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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 10

Genofond liečivých rastlín

Ing. Miroslav Habán, PhD. a kol.

Katedra rastlinnej výroby, Agronomická fakulta, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Abstrakt
The main aim of the subject stage was the genepool protection and conservation of selected medicinal
plant species from Asteraceae and Lamiaceae families, floristic monitoring and collecting the seed
material of the natural populations from the selected localities of Slovakia. Collecting of the seed
material "in situ" and obtaining it in "ex situ" conditions was done during the project solving period. In
the University area the introduction plot was established, There is the active field collection of the
Slovak and world genotypes of medicinal and aromatic plants and spices. Summary of the reached
results was presented on the several international foreign and home meetings of the scientific and
special directions. The results of research are appointed for study, experimental and practise aims. 
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4. Ciele vecnej etapy
 Ochrana a uchovanie genofondu vybraných druhov liečivých rastlín z čeľade Asteraceae

a Lamiaceae

 Floristický monitoring a zberové expedície prírodných populácií vo vybraných lokalitách Slovenska

 Zber semenného materiálu „in situ“ a sústredenie kolekcie do podmienok „ex situ“.

 Založenie introdukčného poľa na dispozičnej ploche BZ SPU

 Zhromaždenie slovenských (podľa možnosti aj svetových) genotypov do poľnej kolekcie.

5. Dosiahnuté výsledky
V rokoch 1998 až 2001 bola realizovaná výmena generatívnych častí (semien) rastlín s viacerými
svetovými botanickými záhradami prostredníctvom Index seminum. Súčasne boli v priebehu celého
riešiteľského obdobia realizované zberové expedície vo vybraných lokalitách stredného a západného
Slovenska. Sústredený materiál bol udržiavaný na založenom introdukčnom poli v areáli univerzity
(dispozičná plocha BZ SPU v Nitre).

Súhrn doterajších výsledkov bol prezentovaný na viacerých medzinárodných zahraničných i domácich
podujatiach vedeckého a odborného zamerania. Biologický materiál je udržiavaný v aktívnej poľnej
kolekcii i tzv. bezpečnostnej kolekcii na úrovni semenného materiálu. Prehľad rodov a druhov
zaradených do poľnej kolekcie z čeľadí Asteraceae a Lamiaceae je uvedený v tabuľke 1. Okrem druhov
uvedených v tabuľke sú v poľnej kolekcii aj liečivé rastliny z  čeľadí Amaranthaceae, Boraginaceae,
Malvaceae, Rosaceae, Plantaginaceae. 
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Tabuľka 1: Prehľad genetických zdrojov liečivých rastlín udržiavaných v poľnej kolekcii
(2001) 

Taxon (1) Názov odrody (2) Počet rastlín (3) Štát pôvodu (4)
ASTERACEAE

PLAMEN 15 CZ
- 15 SVK

- 10 CZ
- 25 SVK
-
GOLIÁŠ

30
20

SVK
SVK

Calendula officinalis L.
Cota tinctoria (Jacq.) Gay. 
     /◦ Anthemis tinctoria L./ 
Echinacea angustifolia DC. 
Echinacea purpurea (L.) Moench
Helianthus tuberosus L.
Inula helenium L.
Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich
     /• Leuzea rhapontica (L.) Holub/

- 20 SVK

LAMIACEAE
BLANKYT 25 SVK
CITRA 30 CZ
MULTIMENTHA 20 D

COMPAKT
PURPLE OPAAL
DARK GREEN
-
-
KRAJOVÁ

15
15
15
5
10
10
20

SVK
SVK
SVK
SVK

-
-
-
KRAJOVÝ

10
10
10
12

SVK
SVK
SVK
CZ

Hyssopus officinalis L.
Melissa officinalis L.
Mentha x piperita L.
     /• Mentha aquatica x M. spicata/
Ocimum basilicum L.

Salvia aethiopis L.
Salvia glutinosa L.
Salvia nemorosa L.
Salvia officinalis L.
Salvia verticillata L.
Stachys recta L.
Stachys sylvatica L.
Thymus vulgaris L.
Thymus vulgaris L. - 10 D

Vysvetlivky:
Taxon: ◦ - bazionynum alebo meno, ktoré muselo byť nahradené nomen novum, aby nevznikla
neoprávnená kombinácia; • - synonymum
Názov odrody: genetický zdroj označený pomlčkou bol získaný z prírodných zberov
Počet rastlín: uvedený je počet rastlín v poľnej kolekcii (pre každý taxón políčko 1,5x2 m)
Štát pôvodu: CZ = Česká republika; SVK = Slovenská republika; D = Nemecko
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Obrázok 1: Celkový pohľad na introdukčné pole s liečivými rastlinami (rok 2002)

Obrázok 2-6: Genetické zdroje bazalky (Ocimum basilicum L.)

6. Realizačné výstupy
a) Využitie poznatkov pri spracovaní textu odbornej monografie: HABÁN, Miroslav – ČERNÁ,

Katarína – DANČÁK, Ivan: Koreninové rastliny. Nitra : ÚVTIP NOI Bratislava, 2001.

b) Využitie poznatkov pri spracovaní učebných textov projektu TEMPUS: Poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka (BRINDZA, Ján et al.): ŠALAMON, Ivan – HABÁN, Miroslav: Pestovanie liečivých
a aromatických rastlín. CD-ROOM. Podiel AH: 1,5

c) Udržiavanie genofondu v aktívnej poľnej kolekcii pre študijné, experimentálne a praktické účely.
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7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
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1999, s. 109-110. ISBN 80-7137-668-X
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KNOLL, Milan – GAŽOVČIAK, Pavel - HABÁN, Miroslav: Ochrana ohrozených druhov liečivých a
úžitkových rastlín v BZ SPU Nitra. In: Pestovanie, zber a spracovanie liečivých rastlín. [4th Int. Conf.
„Cultivation, harvesting and processing of medicinal herbs“]. Ľubovnianske kúpele, 1999, s. 46-47.

POLÁČEK, Milan – HABÁN, Miroslav – DANČÁK, Ivan – KNOLL, Milan – GAŽOVČIAK, Pavel:
Genofond vybraných druhov liečivých rastlín z čeľadí: astrovité a hluchavkovité [Genepool of selected
species of medicinal plants from Asteraceae and Lamiaceae family]. In: Pestovanie, zber a spracovanie
liečivých rastlín. [4th Int. Conf. „Cultivation, harvesting and processing of medicinal herbs“].
Ľubovnianske kúpele, 1999, s. 52.

Odborné časopisy - domáce
KNOLL, Milan – GAŽOVČIAK, Pavel - HABÁN, Miroslav: Ochrana ohrozených druhov liečivých a
úžitkových rastlín v Botanickej záhrade SPU v Nitre. In: Lieč. Rastl., roč. 36, 1999, č. 5, s. 156-157.
ISSN 0323-2646 

POLÁČEK, Milan – HABÁN, Miroslav – DANČÁK, Ivan – KNOLL, Milan – GAŽOVČIAK, Pavel:
Genofond vybraných druhov liečivých rastlín z čeľade hluchavkovitých a astrovitých. In: Lieč. Rastl.,
roč. 36, 1999, č. 5, s. 158-159. ISSN 0323-2646 

Rok 2000

Abstrakty prác v konferenčných zborníkoch - zahraničné
HABÁN, Miroslav – POLAČEK, Milan – DANČÁK, Ivan – KNOLL, Milan – GAŽOVČIAK, Pavel:
Protection and conservation of genepool of medicinal plants species in Slovakia. In: First Conf. on



51

Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries & 6th Meeting Days of Medicinal
Plants 2000 (ed. Sekulović,D. - Radanović,D.). Book of Abstracts, Arandjelovac (Yugoslavia), s. 56.

HABÁN, Miroslav – VAVERKOVÁ, Štefánia – ŠALAMON, Ivan – MISTRÍKOVÁ, Ingrod: The
content of German Chamomile essential oils in natural populations and from large-scale cultivation in
Slovakia. In: EuroConference – Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication,
Book of Abstracts, Lednice (Czech Republic), 2000, s. 73.

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch – domáce
HABÁN, Miroslav: Ochrana genetických zdrojov liečivých rastlín [Protection of Genepool of
Medicinal Plants]. In: VI. Zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárne vedy pri SAV (ed. Švihra, J.). Zborník prednášok. Zvolen, 2000, s. 133-136. ISBN 80-
7137-810-0

KNOLL, Milan – GAŽOVČIAK, Pavel – HABÁN, Miroslav – POLÁČEK, Milan: Zberové expedície
vybraných druhov liečivých rastlín západného a stredného Slovenska. In: Hodnotenie genetických
zdrojov rastlín (ed. Debre, F. et al.). Zbor. referátov a posterov zo seminára, Piešťany : VÚRV, 2000, s.
160-165. ISBN 80-88790-16-6

HABÁN, Miroslav: Súčasný stav a perspektívy šľachtenia a semenárstva LAKR. In: Perspektívy
genetiky, šľachtenia a semenárstva rastlín (ed. Brindza, J.). Zborník referátov z konferencie, Nitra: SPU,
2000, edícia Genotyp, č. 16, s. 45-48. ISBN 80-7137-792-9.

HABÁN, Miroslav: Odrodový sortiment liečivých, aromatických a koreninových rastlín v Slovenskej
republike [Variety sortiment of medicinal, aromatic and spices plants in Slovak Republic]. In:
Rozvojový program výroby a spracovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín v Slovenskej
republike. Zborník z odbor. seminára, Nitra : Agroinštitút, 2000, s. 19-33. ISBN 80-7139-069-0

Odborné časopisy - domáce
KNOLL, Milan – GAŽOVČIAK, Pavel – HABÁN, Miroslav: Index seminum – súčasť ochrany
genetických zdrojov rastlín. Genofond – Informačný spravodajca VÚRV Piešťany, roč. 1, 2000, č. 4, s.
8-11. ISSN 1335-5848

Rok 2001
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HABÁN, Miroslav – KNOLL, Milan – POLÁČEK, Milan – DANČÁK, Ivan: Štúdium genofondu
liečivých rastlín a ich význam v novom Miléniu. In: Liečivé rastliny v novom Miléniu. Zborník abst.
z konf., Ľubovnianske kúpele, 2001, s. 16.

KNOLL, Milan – KÓŇOVÁ, Elka – HABÁN, Miroslav – DOKUPIL, Tibor: Liečivé rastliny pestované
v Botanickej záhrade a Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. In: Liečivé rastliny
v novom Miléniu. Zborník abst. z konf., Ľubovnianske kúpele, 2001, s. 17.

Odborné časopisy - domáce
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8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky: -

Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
Hodnotenie morfologických znakov vybraných druhov rodu šalvia (Salvia L.),

Marta Bystrianska, AF SPU - KRV, Ing. Miroslav Habán, PhD. (DP obhájená v roku 2000). 

Variabilita morfologických znakov niektorých druhov rodu Echinacea, 

Daniela Hurná, AF SPU - KRV, Ing. Miroslav Habán, PhD. (DP obhajená v roku 2000).

9. Zahraničná a domáca spolupráca

10.1 Spolupracujúce inštitúcie
- Oblastný výskumný ústav agroekológie v Michalovciach / prieskum genofondu liečivých rastlín vo

východoslovenskom regióne

- Institute of Hop Research and Brewing v Žalci (Slovinsko) / výmena diaspoór a literatúry

- Intitute for Medicinal Plants Research “Dr. Josif Pančič” v Belehrade / výmena literatúry 

- Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky /
determinácia obsahových látok

- MŽP SR - príslušné agentúry životného prostredia/ odborný dohľad pri zberoch na chránených
lokalitách SR

10.2 Absolvované zahraničné pobyty
- Zakarpatsky Institute of Agroindustrial Production, Velikaja Bakta (Ukrajina) / návšteva

Zakarpatského inštitútu vo V. Bakte, prieskum lokalít (rok 2000)

- Institute for Medicinal Plant Research „Dr. Josif Pančić“, Belehrad (Juhoslávia) / prehliadka
vzorkovnice liečivých rastlín, rokovanie o možnosti spoločného výskumu (rok 2000)

10.3 Prijatie zahraničných hostí
- Dr. Janko Rode (Slovinsko) – pracovné stretnutie o možnosti spolupráce a výmeny GZR, publikácií

(rok 1999)

- Prof. Dr. Jan Kičgeci (Juhoslávia) – konzultácie o spolupráci v oblasti výmeny gen. zdrojov (rok
1999, 2001)

- Dr. Alla Fandalyuk, Ukrajina, Zakarpatian Institute of Agroindustrial Production of Ukrainian
Academy of Agrarian Sciences Velikaja Bakta / návšteva Katedry rastlinnej výroby a BZ SPU -
pestovanie liečivých rastlín, vedeckovýskumná činnosť pracoviska (rok 2000).
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11. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenia
problematiky

a) Štúdium, prieskum a udržiavanie genofondu liečivých rastlín v aktívnej kolekcii na introdukčnom
poli, umožňuje využitie tradičných, ale aj perspektívnych druhov liečivých rastlín v týchto
oblastiach: študijný materiál, genetický zdroj poskytovaný domácim a zahraničným výskumníkom,
národným kurátorom a šľachtiteľom pre nekomerčné využitie na základe vzájomnej výmeny. 

b) Dlhodobou konzerváciou diaspór v génových bankách sa zachováva časť prírodného bohatstva
Slovenska, čím je zabezpečená záchrana ešte rozšírených genotypov nielen poľných, záhradných
druhov, ale aj ekotypov z prírodných populácií, hlavne ohrozených a zákonom chránených druhov,
ktorých prírodné lokality rozšírenia vplyvom antropogénnej činnosti zanikajú. 

c) Doplnenie a kompletizácia introdukčného poľa o nové genotypy liečivých rastlín v BZ SPU
v úžitkovej časti, ako aj časti okrasnej.

d) Využitie získaných poznatkov, textovej a obrazovej dokumentácie pri tvorbe nových učebníc,
odborných a vedeckých publikácii v tlačenej (publikácie) a multimediálnej (CD ROOM, internet)
forme.

12. Súhrn
Cieľom vecnej etapy bola ochrana a uchovanie genofondu vybraných druhov liečivých rastlín z čeľade
Asteraceae a Lamiaceae, floristický monitoring a zberové expedície prírodných populácií vo vybraných
lokalitách Slovenska. Počas riešiteľského obdobia bol realizovaný zber semenného materiálu „in situ“ a
sústredenie kolekcie do podmienok „ex situ“. V areáli univerzity bolo založené introdukčné pole, na
ktorom sú aktívne poľné kolekcie slovenských i svetových genotypov liečivých, aromatických
a koreninových rastlín. Súhrn doterajších výsledkov bol prezentovaný na viacerých medzinárodných
zahraničných i domácich podujatiach vedeckého a odborného zamerania. Výsledky výskumu sú určené
pre študijné, experimentálne a praktické účely.

13. Kľúčové slová: liečivé rastliny, genetické zdroje, čeľaď Lamiacea a Asteraceae, poľná kolekcia


