24. ročník súťaţe Liečivé rastliny, celoštátne kolo
7. – 9. júna 2019
TESTY NA CELOŠTÁTNOM KOLE SA BUDÚ TÝKAŤ TÝCHTO RASTLÍN:
Kategória M: (treba vedieť slovenské názvy rastlín a čeľadí)
agát biely (bôbovité)
brusnica čučoriedková (čučoriedka) (brusnicovité)
dub letný (bukovité)
hloh obyčajný (ružovité)
kôpor voňavý (mrkvovité)
ľan siaty (ľanovité)
ľubovník bodkovaný (ľubovníkovité)
orech kráľovský (orechovité)
podbeľ liečivý (astrovité)
pŕhľava dvojdomá (pŕhľavovité)
prvosienka jarná (prvosienkovité)
ruža šípová (ružovité)
sedmokráska obyčajná (astrovité)
šalvia lekárska (hluchavkovité)
valeriána lekárska (valeriánovité)
Kategória S: (treba vedieť slovenské aj latinské názvy rastlín a čeľadí)
agát biely (Robinia pseudoacacia), bôbovité (Fabaceae)
alchemilka obyčajná (Alchemilla vulgaris), ružovité (Rosaceae)
baza čierna (Sambucus nigra), zemolezovité (Caprifoliaceae)
brusnica čučoriedková (čučoriedka) (Vaccinium myrtillus), brusnicovité (Vacciniaceae)
čakanka obyčajná (Cichorium intybus), čakankovité (Cichoriaceae)
chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), konopovité (Cannabaceae)
konopa siata (Cannabis sativa), konopovité (Cannabaceae)
ľan siaty (Linum usitatissimum), ľanovité (Linaceae)
lopúch väčší (Arctium lappa), astrovité (Asteraceae)
orech kráľovský (Juglans regia), orechovité (Juglandaceae)
rebríček obyčajný (Achillea millefolium), astrovité (Asteraceae)
repík lekársky (Agrimonia eupatoria), ružovité (Rosaceae)
sladovka hladkoplodá (Glycirrhiza glabra), bôbovité (Fabaceae)
slivka trnková (Prunus spinosa), ružovité (Rosaceae)
valeriána lekárska (Valeriana officinalis), valeriánovité (Valerianaceae)
Pre obe kategórie:
Vedieť základné morfologické znaky rastlín a základné farmaceutické pojmy (ako vhodná
literatúra poslúži bežná literatúra o liečivých rastlinách).

PRI URČOVANÍ HERBÁROVÝCH POLOŢIEK A ŢIVÝCH RASTLÍN BUDÚ
POUŢITÉ TIETO RASTLINY:
(mladší ţiaci musia vedieť slovenské názvy, starší slovenské aj latinské)
agát biely (Robinia pseudoacacia)
alchemilka obyčajná (Alchemilla vulgaris)
baza čierna (Sambucus nigra)
blyskáč jarný (Ficaria verna)
borovica lesná (Pinus sylvestris)
bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria)
brečtan popínavý (Hedera helix)
breza previsnutá (Betula pendula)
buk lesný (Fagus sylvatica)
cesnak medvedí (Allium ursinum)
čakanka obyčajná (Cichorium intybus)
drieň obyčajný (Cornus mas)
dub letný (Quercus robur)
dúška materina (Thymus serpyllum)
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá (Trifolium pratense, Trifolium repens)
fialka voňavá (Viola odorata)
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum)
chmeľ obyčajný (Humulus lupulus)
iskerník prudký (Ranunculus acris)
jahoda obyčajná (Fragaria vesca)
javor mliečny (Acer platanoides)
jelša lepkavá (Alnus glutinosa)
kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris)
konvalinka voňavá (Convallaria majalis)
kostihoj lekársky (Symphytum officinale)
lastovičník väčší (Chelidonium majus)
lipa malolistá (Tilia cordata)
ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)
ostružina malinová (Rubus idaeus)
pamajorán obyčajný (Origanum vulgare)
pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis)
podbeľ liečivý (Tussilago farfara)
praslička roľná (Equisetum arvense)
pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica)
prvosienka jarná (Primula veris)
rebríček obyčajný (Achillea millefolium)
repík lekársky (Agrimonia eupatoria)
rumanček kamilkový (Matricaria recutita)
ruža šípová (Rosa canina)
sedmokráska obyčajná (Bellis perennis)
skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)
snežienka jarná (Galanthus nivalis)
topoľ biely, topoľ čierny (Populus alba, Populus nigra)
vŕba biela (Salix alba)
zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea)

PRI URČOVANÍ ČAJOV BUDÚ POUŢITÉ:
agát biely, alchemilka obyčajná, baza čierna, čakanka obyčajná, brusnica čučoriedková,
ďatelina lúčna, dúška materina, hloh jednosemenný, hluchavka biela, jahoda obyčajná, lipa
malolistá, ľubovník bodkovaný, medovka lekárska, nechtík lekársky, pamajorán obyčajný,
pľúcnik lekársky, podbeľ liečivý, praslička roľná, pŕhľava dvojdomá, prvosienka jarná,
rebríček obyčajný, repík lekársky, ruža šípová, sedmokráska obyčajná, skorocel kopijovitý

