textu, grafiky anebo 

jejich kombinace vztahující se k materiálu dané odrůdy. Tento způsob je časově nenáročný a 

z obchodního hlediska je tato ochrana poměrně dobře vymahatelná.  

 

3. Metody 

Při šlechtění nových odrůd je třeba znát biologickou charakteristiku daného druhu. 

Z genetického a šlechtitelského hlediska rozdělujeme odrůdy na několik typů. Tyto typy 

částečně korespondují s typem sprášení druhu. Existují však druhy, u kterých můžou být odrůdy 

několika typů současně. Základními typy odrůd jsou klon, linie, hybrid a populace.  

Odrůdy – klony nalezneme převážně u vegetativně množených rostlin, které jsou většinou 

cizosprašné. Tyto odrůdy nemají téměř žádnou vnitroodrůdovou genetickou variabilitu. Tento 

typ odrůd je tedy homogenní, avšak většinou silně heterozygotní. Typickými příklady takových 

odrůd jsou odrůdy máty peprné nebo odrůda ´Robusta´ medvědice lékařské.  

Odrůdy - linie nalezneme převážně u samosprašných rostlin. Jedná se totiž o potomstva jedné 

rostliny (linie), resp. několika velmi podobných rostlin lišících se jen v několika málo znacích 

(izolinie). Tyto odrůdy tedy mají jen minimální vnitroodrůdovou genetickou variabilitu. Tento 

typ odrůd je tedy homogenní jako klony, ale je zároveň homozygotní. Tato skutečnost plyne ze 

skutečnosti, že s každou generací samoopylení se podíl heterozygotů sníží o 50 %. Při šlechtění 

LAKR se s tímto typem odrůd běžně nesetkáváme. 

Odrůdy – hybridy nalezneme u samosprašných i cizosprašných rostlin. Jedná se o křížence 2-4 

rodičovských komponent. Je třeba zajistit „neprášení“ samičích rostlin, které se následně sklízí. 

Tyto typy odrůdy jsou homogenní a silně heterozygotní. Silná heteroze je využívána pro 

maximalizaci výnosu v F1 generaci. Následné generace osiva svůj výkon rapidně ztrácejí. 

Specifikem je udržování rodičovských komponent (linií) pro křížení, nikoliv samotné odrůdy 
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jako u ostatních typů. Typickým zástupcem takových odrůd je odrůda ´Robusta´ proskurníku 

lékařského. 

Odrůdy – populace nalezneme u cizosprašných rostlin. Samosprášením, resp. křížením mezi 

blízkými příbuznými dochází k výrazné inbrední depresi. Příčinou je vznik homozygotních alel. 

Populace jsou heterogenní a zároveň heterozygotní. Pokud do populace nezasáhne selekce, 

mutace, migrace, tak dochází jen k rekombinacím a podíl genů v dané populaci zůstává 

neměnný.  

Z výše uvedených příkladů druhů k jednotlivým typům odrůd je zřejmé, že některé druhy 

mohou mít více typů odrůd. Proto i zvolení vhodného typu plánované odrůdy je dalším 

stavebním kamenem šlechtitelské procesu. Vodítkem, ale jen částečným, může být typ odrůdy, 

který zvolila konkurence u své komerčně úspěšné odrůdy.  

U většiny LAKR lze předpokládat, že budou odrůdy typu populace.  

Základními metodami šlechtění jsou individuální a hromadná selekce. Obě tyto metody jsou 

základem pro každý šlechtitelský program. V případě individuální selekce vybíráte 

nejvhodnější rostliny, v případě hromadné selekce odstraňujete nevhodné rostliny. Selekci lze 

využít u všech typů rostlin – samosprašných i cizosprašných. U cizosprašných rostlin je vhodné 

provádět selekci před začátkem produkce pylu. Metody nelze použít v umělých podmínkách 

pěstování. U jednoletých cizosprašných druhů má větší význam selekce před kvetením. U 

víceletých je možné dělat selekci i po kvetení a pro sklizeň semen použít až kvetení 

v následujícím roce. (10) 

Na začátku šlechtění by si každý měl udělat zhodnocení svého plánu, který by mohl mít 

následující body: 

1. Výběr plodiny, 

2. definice problému, 

3. situace, trendy a postupy ve šlechtění dané plodiny, 

4. trendy vývoje plodiny/sektoru na 20 let dopředu, 

5. situace v aktuálním sortimentu odrůd dané plodiny, 

6. zhodnocení ekonomického potenciálu dané plodiny na různých trzích, 

7. zhodnocení možností pracoviště – metody a přístroje, 

8. zhodnocení personálních kapacit, 

9. zhodnocení ekonomické náročnosti základního schématu šlechtění. 
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4. Ekonomika  

Šlechtění nových odrůd u majoritních a minoritních plodin je ekonomicky i časově velmi 

náročnou záležitostí. Návratnost vložených investic je přímo závislá na uplatnění odrůdy na 

pěstebních plochách a době její životnosti. 

Výše nákladů na vyšlechtění nové odrůdy je funkcí délky šlechtění, rozsahu šlechtitelského 

materiálu, počtu sledovaných a selektovaných znaků. Celkové roční náklady na vývoj nových 

odrůd polních plodin, zeleniny a ovoce jsou v České republice odhadovány na 300-320 miliónů 

korun. Podmínkou úspěšného šlechtitelského týmu velkoobjemových plodin je doplnění 

šlechtitelského týmu o fytopatologa, chemika/potravináře a v neposlední řadě i molekulárního 

genetika.  

Výhodou velkoobjemových plodin je skutečnost, že pro novou odrůdu není ve většině případů 

nutné vyvinout vlastní technologii pěstování a je možné využít stávající. Mezi další výhody 

patří poměrně kvalitní popis genových zdrojů, široký zájem aplikovaného výzkumu na poli 

molekulárních technik a vysoký potenciál ploch pěstování.  

Minoritní plodiny jsou charakteristické menším počtem odrůd, někdy pak i absencí odrůdy na 

trhu. Šlechtitelský program minoritních druhů je charakteristický menšími rozsahy výchozích 

kombinací (rámcově o řády méně než u velkoobjemových plodin), pouze standardními testy na 

odolnost vůči chorobám a škůdcům (nejvážnější patogeny) a v některých případech základními 

testy výnosu a kvality.  

Hrubým odhadem se při této redukci rozsahu můžeme dostat na náklady asi 1% (tj. asi 277 000 

Kč) v porovnání s náklady šlechtění ozimé pšenice. Pokud bychom ekonomickou úvahu 

ukončili v tomto bodě, dojdeme k závěru, že ekonomika šlechtění minoritních druhů je 

zajímavou a lukrativní záležitostí. Do nákladů je však nezbytné zahrnout i další činnosti 

(studium genových zdrojů, vývoj technologie pěstování nové plodiny, podpora realizace 

sklizených produktů), které jsou pro úspěšné šlechtění a následné uplatnění minoritních plodin 

nezbytné.  

 

5. Odrůdy v ČR a v zahraničí 

Odrůdový úřad společenství (CPVO) spravuje systém odrůdových práv v rámci EU. Uděluje 

práva duševního vlastnictví pro nové odrůdy rostlin, která jsou platná v zemích EU po dobu 25 

let (v případě určitých druhů brambor, vinné révy a stromů 30 let). (18) 

Příklady počtu odrůd vybraných druhů jsou uvedeny v Tabulce 1.  

V databázi CPVO jsou společně zařazeny druhy okrasné i užitkové, proto je v přehledu 

v případě Salvia officinalis a Mentha x piperita uveden příklad odrůd používaných jako léčivé. 
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Mimo CPVO je pro Calendula officinalis uznanou odrůdou pro léčivé účinky ´Erfurter 

Orangefarbige´, další odrůdy registrované jako okrasné lze použít jako léčivé, pokud je barva 

jazykovitých květů oranžová až žlutooranžová. Ideální odrůdou se zmnoženými jazykovitými 

květy byla odrůda ´Plamen Plus´, dnes mimo registraci.  

Mezi právně chráněné odrůdy ostropestřece je v Německu zapsána odrůda ´Sylbina’ PHASA.  

 
Tabulka 1 Vybrané příklady odrůd dle CPVO 
 

druh počet 
odrůd 

LAKR země  typ registrace ukončená 
registrace 

Salvia officinalis 34 Extrakta NL COM (Comercial 
Registers) 

 

  
 

Iulica RO   * 

  
 

Krajová SK   * 

  
 

Bona PL   * 

  
 

De 
Rasmirestri 

RO   * 

Carum carvi 84 Kumina K 
1082 

HR Croatia NLI (National 
Lists) 

 

  
 

Kamín CZ PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

  
 

Aprim CZ NLI (National 
Lists) 

 

  
 

Konczewicki PL NLI (National 
Lists) 

 

  
 

Prochan NL NLI (National 
Lists) 

 

  
 

Luban CZ NLI (National 
Lists) 

 

Mentha x piperita 29 Kristinka SK NLI (National 
Lists) 

 

  
 

Multimentha SK   * 

  
 

Mentola SK   * 

  
 

Perpeta SK   * 

  
 

Mitcham NL COM (Comercial 
Registers) 

 

Calendula 
officinalis 

60 Plamen SK   * 

Matricaria recutita 36 Lianka QZ European 
Union 

PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

Plantago 
lanceolata 

10 Famalicão QZ European 
Union 

NLI (National 
Lists) 

 

Silybum marianum 28 Tevadian CZ PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

  
 

Tevasil CZ PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

  
 

Fonda 2007-
Sd 

QZ European 
Union 

PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 



32 
 

Agrimonia 
eupatoria 

3 Topas NL COM (Comercial 
Registers) 

 

Agrimonia procera 1 Magna QZ European 
Union 

PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

Borago officinalis 13 Spruce GB United 
Kingdom 

PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

  
 

Movera ES Spain NLI (National 
Lists) 

 

  
 

Penny GB United 
Kingdom 

PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

  
 

BfS Star GB United 
Kingdom 

PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

  
 

Bonbor GB United 
Kingdom 

PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

Oenothera biennis 2 Anothera DE Germany PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

  
 

Bienala CZ PBR (Plant 
Bereeders Rights) 

 

 
6. Tradiční a uplatnitelné druhy 

 
Mezi tradiční a uplatnitelné druhy léčivých rostlin mohou být zařazeny taxony uvedené 

v tabulce 2. Z čeledi Fabaceae jsou uvedeny čičorka pestrá (Securigera varia), úročník bolhoj 

(Anthyllis vulneraria), pískavice řecké seno (Trigonella foenum –graecum), z čeledi Asteraceae 

měsíček lékařský (Calendula officinalis) a ostropestřec mariánský (Silybum marianum). 

Dalšími druhy jsou jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata, Plantaginaceae), kopr vonný 

(Anethum graveolens, Apiaceae), šalvěj lékařská (Salvia officinalis, Lamiaceae), brutnák 

lékařský (Borago officinalis, Boraginaceae), černucha setá (Nigella sativa, Ranunculaceae) a 

pupalka dvouletá (Oenothera biennis, Onagraceae). (1) 

Z hlediska užitkové části, se jako léčivá rostlina pro nať pěstuje šalvěj a brutnák, výjimečně i 

úročník. Čičorka je předmětem výzkumu z hlediska využití nati jako zdroje kardioaktivních 

glykosidů. Pro list se pěstuje jitrocel, ale také šalvěj, pro květy/květenství úročník a měsíček, 

může být sbírán i květ brutnáku. Plody/semena jsou předmětem sklizně u většiny významných 

druhů léčivých a kořeninových rostlin, tedy pískavice řeckého sena, ostropestřece, kopru, 

brutnáku, černuchy a pupalky. U kopru je momentálně hospodářsky významnější sklizeň nati 

nebo listů než plodů. 

Ideotypem pro čičorku pestrou je rostlina s málo poléhavým růstem na rozdíl od odrůdy 

´Eroza´, s velkým množstvím kvetoucích lodyh a vysokým obsahem kardenolidů a flavonoidů. 

(2, 13) Stejně i úročník bolhoj by měl mít převážně vzpřímený růst, bohaté a vyrovnané kvetení, 

odolné proti změnám barvy při sušení a s vysokým obsahem tříslovin a saponinů. Ideotyp 

pískavice řeckého sena jsou rostliny odolné proti poléhání, s rovnoměrným zráním lusků a 
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vysokým počtem semen v plodech, obsah slizů by měl být vyšší než 6,0 při stanovení čísla 

bobtnavosti podle Českého lékopisu 2009. 

Charakteritika ideotypu měsíčku lékařského je dána vzpřímeným růstem, bohatým větvením 

s koncovými květenstvími ve stejné horizontální rovině, barva jazykovitých květů sytě 

oranžová, jazykovité květy zmnožené do více kruhů, obsah flavonoidů v květenství je vyšší než 

0,4 %. (14) Ostropestřec mariánský je pěstován pro plody-nažky, rostliny ostropestřece odolné 

proti Botrytis cinerea, Cladosporium, Septoria a Fusarium, s bohatým větvením výškově 

vyrovnaných rostlin, rovnoměrným dozráváním a s plody a vysokým obsahem látek 

silymarinového komplexu a oleje jsou charakteristikami ideotypu. (15) Ideotypem jitrocele 

kopinatého je rostlina s bohatou růžicí listů, dobrou regenerační schopností a obsahem 

slizových látek nad 6,0 (stanoveno relativně číslem bobtnavosti). Ideotyp kopru vonného je 

jedinec odolný proti Puccinia spp., s hustým olistěním v případě použití pro nať a list, pokud 

se sklízí plody, pak s vyrovnaným dozráváním plodů. V případě použití jako zdroje pylu a 

nektaru pro hmyz, pak větvení a pravidelné kvetení. Ideotyp šalvěje lékařské je dobrá odolnost 

proti vymrzání, vzpřímený růst, vyrovnané kvetení a vysoký obsah silice (minimálně 10 ml.1kg-

1), s nízkým zastoupením alfa-thujonu v silici. Pokud se z brutnáku lékařského sklízí nať 

(výjimečně květy) pak ideotypem rostliny je vzpřímený růst a rovnoměrné nakvétání. Hlavní 

sklizňovou částí jsou plody obsahující olej s GLA kyselinou. Pro sklizeň plodů je zásadní jejich 

nestejnoměrné zrání a samovolné vypadávání. Ideotypem je tedy jedinec se vzpřímenými 

větvemi, rovnoměrným nakvétáním a cípy kalichů uzavírajícími tvrdky. U černuchy je 

nejvýznamnější rovnoměrné zrání plodů a semen s vysokým obsahem silice a nízkým obsahem 

alkaloidů. Ideotypem pupalky dvouleté je především bohaté větvení a rovnoměrné dozrávání 

plodů a případně i uzavřené plody, které zabrání vypadávání semen. 

Pro výběr šlechtitelského postupu tradičních a uplatnitelných druhů je zásadní informace  

o způsobu jejich opylování ty jsou uvedeny v tabulce 2. 

 
Tabulka 2 Opylovací poměry tradičních a uplatnitelných druhů  
 

druh opylovací poměry lit. zdroj dle seznamu 

brutnák lékařský (Borago officinalis) cizo i samosprašný 3  
cizosprašný 8 

černucha setá (Nigella sativa) cizosprašná 6 

čičorka pestrá (Securigera varia) samo částečně 
cizosprašná 

4 

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) cizosprašný 8 

kopr vonný (Anethum graveolens) cizosprašný 7 

měsíček lékařský (Calendula officinalis) spontánně samosprašný 3 
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cizosprašný 9 

ostropestřec mariánský (Silybum marianum) cizosprašný 9  
převážně samosprašný s 

neznámým poměrem 
cizosprašnosti 

16 

pískavice řecké seno (Trigonella foenum-
graecum) 

cizosprašná 4 

pupalka dvouletá (Oenothera biennis) cizosprašná, částečně 
samosprašná 

7 

šalvěj lékařská (Salvia officinalis) cizosprašná 8 

úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) samosprašný, částečně 
cizosprašný 

5 

 
cizosprašný 4 

 
Závěr 
 
Úspěšnými odrůdami LAKR budou odrůdy, které budou pěstovatelné v ekologickém 

zemědělství. Nová odrůda musí mít rozumný poměr nákladů na její vyšlechtění a potenciálních 

výnosů z jejího prodeje za střední dobu (10-15 let) její životnosti. Tento poměr, bez zahrnutí 

nějaké formy státní subvence, bývá poměrně tristní a z něj vyplývá i nynější situace 

v odrůdovém sortimentu LAKR. Úspěšné odrůdy by měly mít více způsobů/účelů uplatnění. 

Potenciál odrůd LAKR může být v oblasti různých dotačních titulů (např. úhory a různé typy 

biopásů – třeba kvetoucí kopr), kde je sice malé zastoupení LAKR ve směsích, ale celkové 

množství směsí je velké. Dalším rostoucím odvětvím bude použití LAKR v krmných směsích 

v různých formách – plody (ostropestřec, kmín), květy (měsíček) nebo nať (jitrocel). Tento typ 

nových směsí bude podporovat fyziologické procesy zvířat a může omezit používání některých 

léčiv (např. kokcidiostatik u drůbeže). LAKR mohou mít širší význam v oblasti průmyslového 

zpracování (extrakty) a v okrasném zahradnictví.  
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Pod pojmom „zelené korenie“ rozumieme rastliny, ktoré sú pestované alebo zbierané v prírode, 

a používajú sa na ochutenie a vylepšovanie jedál. Používa sa nadzemná časť (listy, kvety, celá 

vňať) v čerstvom stave, ale aj sušená mrazená alebo inak konzervovaná (Lánská, 1999). 

Korenie okrem spestrenia stravy, pozitívne vplýva na zdravie, napr. na trávenie a vstrebávanie 

látok z potravy (Opara a Chohan, 2014).  

Používanie zeleného korenia má dlhú tradíciu, avšak podobne ako pri ostatných 

zložkách potravy, podlieha jeho konzumácia trendom v stravovaní. Spotreba sa napríklad 

znížila v čase, keď trh zažíval boom dovozu rôznorodých druhov exotických korení. Dnes 

spotreba zasa naopak stúpa. Použitie zeleného korenia korešponduje napr. s trendom používania 

čerstvých surovín, trendom objavovania tradičných jedál, postupov a receptov, trendom záujmu 

o novinky v oblasti gastronómie, ale aj s trendom lokálnej výroby a spotreby. Napríklad v rámci 

ekologickej produkcie v kategórii Byliny/ koření sa v roku 2015 až 92 % produkcie predalo na 

tunajšom trhu (Hrabalová, 2017). Ďalším trendom je znižovanie obsahu soli a cukru v jedlách. 

Na vyššie uvedené trendy výrobcovia reagovali rozšírením sortimentu. K stáliciam (Allium 

schoenoprasum, Anethum graveolens, Petrosellinum) postupom času pribúdali ďalšie druhy 

(Ocimum, Origanum, Thymus, Artemisia dracunculus, Satureja, Coriandrum) (Jarošová, 

2000), pričom dnes už v ponuke nájdeme i exotickejšie druhy, napr. citrónovú trávu 

(Cymbopogon citratus). Vo svete, sa okrem u nás známych stálic, pestujú ešte Perrila 

frutescens, Rumex acetosa, Nasturtium officinale (Lopresti a Tomkins, 1997), ktoré už sa ale 

pomaly začínajú objavovať aj u nás. 

Medzi významných producentov patria: Bylinky s.r.o. Suchohrdly u Miroslavi, 

Montano Semice, Titbit Praha, Beskyd Fryčovice a.s.. Sú dve možnosti ako pestovať: klasické 

poľné pestovanie alebo pestovanie v skleníkoch. A to buď v režime integrovanej alebo bio 

produkcie.  

Pestovanie na poli – používajú sa klasické i vyvýšené záhony, efektívne je použitie 

netkaných textílií – uľahčuje zber, samotný produkt je čistejší. K čistote produktu pri pestovaní 
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prispieva aj použitie kvapkových závlah. Rastliny sa buď vysievajú na priamo alebo sa 

predpestujú a následne vysadia na stanovisko. Použitie rôznych typov krytov a tunelov pomáha 

predĺžiť sezónu (Geneve a kol., 2015). 

Pestovanie v skleníkoch – podobne ako u poľného pestovania je možnosť vysievať 

priamo alebo používať predpestovanú sadbu, čo je častejšie. Rastliny sa pestujú na 

skleníkových stoloch, buď jeden druh na celom stole, v prípade, že sa pestuje viac druhov 

dohromady, zoskupia sa tak, aby boli na jednom stole rastliny s podobnými požiadavkami. 

Podobne ako pri poľnom pestovaní sa používa kvapková závlaha, aby bol produkt čistejší 

(Geneve a kol., 2015). Výhodou je kontrola všetkých faktorov prostredia, celoročná produkcia, 

jednoduchšia ochrana proti škodcom (Treadwell a kol., 2008). Pestovanie kontajnerového 

zeleného korenia sa dá realizovať na linkách, ktoré sú nastavené tak, aby na konci linky bola 

hotová rastlina v určitom štádiu vývoja, ktorá sa len zabalí a odošle. Keďže výsevy a dopĺňanie 

linky sú v súlade s odberom hotových rastlín, je táto výroba veľmi kontinuálna (Geneve a kol, 

2015). V skleníkoch alebo uzavretých priestoroch sa dá pestovať rôznymi spôsobmi, vzhľadom 

k použitej technológii a substrátu. 

Jednou z možností je hydroponické pestovanie, ktoré je však náročné na investície 

a poznatky, zároveň je komplikované použiť tento spôsob ak má byť produkcia v bio kvalite 

(Geneve a kol., 2015). Používa sa niekoľko systémov, napr. NFT (Nutrient Film Technique) 

a DFT (Deep Flow Technique) (Walters a Currey, 2015). Veľkú nevýhodu predstavuje 

problematická likvidácia veľkých objemov použitých roztokov, ktoré stále obsahujú vysoké 

koncentrácie živín a sú určitým ekologickým rizikom (Nozzi a kol., 2018).  

V USA niektoré druhy zeleného korenia, napr. bazalku, pažitku a žeruchu (Diver, 

2006), mätu a Rungia klossi (Nozzi a kol., 2018), pestujú pomocou aquaponických systémov 

(Diver, 2006). Aquapónia je kombinácia hydropónie a recirkulačnej akvakultúry v jednom 

vodnom cykle. V praxi to znamená, že rastliny čerpajú (čiastočne alebo úplne) živiny z 

„odpadu“ produkovaného rybami (exkrementy obsahujú organický dusík, fosfor a uhlík), ktorý 

spracovali mikroorganizmy. Avšak obsah draslíku, vápníku a železa je nedostačujúci a pre 

správny vývoj je nutné tieto prvky doplniť (Nozzi a kol., 2018). Z hľadiska technického riešenia 

sa využívajú rôzne systémy: The North Carolina State University System, Speraneo system, 

University of the Virgin Islands system (Diver, 2006), pričom je takto možné chovať/pestovať 

aj v bio kvalite (Boemher a kol., 2006).  

Výskum sa v  oblasti pestovania sústredí na optimalizáciu metód, ale aj na vývoj 

nových metód, napríklad sa testovalo vertikálne pestovanie (Stapleton a Hochmuth, 2001). 



39 
 

Optimalizačný proces prináša nové poznatky a možnosti. A tak sa pestovanie pažítky, simuluje 

i v netradičných podmienkach , napr. vesmírnej stanice (Meinen a kol., 2018).  

Nech sa na pestovanie zeleného korenia pozeráme cez optiku akéhokoľvek systému, 

kľúčovým prvkom je voda. V prípade hydropónie je problém ako zlikvidovať veľké objemy 

vody (roztokov), za chvíľu však možno bude väčší problém kde vodu vôbec vziať. Na 

zavlažovanie plodín sa používa celosvetovo až 70 % sladkej vody (FAO, 2016). V budúcnosti 

sa očakáva, že vody bude menej a menej, klesne úroveň zrážok. Začína sa teda presadzovať 

myšlienka zavlažovania na deficit, čo znamená, že plodina nedostane optimálne množstvo 

vody. Rowland a kol. (2018) testovali tento spôsob závlahy pri pestovaní bazalky a petržlenu, 

i napriek zníženému prísunu vody sa kvalita (obsah silíc, antioxidantov – fenoly a vitamíny) 

nezmenila.  

Hotový produkt a obchodné balenie majú rozličné formy. Najjednoduchšou je forma 

rezaných zväzkov, ktoré sa predávajú na trhoch a v menších obchodoch. Supermarkety už 

vyžadujú produkt s pokročilejšou technológiou balenia, čo znamená čerstvé zväzky 

v plastových vreckách alebo obaloch, ktoré obsahujú 30 – 40 g (Leeters, 2015) alebo 

predpestované rastliny v kvetináčoch zabalené v celofánovom obale (CALU, 2006). Najväčším 

problémom skladovania zeleného korenia je veľký povrch, a tým pádom aj veľký odpar, ktorý 

vedie k rýchlej strate hmotnosti a zmenám štruktúry. Výskum v oblasti skladovania sa sústredí 

na predĺženie shelf life, nový prístup predstavuje napríklad použitie hydrogelu a antioxidantov, 

ktoré podľa štúdie Priss a Yevlash (2017) dokážu v závislosti na druhu predĺžiť shelf life na 48 

až 80 dní, a ďalšou možnosťou je použitie kontrolovanej alebo modifikovanej atmosféry (Gil 

a Beaudry, in press 2019) 

Obchod so zeleným korením v EU podlieha General Marketing Standards of 

Regulation (EC) No. 543/2011. V Nemecku bol vydaný dokument Proceedings 30th Meeting 

on the general marketing standards of fresh herbs, ktorý obsahuje informácie o obchodných 

normách a označovaní. Izraelská agentúra PPIS (Plant Protection and Inspection Services) 

publikovala dokument Quality Inspection of Fresh Herbs for Export, vzhľadom k tomu, že je 

to jeden z najväčších európskych dodávateľov, majú veľmi precízne spracované požiadavky na 

kvalitu a jej hodnotenie (Peperkamp, 2016). Vizuálna kvalita produktu je jedna stránka veci, 

ďalšou je hodnotenie senzorických vlastností – obsahu silice. Výskum sa v tejto oblasti sústredí 

na hodnotenie nedeštruktívnymi postupmi. Extrakcia silíc prebieha v komore, kde časovačom 

riadené vibrácie uvoľnia prchavé látky, ktoré sa zachytia pomocou mikroextrakcie v pevnej 

fáze a vyhodnotia na GC/MS (Vinokur a kol., 2015). Veľká pozornosť sa venuje i patogénnym 

mikroorganizmom, ich kontrole a prevencii (Šmerková, 2008). 
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Aká je prognóza do budúcna? To ukáže trh, pretože každý výrobok alebo služba prejde 

fázou rastu, zrelosti a smeruje k úpadku. Zatiaľ to vyzerá, že zelené korenie je vo fáze rastu. 

Svetom momentálne hýbe otázka plastov, najmä ich výroba, kvalita a možnosti uvoľňovania 

látok z nich, objem plastového odpadu a jeho (ne)recyklácia. Reakciou časti spotrebiteľov na 

tento problém sa stal „bezobalový“ prístup. V rámci výroby zeleného korenia sa používa určitý 

nezanedbateľný objem plastov. Budeme mať okrem zálohovaných fliaš aj zálohované 

kvetináče? 
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Aktuální problém při výrobě osiva miříkovitých 
Current Problem in the Production Seeds of Apiaceae 

 

Jan Prášil, Milan Smékal, Václav Prášil 

SEMO a.s. Smržice 

 

Abstract 

Candidatus Liberibacter solanacearum is a relatively recent bacterial pathogen, commonly 

known as Calsol or Zebra Chip. Candidatus Liberibacter solanacearum is bacteria found in 

association with diseases of Solanaceous and Apiaceous crops. This bacterium is transmitted 

by insects (psyllid vectors). Exist five different types of Candidatus Liberibacter solanacearum.  

Haplotypes A and B at the Solanaceous plants and haplotypes C, D and E at the Apiaceous 

plants (especially carrots, parsley and celery). In Solanaceous plants, types A and B caused very 

serious losses to the production of potatoes, tomatoes, peppers and eggplant. It is present in 

North America, Central America and New Zealand and known to be transmitted by the psyllid 

Bactericera cockerelli. 

In 2012, the bacterium types C, D and E were found in Europe affecting carrot in France, 

Finland, Norway, Sweden, Spain and the Canary Islands and celery in Spain. The bacteria is 

transmitted in Europa by psyllids Trioza apicalis an Bactericera trigonica. Symptoms seen in 

carrots and parsley are leaf curling, yellow, red and purple discolouration of leaves, root 

deformation and proliferation of secondary roots. 

 

Keywords: Candidatus Liberibacter solanacearum, psyllid, Apiaceous crops, Solanaceous 

plants, CaLsol 

Souhrn  

Candidatus Liberibacter solanacearum je poměrně nedávno objevný bakteriální patogen, běžně 

známý jako CaLsol nebo Zebra Chip. Candidatus Liberibacter solanacearum je bakterie 

nalezená v souvislosti s chorobami lilkovitých a miříkovitých plodin. Tato bakterie je přenosná 

hmyzem (merulemi). Existuje pět různých haplotypů Candidatus Liberibacter solanacearum. 

Haplotypy A a B u lilkovitých rostlin a haplotypy C, D a E u miříkovitých (zejména mrkve, 

petržele a celeru).  
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U lilkovitých rostlin způsobily patotypy A a B velmi vážné ztráty produkce brambor, rajčat, 

papriky a lilku. Vyskytuje se v Severní Americe, Střední Americe a na Novém Zélandu a je 

prokázáno, že je přenášen merulí Bactericera cockerelli. V roce 2012 se v Evropě objevily 

bakterie patotypu C, D a E, které poškozovaly mrkev ve Francii, Finsku, Norsku, Švédsku, 

Španělsku a Kanárských ostrovech a celeru ve Španělsku. Bakterie je v Evropě přenášena 

merami Trioza apicalis a Bactericera trigonica. Příznaky pozorované u mrkví a petrželí jsou 

zkroucení listů, změna barvy listů do žluté, červené a fialové barvy, deformace kořenů a 

proliferace sekundárních kořenů. 

  

Klíčová slova: Candidatus Liberibacter solanacearum, mera, miříkovití, lilkovité, CaLsol 

Úvod 

Candidatus Liberibacter solanacearum je poměrně nedávno objevný bakteriální patogen a z 

rostliny na rostlinu se přenáší pomocí hmyzích přenašečů. Patogen byl poprvé detekován v roce 

2008 současně na Novém Zélandu a v USA, kde je původcem choroby brambor nazývané 

„zebra chip“. Poškozuje i další lilkovité plodiny, v Evropě napadá především miříkovité 

rostliny. Hostitelské spektrum je poměrně široké. Z lilkovitých (Solanaceae) napadá brambory, 

rajčata, papriky, lilky, durman, tabák, mochyni, Z miříkovitých (Apiaceae) pak celer, mrkev, 

petržel, pastinák, fenykl, kerblík, libeček a koriandr. Vektorem bakterie jsou merule z čeledi 

merovití (Triozidae). Některé druhy merulí jsou v Evropě rozšířené, jako např. Trioza apicalis, 

Bactericera trigonica a Bactericera nigricornis. Merule Bactericera cockerelli, jejíž výskyt je 

dosud znám jen ze Severní a Střední Ameriky a Oceánie, má v Evropské unii status 

karanténního škodlivého organismu, protože by s touto merulí mohly zavléct odlišné genotypy 

bakterie z těchto oblastí. 

Candidatus Liberibacter solanacearum může být přítomen (detekován) na osivu (stejně jako 

mnoho jiných přirozeně se vyskytujících organismů), ale jeho přítomnost neznamená, že se 

osivem přenáší.  Několik vědeckých studií ukazuje, že Candidatus Liberibacter solanacearum 

je přenášen pouze vegetativně specifickými druhy merulí. V současné době existují čtyři 

vědecké studie o přenosu semen, z nichž tři ukázaly, že Candidatus Liberibacter solanacearum 

není přenosný osivem. 

Candidatus Liberibacter solanacearum, patotypy A a B, vyskytující se na lilikovitých 

rostlinách, je přenášena pouze specifickými merami Bactericera cockerelli a Baktericera 

cockerelli, které se v Evropě nevyskytují. 



45 
 

Candidatus Liberibacter solanacearum typu C, D a E napadající miříkovité nebyl zjištěn u 

lilkovitých. 

 

U nadzemních částí lilkovitých rostlin se infekce projevuje zakrslostí, vybíháním nových listů, 

chlorózou, fialověním listů, stáčením listů, zkracováním a zhuštěním vrcholové části. Na 

základě podobnosti příznaků je možná záměna s fytoplazmami (např. fytoplazmou působící 

stolbur bramboru). U bramborových hlíz dochází k hnědnutí cévních svazků (příznaky nazvané 

„zebra chip“ – tmavé nevzhledné proužky na řezu hlízou, výrazné především po usmažení). U 

miříkovitých rostlin se choroba projevuje kadeřavostí, žloutnutím až fialověním listů, zakrslostí 

a zmnožením druhotných kořenů. Totožnost bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum 

lze určit pouze v laboratoři pomocí molekulárních metod.  

 Významné hospodářské škody působí bakterie u brambor a rajčat. Bramborové lupínky nebo 

hranolky s kresbou „zebra chip“ jsou nevhodné pro prodej. Při společném výskytu bakterie a 

přenašeče mohou vzniknout vysoké ztráty také na produkci mrkve, petržele a u dalších 

hostitelských plodin. 

Shrnutí současných poznatků 

V roce 2008 byly na Novém Zélandu potvrzeny patotypy Candidatus Liberibacter, které 

poškodily plodiny Solanaceace (Liefting et al., 2009a) a později patogen, který byl spojen s 

chorobou "Zebra chip" u brambor v USA, identifikován jako patotyp Candidatus Liberibacter 

(Abad et al. 2009, Liefting a kol., 2009a).  Molekulární studie potvrzují, že americké izoláty 

představovaly stejný druh nacházející se na Novém Zélandu a byl navržen název Candidatus 

Liberibacter solanacearum (Abad et al., 2009, Liefting et al., 2009b). Stejný bakteriální patogen 

byl také spojen s nemocemi rajčat a papriky v Mexiku (Munyaneza et al., 2009c) a tabáku v 

Hondurasu (Aguilar et al., 2013).  Bakterie CaLsol byla také zjištěna u několika druhů plevelů 

(Wen et al., 2009). Ve všech těchto případech byla tato gramnegativní bakterie, omezená na 

floém rostliny, přenášena merou Bactericera cockerelli. Candidatus Liberibacter 

solanacearum, patotyp A a B a ani Bercicera cockerelli nebyly zjištěny na rajčatech a 

bramborách v Evropě. 

Candidatus Liberibacter solanacearum, který napadá miříkovité plodiny, byl zjištěn v Evropě 

(Alfaro-Fernández, Hernández-Llopis & Font 2017, Haapalainen 2014, Hajri a kol., 2017, 

Monger a kol, 2016). Tato bakterie je přenášena merami Bactericera trigonica (Alfaro-

Fernández et al., 2012b, EPPO 2017, Tahzima et al., 2017) a Trioza apicalis ( Munyaneza et 

al., 2015). 
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 V současnosti je determinováno pět bakteriálních haplotypů popsaných v Candidatus 

Liberibacter solanacearum (Nelson, Fisher & Munyaneza 2011, Nelson a kol., 2012) 

označených jako patotypy A a B z lilkovitých rostlin v Severní Americe a na Novém Zélandu 

a patotypy C, D a E z mrkví, petrželí a celeru v Evropě a severní Africe. 

 

Bylo zjištěno, že haplotyp C se vyskytuje v mrkvích (Nelson, Fisher & Munyaneza 2011) a je 

přítomen ve Finsku, Norsku, Švédsku a Německu (Nelson a kol., 2012, Munyaneza a kol. 

2012b). Haplotyp D se také vyskytuje v mrkvích (Nelson et al., 2012) a je přítomen ve 

Španělsku (Alfaro-Fernández a kol. 2012a), Kanárských ostrovech, Maroku a Francii (Hajri a 

kol., 2017, Teresani et al., 2015). Ve Španělsku byl nalezen haplotyp E, který je spojen s mrkví 

a celerem (Teresani et al., 2014b). Haplotyp E byl také zjištěn ve Francii, Maroku a Izraeli 

(EPPO 2017, Ilardi, Di Nicola & Tavazza 2016, Teresani et al. 2015). 

Příznaky u mrkve při infekci CaLsol je zkroucení listů, změna barvy listů do žluté, červené a 

fialové barvy, zakrnělý růst kořenů, a proliferace sekundárních kořenů. Je pravděpodobné, že 

některé tyto příznaky jsou způsobeny Candidatus Liberibacter solanacearum, ale tyto jsou často 

zkreslené příznaky způsobenými přítomností jiných patogenů. 

Candidatus Liberibacter solanacearum se přenáší pouze vegetativně několika druhy mer 

(Teresani et al., 2014b). Přenos osivem byl publikován pouze v jedné vědecké publikaci 

(Bertolini et al., 2015). Loiseau a kol. (2017a, 2017b) provedl dvě samostatné studie o přenosu 

této bakterie; Oba výsledky uvedené v publikaci Bertolini et al. (2015) nelze však reprodukovat. 

Studie publikovaná v roce 2017 (Oishi a kol., 2017) uvádí, že přenos semenem nebyl pozorován 

(prokázán), když se vyrábělo osivo z pěti partií semen pozitivních na Candidatus Liberibacter 

solanacearum. Na základě těchto údajů lze usoudit, že Candidatus Liberibacter solanacearum 

může být přítomen (nebo nalezen) na semenech, ale jeho přítomnost ještě neznamená, že se 

přenáší osivem. 

 

 Závěr 

 Aby se zabránilo vstupu a šíření bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum na jejich 

území, některé vnitrostátní orgány třetích zemí (např. V Austrálii, na Novém Zélandu, 

v Japonsku, v Jižní Korei apod.) přijaly rostlinolékařská opatření týkající se dovozu rostlin 

včetně osiva. 

Například Japonsko přijalo opatření pro dovoz semen mrkve pocházejících ze Švédska, 

Španělska, Německa, Norska, Finska, Francie, Maroka, Kanárských ostrovů, Spojených států 

amerických, Salvadoru, Guatemaly, Nikaraguy, Hondurasu, Mexika a Nového Zélandu. Vzorek 
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10 000 semen musí být testován pomocí PCR a na nepřítomnost Candidatus Liberibacter 

solanacearum nebo osivo musí být desinfikováno horkou vodou (HWT) při minimální teplotě 

50 °C po dobu nejméně 20 minut nebo suchým teplem při minimální teplotě 50 °C po dobu 

nejméně 72 hodin. 

Nový Zéland požaduje deklaraci, že se v zemi původu (výroby osiva) miříkovitých, jmenovitě 

u Anthriscus cerefolium, Apium graveolens, Petroselium crispum a Daucus carota, nevyskytuje 

Candidatus Liberanacter solanacearum, haplotypy C, D a E, nebo že osivo bylo otestováno z 

oficiálně odebraného osiva podle metodiky ISTA nebo OECD a vzorky byly testovány za 

použití schválené metody PCR a shledány prostými haplotypů Candidatus Liberibacter 

solanacearum C, D a E, nebo že osivo bylo ošetřeno horkou vodou při minimální teplotě 50 ° 

C po dobu nejméně 20 nepřetržitých minut. Také v ostatních osivech se nesmí vyskytovat 

příměs semen Apiaceae. 

Také Austrálie, Jižní Afrika, Brazílie, Turecko, Jižní Korea a Čína mají buď předpisy pro 

Candidatus Liberibacter solanacearum, nebo zařazují CaLsol do svého karanténního seznamu. 

Oficiální fytosanitární požadavky a související předpisy jsou poskytovány Národní organizací 

pro ochranu rostlin (NPPO) dotčené země. 

 

Stanovení pravidel pro Candidatus Liberibacter solanacearum vztahujících se k osivu 

miříkovitých rostlin má negativní dopad na semenářské společnosti, například další 

administrativní zátěž pro vyžádání rostlinolékařských osvědčení s dodatečnými prohlášeními, 

náklady na výzkum, náklady na další testy, nové investice do strojů a náklady na provedení 

desinfekce HWT. Zanedbatelné nejsou také případné negativní dopady desinfekce HWT na 

kvalitu osiva (klíčivost a životnost osiva).  
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Choroby LAKR a ochrana proti nim v integrovaných systémech 
 

Ivana Šafránková 

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU v Brně  

 

Abstrakt  

Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR), a následně získané drogy, 

může negativně ovlivnit i výskyt patogenů. Kromě těch, které jsou v České republice na 

pěstovaných druzích známy, objevují se i nové druhy, z nichž některé se velmi rychle rozšířily, 

např. rez Puccinia bornmuelleri na libečku lékařském (Levisticum officinale) či plíseň 

Peronospora belbahrii na bazalce pravé (Ocimum basilicum), nebo se objevují na určitých 

lokalitách, např. sněť Entyloma calendulae či rez Puccinia lagenophorae na měsíčku lékařském 

(Calendula officinalis) a další. Diskutovány jsou možnosti uplatnění ochranných fungicidních 

zásahů proti patogenům léčivých rostlin, které lze v současné době využít pouze v ojedinělých 

případech.  

 

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny mohou být poškozovány patogeny, jejichž zastoupení 

se u jednotlivých druhů rostlin značně liší. Zatímco máta může být napadena více než 30 

patogeny, z nichž však pouze několik má hospodářský význam, u náprstníku je jejich počet 

přibližně poloviční. Avšak výskyt patogenů se v různých oblastech pěstování i různých 

ročnících může výrazně lišit. V posledních 20 letech, v souvislosti s růstem mezinárodního 

obchodu, možností rychlého transportu na velké vzdálenosti i vlivem změn v průběhu počasí, 

se zvyšuje nebezpečí zavlečení a rozšíření nových patogenů na území České republiky. K nim 

patří např. od r. 2006 rez Puccinia bornmuelleri Magnus napadající libeček lékařský 

(Levisticum officinale Koch).  Na listech libečku lékařského (Miller, Šafránková, 2006) kdy 

byla poprvé v nalezena v Brně a postupně se rozšířila nejen po celé ČR, ale i do většiny 

evropských zemí (Rumunsko, 2007, Polsku 2010, Rakousko 2009 atd.). Jednobytná rez napadá 

všechny nadzemní části, zejména listy, na nichž se tvoří nejprve medově žlutá, do pletiva 

ponořená spermogonia. Nápadná se stávají zejména skořicově hnědá, puchýřkovitá ložiska 

letních spor (uredia), která se tvoří po obou stranách listů a následně na řapících, stoncích  

a listech černohnědá telia. Fungicidní ochrana není v současné době v ČR povolena a jediným 

dostupným opatřením je likvidace napadených rostlin.  

K nově se vyskytujícím patogenům patří i plíseň Peronospora belbahrii (Thines et. al., 2009) 

napadající listy bazalky (Ocimum basilicum L.). Plíseň, původně se vyskytující v Africe, se 
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v současné době vyskytuje na skleníkových i volně pěstovaných kultivarech bazalky nejen ve 

většině evropských zemí, ale i v Americe a Asii. Napadení plísní může vést až k 100% ztrátě 

sklizně. Na velké vzdálenosti se plíseň šíří s infikovaným osivem, rostlinami, řízky a listy, 

v místě pěstování pak hojně se tvořícími sporami (sporangii) (McGrath, 2011). Garibaldi et al. 

(2004) uvádějí že již 0,017% infekce semen vede k zaznamenatelným infekcím rostlin. První 

příznaky se objevují na bazálních listech, nejprve jako žlutozelené skvrny, později žloutne celé 

čepel, nekrotizuje a listy opadávají. Za vysoké vlhkosti se na rubové straně infikovaných listů 

objevuje hnědofialový porost rozmnožovacích orgánů. Napadení plísní, zejména pokud nejsou 

vytvořeny rozmnožovací orgány, je snadno zaměnitelné za nedostatky ve výživě či působení 

abiotických faktorů. Na rostlinách v chladnějším a sušším prostředí nebo při v latentní fázi 

infekce se symptomy na listech neobjevují, případně mohou být potlačeny. V infikovaných 

pletivech listů a v osivu se tvoří trvalé spory (oospory) plísně, které jsou primárním zdrojem 

infekce. Většina komerčně využívaných kultivarů O. basilicum (´Genovese´, ´Nufar´, ´Italian 

Large Leaf´,´Queenette´, ´Superbo´, ´Poppy Joe´s´, ´Aroma 2´, ´Martina´, Magical Michael´, 

´Opal Purple Variegated´), patří k vysoce citlivým (Weynandt et al., 2010), exotické a okrasné 

druhy (O. citridorum ´Lemon´, ´Mrs. Burn´s lemon´, ´Lemon & Lime´, O. americanum ´Blue 

Spice´, ´Spice & Blue´ a ´Spice F1´) k málo náchylným. Kultivary. které se vyznačují nižší 

citlivostí k plísni často mají zbarvené listy a odlišnou vůni, a spotřebitelé je odmítají 

(Grabowski 2012). Ochranná opatření proti plísni bazalky jsou především preventivní, 

v případě výskytu odstranění napadených rostlin a provedení důkladné desinfekce všech ploch, 

které přišly do styku s infikovanými rostlinami. V zahraničí byly na ochranu bazalky proti plísni 

testovány fungicidy Quadris (úč. l. azoxystrobin), Ridomil Gold SL (mefenoxim) a ProFyt 

(kyselina fosforečná), jejichž účinnost dosahovala 70–90 %, pokud byly aplikovány opakovaně 

v 7denních intervalech. Přípravky biologické ochrany, při použití doporučené dávky a způsobu 

ošetření – Milstop (K2CO3), Actinovate (Streptomyces lydius) a Oxidate (H2O2) – vykazovaly 

účinnost jen 2–45 % (Grabowski 2012).  

 

K zajímavým nálezům patogenů na léčivých rostlinách, které byly identifikovány 

v diagnostické laboratoři rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně, patří např. plíseň 

Albugo candida na wasabi (Wasabia japonica (Miq.) Matsum.), na listech náprstníku (Digitalis 

sp.) Peronospora digitalis, na kotvičníku (Tribulus terrestris L.) plísně Peronospora tribulina 

a houby Macrophomina phaseoli, na šalvěji (Salvia sp.) Phytophthora cryptogea, na šruše zelné 

(Portulaca oleacea L.) plísně Wilsoniana portulaca (DC.) Thines), rzi Puccinia lagenophorae 
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a sněti Entyloma calendulae na měsíčku lékařském, plísně Peronospora arthurii na Oenothera 

sp. aj.  

Aecia rzi Puccinia 
calendulae na listu měsíčku 

Puccinia bormuelleri na 
listu libečku 

Septoria lavandulae na 
levanduli 

 
Peronospora digitalis  
na listech náprstníku 

Peronospora belbahrii  
na listech bazalky 

Peronospora arthurii  
na listech pupalky 

   
Fusarium sp. na stonku 
kotvičníku 

Mikrosklerocia 
Macrophomina phaseoli  
ve stonku kotvičníku 

Acervuli Colletotrichum sp. 
na stonku kotvičníku  

 
Colletotrichum acutatum na 
bobulích Sambucus nigra 

Ramularia sp. na listech 
náprstníku 

Plíseň Albugo candida na 
listech wassabi 

   

Patogeny a škůdci se nevyhýbají ani léčivým, kořeninovým a aromatickým rostlinám. Stejně 

jako u ostatních pěstovaných druhů rostlin je nezbytné věnovat pozornost nejen jejich 

požadavkům na pěstování, ale i původcům chorob a škůdcům, a hledat odpovídající řešení.  
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Základním předpokladem pro vypracování strategie integrované ochrany rostlin je znalost 

zdroje a způsobu infekce, šíření a přežívání patogena, optimálních podmínek pro jeho vývoj  

i okruh hostitelských rostlin. IOR zahrnuje kromě preventivních opatření i velmi omezené,  

a v nezbytných případech odůvodněné, použití přípravků na ochranu rostlin. Vzhledem 

k situaci s registrací pesticidů pro tento druh rostlin a riziku obsahu reziduí ve sklizené surovině 

je možnost jejich využití velmi omezena.  

V současné době jsou registrovány na ochranu LAKR přípravky Bioblatt (lecitiny) proti padlí 

a na podporu odolnosti, Kumar (hydrogenuhličitan draselný) proti padlí, k posílení odolnosti 

NatriSan (hydrogenuhličitan sodný), Serenade ASO (Bacillus subtilis kmen QST 713) proti 

Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria spp. a padlí. Pro jednotlivé druhy, např.  

náprstník, je sice registrováno proti mšicím sedm přípravků (Agri Pirimicarb WG, BEC Pirim, 

Karin, Karin 50 WG, Piri 50, Pirimicarb-Q 50 WG a Pirimor 50 WG), avšak se stejnou účinnou 

látkou – pirimicarb.  Podobná situace je i u nejrozšířenější léčivé rostliny vysévané v ČR, tj. 

ostropestřci, na jehož ochranu jsou registrovány 2 fungicidy a 4 herbicidy.  

Výzkum v oblasti fytopatologie léčivých rostlin, např. diagnostiky a biologie patogenů, 

zapracování alternativních metod (biologické, fyzikální), sledování náchylnosti odrůd, 

vypracování metod prognózy atd., v porovnání s ostatními plodinami, stále patří na okraj 

zájmu. 
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Možnosti ochrany léčivek proti škůdcům 
 

Eva Hrudová 

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU v Brně  

 

Abstrakt 

Ochrana léčivých rostlin vůči škůdcům, ale i vůči původcům chorob, je jednou z největších 

výzev při jejich pěstování. Ačkoli by měly být pěstovány bez použití pesticidů, může nastat 

situace, kdy by jejich nasazení bylo třeba. V současné době je obtížné, ne-li nemožné najít 

vhodný přípravek na ochranu rostlin, který by byl registrovaný pro použití u nás. Pěstitelé se 

tak musí spolehnout především na agrotechnická opatření. 

 

Léčivé rostliny jsou škůdci napadány poměrně málo, důvodem je obsah různých látek, které 

mají často repelentní, protipožerové či insekticidní účinky. Může však docházet k poškozením 

způsobeným nespecializovanými škůdci. Z roztočů bývá nejčastější sviluška chmelová 

(Tetranychus urticae), jejíž larvy, nymfy a dospělci sají na listech rostlin, zejména na rubové 

straně. Typickým příznakem napadení je tvorba jemné pavučinky a bronzovatění posátých listů. 

Sviluška má ročně několik generací, počet záleží na průběhu počasí. Větší nebezpečí škodlivých 

výskytů je v teplých a suchých letech.  

Z hmyzu škodí křísi (Auchenorrhyncha). Ti sají hlavně na mladých listech, což je patrné jako 

bělavé skvrnky.  Pidikřísek zelenavý (Empoasca flavescens) je velký asi 4 mm, světle zelený 

s průsvitnými předními křídly; pidikřísek zemákový (E. solani) je velký 3 mm, rovněž zelený, 

jeho křídla nejsou průhledná; pidikřísek zelený (E. decipiens) je 3 mm dlouhý, rovněž světle 

zelený; křísek žlutošedý (Macrosteles laevis) je velký 2-4 mm, zelenavě šedý, na hlavě a na 

hrudi má dvě černé skvrny. Největší, pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) je dlouhá 5-7 

mm, má proměnlivé zbarvení od žlutavé přes zelenou po hnědou. Na křídlech má často tmavší 

skvrnky.  Kromě výše uvedených nespecializovaných druhů saje na hluchavkovitých léčivkách 

pidikřísek čistcový (Eupteryx stachydearum). Přímé poškození sáním je relativně málo 

významné.   

Mšice (Aphidinea) jsou rovněž savým hmyzem, jejich velikost se pohybuje mezi 3-5 mm, 

v koloniích najdeme okřídlené i neokřídlené jedince. Napadení se projevuje často deformacemi, 

změnou barvy posátých částí a je doprovázeno přítomností medovice, jež následně porůstá 

saprofytickými černěmi. Nejčastěji škodícími druhy jsou mšice maková (Aphis fabae), mšice 
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broskvoňová (Myzus persicae) a na hvězdnicovitých rostlinách (heřmánek, ostropestřec) a 

kostivalu také mšice bodláková (Brachycaudus cardui).  

Housenky škodlivých druhů motýlů škodí žírem na různých částech rostlin. 

K nespecializovaným škůdcům patří příslušníci čeledi můrovití (Noctuidae). Listy 

lichořeřišnice bývají ožírány bělásky – zelným (Pieris brassicae), řepkovým (P. napi) a 

řepovým (P. rapae). Zvláště prvně jmenovaný může způsobovat až holožíry. Lichořeřišnice 

bývá poškozována dřepčíci rodu Phyllotreta – černým (P. atra), černonohým (P. nigripes), d. 

zelným (P. nemorum) a polním (P. undulata). Ti dírkují listy, které při masovém napadení 

sežerou zcela.  

Mandelinka mátová (Chrysolina herbacea) je škůdcem zřejmě nejpěstovanější léčivky u nás 

– máty. Brouk je zelený, někdy s odlesky do modra, metalicky lesklý, velký asi 6-7 mm. Larva 

hnědavá, dorostlá měří asi 7-8 mm. Obě vývojová stadia ožírají listy a mohou působit až 

holožíry. Ročně má dvě generace. Kromě něj může na mátě škodit dřepčík mátový 

(Longitarsus waterhousei). Dospělec je okrově hnědý, s hnědýma nohama, velký asi 1,5-2 mm. 

Brouci dírkují listy. Larva, které jsou bělavé a dorostlé měří asi 3 mm vyžírají kořeny. Tento 

škůdce má ročně jednu generaci. Na slézu a proskurníku škodí nosatčík slézový (Malvapion 

malvae), nosatčík Apion radiolus a dřepčík slézový (Podagrica malvae). Nosatčík Apion 

radiolus dírkuje listy, vykusuje drobné otvůrky ve stoncích a jeho larvy se ve vyvíjejí v květech, 

stoncích a kořenech, čímž poškozují rostlinu nejvýznamněji. Dřepčík slézový vykusuje okénka 

v listech, někdy dochází až ke skeletování a totální defoliaci.  

K ochraně proti škůdcům lze použít jen omezené spektrum přípravků, jak je uvedeno 

v tabulce 1. 

Tab. 1: Insekticidy registrované k ochraně některých léčivých rostlin: 

Účinná látka Obchodní název 

přípravku 

Škůdce Plodina 

Deltamethrin  Scatto mšice, housenky, 
nosatci, 
mandelinky 

máta peprná, tymián 
obecný, meduňka lékařská, 
šalvěj lékařská, bazalka 
pravá, majoránka zahradní, 
rozmarýn lékařský, vavřín 
vznešený, pelyněk pravý, 
dobromysl obecná, koriandr 
setý, kopr vonný, kmín 
kořenný, libeček lékařský, 
andělika lékařská, brutnák 
lékařský 

Pirimicarb Agri Pirimicarb 50 
WG, BEC Pirim 

mšice máta peprná, náprstník 
vlnatý 
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Obrázek 1 Příznaky posátí křísy                                       Obrázek 2 Dřepčík slézový 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 mandelinka mátová – larva                               Obrázek 4 Mandelinka mátová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Nosatčík Apion radiolus                             Obrázek 6 Stonek slézu poškozený A. 

radiolus 
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Obrázek 7 Lichořeřišnice poškozená dřepčíky                     Obrázek 8 Housenky běláska 

zelného 
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Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného a ostropestřce mariánského 
proti nežádoucímu zaplevelení  

 
Ing. Antonín Vaculík, Ph.D. 

Agritec Plant Research, s.r.o., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, vaculik@agritec.cz 

 

Kmín kořenný vykazuje velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných 

druhů, a to hlavně při vzcházení a v období krátce po něm. Tento aspekt je navíc umocněn 

faktem, že v prvním vegetačním roce vytvoří pouze listovou růžici a zvětšuje se tedy prostor 

pro nežádoucí zaplevelení nejen běžným plevelným spektrem, ale také rostlinami kulturních 

plodin. Z výše uvedených důvodů je proto velmi důležité, počítat se správně zvolenou a vhodně 

načasovanou herbicidní ochranou. Ostropestřec mariánský je naopak dostatečně odolná a 

konkurenceschopná rostlina vůči většině plevelů. Především však v počátečních růstových a 

vývojových fázích růstu může být významně potlačován rychle vzcházejícími jednoletými 

jednoděložnými a dvouděložnými pleveli. Zároveň velkým problémem mohou být vytrvalé 

plevele a to v našich podmínkách především pýr plazivý a pcháč oset. Ačkoli v minulosti se 

prováděla také mechanická kultivace (plečkování), tak v současné době se v případě výskytu 

plevelů volí chemická ochrana, tj. použití vhodného a především registrovaného herbicidu. 

 

Kmín kořenný, podobně jako další plodiny ze skupiny, tzv. minoritních plodin se potýká 

s problémem malého počtu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, resp. jejich účinných 

látek. Navíc se jejich sortiment v průběhu posledních let spíše snižuje, přičemž v minulém a 

letošním roce, byla ukončena možnost používání hned několika osvědčených herbicidů. Další 

komplikací je, že část herbicidních přípravků do kmínu je možné aplikovat jen v určité fázi 

růstu a vývoje kmínu, např. pouze preemergentně, a tím se sortiment ještě více zužuje. Ačkoli 

je naší snahou, jakožto pracoviště pověřeného k provádění pokusů s přípravky na ochranu 

rostlin, tento stav zlepšovat, tj. zkoušet a v rámci minoritních registrací navrhovat registrace 

přípravků právě do porostů kmínu kořenného, často tato snaha bohužel končí na nemožnosti 

doložit reziduální studie konkrétních přípravků pro použití v porostech kmínu kořenného. 

Z hlediska běžné pěstitelské praxe je udržení porostů kmínu v bezplevelném stavu velmi 

podstatné, protože to má velký vliv nejen na výši výnosu semen, ale také na vlastní průběh 

sklizně a v neposlední řadě také na kvalitativní hodnoty sklizených nažek kmínu. Jako 

preventivní opatření v rámci nepřímé ochrany, je vhodné volit pro zásevy kmínu takové 
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pozemky, které nejsou výrazně zapleveleny především vytrvalými plevely, popř. jsou tyto 

hubeny v předplodinách. Vzhledem k dvouletému charakteru této plodiny je nutno podotknout, 

že v současné době se kmín pěstuje jak v čisté kultuře, tak v podsevech dalších polních plodin. 

Mezi plodiny do kterých se seje kmín jako podsevová kultura, patří především obilniny (pšenice 

jarní, popř. ječmen jarní), dále bob obecný, hrách setý, lupina a v neposlední řadě také mák 

setý. Je zcela zřejmé, že už tak omezená paleta herbicidních přípravků především proti 

dvouděložným plevelům se díky krycí plodině ještě zúží. Při tomto způsobu zakládání porostů 

kmínu je zcela nezastupitelná role preemergentních herbicidů, které zabezpečí bezproblémové 

vzcházení jak krycí plodiny, tak také rostlin kmínu. Převážná většina běžně používaných 

preemergentních přípravků je k rostlinám kmínu selektivní, což znamená, že nijak nepoškozuje 

vzcházející rostliny kmínu. Tyto přípravky mají ovšem svá úskalí, která spočívají především 

v nutnosti dokonalé přípravy pozemku bez hrud a posklizňových zbytků a v posledních letech 

často akcentovaná a velmi důležitá podmínka, a to závislost na půdní vlhkosti po aplikaci. 

V tomto kontextu je důležité podotknout, že rostliny kmínu mohou v letech nebo na lokalitách 

s nižším úhrnem srážek po zasetí, vzcházet i několik týdnů. Nicméně běžná doba vzcházení 

rostlin kmínu je 14 – 21 dnů a je zde tedy poměrně široké aplikační okno pro zvládnutí tohoto 

zásahu. Přes tyto požadavky je provedení základní preemergentní herbicidní ochrany vhodným 

přípravkem, základním pilířem pro úspěšné zvládnutí herbicidní ochrany proti dvouděložným 

plevelům v porostech kmínu kořenného. V případě vynechání preemergentní ochrany, popř. při 

zásadním selhání účinnosti této aplikace, lze již jen velmi těžko postemergentními přípravky a 

za vynaložení nepoměrně vyšších finančních nákladů, zabezpečit porost s akceptovatelným 

podílem plevelné složky. V rámci funkčního úkolu Ministerstva zemědělství ČR jsme 

v minulých letech prováděli pokusy s preemergentní aplikací různých herbicidů s těmito 

výsledky. Herbicidní přípravky AFALON 45 SC, STOMP 400 a CLICK 500 SC byly stabilně 

hodnoceny jako velmi selektivní k rostlinám kmínu kořenného. Další přípravky ESCORT nový, 

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC a MERLIN 750 WG již v některých letech vykazovaly 

určité problémy se selektivitou vůči kmínu, spočívající především ve zbrždění vzcházení a také 

částečným výpadkem vzcházejících a čerstvě vzešlých rostlin kmínu. Tyto fytotoxické 

problémy byly v přímé závislosti na dávce použitého herbicidu. Ačkoli se v drtivé většině 

nejednalo o závažné problémy, přesto bylo možno v některých letech ve výnosovém hodnocení 

u těchto „lehce fytotoxických aplikací“ nalézt mírný propad ve výnosu nažek ve srovnání se 

standardním ošetřením přípravky AFALON 45 SC a STOMP 400. Hodnocením výnosu nažek 

kmínu kořenného z herbicidního pokusu s preemergentně aplikovanými herbicidy v roce 2013 

- 2015 byl zjištěn pozitivní výnosový efekt u všech do pokusu zařazených herbicidů (Graf č. 
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1). K poměrně slušnému výnosu nažek kmínu u neošetřované kontroly je nutno podotknout, že 

pokus byl prováděn na pozemku, kde bylo vyloučeno zaplevelení vytrvalými plevely a ani počet 

jednoletých plevelů nebyl nikterak významný. 

 Následné postemergentní herbicidní zásahy proti dvouděložným plevelům po vzejití 

kmínu jsou již komplikovanější, především z důvodu možných problémů z hlediska selektivity 

přípravku, tak také z důvodu toho, že aplikujeme na různě vzrostlé plevele a herbicidní účinnost 

na urostlejší plevele nemusí být vždy uspokojivá. U postemergentně, v prvním vegetačním roce 

kmínu, aplikovaných herbicidů, byla jako velmi dobrá hodnocena účinnost u přípravků: Afalon 

45 SC, STOMP 400 SC, Starane 250 EC, popř. tomigan 250 EC, BUTOXONE 400 a Lontrel 

300. Některé z výše uvedených herbicidů bohužel způsobují slabší fytotoxické příznaky na 

rostlinách kmínu, které však v závislosti na povětrnostních podmínkách a celkového stavu 

porostu plně odeznívají v průběhu 3 – 10 dnů. Pro podporu rychlejšího odeznívání popsaných 

příznaků a celkové urychlení regenerace rostlin, je možno aplikovat tyto herbicidy v tank-mixu 

s vhodným aktivátorem či stimulátorem růstu. Přípravek LONTREL 300 (účinná látka 

clopyralid) se obecně používá jako specialista na heřmánkovité plevele a pcháč oset a v našich 

pokusech nebylo žádoucí překračovat dávku 0,3 l.ha-1. Pro postemergentní aplikace v pozdním 

létě či na začátku podzimu, kdy již přestalo reziduální působení preemergentní aplikace a 

počaly se objevovat plevele, jsme v pokusech odzkoušeli herbicid LAUDIS v základní dávce 

2,25 l.ha-1. Ačkoli u obou z výše uvedených přípravků došlo v našich pokusech k mírným 

fytotoxickým poškozením rostlin kmínu kořenného, u LAUDISU k zasychání špiček listů a 

prosvětlení porostu, u LONTRELU 300 pak k povadnutí listů a částečné retardaci růstu rostlin, 

tak odeznění těchto příznaků trvalo cca 10 – 14 dnů, resp. nově rostoucí listy již byly bez 

příznaků fytotoxicity. Na základě dosažených výsledků byl na počátku roku 2016 podán návrh 

na minoritní registraci herbicidu LAUDIS v dávce 2,25 l.ha-1 pro ošetření kmínu na podzim v 

roce setí. Tento návrh byl na sklonku roku akceptován a herbicid LAUDIS byl registrován pro 

použití v porostech kmínu kořenného v prvním vegetačním roce. 

Velkým problémem herbicidní ochrany kmínu kořenného, zůstává nalezení a následná 

registrace dostatečně účinného a zároveň selektivního herbicidu proti „heřmánkovitým 

plevelům“, pro aplikaci ve druhém, tj. sklizňovém roce. Stávající sortiment herbicidů vykazuje 

proti těmto plevelům buď nedostatečnou účinnost, nebo je schopen zasáhnout pouze nejmenší 

růstové fáze. Naopak jiné přípravky, které vykazují výbornou účinnost proti této skupině 

plevelů, např. LONTREL 300, způsobují při jarní aplikaci zásadní fytotoxické problémy: 

negativní vliv na průběh kvetení, vývoj a růst nažek a s tím spojené zásadní výnosové deprese. 
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Proto v jarním období užitkového roku bylo možno dříve použít přípravky, které však měly 

omezené spektrum herbicidní účinnosti: Afalon 45 SC, Starane 250 EC, popř. TOMIGAN 250 

EC a BUTOXONE 400. Nyní zůstal s platnou registrací do kmínu pouze herbicid BUTOXONE 

400. Plně tolerantní k rostlinám kmínu je pouze Afalon 45 SC. U přípravků Starane 250 EC, 

TOMIGAN 250 EC a BUTOXONE 400 jsou patrné relativně slabé toxické příznaky, které 

spočívají v mírném povadnutí listů, ale dochází poměrně rychle k jejich odeznívání. V rámci 

pokusů jsme testovali také přípravek LAUDIS v dávkování 2,25 l.ha-1 a zároveň poloviční a 

naopak i dvojnásobnou „přestřikovou“ dávku. Aplikace byla provedena v době kdy rostliny 

kmínu kořenného již vytvářely lodyhu a výška porostu byla v rozpětí 15 – 25 cm. Tato pozdní 

aplikace se následně ukázala jako problematická, z hlediska fytotoxicity i vlivu na výnos nažek. 

Část nažek se totiž optimálně nevyvíjela, v době před sklizní byla protáhlého tvaru a při 

kombajnové sklizni skončila v odpadu.  

Důležitou část herbicidní ochrany, tvoří aplikace graminicidních přípravků proti 

jednoděložným plevelům. V případě použití preemergentního ošetření, např. BANDUR, 

STOMP 400 SC, aj., je velkou výhodou poměrně vysoká účinnost těchto přípravků na ježatku 

kuří nohu, která v případě vysokého zastoupení na stanovišti, dokáže svou vysokou 

konkurenční schopností výrazně potlačit nebo zahubit vzcházející rostliny kmínu. Bohužel 

paleta povolených graminicidních přípravků je nyní naprosto tristní a to tak, že nyní není do 

kmínu registrován žádný graminicid. Dříve byly registrovány přípravky např. GRAMIN, 

Pantera QT a Targa Super 5 EC, aj. Tyto přípravky mohy být aplikovány jak v prvním, tak i ve 

druhém vegetačním roce kmínu, přičemž ani jeden z výše jmenovaných přípravků 

nezpůsoboval po ošetření fytotoxické poškození na rostlinách kmínu. Nedoporučovaly se 

ovšem kombinace s herbicidy proti dvouděložným plevelům, protože takovéto tank-mixy, díky 

obsaženým smáčedlům, mohy způsobovat významnější pokroucení či svěšení listů a přibrždění 

růstu rostlin kmínu. Vhodný odstup mezi takovými aplikacemi by měl být alespoň 3 dny. 

Herbicidní účinnost těchto graminicidů lze charakterizovat jako velmi dobrou až výbornou a to 

v přímé závislosti na zvolené dávce. Cílovými plevely těchto aplikací byly buď jednoleté trávy, 

např. ježatka kuří noha (především v prvním roce), oves hluchý nebo výdrol obilnin a 

z vytrvalých jednoděložných plevelů je to hlavně pýr plazivý. Vlastní škodlivost 

jednoděložných jednoletých plevelů, ale i pýru plazivého je nejen při vzcházení rostlin kmínu, 

kdy zpomalují jeho vzcházení a počáteční růst a vývoj, ale zvláště nebezpečné je zaplevelení 

porostu kmínu pýrem plazivým ve sklizňovém roce, protože obilky tohoto rozšířeného plevele 

jsou jen velmi obtížně čistitelné ze sklizených nažek kmínu. Logicky odlišná situace panuje při 
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zakládání kmínu do krycí plodiny, kterou je jarní obilnina. V tomto případě je tato část ochrany 

prováděna až po sklizni obilniny, zvláště při vysokém výskytu výdrolu po sklizni. 

Srovnání pěstitelské technologie z pohledu herbologie a především herbicidní ochrany 

standardních odrůd dvouletého kmínu a kmínu ozimého odrůdy APRIM a jejich drobných 

odlišností, lze shrnout v několika bodech: 

1) Všechny registrované přípravky do dvouletého kmínu je možno použít i v kmínu 

ozimém. 

2) U ozimého kmínu je v případě obilní předplodiny nutno zvažovat použití graminicidu 

proti obilnímu výdrolu. 

3) Na rozdíl od kmínu dvouletého se až na výjimečné případy nepočítá, mimo 

preemergentního herbicidního zásahu, s dalším herbicidem proti dvouděložným plevelům na 

podzim roku setí, který již není zpravidla potřeba. 

4) V jarním období je v případě ozimého kmínu delší aplikační okno pro bezpečnou a 

selektivní aplikaci herbicidů  (BUTOXONE 400). 

Ostropestřec mariánský [Silybum marianum (L.) Gaertn.] z čeledi hvězdnicovitých 

(Asteraceae) je v ČR velkoplošně pěstovanou léčivou rostlinou. Pěstitelské plochy se pohybují 

mezi dvěma až třemi tisíci hektarů. Ostropestřec se pěstuje zejména pro farmaceutické využití, 

kdy se ze zralých nažek izolují účinné látky sloužící k léčbě jaterních onemocnění v humánní a 

veterinární medicíně. Na trhu existuje široká škála doplňků stravy obsahující výtažky ze 

Silybum marianum i v kombinaci s dalšími léčivými rostlinami ve formě tablet, tobolek, tinktur 

nebo čajů. Zvyšuje se také zájem o využití oleje, který je vedlejším produktem při lisování 

semen. Ostropestřec mariánský je statná rostlina, dorůstající výšky až 150 cm, se silnou, 

v závislosti na hustotě pěstování větvenou lodyhou a ostře zubatými listy. Listy jsou tuhé, 

lesklé, na líci bíle skvrnité, ostře zubaté a ostnité. Květy jsou fialové a plody (nažky) jsou 6 – 8 

mm dlouhé. 

V současné době jsou pro aplikaci do ostropestřce povoleny herbicidy STOMP 330 E 

s účinnou látkou pendimethalin pro preemergentní ošetření a pak přípravek REFINE 50 SX 

s účinnou látkou thifensulfuron-methyl a přípravky BETANAL maxxPro, resp. BETANAL 

MAxx Pro 209 OD s účinnými látkami desmedipham, ethofumesate, phenmedipham a lenacil. 

Tyto přípravky jsou určeny pro postemergentní, resp. časně postemergentní ošetření. 

Zajímavostí a velkým handicapem pro pěstitele ostropestřce, obdobně jako u kmínu je, že není 

registrován žádný graminicid k regulaci jednoletých a vytrvalých jednoletých plevelů, ač 
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z našich pokusů vyplývá, že běžný sortiment graminicidů v ČR je k rostlinám ostropestřce 

vysoce selektivní a to i v pýrohubné dávce. 

V minulých letech jsme se proto na našem pracovišti, zaměřili na možnost odzkoušení 

dalších herbicidů pro ošetřování ostropestřce mariánského. V době započetí pokusů na jaře roku 

2013 nebyly registrovány ani výše uvedené herbicidy, tedy ošetřování ostropestřce 

registrovanými přípravky bylo v té době prakticky nemyslitelné. V roce 2015 jsme založili 

pokusy s celkem jedenácti ošetřovanými variantami plus neošetřená kontrola. Zajímavostí bylo 

zařazení dvou variant, jejichž cílem bylo naopak nalezení vhodného herbicidu, který by řešil 

zaplevelování následných plodin právě ostropestřcem mariánským. Pro tento účel byly vybrány 

herbicidy LONTREL 300 a BUTOXONE 400. V roce 2016 jsme sortiment testovaných 

herbicidů rozšířili na celkový počet dvanáct, včetně neošetřované kontroly. V obou pokusných 

letech byla prováděna pouze postemergentní ochrana v růstové fázi ostropestřce BBCH 14 – 

16, tj. vyvinuté 4 – 6 pravých listů. Po aplikaci byla prováděna hodnocení fytotoxicity a to 

v termínech 7, 14 a 28 dnů po aplikaci a následně případný vliv na nástup a průběh kvetení a 

dozrávání. Následně byly parcely sklizeny maloparcelní sklízecí mlátičkou a vyhodnocen 

výnos nažek a hmotnost tisíce semen. K dosaženým výsledkům je nutno podotknout, že se 

pokusy byly prováděny na pozemcích, kde se prakticky nevyskytovaly vytrvalé plevele (pýr, 

pcháč) a také zaplevelení jednoletými jednoděložnými a dvouděložnými plevely lze 

charakterizovat jako spíše nižší. Cílem tedy bylo především posoudit selektivitu herbicidů vůči 

rostlinám ostropestřce s akcentem na výnos nažek ostropestřce, protože deklarovaná účinnost 

jednotlivých herbicidů je prakticky známa. Z dosažených výsledků pozorování fytotoxicity 

použitých herbicidů vůči rostlinám ostropestřce vyplývá, že i přes nepatrnou fytotoxicitu bylo 

možno doporučit pro postemergentní ošetření herbicidy STOMP 400 SC, BETANAL MAXX 

PRO, REFINE 50 SX a BUTISAN STAR. Žádné problémy z hlediska fytotoxicity 

nevykazovali graminicidní přípravky TARGA SUPER 5 EC a GALLANT SUPER a to ačkoli 

byly použity ve vyšší, tj. dávce vůči vytrvalým jednoděložným plevelům. Zajímavé byly 

výsledky u přípravků LONTREL 300 a BUTOXONE 400, které byly naopak do pokusu 

zařazeny jako herbicidy likvidující výdrol ostropestřce v následných plodinách. Jejich 

fytotoxicita byla naopak velmi silná (až 95 %) a i přeživší rostliny ostropestřce pouze živořily, 

nevykvetly a tedy ani žádná semena, potenciálně zaplevelující plodiny v dalších letech, ani 

nevytvořily. Navíc je pravděpodobné, že v případě konkurence, např. následné obilní plodiny, 

by byla fytotoxicita, resp. účinnost prakticky 100 %. Výnosové hodnocení, pak jen podtrhlo a 

potvrdilo výsledky zjištěné u fytotoxicity aplikovaných herbicidů (Graf č. 2 a 3). 



66 
 

Shrnutím uvedených zásad a dosažených výsledků z pokusů lze konstatovat, že pro 

úspěšné udržení porostu kmínu a ostropestřce v bezplevelném stavu platí základní pravidla. 

Tyto plodiny by neměly přijít na pozemky, které jsou zapleveleny obtížně hubitelnými 

vytrvalými plevely (pcháč oset, šťovíky, aj.). Zároveň je vhodné provádět regulaci 

nejzávažnějších plevelů v předplodinách nebo v meziporostním období. Tato poznámka pak 

plně platí v případě ozimého kmínu, kdy v případě výskytu vytrvalých plevelů ve sklizené 

předplodině, je toto „nejlevnější“ herbicidní zásah pro budoucí osev kmínu. Pozemek pro setí 

by měl být dobře a včas připraven, bez velkých hrud a posklizňových zbytků. Po zasetí by mělo 

následovat preemergentní herbicidní ošetření, s případnou kombinací následného časně 

postemergentního nebo časně jarního (v případě kmínu) ošetření proti dvouděložným plevelům. 

V případě ozimého kmínu z našich zkušeností vyplývá, že preemergentní ošetření řeší 

herbicidní ochranu jako takovou až do zimy. Výjimky by mohly nastat prakticky pouze při 

špatně provedené aplikaci či fatálním selhání herbicidu, např. z důvodu extrémního sucha. 

V tomto případě by ovšem i vzcházení kmínu bylo velmi špatné. Neméně důležitou operací ve 

vztahu k výši výnosu a kvalitě sklizené produkce je regulace jednoděložných plevelů. Zde 

ovšem narážíme na absenci jakéhokoliv registrovaného graminicidu. Postemergentní zásahy a 

volba vhodného herbicidu se samozřejmě řídí především aktuálním výskytem plevelů na 

stanovišti.  

Veškeré použití výše uvedených herbicidů se řídí platným Seznamem registrovaných 

přípravků na ochranu rostlin. Některé zde uvedené názvy přípravků na ochranu rostlin byly 

pouze pokusně v kmínu a ostropestřci zkoušeny a nejsou v současné době do porostů těchto 

plodin registrovány. 

 

Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO1018 
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Graf č. 1: Vliv preemergentní aplikace herbicidů na výnos nažek v kg.ha-1 (Šumperk, 2013 - 

2015).

 

 

Graf č. 2: Vliv postemergentní aplikace herbicidů na výnos semene ostropestřce v kg.ha-1 

(Šumperk, 2015). 
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Graf č. 3: Vliv postemergentní aplikace herbicidů na výnos semene ostropestřce v kg.ha-1 

(Šumperk, 2016). 

 

Foto č. 1: Ježatka kuří noha je schopna velmi rychle zaplevelit a výrazně poškodit vzcházející 

porost kmínu kořenného  
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Foto č. 2: Typický fytotoxický projev zasychání okrajů listů kmínu kořenného po aplikaci 

LAUDISU 
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Foto č. 3: Kombajnová sklizeň parcel ostropestřce mariánského 
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Antifungálna aktivita vybraných rastlinných silíc z čeľade Lamiaceae 
 

Miroslava Císarová*, Eva Ürgeová 
1Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 

Abstrakt 

Cieľom tejto práce bolo sledovanie vplyvu vybraných rastlinných silíc z čeľade Lamiaceae na 

druhy rodu Aspergillus (A. niger a A. terreus), ktoré patria k potenciálnym humánnym 

patogénom. Na štúdium antifungálnej aktivity rastlinných silíc (RS), konkrétne tymianovej, 

pamajoránovej a levanduľovej, sme použili plynnú difúznu metódu. Z výsledkov vyplýva, že 

tymianová a pamajoránová silica úplne inhibovali rast oboch testovaných kmeňov. 

Levanduľová silica pôsobila inhibične iba do  7. dňa kultivácie pri druhu A. terreus a  pri druhu 

A. niger v porovnaní s kontrolou iba mierne potláčala rast. Výsledky podporujú používanie silíc 

pri vývoji nových alebo na zosilnenie antimikrobiálnej aktivity pôvodných liečiv.  

 

Kľúčové slová: inhibičný účinok, baktérie, mikroskopické huby, rastlinné silice 

Úvod 

Nárastom užívania širokospektrálnych antibiotík a podporením výskumu v oblasti foriem a 

priebehu hubových infekcií sa incidencia výskytu invazívnych hubových infekcií zvýšila 

(Charousová, 2018). Nesprávnym a neopodstatneným používaním antibiotík  a antifungálnych 

látok sa taktiež neustále zvyšuje počet rezistentných mikroorganizmov (Caniça et al. 2018). 

Tento problém je však oveľa vážnejší z dôvodu nárastu výskytov nozokomiálnych infekcií 

(Nikaido, 2009). Najmä za posledných 30 rokov predstavujú invazívne hubové infekcie 

závažný problém. Primárnou hubovou infekciou je kandidémia, ale na základe štatistických 

analýz až 19 % hubových patogénov tvoria mikroskopické huby, prevažne z rodu Aspergillus 

(Charousová, 2018). K najčastejším druhom spojeným s týmto ochorením patrí najmä A. 

fumigatus, A. flavus, A. niger alebo A. terreus (Suleyman a Alangaden, 2016). Hubové infekčné 

ochorenia predstavujú vážne riziko pre svetovú populáciu a v niektorých prípadoch sú 

zodpovedné za vysokú morbiditu. Jedným z možných riešení je hľadanie alternatívnych terapií 

na kontrolu týchto ochorení (Raut a Karuppayil, 2014). Alternatívou by mohlo byť používanie 

rastlinných silíc. Liečivé rastliny predstavujú potenciálny rezervoár viacerých účinných 

antimikrobiálnych látok (Hemaiswarya et al., 2008). Významná antibakteriálna a antifungálna 

aktivita týchto látok získaných z liečivých alebo aromatických rastlín bola preukázaná voči 

širokému spektru rezistentných mikrobiálnych kmeňov (Bozin et al., 2006). 
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Metodika 

V práci sme testovali antifungálnu aktivitu 3 rastlinných silíc (RS) z čeľade Lamiaceae, 

konkrétne tymianovú, levanduľovú a pamajoránovú silicu. Silice boli zakúpené od firmy 

CALENDULA a.s. a pred analýzami uschované v uzatvorených sklenených fľašiach v chlade 

pri 4°C. Antifungálnu aktivitu sme testovali proti 2 kmeňom mikroskopických vláknitých húb 

rodu Aspergillus (A. niger a A. terreus).  

Na testovanie antifungálneho účinku RS sme použili plynnú difúznu metódu podľa Guynot et 

al. (2003). Jednotlivé aspergily sme očkovali na Czapkov agar s kvasničným extraktom (CYA, 

HiMedia, India) jednobodovo do stredu Petriho misky. Následne sme do stredu viečka Petriho 

misky vložili filtračný papierik veľkosti 1 x 1 cm, na ktorý sme napipetovali 50 μl RS 

s výslednou koncentráciou 0,625 μL.cm-3 (vzduchu). Pozitívna kontrolná vzorka obsahovala 50 

μl destilovanej vody. Petriho misky sme uzavreli parafilmom a kultivovali dnom nahor, pri 

teplote 25±1 °C, v tme počas 14 dní. Počas kultivácie sme pomocou pravítka merali priemery 

narastených kolónií v dvoch na seba kolmých rovinách na 3., 7. a 14. deň kultivácie. 

Všetky experimenty sme vykonali v troch nezávislých opakovaniach. Získané výsledky sme 

spracovali pomocou programu Microsoft Excel 2010 a porovnali s kontrolnými vzorkami.  

 

Výsledky a diskusia 

Antifungálnu aktivitu RS sme testovali pomocou plynnej difúznej metódy. Z výsledkov 

vyplýva, že tymianovú a pamajoránovú silicu môžeme zaradiť medzi RS so silnou 

antifungálnou aktivitou. Za prítomnosti týchto silíc bol rast oboch testovaných kmeňov A. niger 

a A. terreus úplne inhibovaný počas celej doby kultivácie. Úplný inhibičný účinok na rast 

mikroskopických húb nebol potvrdený len u  levanduľovej silice. Táto silica patrila k najmenej 

účinným testovaným RS (Tabuľka 1).  
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Tabuľka 1 Vplyv vybraných rastlinných silíc z čeľade Lamiaceae na rast testovaných druhov 

rodu Aspergillus (mm,  ±SD) 

Legenda: T – tymianová silica, L – levanduľová silica, P – pamajoránová silica, PK – pozitívna 

kontrola, SD – smerodajná odchylka 

 

Guynot et al. (2003) sledovali inhibičný účinok 16 RS na rast vláknitých mikroskopických 

húb. Zistili, že 5 RS, konkrétne silice zo škoricových listov, klinčeka, bobkových listov, 

citrónových listov a tymianu, vykazujú antifungálnu aktivitu proti všetkým testovaným 

druhom. Kalemba a Kunicka (2003) testovali viaceré RS z korenín a bylín. Najsilnejšie 

antimikrobiálne vlastnosti zistili pri tymianovej, pamajoránovej, mätovej, škoricovej, šalviovej 

a klinčekovej silici. Taktiež autori Viuda-Martos et al. (2006) testovali vplyv rastlinných silíc 

z pamajoránu, tymianu a klinčeka na rast Aspergillus niger a Aspergillus flavus. Analyzované 

silice vykazovali inhibičný účinok na oba druhy. Oreganová silica však dosiahla najvyššiu 

antifungálnu aktivitu, pričom druh Aspergillus flavus bol citlivejší na tymianovú silicu. Podľa 

našich výsledkov, tymianová a pamajoránová silica vykazujú taktiež najvyššiu antifungálnu 

aktivitu. V našej štúdii levanduľová silica v porovnaní s kontrolnými vzorkami vykazovala 

veľmi slabú antifugálnu aktivitu alebo iba čiastočne spomaľovala rast testovaných druhov. Pri 

oboch testovaných kmeňoch bol už počas 3. dňa kultivácie zistený rast kolónií, a na 14. deň 

priemer kolónií takmer dosahoval rovnaké rozmery ako kontrola. Lepšie výsledky 

s levanduľovou silicou dosiahli autori Zuzarte et al. (2012), ktorí testovali antifungálnu aktivitu 

tejto silice voči niektorým druhom rodu Aspergillus a kvasinke Candida albicans. Levanduľová 

silica pôsobila výraznejšie na kvasinky, ich výsledky však potvrdili, že jej antifungálne účinky 

by mohli byť využité v potravinárstve alebo vo farmaceutickom priemysle. 

 

 

Deň 

kultivácie 

Testovaný organizmus 

Aspergillus niger Aspergillus terreus 

Rastlinné silice 

T L P PK T L P PK 

Priemer kolónie v mm ±SD 

3. deň 0±0 28,1±0,25 0±0 32,5±0,41 0±0 1,5±0 0±0 6,67±0,24 

7. deň   0±0 49,5±1,47 0±0 90±0 0±0 7,67±0,62 0±0 27,67±0,24 

14. deň 0±0 89±7,78 0±0 90±0 0±0 28±1,22 0±0 31,67±0,24 
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Záver 

Výsledky našej práce potvrdili, že medzi najúčinnejšie silice patria tymianová a pamajoránová 

silica, ktoré boli schopné úplne ihnibovať rast testovaných kmeňov A. niger a A. terreus úplne 

počas celej doby kultivácie. Levanduľová silica síce nemala taký inhibičný účinok, ale dokázala 

rast testovaných kmeňov v porovnaní s kontrolou mierne spomaliť. Rod Aspergillus zahŕňa 

všadeprítomné mikroskopické huby, ktoré sa vyskytujú vo veľkom rozsahu. Vyskytujú často v 

prostredí, najmä v blízkosti rozpadu organickej hmoty a to predovšetkým v ovzduší, vo vode, 

v pôde alebo na potravinách. Z tohto dôvodu je nutné hľadať najmä prírodné alternatívy, 

napríklad v podobe rastlinných silíc, ktoré nám umožnia výskyt tohto rodu regulovať. Naše 

výsledky podporujú používanie rastlinných silíc pri vývoji nových liečiv vo farmaceutickom 

priemysle. Ďalšie štúdie sú však nevyhnuté.  
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Muchová Tereza, Neugebauerová Jarmila 

Zahradnická fakulta, Ústav zelinářství a květinářství, Mendelova univerzita v Brně 

 

Hlavním cílem této práce je přiblížit téma jedlých květů, prostřednictvím sedmikrásky obecné 

(Bellis perennis L., Asteraceae). Bellis perennis L. je vytrvalá rostlina, která se hojně vyskytuje 

na celém území ČR, kromě vyšších horských poloh. Jako dvouletá rostlina je pěstována pro 

okrasné účely, je však také známá jako rostlina léčivá. Sedmikráska byla využívaná především 

v tradiční medicíně pro léčbu ran a modřin, bolesti hlavy a žaludku, onemocnění očí, ekzémů, 

gastritidy nebo průjmu, a dodnes je používána jako expektorans, diuretikum, diaforetikum, 

antiflogistikum, antipyretikum, adstringens a spasmolytikum. Díky novým výsledkům 

výzkumu v oblasti účinných obsahových látek a nutriční hodnoty, popularita jedlých květů 

roste. Bellis perennis obsahuje mnoho biologicky aktivních látek, včetně triterpenů, polyfenolů 

a flavonoidů. Tyto látky mohou vyvolávat fyziologické reakce a tak zabránit či omezit rizika 

vzniku mnoha onemocnění. Mohou, mimo jiné, působit i jako protizánětlivé prostředky, 

pozitivně ovlivňovat trávení nebo posilovat imunitní systém. Květy/květenství Bellis perennis 

L. jsou sbírány a na pozemcích ZF MENDELU pravidelně od roku 2016. Základní hodnocení 

druhu je morfologické (velikost, hmotnost, tvar a barva květenství) a následuje stanovení 

celkové antioxidační kapacity (TAC), celkového obsahu fenolických látek (TPC), celkového 

obsahu flavonoidů (TFC) a obsahu kyseliny askorbové (AA). Kyselina askorbová je měřena 

pomocí metody HPLC. Nejvyšší hodnoty AA v květenství Bellis perennis L. byly zjištěny v 

březnu 2017 (768,463 ± 29,380 mg/kg FW) a nejnižší hodnoty v březnu 2016 (60,450 ± 2,251 

mg/kg FW). Výsledy výzkumu potvrzují, že jedlé květy léčivých rostlin mohou být dalším 

zdrojem kyseliny askorbové (AA), a tedy i významným antioxidantem. 
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Imunomodulační aktivita šišáku bajkalského a azorely nahloučené 
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Klíčová slova: imunita, šišák, azorela, leukocyty, lymfocyty, NK buňky, Scutellaria 

baicalensis, Azorella compacta, imunomodulační aktivita, baicalin 

 

Abstrakt 

 U extraktů šišáku a azorely byla sledována schopnost aktivovat buňky imunitní obrany in vitro. 

V případě šišáku byla sledována též účinnost vybraných samostatných obsahových látek. Poster 

prezentuje výsledky těchto experimentů, včetně stručného představení rostlin i jejich léčebného 

potenciálu. 

 

Úvod 

 Infekční nemoci nás ohrožují každou chvíli a jsou zejména rizikové pro osoby starší, s 

chronickým onemocněním a s poškozeným imunitním systémem. Svoji negativní roli v boji s 

infekcemi hraje také postupně se zvyšující rezistence mikroorganismů proti antibakteriálním 

léčivům. Zvyšování odolnosti jedince proti infekčním agens a schopnosti se s nimi vypořádat 

je proto důležitým cílem hledání nových zdrojů léčivých látek. Syntetické sloučeniny nabízejí 

široký potenciál, ale pozornost se obrací i na přírodní produkty, které stále ještě nejsou dokonale 

probádané. Jednou z takových rostlin je šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis L.). Je to 

rostlina důvěrně známá v tradiční čínské medicíně, kde se používá např. při léčbě zánětů, kašli, 

zvracení, horečce, hypertenzi, alergiích i jako sedativum (1). Hlavní obsahové látky, 

flavonoidy, prokázaly tyto schopnosti v četných studiích, které odhalily i nové léčebné 

možnosti. Extrakt šišáku a jeho obsahové látky se ve studiích projevily také jako slibné 

aktivátory buněk imunitní odpovědi (2; 3). Tato studie se snaží najít odpověď, který druh 

extraktu a při jaké koncentraci je účinnější a které obsahové látky mají na imunitní aktivitě 

podíl nejvyšší. Kromě šišáku bajkalského se jako další slibný stimulátor leukocytů jeví azorela 

(Azorella compacta Phill.), což je poduškovitý keř pokrývající skalnaté povrchy v pohoří And. 

Včetně toho, že roste velice pomalu (15 mm za rok) (4) a její rostliny mohou být až několik 

tisíc let staré (5), je tato rostlina zajímavá i svými léčebnými vlastnostmi. Domorodci tradičně 

využívají čaj při léčbě nachlazení, revmatu, nechutenství, bolestech a diabetu. Studií na azorele 
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bylo vykonáno podstatně méně než na šišáku. Jedna ze studí ovšem ukázala signifikantní 

imunomodulační aktivitu vodného extraktu (6). Imunostimulační vlastnosti ethanolového 

extraktu známy nejsou a jsou proto dalším z předmětů této studie.       

 

Metodika 

Z usušených rostlin (šišák – kořen, azorela – celá rostlina) byly připraveny ethanolové extrakty. 

V případě šišáku byl připraven i extrakt vodný. Extrakty byly lyofilizovány a z lyofilizátů byly 

připraveny zásobní roztoky, které se použily pro přípravu testovacích vzorků ve čtyřech 

koncentracích (25, 50, 100 a 200 µg/ml). Zásobní roztok obsahoval 1 mg lyofilizátu, 975 µl X-

vivo média a 25 µl DMSO. Protřepání a sonifikace na ultrazvukové lázni zajistila potřebné 

rozpuštění a promísení složek. Zásobní roztok byl poté pro každou koncentraci zředěn X-vivo 

médiem do celkového objemu 100 µl. K takto zředěným vzorkům se zvyšující se koncentrací 

bylo přidáno vždy 100 µl krve. Test proběhl na vzorcích krve od 3 zdravých dárců. Jako 

pozitivní kontrola byl použit roztok fytohemaglutininu (PHA) v koncentraci 10 µg/ml. Kromě 

standartní negativní kontroly byla použita i negativní kontrola s DMSO (0,5 % ve finálním 

objemu vzorku). Vzorky spolu s krví byly nakapány na mikrotitrační destičku a inkubovaly se 

24 h při 37°C v prostředí 5% CO2. Pro ověření stimulace leukocytů byly použity fluorescenčně 

značené protilátky, které byly do směsi přidány po inkubaci. Hlavním indikátorem aktivace je 

protilátka povrchového antigenu CD69, který je přítomen u většiny buněk imunitního systému. 

Jeho exprese na povrchu je ukazatelem aktivované buňky (7). Jako další byly použity protilátky 

proti NK buňkám (CD16 + 56), celkovým lymfocytům (CD45) a T-lymfocytům (CD3). Na 

průtokovém cytometru podle intenzity fluorescenční odezvy se zjistilo, jaké množství 

imunitních buněk bylo aktivováno a o které buněčné populace se jednalo. Aktivace B-

lymfocytů se stanovila na základě výpočtu a porovnání s výsledky ostatních buněčných 

populací. Aktivace granulocytů byla vyhodnocena na základě jejich charakteristického 

FSC/SSC profilu.  

 

Výsledky a diskuze 

 Výsledky jsou prezentovány jako průměrné hodnoty aktivačního indexu se směrodatnou 

odchylkou v tabulkách č. 1–3. Aktivační index (AI) byl vypočten jako poměr mezi střední 

intenzitou fluorescenčního signálu testovaného vzorku ku intenzitě signálu negativní kontroly. 

Jako pozitivní imunomodulační odpověď je bráno AI ≥ 2. Tato hodnota byla dosažena pouze u 

ethanolového extraktu šišáku bajkalského při koncentracích 50–200 µg/ml u NK buněk. U 

ostatních buněčných populací se aktivita neprojevila. Podíl na této aktivitě zastupuje 



79 
 

pravděpodobně z největší části flavonoid baicalin (2). Vodné extrakty šišáku mají díky svému 

odlišnému složení obsahových látek imunomodulační aktivitu nižší. Ethanolový extrakt azorely 

naopak ani zdaleka nedosahuje imunomodulační aktivity jako jeho vodný protějšek, který byl 

rovněž účinný jenom u NK buněk (6). 

 

Tabulka č. 1: Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis), ethanolový extrakt 

 

typ buněk 

AI (aktivační index) 

koncentrace (µg/ml) PHA 

25 50 100 200   

NK 1,3 ± 0,7 2,3 ±  1,6 2,1 ±  1,1 2,6 ± 1,5 7,7 ± 3,7 

lymfocyty 1,0 ± 0,2 1,2 ±  0,2 1,2 ±  0,2 1,3 ± 0,2 4,1 ± 0,8 

T 1,0 ± 0,2 1,0 ±  0,1 1,1 ±  0,1 1,1 ± 0,1 3,0 ± 0,3 

B 1,0 ± 0,2 1,2 ±  0,2 1,2 ±  0,2 1,3 ± 0,2 4,1 ± 0,8 

granulocyty 1,2 ± 0,4 1,4 ±  0,5 1,3 ±  0,6 1,3 ± 0,6 2,5 ± 1,5 

 

 

Tabulka č. 2: Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis), vodný extrakt 

 

typ buněk 

AI (aktivační index) 

koncentrace (µg/ml) PHA 

25 50 100 200   

NK 0,8 ± 0,4 0,9 ±  0,6 1,1 ±  0,6 1,3 ± 0,7 7,7 ± 3,7 

lymfocyty 0,8 ± 0,2 0,9 ±  0,2 0,9 ±  0,2 1,0 ± 0,3 4,1 ± 0,8 

T 0,8 ± 0,2 0,9 ±  0,2 0,9 ±  0,2 0,9 ± 0,2 3,0 ± 0,3 

B 0,8 ± 0,2 0,9 ±  0,2 0,9 ±  0,2 1,0 ± 0,3 4,1 ± 0,8 

granulocyty 0,7 ± 0,3 1,0 ±  0,2 1,2 ±  0,4 1,4 ± 0,5 2,5 ± 1,5 
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Tabulka č. 3: Azorela nahloučená (Azorella compacta), ethanolový extrakt 

typ buněk 

AI (aktivační index) 

koncentrace (µg/ml) PHA 

25 50 100 200   

NK 0,9 ± 0,5 1,0 ±  0,6 1,2 ±  0,7 1,3 ± 0,6 7,7 ± 3,7 

lymfocyty 0,9 ± 0,3 0,9 ±  0,3 1,0 ±  0,3 1,0 ± 0,2 4,1 ± 0,8 

T 0,9 ± 0,2 0,9 ±  0,2 0,9 ±  0,2 1,0 ± 0,2 3,0 ± 0,3 

B 0,9 ± 0,3 0,9 ±  0,3 1,0 ±  0,3 1,0 ± 0,2 4,1 ± 0,8 

granulocyty 1,1 ± 0,3 1,4 ±  0,5 1,6 ±  0,6 1,6 ± 0,6 2,5 ± 1,5 

 

 

Závěr: Byla zhodnocena schopnost vybraných extraktů aktivovat buňky imunitního 

systému. Z výsledků je zřejmé, že imunomodulační vlastnosti se za daných podmínek projevily 

pouze u ethanolového extraktu šišáku bajkalského a to jenom u populace NK buněk. Vodný 

extrakt šišáku, stejně jako ethanolový extrakt azorely, nevykázal v koncentracích do 200 µg/ml 

žádnou sledovanou aktivitu. 

Imunomodulační aktivita jednotlivých látek ze šišáku bajkalského bude prezentována 

až v posteru. 

 

Poděkování: Poděkování patří zejména paní dr. Doris Vokurkové z Ústavu klinické 

alergologie a imunologie FN v Hradci Králové za pomoc při provedení vlastních 

imunologických testů, včetně práce s cytometrem, a také dr. José Cheelovi 

z Mikrobiologického ústavu AV v Třeboni za cenné rady při navrhování experimentu i 

poskytnutý rostlinný materiál azorely. Tato studie vznikla s podporou prostředků SVV 260 416. 
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Abstrakt 

Zrelé samičie šištice borievky obyčajnej (galbuly) s nasladlou korenistou chuťou a 

charakteristickou arómou sa oddávna využívajú ako korenina, na prípravu špeciálnych liehovín, 

a tiež vo fytoterapii. Obsahujú do 3,5 % silice variabilného zloženia, rôzne fenolové zlúčeniny 

(flavonoidy, katechínové triesloviny, lignány, kumaríny), organické kyseliny, živice, ako aj 

nemalý podiel sacharidov (do 30 % hm.). Flavonoidy sa v galbulách akumulujú prevažne 

v glykozidickej forme – vo väzbe s pentózami alebo hexózami. Zaznamenané boli glykozidy 

kvercetínu, gossypetínu, luteolínu, hypolaetínu, apigenínu a izoskutelareínu. Prítomné sú aj 

viaceré biflavonoidy – diméry apigenínu – amentoflavón, cupressuflavón, hinokiflavón a ich 

metyl-deriváty (Innocenti et al., 2007; Miceli et al., 2009). Priaznivé účinky flavonoidov 

v rámci prevencie a terapie rôznych ochorení sú všeobecne známe. Rovnako biflavonoidy, 

v rastlinách zriedkavejšie než monomérne flavonoidy, majú pozoruhodnú biologickú aktivitu – 

antioxidačnú, antimikrobiálnu, protizápalovú, hepato- a neuroprotektívnu, antidiabetickú, 

imunosupresívnu a antikancerogénnu. Experimentálne boli preukázané aj pri amentoflavóne, 

cupressuflavóne či hinokiflavóne (Tavares a Seca, 2018). Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť 

obsah apigenínu a jeho derivátov v galbulách vybraných jedincov borievky obyčajnej 

z východného Slovenska a jeho zmeny počas troch po sebe nasledujúcich rokov.  

Flavonoidy sme extrahovali zo suchých zrelých galbúl 80% metanolom v ultrazvukovom 

kúpeli. Zloženie extraktov sme analyzovali metódou HPLC-DAD s využitím príslušných 

štandardných látok.  

Na základe zhody retenčných časov a UV-VIS spektier sme v extraktoch identifikovali 

apigenín-7-glukozid, apigenín, amentoflavón, cupressuflavón a hinokiflavón. Prítomné boli aj 

ďalšie tri bližšie neurčené biflavonoidy – predpokladané biapigeníny. Z kvalitatívneho hľadiska 

boli extrakty všetkých jedincov borievky podobné, výrazne sa však odlišovali v kvantitatívnom 

zastúpení jednotlivých látok a ich celkovom obsahu. Suma apigenínových derivátov 

predstavovala 0,03 až 0,08 % suchej hmotnosti galbúl, pričom väčšinu z nej tvorili 

biflavonoidy. Medziročné zmeny akumulácie hodnotených látok boli nejednotné – pri 

niektorých jedincoch a lokalitách relatívne malé, pri iných výrazné. Veľká premenlivosť obsahu 



83 
 

sekundárnych metabolitov zaznamenaná počas troch rokov pri viacerých jedincoch na 

rovnakom stanovišti pravdepodobne odráža značnú medziročnú premenlivosť podmienok 

daného stanovišťa, no môže byť spôsobená aj náhodnými faktormi, napr. antopogénnymi.   
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Abstrakt 

Práca bola zameraná na detailnú morfologickú charakterizáciu mydlice lekárskej a stanovenie 

obsahových látok - saponínov, ktoré sú v tomto druhu široko zastúpené. Tieto fytochemikálie 

boli stanovené z usušených rastlinných častí genetických zdrojov - vňate a koreňa. Získané 

hodnoty absorbancií boli vyjadrené ako ekvivalenty diosgenínu odvodené zo štandardnej 

kalibračnej krivky. Z hľadiska morfologických znakov sme zistili nasledovné: priemerná výška 

rastlín jednotlivých genetických zdrojov sa pohybovala v intervale od 440 - 534 mm, dĺžka 

listov sa pohybovala v intervale od 86 - 106 mm, šírka listu sa pohybovala od 23,8 - 32,2 mm 

dĺžka súkvetia sa pohybovala od 89,3 - 152,6 mm, počet kvetov v súkvetí sa pohyboval od 32 

– 57. Celkový obsah saponínov bol stanovený metódou, ktorú opísal Makkar a kol. (2007) s 

určitými modifikáciami. Celkový obsah saponínov vňate jednotlivých genetických zdrojov sa 

pohyboval od 58,425 - 108,925 mg DE/g extraktu. Celkový obsah saponínov nameraných z 

koreňov rastlín sa pohyboval od 9,8 - 18,8 mg DE/ g extraktu.  

Kľúčové slová: mydlica, saponíny, morfológia. 

 

Úvod  

Každá rastlina má jedinečnú morfologickú štruktúru a vykazuje rôzne vlastnosti, ktoré sa dajú 

využiť na liečebné, aj technické účely. Medzi takéto rastliny patrí aj mydlica lekárska 

(Saponaria officinalis), ktorá má už od stredoveku veľký význam. Táto rastlina sa vďaka svojej 

plnokvetej forme pestuje predovšetkým v záhradách, ale rastie aj vo voľnej prírode na rôznych 

stanovištiach. Vysokú variabilitu vykazuje predovšetkým v morfologických znakoch, hlavne v 

tvare a veľkosti listov, dĺžke a hustote súkvetia a celkovej výške rastliny. V latinčine znamená 

slovo ,,sapo“ mydlo a s mydlicou úzko súvisí, keďže jej vodnatý výťažok silne pení a kedysi sa 

používal ako účinný čistiaci prostriedok. Výroba takéhoto mydla alebo čistiacich prostriedkov 

poskytuje spôsob, ako začleniť tieto ekologické čistiace prípravky do domácnosti. V ľudovej 

medicíne sa mydlica používa pri rôznych ochoreniach, napríklad pri chronických ochoreniach 
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kože. Droga sa často nasadzovala pri kataroch dýchacích ciest, reumatických ťažkostiach, 

bolestiach hlavy. Má teda široké využitie nie len v medicínskom a kozmetickom priemysle, ale 

aj v domácnosti.  

 

Metodika 

Poľné pokusy genetických zdrojov mydlice lekárskej boli založené v apríly 2017 na 

experimentálnych políčkach Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) 

- VÚRV v Piešťanoch. Morfologické merania ako napríklad výška a šírka rastliny, dĺžka a šírka 

listu alebo dĺžka súkvetia boli realizované v laboratóriu v Piešťanoch. Znaky ako je vzhľad 

rastliny, tvar, ochlpenie stonky alebo listov sme určovali vizuálne podľa medzinárodne platných 

deskriptorov. Farbu korunných lupienkov, stonky alebo listov sme určovali na základe 

vizuálneho zhodnotenia a následným porovnaním s farebnou škálou RHS Colour Chart.  

Chemická analýza saponínov: Obsah saponínov z vňate a koreňov usušených genetických 

zdrojov mydlice lekárskej sme stanovovali metódou založenou na kolorimetrickej reakcii s 

vanilínom a kyselinou sírovou na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Použité chemikálie: 96% etanol, 8% roztok 

vanilínu (800 mg vanilínu v 10 ml 99,5% etanolu), 72% kyslina sírová. Použité prístroje: 

Spektrofotometer 6405 UV/Vis, analytické váhy MS 204, vortex Genius 3. Princíp použitej 

metódy: Triterpenoidné sapogeníny, sterol a žlčové kyseliny, ktoré majú hydroxylovú skupinu 

v polohe na treťom uhlíku (C-3), reagujú s vanilínom v kyslom prostredí za vzniku 

chromogénov s maximálnou absorbanciou 544 nm v závislosti od povahy saponínov (Makkar 

a kol., 2007). V tejto metóde, ktorú stanovil Makkar a kol. (2007) sme si upravili niektoré 

objemy použitých chemikálií. Získané hodnoty absorbancií boli vyjadrené ako ekvivalenty 

diosgenínu odvodené zo štandardnej kalibračnej krivky. Príprava vzoriek: Na analytických 

váhach sme si do odmerných baniek navážili 0,2 g vzorky z usušeného koreňa a vňate z 

jednotlivých genetických zdrojov mydlice lekárskej. Celkovo sme teda mali navážených 5 

vzoriek koreňa a 5 vzoriek vňate. K vzorkám sme pridali 20 ml 96% etanolu (Obr. 9) a vložili 

sme ich do vodného kúpeľa (60°C) na 30 minút. Po vybratí z vodného kúpeľa sme vzorky 

prefiltrovali. Po filtrácii sme si pripravili 20 skúmaviek na meranie absorbancie, z dôvodu, že 

sme vzorky merali v dvoch paralelných meraniach. Do prvých 10 skúmaviek sme pridali 1 ml 

prefiltrovanej vzorky vňať + etanol, do zvyšných 10 sme pridali 1 ml prefiltrovanej vzorky 

koreň + etanol. Následne sme do každej skúmavky napipetovali 2 ml destilovanej vody, 2 ml 

8% roztoku vanilínu a 5 ml 72% kyseliny sírovej. Slepý pokus pozostával z 3 ml destilovanej 

vody, 2 ml 8% roztoku vanilínu a 5 ml kyseliny sírovej.  Všetky skúmavky so vzorkami sme 
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premiešali na vortexe a vložili na 10 minút do vodného kúpeľa (60°C). Po uplynutí času sme 

skúmavky so vzorkami ochladili v studenej vode (Obr. 10) a na spektrofotometri odčítali 

absorbanciu pri vlnovej dĺžke 544 nm. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkový obsah saponínov vňate jednotlivých genetických zdrojov sa pohyboval od 58,425 - 

108,925 mg DE/ g extraktu. Najvyšší obsah saponínov vňate bol stanovený v slovenských 

genetických zdrojoch SVKVEF2014-36 (108,925 mg DE/ g) a SVKCER2016-82 (97,925 mg 

DE/ g). Naopak, najnižší obsah saponínov vňate sme stanovili vo vzorke maďarskej 

proveniencie HUNBUK2016-17, ktorý bol skoro o polovicu nižší oproti mydliciam 

slovenského pôvodu. Zo zistených výsledkov sa dá konštatovať, že aj keď bol obsah saponínov 

pri niektorých zdrojoch najvyšší v nadzemnej časti, neznamená to, že najvyššie hodnoty 

vykazoval aj v podzemnej časti alebo naopak. Tieto výsledky sa výrazne líšia od celkového 

obsahu saponínov stanovených z vňate príslušných rastlín a predstavujú niekoľkonásobne 

nižšie hodnoty. Goliašová a Michalková (2012) uvádzajú, že najviac saponínov (20%) sa 

nachádza práve v koreni mydlice lekárskej a v ostatných rastlinných častiach sa vyskytujú v 

nižšom obsahu. Lin a kol. (2009) charakterizujú distribúciu týchto sekundárnych metabolitov 

ako výrazne odlišnú medzi jednotlivými rastlinnými orgánmi a tkanivami. Rozdiely v množstve 

môžu byť odrazom aj rôznych potrieb rastlín ako aj sezónneho výkyvu. Chaieb (2010) uvádza, 

že sa v mladých rastlinách nachádza vyšší obsah saponínov, a že ho ovplyvňuje aj fyziologický 

stav rastliny alebo environmentálne faktory. Abiotické stresové faktory ako vlhkosť, svetlo, 

hladovanie a teplota môžu taktiež ovplyvniť množstvo obsahu saponínov, ako uviedol De Costa 

a kol. (2013). V prípade skúmaných vzoriek môže byť tento rozdielny obsah saponínov 

nadzemnej a podzemnej časti spôsobený tým, že korene boli jednoročné ako aj celé rastliny, a 

preto vykazovali nižší obsah saponínov v porovnaní s nadzemnou časťou. Ak by sa tieto 

rastliny vykopali až po dvoch rokoch, tak by saponíny izolované z vňate vykazovali 

pravdepodobne nižší obsah saponínov, ako saponíny izolované z koreňa, v ktorom by sa 

postupne akumuloval vyšší obsah saponínov. Samozrejme, pre dôkaz takéhoto zistenia by boli 

potrebné ďalšie merania z dvojročných rastlinných častí mydlice lekárskej. V každej vzorke bol 

stanovený obsah saponínov, vo vňati bol niekoľkonásobne vyšší ako v koreni, môžeme 

konštatovať, že sa tieto obsahové látky naozaj v mydlici lekárskej nachádzajú, ale ich 

distribúcia sa medzi jednotlivými orgánmi značne odlišuje.  
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Záver 

Práca bola zameraná na morfologickú charakterizáciu, výskyt, využitie, opis príbuzných druhov 

a zistenie obsahových látok mydlice lekárskej - saponínov. Na základe piatich poľne 

vysadených genetických zdrojov Saponaria officinalis, pochádzajúcich z rôznych lokalít, boli 

hodnotené morfologické znaky týchto rastlín, ktoré sme hodnotili na základe laboratórnych 

meraní, fotografickej a obrazovej analýzy. Hodnotením týchto znakov, medzi ktoré patrili 

výška rastliny, dĺžka a šírka listov, dĺžka a počet kvetov v súkvetí, farba a ochlpenie stonky, 

tvar a žilnatina listov, hustota olístenia a súkvetia, ako aj farba korunných lupienkov, bolo 

zistené, že sa medzi jednotlivými genetickými zdrojmi vyskytuje vysoká variabilita. Z hľadiska 

morfologických znakov bolo zistené nasledovné: priemerná výška rastlín jednotlivých 

genetických zdrojov sa pohybovala v intervale od 440 - 534 mm, dĺžka listov sa pohybovala v 

intervale od 86 - 106 mm, šírka listu sa pohybovala od 23,8 - 32,2 mm dĺžka súkvetia sa 

pohybovala od 89,3 - 152,6 mm, počet kvetov v súkvetí sa pohyboval od 32 - 57. Všetky tieto 

morfologické znaky boli merané v laboratóriu NPPC - VÚRV v Piešťanoch. Stanovenie obsahu 

saponínov bolo realizované na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Celkový 

obsah saponínov bol stanovený metódou, ktorú opísal Makkar a kol. (2007) s určitými 

modifikáciami. Namerané hodnoty absorbancií sme vyjadrili ako ekvivalenty diosgenínu (mg 

DE/g extraktu) odvodené zo štandardnej krivky, ktoré boli spracované tabuľkovo aj graficky. 

Celkový obsah saponínov vňate jednotlivých genetických zdrojov sa pohyboval od 58,425 - 

108,925 mg DE/g extraktu. Celkový obsah saponínov nameraných z koreňov rastlín sa 

pohyboval od 9,8 - 18,8 mg DE/ g extraktu.  

Poďakovanie Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

Zmluvy č. APVV-17-0281“. 
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Abstract 

The Mentha genus includes a high number of cultivars that have been selected from wildly 

growing peppermint and they have found their way to large-scale cultivation thanks to higher 

yields and attractive bioactive compounds. Essential oils that give the every variety a 

characteristic aroma and taste are the first aspect in aromatic plants that the consumer is 

interested in. It was chosen five cultivars (Mentha x piperita var. Danica, Mentha x piperita var. 

Chocolate, Mentha arvensis f. Banana, Mentha sp. f. Mojito, Mentha sp. f. White Grape) with 

a different aroma and habitus. The yields and the essential oils content were investigated in 

conditions of Slovak Republic and compared with the commonly used mint (Mentha x piperita). 

The small plot experiment was conducted in Botanical garden of Slovak University of 

Agriculture, in Nitra, in 2018. After the cultivation of selected cultivars in accordance with 

modern agro-technical processes there were made two hand harvests on 26th of July 2018 and 

10th of August 2018. The yield values of fresh phytomass ranged from 16.19 t / ha to 42.89 t / 

ha, with the lowest yield in case of Mentha arvensis f. Banana and the highest Mentha sp. f. 

Mojito. The amount of essential oils was determined by steam vapour distillation, ranging from 

0.88% (Mentha sp., White Grape) to 3.37% (Mentha x piperita var. Danica). The climatic 

conditions of Slovakia in term of overwintering, the crop yields and the value of the essential 

oils content are suitable for all selected cultivars except of Mentha arvensis f. Banana which 

has smaller habitus. 

 

Key words: Mentha, cultivar, essential oils, yields 

Introduction 

The mint genus includes undemanding species that grow in a wide range of climatic conditions. 

They best prosper in a mild climate with alternating annual seasons. The genus includes a high 

number of cultivars that have been selected from wildly growing peppermint. Commercially, 

the most important mint species are spearmint (Mentha spicata), peppermint (M. x piperita), 
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and corn mint (M. canadensis). Among these species, corn mint is only cultivated for oil 

production (Oudhia, 2003). Mentha x piperita L. and Mentha arvensis L. are perennial plants 

originating from Europe but spread around the world and cultivated in many different climates 

(Heydari, 2018). Mint´s essential oils have long been used in traditional medicine as well as in 

culinary and cosmetics, also in various forms such as in management of plant pathogens and 

insect pests (Singh, 2018). The aim of the contribution was to grow selected less known 

cultivars of Mentha spp. in the second year after planting and subsequently to determine the 

yields of fresh phytomass as well as qualitative parameter - the content of essential oils in soil 

and climate conditions of Slovak republic.   

 

Methods 

After the cultivation of selected cultivars in accordance with modern agro-technical processes 

there were made two hand harvests on 26th of July 2018 and 10th of August 2018. From the 

quantitative parameters, the values of the fresh phytomass yield were evaluated for six selected 

mint cultivars. The results of the total crop yield from two manual harvests were converted to t 

/ ha. The content of essential oils of the dried mint mass was determined by steam distillation 

according to Hegedűsová, 2015. The analysis of variance (ANOVA), the multifactor analysis 

of variance (MANOVA) and the multiple Range test were done using the Statgraphic Centurion 

XVII (StatPoint Inc. USA) in case of statistical analyses.   

 

Results and discussion 

The average values of yields moved between 42.89 t / ha (Mentha sp.f. Mojito) to 16.19 t / ha 

(Mentha arvensis f. Banana) according to results in Table 1. The difference between the 

cultivars Banana and Chocolate was not statistically confirmed. Mentha x piperita reached the 

same yields as the Mentha sp. f. White Grape and Mentha arvensis f. Banana. The highest yield 

of Mentha sp. f. Mochito was statistically significantly different in comparison to other 

varieties. According to data reported by Kóňa, 2013, the yield of mint fresh matter is 20-40 t / 

ha. In our case the lower yield was recorded only with Mentha x piperita var. Chocolate (16.82 

t / ha) and Mentha arvensis f. Banana (16.19 t / ha). 
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Table 1 Yields (FM) of selected mint cultivars, Nitra, 2018 [t / ha] 

Variety 1. harvest 2. harvest total  yields 

BANANA 5.85 ± 1.64 10.34  ± 2.43 16.19 ± 3.55a 

MOJITO 21.11 ± 1.74 21.78  ± 2.10 42.89 ±  9.29d 

DANICA 13.01 ± 3.48 17.99 ± 3.19 31.00 ± 6.02c 

CHOCOLATE 6.83 ± 1.32 9.99  ± 1.80 16.82 ± 3.58a 

WHITE GRAPE 12.68 ± 0.66 11.2  ± 1.38 23.88 ± 5.35b 

MENTHA x PIPERITA 12.34 ± 0.61 14.4  ± 0.06 26.74 ± 6.64bc 

* Average ± standard deviation, FM – fresh matter 

Followed the table 2 the highest amount of essential oil was measured for Mentha x piperita 

var. Danica (3.37%), the lowest value was measured for Mentha sp. White Grape (0.88%). 

Statistically, no difference was found in case of Mentha sp. White Grape and Mentha arvensis 

f. Banana. On the contrary, it was confirmed significant difference in essential oils content in 

case of the cultivars Danica, Mojito, Chocolate and Mentha x piperita (tab 2). Confirmed 

varietal variability is in accordance with Singh, 2018 as they reported in their detailed review, 

that different species of the genus Mentha possessed essential oils which have a wide range of 

differences in their chemical constituents in samples collected from the different countries.  

 

Table 2 Contents of essential oils in selected mint cultivars (DM), Nitra, 2018 [%] 

Variety 1. harvest 2. harvest average 

BANANA 0.89 ± 0.41 0.90 ± 0.11 0.90 ± 0.01a 

MOJITO 3.16 ± 0.60 3.12 ± 0.05 3.14 ± 0.03d 

DANICA 3.44 ± 0.02 3.30 ± 0.14 3.37 ± 0.10e 

CHOCOLATE 2.85 ± 0.15 2.62 ± 0.13 2.73 ± 0.16c 

WHITE GRAPE 0.86 ± 0.26 0.90 ± 0.01 0.88 ± 0.03a 

MENTHA x PIPERITA 1.31 ± 0.03 1.22 ± 0.02 1.27 ± 0.06b 

* Average ± standard deviation, DM – dry matter 

     

 Barros, 2015 states the amount of 0.13% of essential oil present in Mentha x piperita, 

which represents a significantly lower content of essential oils than our measurement (1.26%). 

According to the measured results reported by Boukhebti, 2011 the Mentha spicata contained 

1% of essential oils and Mentha pulegium 0.87 % of essential oils, which is in accordance with 
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our measurements for Mentha sp. Whtite Grape (0.88%) and Mentha arvensis f. Banana 

(0.90%). 

 

Conclusions 

From quantitative parameters, the highest crop yields were measured for cultivars Mentha sp. 

f. Mojito (42.89 t / ha) and Mentha x piperita var. Danica (31 t / ha). In terms of crop yields all 

varieties are suitable for growing in the climatic conditions of Slovakia but we recommend for 

intensive crop growing higher mentioned cultivars, because of high yields. Mentha x piperita 

var. Danica has at that also pronounced flavour due to the high content of essential oils and 

menthol. However, in case of Mentha sp. f. Mojito it is necessary to take into account the 

presence of other essential oils, which give this cultivar the specific aroma and there is need to 

test the interest of the consumer. 
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Abstract:  

The aim of the paper is to evaluate the cultivation of the Milk thistle (Silybum marianum /L./ 

Gaertn) cv. "Silyb" in the specific agroecological conditions of the Hrašné and Šúrovce 

localities. In 2017, the yield of achenes and the content of silymarin complex differ depending 

on the production sites as follows: Hrašné (1.0 t ha-1, 38.28 g kg-1) and Šúrovce (0.54 t ha-1, 

23.09 g kg-1). The economically more efficient profitability of milk thistle cultivation was 

estimated at the Hrašné locality, where the profit was 813.5 € ha-1, which is by EUR 33.2 more 

compared to the Šúrovce locality 780.3 € ha-1. 

Keywords: milk thistle, production, yield of achenes, profitability 

 

Úvod 

Pestrec mariánsky (Silybum marianum /L./ Gaertn) patrí do čeľade astrovité (Asteraceae) je 

jednoročnou ozimnou bylinou, v agroekologických podmienkach Slovenska takmer vždy 

vymŕzajúca (Habán et al., 2009). V SR je v posledných rokoch najviac pestovanou liečivou 

rastlinou. Celková pestovateľská výmera v rokoch 2014 a 2015 presiahla  1000 ha (Ražná et 

al., 2015). Pestrec mariánsky sa pestuje predovšetkým kvôli jeho farmaceutickému využitiu, 

kedy sa s jeho usušených plodov (Silybi mariani fructus syn : Cardui mariae fructus) získavajú 

účinné látky využívané v ľudskej i veterinárnej medicíne. V súčasnosti sú pestované 

nasledujúce odrody pestreca mariánskeho a to Mirel (2010), Silyb (1988), Aida (2014) a Verdi 

(2014) jedná sa o právne chránené odrody českej proveniencie (Habán et al., 2015). 

 

Metodika 

Materiál: odroda Silyb je právne chránenou odrodou českého pôvodu, ktorá bola v roku 1988 

zapísaná do Listiny povolených odrôd. Je silybínovou chemovarietou s priemerným obsahom 

silymarínového komplexu 2,5 %.  
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Lokalita Hrašné: sa nachádza v nadmorskej výške 326,40 m n m., v mierne teplom a mierne 

vlhkom klimatickom regióne. Prevládajúcim pôdnym typom na danej parcele je kambizem 

pseudoglejová na flyši, stredne ťažká. Na základne zrnitostného zloženia pôdy sa jedná 

o stredne ťažkú pôdu (hlinitú) teda daná lokalita sa vyznačuje rovnakým zrnitostným zložením 

pôdy ako lokalita Šúrovce. Klimaticky je to oblasť so sumou priemerných teplôt  10 °C 

v rozmedzí 2500 – 2200 °C a do oblasti kde teploty vyššie ako 5 °C sú v priemere 215 dní 

v roku. Úroveň hodnoty klimatického ukazovateľa zavlažovania v júni až v auguste sa 

pohybuje v rozmedzí  100 – 0 mm. 

Lokalita Šúrovce: sa nachádza v nadmorskej výške 132,12 m n m., vo veľmi teplom, veľmi 

suchom nížinnom klimatickom regióne.  Prevládajúcim pôdnym typom na danej pestovateľskej 

ploche je fluvizem typická karbonátová, stredne ťažká. Podľa zrnitostného zloženia pôdy sa 

jedná o stredne ťažkú pôdu (hlinitú). Na základe agroklimatickej rajonizácie je lokalita Šúrovce 

zaradená do oblasti so sumou priemerných denných teplôt  10 °C viac ako 3000 °C a do oblasti 

kde teploty vyššie ako 5 °C sú v priemere 242 dní v roku. Úroveň hodnoty klimatického 

ukazovateľa zavlažovania v júni až auguste dosahuje hodnotu 200 mm. 

Z pestovateľského aspektu boli vyhodnotené: 

- hlavné produkčné ukazovatele (t.ha-1),  

- obsah jednotlivých frakcií silymarínového komplexu v Silybi mariani fructus metódou 

kvapalinovej chromatografie podľa Quaglia et al. (1999), 

- ekonomika pestovania a porovnanie rentability na obidvoch lokalitách (€, %) 

porovnávaných lokalitách z hľadiska celkovej výšky úrody.  

 

Výsledky a diskusia 

Na začiatku vegetácie bol aplikovaný herbicíd Betanal MaxxPro s účinnými látkami 

ethofumesát, desmedifam a fenmedifam v dávke 1,5 l.ha -1 proti dvojklíčnolistovým burinám a 

trávam. Účinok postreku možno hodnotiť ako nedostačujúci z dôvodu dlhotrvajúceho sucha na 

obidvoch lokalitách. V roku 2017 boli dosiahnuté nasledujúce  úrody nažiek pestreca 

mariánskeho: 1,00 t.ha-1 (Hrašné) a  0,54  t.ha-1 (Šúrovce), čo predstavuje rozdiel vo výške úrod 

o 0,46 t.ha-1. Tento výrazný rozdiel v celkovej výške úrody bol spôsobený predovšetkým 

v systéme hnojenia,  hlavne pri hnojení dusíkom (tab. 1). Predsejbové hnojenie na obidvoch 

lokalitách bolo rovnaké ako aj v použitom hnojive (NPK s prídavkom síry) tak aj v dávke (200 

kg.ha-1). 
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Tabuľka 1.  Vplyv hnojenia na výšku úrody pestreca mariánskeho v roku 2017.  

 

Lokalita 

Hnojivo  

Úroda (t.ha-1) MH Zelené 

hnojenie 

NPK LAD 

Hrašné áno (15t.ha-1 ) nie áno áno 1,0 t.ha-1 

Šúrovce  nie áno (KRP) áno nie 0,54 t.ha-1 

Vysvetlivky : MH (maštaľný hnoj), KRP (kapusta repková pravá), NPK (dusík fosfor draslík), 

LAD (liadok amónny s dolomitom)   

 

Rozdiely vo výške úrod je možné vysvetliť v rozdielnej príprave porastu na zber v podobe 

použitia desikačného prípravku na lokalite Hrašné, čím sa okrem iného dosiahli výrazne nižšie 

zberové straty.  Samotný vplyv hnojenia na dosiahnuté rozdielne úrody pestreca mariánskeho 

na lokalitách Hrašné a Šúrovce je zhodný zo zisteniami, ktoré uvádzajú Wierzbowska et al. 

(2012), že zvýšené dávky dusíkatých hnojív majú výrazný vplyv na celkovú výšku úrody nažiek 

pestreca mariánskeho.   

 

Celkový obsah silymarínového komplexu bol 38,28 g.kg-1 (Hrašné) a  23,09  g.kg-1 (Šúrovce) 

čo predstavuje rozdiel o 15,19  g.kg-1 medzi pestovateľskými lokalitami.  

 

Tabuľka 2. Obsah zložiek silymarínového komplexu v nažkách pestreca mariánskeho 

z lokality Šúrovce v  g.kg-1 čerstvej hmoty.  

Zložka Opakovanie Priemer 

A B C D 

Silichristín 5,65 6,18 5,31 5,99 5,78 

Silidianin 3,92 4,95 3,64 4,51 4,25 

Silibin A 4,15 3,88 3,69 4,35 4,02 

Silibin B 6,50 6,08 5,91 5,52 6,00 

Izosilibin 2,97 2,91 3,05 3,20 3,03 

Spolu: 23,19 24,00 21,60 23,57 23,09 

 

Najväčší rozdiel medzi obsahom jednotlivých frakcií silymarínového komplexu bol nameraný 

pri zložke silibin B, kde vyšší obsah bol v Hrašnom (10,47 g.kg-1), pre porovnanie v Šúrovciach 

bol stanovený obsah na úrovni 6,00 g.kg-1, čo predstavuje rozdiel 4,47 g.kg-1 (tab. 2). Aj pri 
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ostatných zložkách silymarínového komplexu bol zistení vyšší obsah vo vzorkách s lokality 

Hrašné. Najviac vyrovnaný bol podiel izosilibinínu pri, ktorej bol na lokalite Hrašné zistený  

obsah  4,94 g.kg-1 a na lokalite Šúrovce o 1,91 g.kg-1 nižší obsah (tab. 3).   

 

Tabuľka 3. Obsah zložiek silymarínového komplexu v nažkách pestreca mariánskeho 

z lokality Hrašné v  g.kg-1 čerstvej hmoty.  

Zložka Opakovanie Priemer 

A B C D 

Silichristín 10,00 9,51 9,10 8,50 9,28 

Silidianin 7,03 6,94 5,97 6,36 6,57 

Silibin A 6,58 6,95 7,37 7,17 7,02 

Silibin B 10,83 11,35 9,75 9,96 10,47 

Izosilibin 5,08 5,26 4,42 4,98 4,94 

Spolu: 39,52 40,01 36,61 36,97 38,28 

 

Obsah jednotlivých zložiek silymarínového komplexu v nažkách pestreca mariánskeho pri 

odrode Silyb skúmali viacerí autori. V priebehu dvoch vegetačných rokov 2014 a 2015 na 

pokusnej ploche Dolná Malanta (okres Nitra) Habán et al., (2016) zistili v nažkách odrody Silyb 

celkový obsah silymarínového komplexu 22,30 g.kg-1  (rok 2014) a 20,72 g.kg-1 (rok 2015) . 

Rozdiely v obsahu silymarínového komplexu je možné pripísať rozdielnym agroekologickým 

podmienkam, úrovne agrotechniky (Andrzejewska et al., 2011).    

  

 

Obrázok 1. Chromatogram vzorky z lokality Šúrovce (1 – silychristín, 2 – silydianín,                 

3 – silibin A, 4 – silibin B, 5 – izosilibin A, 6 – izosilibin B) 
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Obrázok 2. Chromatogram vzorky z lokality Hrašné (1 – silychristín, 2 – silydianín,                     

3 – silibin A, 4 – silibin B, 5 – izosilibin A, 6 – izosilibin B) 

 

Ekonomicky efektívnejšia rentabilita pestovania bola v Hrašnom so ziskom 813,5 €. ha-1  čo je 

o 33,16 € viac ako v Šúrovciach (780,34 €. ha-1) a to aj napriek tomu, že na pestovateľskej 

lokalite Hrašné boli celkovo o 233 €. ha-1 vyššie náklady na pestovanie ako na lokalite Šúrovce. 

Tento vysoký rozdiel v nákladoch na pestovanie medzi týmito lokalitami je predovšetkým 

spôsobený vyššími nákladmi na hnojenie na lokalite Hrašné (aplikácia maštaľného hnoja a 

LAD) a tiež výrazne vyššou pestovateľskou výmerou. Vyššie príjmy dosiahnuté s pestovania 

pestreca mariánskeho na lokalite Hrašné boli dosiahnuté vyššou úroda nažiek, priemerne  o 0,46 

t.ha-1 oproti pestovateľskej lokalite Šúrovce, tiež väčšou pestovateľskou výmerou (tab. 4).   

 

Tabuľka 4.  Cenové porovnanie jednotlivých nákladov na pestovanie pestreca mariánskeho  

Operácia Celková výška nákladov (€. ha-1 ) Rozdiel     

v eurách Hrašné Šúrovce 

Drvenie KRP - 7 7 

Orba  30 15 15 

Predsejbová príprava pôdy 15 18 3 

Sejba spolu s osivom 29 28 1 

MH s aplikáciou  162,50 - 162,5 

NPK s aplikáciou 90 35 55 

LAD s aplikáciou 50 - 50 

Valcovanie po sejbe - 8 8 

Chemická regulácia burín  87,50 87,50 0 

Desikácia  92,50 - 92,5 

Zber  30 65 35 

Podmietka, zapracovanie pozb. zvyškov - 10 10 
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Nájom za pôdu  - 80 80 

Spolu  586,5 353,5 233,0 

Vysvetlivky : MH (maštaľný hnoj), KRP (kapusta repková pravá), NPK (dusík fosfor draslík), 

LAD (liadok amónny s dolomitom) 

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo vyhodnotiť pestovania pestreca mariánskeho (Silybum marianum /L./ 

Gaertn) cv. ´Silyb´ v agroekologických podmienkach obcí Hrašné a Šúrovce. V roku 2017 bola 

dosiahnutá úroda nažiek a obsah silymarínového komplexu rozdielna v závislosti od 

pestovateľskej lokality: Hrašné (1,0 t.ha-1, 38,28 g.kg-1) a Šúrovce (0,54 t.ha-1, 23,09 g.kg-1). 

Z hľadiska obsahu silymarínového komplexu v nažkách (Silybi mariani fructus) boli jeho 

vyššie hodnoty namerané na lokalite Hrašné, čo je o 15, 19 g.kg-1 viac ako v nažkách z lokality 

Šúrovce.  

Ekonomicky efektívnejšia rentabilita pestovania bola vyčíslená v Hrašnom, kde bol dosiahnutý 

zisk 813,5 €.ha-1  čo je o 33,2 eur viac v porovnaní s lokalitou Šúrovce 780,3 €.ha-1. Pre 

potvrdenie rentability pestovania pestreca mariánskeho v Hrašnom a Šúrovciach je potrebné 

vyhodnotiť pestovanie tejto najviac pestovanej liečivej rastliny na Slovensku aj v budúcom 

období. 
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ABSTRAKT 
Allium ursinum L. ako typický podrastový druh s pomerne úzkym rozsahom ekologickej 

tolerancie patrí k potencionálnym druhom pre agropotravinárstvo a fytoterapeutické účely. 

Napriek pomerne hojnému výskytu vo voľnej prírode je jeho zber občas kontroverzný, nakoľko 

veľká časť populácií sa nachádza na chránených územiach, často aj v teritóriách s vysokým 

stupňom ochrany. Pre účely práce boli zbierané podzemné orgány a semená. Pri našich 

pokusoch sa síce neosvedčilo pestovanie v kontajneroch, avšak vo voľnej pôde, pri dodržaní 

základných pestovateľských nárokov, vykazovali rastliny vysokú adaptabilitu ako aj 

reprodukčnú schopnosť. Domestikáciou tohto druhu by sa predchádzalo drancovaniu 

chránených oblastí a postupnému ničeniu prírodných populácií. Perspektívu vidíme hlavne pri 

pestovaní na malých rodinných farmách. 

 
Klúčové slová: Allium ursinum L., pestovanie, prírodné populácie, domestikácia 
 
ÚVOD  

Allium ursinum L. patrí k jarným efemeroidným geofytom (Eliáš, 1997). V prírode sa 

vyskytuje v poloslnných lesoch, prospieva na kyslých až neutrálnych pôdach. Je indikátorom 

pôd bohatých na živiny s vysokou hladinou podzemnej vody (Randuška, 1972).  

Ide o vytrvalú rastlinu s nerozpadavými cibuľami (Gubanov et al., 2002). Občas sa 

vytvárajú dcérske cibule, dôležité pre vegetatívnu reprodukciu (Szafer et al., 1988). Listy sú 

prízemné, stopkaté, čepele listov úzko eliptické (Gubanov et al., 2002). Kvety biele, vyrastajúce 

na konci stvola, zoskupené v hustom pologuľovitom okolíku. Kvitne v apríli až júni (Macků et 

al., 1975). Semená sú čierne, 2-3 mm veľké, zoskupené v trichotomických kapsulách (Sendl, 

1995). Cesnak medvedí patrí k rastlinám s dlhodobou ontogenézou a je charakteristický 

pomalým priebehom predgeneratívnej periódy. Krátky cyklus reprodukcie sa uskutočňuje 

hlbokoomladenými vegetatívnymi zárodkami a dlhý cyklus semenami (Shmanova, 

Krichfalushii, 1995). 

Pre medicínske účely sa u cesnaku medvedieho využívajú listy (Allii ursini folium) 

a cibule (Allii ursini bulbus) (Szafer et al., 1988).  Allium ursinum obsahuje účinnú silicu, ktorá 

sa nachádza vo všetkých orgánoch rastliny. Najpodstatnejšie z jeho zložiek sú sírne zlúčeniny 
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(sulfidy, čpavok, alkylsulfidy, alkylpolysulfidy – predovšetkým divinylsulfid 

a dvivinylpolysulfid) (Kresánek, 1982).  

 

METODIKA 
Zber podzemných orgánov bol realizovaný v lokalitách Sikenica, Šoporňa a neďaleko 

obce Štrkovec pri vodnej nádrži Kráľová a prebiehali v termínoch: máj 2015, september 2017 

a september 2018.   

Pre pokus zakorenenia boli v roku 2015 odobraté z lokalít Šoporňa a Štrkovec rastliny 

aj s koreňmi.  

Na lokalite Štrkovec boli rastliny koncom mája v štádiu puku. Tieto boli nakontajnerované 

a založené v parenisku v priestoroch okrasnej škôlky Botanickej záhrady SPU v Nitre. Na 

lokalite Šoporňa boli rastliny zbierané začiatkom mája, kedy prechádzali fenofázou úplného 

rozvinutia listov. Následne boli vysadené do voľnej pôdy v spomínanej okrasnej škôlke.  

Po odbere cibúľ v roku 2017 a 2018 sme sa zamerali aj na morfologické atribúty 

podzemných častí cesnaku medvedieho. Hodnotené boli dĺžka cibúľ bez koreňov (mm), šírka 

cibúľ (mm), celková hmotnosť podzemných orgánov (g) a počet koreňov (ks).  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Rastliny odobraté a vysadené v roku 2015, napriek neštandardnému vegetačnému 

cyklu, zakorenili. Rastliny boli viditeľne poznačené transportom a manipuláciou v danej 

fenofáze svojho rastu, napriek tomu však zakvitli, vytvorili semená a postupne zatiahli do cibúľ. 

Pri kontrole cibúľ pred príchodom zimy boli tieto bez známok plesní alebo iných poškodení. 

V nasledujúcom roku však rastliny nevytvorili nadzemnú hmotu a po neskoršej kontrole boli 

cibule viditeľne prehnité.  

V  roku 2015 boli odobraté rastliny vo fenofáze úplného rozvinutia listov aj z lokality 

Šoporňa a následne vysadené na pokusnú plochu v okrasnej škôlke Botanickej záhrady. Ide 

o malú plochu v podraste buka (Fagus sylvestris ´Atropurpurea´) a hrabu (Carpinus betulus 

´Compacta´). Tieto rastliny taktiež zakorenili, vytvorili (i keď slabšie) kvetenstvá a následne aj 

semená. V nasledujúcom roku prešli všetky rastliny celým vegetačným cyklom. Na jar v roku 

2017 sa objavili nielen pôvodné rastliny ale aj nové semenáče roztrúsené v okolí materských 

rastlín.  

Pre morfologickú charakteristiku boli sledované 4 základné znaky, a to: dĺžka cibúľ 

(mm), šírka cibúľ (mm), celková hmotnosť podzemných orgánov (g) a počet koreňov (ks) na 

jednotlivých lokalitách (Graf 1).  
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Graf 1 Priemerné hodnoty na mapovaných lokalitách 

 

Najvyššie hodnoty vo všetkých sledovaných znakoch dosiahli podzemné orgány 

z lokality Sikenica (neďaleko obce Želiezovce). Cibule z lokalít Štrkovec a Šoporňa vykazovali 

nezávislý vzťah medzi šírkou a dĺžkou cibúľ. Najnižšiu priemernú hmotnosť sme zaznamenali 

u rastlín z oblasti Štrkovec.  

 
ZÁVER 

Cieľom práce bolo overiť možnosti pestovania cesnaku medvedieho (Allium ursinum 

L.) v domácich podmienkach a zabrániť tak častej devastácii prírodných populácií 

v chránených oblastiach Slovenska. Pre tento účel sa neosvedčilo pestovanie rastlín 

v kontajneroch. Pri takejto forme pestovania neboli zásobné orgány rastliny v zimných 

mesiacoch dostatočne chránené. Pestovanie vo voľnej pôde sa však javí ako schodná cesta 

k domestikácii tohto druhu. Perspektívu vidíme hlavne v pestovaní na malých rodinných 

farmách. Porovnaním morfologických znakov na podzemných orgánoch sme poukázali na 

variabilitu rastlín v jednotlivých lokalitách.  
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