
Asteridy 



Asteridy 
 

- veľká, rôznorodá skupina rastlín 

- obsahujú iridoidné zlúčeniny 

- koruna so zrastenými lupienkami 

- vajíčka s jedným obalom (integumentom) 



rad:  

Cornales 

7 čeľadí 

čeľaď:  

Cornaceae 

(drieňovité) 

- listy 

protistojné 



rad:  

Ericales 

22 čeľadí 

významné: 

Ericaceae 

Primulaceae 

Theaceae 
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Vaccinium myrtillus (brusnica čučoriedková) 

- európska čučoriedka, v Amerike rastú iné druhy Vaccinium  

čeľaď: Ericaceae (vresovcovité) 



Vaccinium vitis-idaea (brusnica obyčajná) 

- liečivá: použitie pri 

problémoch s obličkami 

a močovými cestami 



Calluna vulgaris (vres obyčajný) 



Primula veris (prvosienka jarná) 

čeľaď: Primulaceae (prvosienkovité) 



čeľaď: Theaceae 
Camellia sinensis (čajovník čínsky) 



- zrastená 

koruna s 

prirastenými 

tyčinkami 

 

- semenník z 2 

plodolistov 

 

- listy 

zvyčajne bez 

prílistkov 

Jadrové 

asteridy 

(platí pre všetky nasledujúce 

rastliny!) 



Lamiidy 



5 čeľadí 

rad: Gentianales 



strychnín (Loganiaceae)  

významné: 

Gentianaceae 

Rubiaceae - cievne zväzky väčšinou bikolaterálne 

- protistojné listy, zvyčajne s prílistkami (môžu 

byť redukované) 

- koletery – žľaznaté trichómy na prílistkoch 

alebo báze kvetnej stopky 

rad: Gentianales 



Gentiana asclepiadea (horec luskáčovitý) 

čeľaď: Gentianaceae (horcovité) 



čeľaď: Rubiaceae (marenovité) 

- byliny alebo dreviny 

- kolaterálne CZ 

- listy krížmo protistojné alebo v nepravých praslenoch (zo zmnožených a 

zväčšených prilístkov) 

- koletery: trichómy produkujúce lepkavý sekrét 



Galium aparine (lipkavec obyčajný) 



Coffea arabica (kávovník arabský) 



5 čeľadí 

významné: 

Boraginaceae 

rad:  

Boraginales 



čeľaď: Boraginaceae (borákovité) 
(lat. „burra“ – chlpaté oblečenie) 

-- prevažne byliny s tuhými trichómami 

-- kvety aktinomorfné, koruna často rúrkovitá 

-- súkvetie: závinok (typ vrcholíkovitého súkvetia, vyvíja sa vždy iba jedna 

vetva na rovnakej strane) 

-- plod rozpadavý na 4 tvrdky (2 z 1 plodolistu) alebo tobolka  



Symphytum officinale (kostihoj lekársky) 



rod Myosotis (nezábudka) 

n. močiarna 

n. lesná 



rad:  

Solanales 

5 čeľadí 

významné: 

Solanaceae 

Convolvulaceae 
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čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité) 
(lat. spánok / perina, podľa narkotických vlastností niektorých ) 

-- bikolaterálne cievne zväzky 

-- striedavé listy bez prílistkov 

-- kvety aktinomorfné, 5-početné 

-- koruna v púčiku zriasnená 

 



Solanum tuberosum (ľuľok zemiakový) 

bobuľa 

podzemková 

hľuza 



Solanum lycopersicum (ľuľok rajčiakový) 



Capsicum annuum (paprika ročná) 



Nicotiana tabacum (tabak virgínsky) 



Atropa bella-donna (ľuľkovec zlomocný) 

tobolka 



24 families 

rad: Lamiales 



rad: Lamiales významné: 

Orobanchaceae 

Plantaginaceae 

Lamiaceae 

Oleaceae 

 

- väčšinou protistojné listy 

a zygomorfné kvety 

- tyčinky často 4 (2 dlhšie 

a 2 kratšie) alebo 

redukované na 2 



čeľaď: Orobanchaceae (zárazovité) 

-- parazitické alebo hemiparazitické byliny 

-- obsahuje iridoidy a orobanchín, ktrorý spôsobuje sčernanie rastlín pri sušení 

-- zygomorfné kvety, dvojpysková koruna 

 



rod Orobanche (záraza) 

- parazituje iba na špecifickom 

hostiteľskom druhu 

- tisícky malých semien zvyšujú 

šancu nájdenia hostiteľa 



čeľaď: Plantaginaceae (skorocelovité) 

-- suchozemské alebo vodné byliny a kry 

-- kvety väčšinou v súkvetiach, s tyčinkami 2+2 

-- zástupcovia: Plantago (skorocel), Veronica (veronika), Digitalis 

(náprstník)... 

 



čeľaď: Lamiaceae (hluchavkovité) 
(„lamium“ – pažerák, podľa tvaru kvetov) 

- byliny alebo kry, často aromatické s 

esenciálnymi olejmi 

- štvorhranná stonka s protistojnými alebo 

praslenovitými listami 

- súkvetie: papraslen (2 vrcholíky oproti sebe) 

 



- kvety zygomorfné, s dvojpyskatou zrastenou korunou 

 3 lupienky zrastené 

do hornej pery 

2 lupienky zrastené 

do dolnej pery 

kalich 

(zrastený) 

čnelka, blizna a 

tyčinky pod hornou 

perou 

- plod: rozpadavý, z 2 plodolistov vznikajú 4 tvrdky 

 



Lamium maculatum (hluchavka škvrnitá) 



Glechoma hederacea (zádušník brečtanovitý) 



Mentha x piperita (mäta pieporná) 

žliazky s esenciálnym olejom  

- kríženec M. aquatica a M. spicata 



Thymus serpyllum (dúška materina) 



Origanum vulgare (pamajorán obyčajný) 



Majorana hortensis (majorán záhradný) 



Salvia pratensis (šalvia lúčna) 



Lavandula angustifolia (levanduľa úzkolistá) 



čeľaď: Oleaceae (olivovité) 
(gr. „elaia“ – oliva) 

- dreviny 

- kvety 4-početné 

- 2 tyčinky prirastené ku korune 

- rôzne typy plodu 



Olea europaea (oliva európska) 

- kôstkovica 



Fraxinus excelsior (jaseň štíhly) 

- krídlatá nažka 



Campanulidy 



rad:  

Asterales 

11 čeľadí 

významné: 

Campanulaceae 

Asteraceae 
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rad: Asterales 
- zásobná látka inulín 

- vetro- alebo hmyzoopelivé 

- u hmyzoopelivých peľnice zlepené až zrastené do rúrky okolo 

čnelky, otvárajú sa dovnútra 

- čnelka s bliznami prevyšuje tyčinky (prevencia samoopelenia) 

- peľ sa v peľnicovej rúrke zachytáva na trichómoch čnelky, ktoré 

ho vytláčajú von pre opeľovače 

- ak nedôjde k opeleniu peľom z inej rastliny, ramená blizny sa 

stáčajú a dotýkajú sa čnelky so zachyteným vlastným peľom    

syngenesious

anthers 
connate



Campanula persicifolia (zvonček broskyňolistý) 

čeľaď: Campanulaceae (zvončekovité) 



čeľaď: Asteraceae (astrovité) 
(„aster“ – hviezda) 1 620 rodov / 25 040 druhov – najväčšia čeľaď krytosemenných! 

-- byliny, stromy, kry, liany 

-- kvety v úbore, prevažne dvoch typov: 

 



- rúrkovité (*) a jazykovité (↓) kvety 

- kalich modifikovaný na chocholec  

- zrastené peľnice tyčiniek 

- spodný semenník 

 

 

 



Chocholec - modifikovaný kalich 



Typy úborov: 

rúrkokvetý jazykokvetý lúčovitý 

- len rúrkovité kvety - len jazykovité kvety - rúrkovité kvety v strede 

(♂ alebo☿)  

- jazykovité kvety na okraji 

(♀ alebo sterilné) 



Plod: plodstvo nažiek 

- semená s redukovaným 

endospermom alebo bez 

endospermu 



rúrkokveté úbory majú: 

 

- rastliny prevažne s ostňami  



Arctium lappa (lopúch väčší) 
zdomácnený 



Cyanus segetum (nevädza poľná) 
zdomácnená 



Cynara scolymus (artičoka zeleninová) 



jazykokveté úbory majú: 

 

-  v pletivách mliečnice 

 



rod Taraxacum (púpava) 

- veľa druhov (apomixia) 



Cichorium intybus (čakanka obyčajná) 
zdomácnená 



Lactuca sativa (šalát siaty) 



lúčovité úbory majú: 

 

- jazykovité kvety môžu sekundárne chýbať 

 



Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská) 
invázna! 



Ambrosia artemisiifolia (ambrózia palinolistá) 
invázna! 

♂ 

♀ alergén! 



Helianthus annuus (slnečnica ročná) 



Laucanthemum vulgare (margaréta biela) 



Bellis perennis (sedmokráska obyčajná) 



Tussilago farfara (podbeľ liečivý) 



7 čeľadí 

rad: Apiales 

významné: 

Araliaceae 

Apiaceae 



7 čeľadí 

rad: Apiales 

významné: 

Araliaceae 

Apiaceae 

- listy striedavé, často s pošvou 

- voľné kališné lístky aj korunné lupienky! 

(sekundárny znak, v embryu zrastené)  

- obsahujú esenciálne oleje 

- semená s bohatým endospermom 

 



-- byliny s éterickými olejmi  

-- častý zásobný koreň, príp. hypokotylová hľuza alebo buľva 

-- stonka je dutá,  článkovaná a ryhovaná  

-- listy s pošvou, jednoduché alebo zložené 

 

čeľaď: Apiaceae (mrkvovité) 



-- kvety 5-početné 

-- spodný semenník z 2 plodolistov 

-- stylopódium – terčovito rozšírená báza čnelky 

 



-- súkvetie zvyčajne zložený okolík, okrajové kvety často väčšie ako kvety v 

strede (zriedkavo hlávka alebo jednoduchý okolík) 

-- v zloženom okolíku môžu byť listene okolíkov – obaly a listene okolíčkov - 

obalčeky 

 

obal 

obalček 



-- plod: dvojnažka – rozpadavý plod z 2 nažiek spojených karpofórom 

-- obsahuje kanáliky s éterickými olejmi 

-- semená s endospermom 

 



Daucus carota (mrkva obyčajná) 

- pôvodne pestovaná pre semená a listy, 

prvá zmienka o používaní koreňa – 1. stor. 

- oranžová farba 1.x v Holansku v 17. stor. 

- dvojročná, v 2. roku na semeno 



Carum carvi (rasca lúčna) 

- jedna z najstarších európskych korenín, 

používaná už v staroveku, aj ako platidlo 



Anethum graveolens (kôpor voňavý) 

- zo Stredomoria a Z Ázie 



Angelica sylvestris (angelika lesná) 



Aegopodium podagraria (kozonoha hostcová) 



Anthriscus sylvestris (trebuľka lesná) 



Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský) 
invázny! 


