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CAryoPhyllAlES (2. časť)

KlINČEKoTVArÉ

Amaranthaceae Juss., nom. cons. 
(incl. Chenopodiaceae Vent.)

láskavcovité
(Spracovali D. BERNÁTOVÁ, D. DÍTě, P. ELIÁŠ jun., V. FERÁKOVÁ, 

K. GOLIAŠOVÁ, I. HODÁLOVÁ, D. R. LETZ, P. MEREďA jun., 
E. MICHALKOVÁ, T. SCHWARZOVÁ, M. ZALIBEROVÁ)

Charakteristika čeľade a kľúč na určenie rodov
(Spracovali K. GOLIAŠOVÁ, P. MEREďA jun.)

Jednoročné alebo trváce, jednodomé alebo dvojdomé byliny, polokry, kry alebo 
zriedkavo nízke stromy. Korene vláknité, niťovité, kolovité, niekedy vretenovité ale-
bo repovité buľvy. Stonky alebo byle priame, vzpriamené až položené, jednoduché 
alebo rozkonárené, článkované, niekedy sukulentné, často so zhrubnutými uzlami, 
holé alebo striebristo poprášené, niekedy hviezdovito alebo žliazkato chlpaté. Listy 
zväčša striedavé, niekedy protistojné, stopkaté alebo sediace, jednoduché, celistvé 
alebo delené, rôzneho tvaru, bez prílistkov, niekedy listy redukované na malé šupiny. 
Listene a listence chýbajú alebo po 1 – 5, opadavé alebo trváce, rôzneho tvaru, bylin-
né (zelené) alebo suchoblanité. Kvety obvykle drobné obojpohlavné, jednopohlavné 
(rastlina potom jednodomá alebo dvojdomá) alebo polygamické (rastlina jednodomá 
s obojpohlavnými a jednopohlavnými kvetmi), pazušné alebo terminálne, jednotlivé 
alebo v zložených súkvetiach (klbkách, klasoch, paklasoch, hlávkach, metlinách, 
tyrzoidných vrcholíkoch alebo strapcoch). Okvetie homochlamydeické (rovnako-
obalové) alebo kvet atepálny (bezobalový), (1–)5(–8)-početné, pravidelné alebo 
vzácne bilaterálne súmerné, voľné alebo na báze až takmer k vrcholu zrastené do 
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čiašky alebo rúrky, bylinné (zelené) alebo suchoblanité (biele alebo sfarbené), alebo 
okvetie redukované. Tyčinky (1–)5(–8) alebo chýbajú, epitepálne alebo intertepálne, 
pri niektorých taxónoch vyvinuté aj patyčinky; peľnice s 2 alebo 4 peľovými váč-
kami. Gyneceum 2 – 3(–6)-plodolistové, cenokarpné, semenník vrchný, zriedkavo 
polospodný (pri Beta), zrastený s kvetnou čiaškou (receptaculum), 1-puzdrový, na 
báze zväčša s 1 vajíčkom; stylódiá 1 – 3 (čnelka 1 – 3-dielna). Plody 1-semenné 
achény alebo 1-semenné (pri Amaranthus) alebo 3 – 8-semenné (pri Celosia) tobol-
ky. Semená malé, takmer guľovité až guľovité (zriedkavo valcovité) alebo vertikál-
ne, alebo horizontálne sploštené, alebo šošovkovité (obličkovité), na okraji krídlaté 
alebo nekrídlaté, hnedé, červenkastohnedé alebo čierne; osemenie hladké, matné, 
lesklé alebo sieťkované.

Čeľaď vrátane pôvodne samostatnej čeľade Chenopodiaceae je druhovo naj-
bohatšia v rade Caryophyllales. Zahŕňa približne 180 rodov s 2 500 druhmi 
s kozmopolitným rozšírením v tropickom až boreálnom pásme zemegule. Zá-
stupcovia Amaranthaceae s. str. rastú zväčša v trópoch, kým zástupcovia Che
nopodiaceae s. str. majú centrum diverzity v xerotermných a teplých oblastiach 
mierneho pásma a mnohí z nich rastú v stepiach a polostepiach alebo sú halo-
fyty. 

Taxonomické  poznámky. 
1.  Čeľaď sa člení predbežne na 10 podčeľadí [cf. klasifikačný systém APG III 

(2009)]:
–  Amaranthoideae Bu rne t t  (57 rodov, u nás Amaranthus, Celosia) 
–  Camphorosmoideae A. J. Sco t t  (20 rodov, u nás Bassia, Camphorosma) 
–  Chenopodioideae Bu rne t t  (25 rodov, u nás Atriplex, Blitum, Chenopo

diastrum, Chenopodium, Cycloloma, Dysphania, Lipandra, Oxybasis, Spina
cia) 

–  Corispermoideae Ra f . (3 rody, u nás Corispermum) 
–  Betoideae U lb r. (5 – 6 rodov, u nás Beta) 
–  Gomphrenoideae Sch inz  (13 rodov, u nás zriedka pestovaný druh Gomphre

na globosa) 
–  Polycnemoideae Ra f . (3 rody, u nás Polycnemum) 
–  Salicornioideae Lue r s s . (ca 11 rodov, u nás nemajú zastúpenie)
–  Salsoloideae Ra f . (35 rodov, u nás Salsola) 
–  Suaedoideae U lb r. (2 rody, u nás nemajú zastúpenie)

2.  Podčeľaď Polycnemoideae sa odlišuje od všetkých ostatných podčeľadí normál-
nym druhotným hrubnutím stonky (pri ostatných trvácich druhoch je druhotné 
hrubnutie anomálne). Podčeľaď bola doteraz súčasťou čeľade Chenopodiaceae 
s. str., súčasné molekulárne a morfologické výskumy však ukazujú na jej blízku 
príbuznosť s čeľaďou Amaranthaceae s. str. 

3.  Na základe nedávnych molekulárnych štúdií boli rody Blitum L., Chenopo
diastrum S. F. Fuen t e s , Uo t i l a  et Bo r sch , Dysphania R. B r., Lipandra 
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Moq ., Oxybasis Ka r. et K i r. a Teloxys Moq . (znovu) vyčlenené z rodu Cheno
podium s. l. 

4.  Publikácie Revea l  (2012) a He rnández -Ledesma  et al. (2015) v porovnaní 
s uvedeným APG III systémom, prinášajú odlišnú klasifikačnú koncepciu radu 
Caryophyllales, kde čeľaď Chenopodiaceae má opäť samostatné postavenie. 
Mor fo log i cké  poznámky.

1.  Achéna – viacplodolistový nepukavý 1-semenný plod, na rastline pred opadnutím 
zakrytý alebo neúplne zakrytý modifikovaným alebo nemodifikovaných okvetím 
rôzneho tvaru, alebo zväčšenými listencami (krovkami).

2.  Krovky – zväčšené modifikované listence.
3.  Stylódium – pačnelka, charakteristický znak radu Caryophyllales: zúžená, steril-

ná, obvykle dutá časť cenokarpného alebo apokarpného gynecea, prechádzajúca 
do čnelky alebo priamo do blizny.

4.  Tobolka – viacplodolistový pukavý, nepravidelne sa trhajúci alebo nepukavý 
spravidla viacsemenný plod (v rode Celosia 3 – 8-semenný). V rode Amaranthus 
sa vyskytujú 1-semenné tobolky trojakého typu: (1) pukajúca kruhovito (obrezne) 
viečkom, (2) nepravidelne sa trhajúca alebo (3) tobolka nepukavá (cf. Cos t ea  et 
al. 2001). 
Úž i t kovosť . Niektoré druhy sa kultivujú na okrasu ako letničky (najmä rody 

Amaranthus a Celosia), iné sa pestujú ako zelenina alebo nepravá obilnina, alebo sa 
používajú v ľudovom liečiteľstve. 

Z podčeľade Gomphrenoideae sa u nás často pestuje ako ozdobná letnička jedno-
ročná bylina Gomphrena globosa L. (gomfréna hlávkatá), ktorá svojím hlávkovitým 
súkvetím s drobnými, nenápadnými kvetmi, ukrytými v červeno, ružovo, fialovo 
sfarbených alebo bielych podporných listeňoch, pripomína ďatelinu a je vhodná do 
suchých väzieb. V niektorých krajinách (napr. Bangladéš, Malajzia, Filipíny, Trini-
dad) sa využíva aj v ľudovom liečiteľstve pre antimikrobiálne a antioxidačné účinky. 
Z akvarijných rastlín sa zriedkavo pestujú kultivary druhu Alternanthera reineckii 
B r iq . (‘Pinc’, ‘Lilacina’, ‘Splendida’ a i.).

Niektoré druhy sa využívajú ako zelenina, napr. listy Spinacia oleracea, Atriplex 
hortensis a niektorých láskavcov a mrlíkov na prípravu prívarku („špenátu“) a do 
šalátov, repa (Beta vulgaris) poskytuje jedlé buľvy (cvikla), listy alebo stopky (lis-
tový a stopkový mangold), alebo je vyšľachtená ako krmná alebo ako cukrová repa. 
Semená niektorých druhov rodu Amaranthus a Chenopodium sú jedlé a využívajú sa 
ako nepravé obilniny, napr. na výrobu cereálií.

Kľúč na určenie rodov

1a  Všetky kvety s listeňom a zväčša 2(–3) listencami. Okvetie suchoblanité, be-
lavé alebo rôznofarebné, zväčša voľné, vzácne na báze zrastené, okvetné líst-
ky na vrchole často ostité. Plody s blanitým nemodifikovaným okvetím ..... 2
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1b  Všetky alebo aspoň tyčinkové kvety bez listeňov a listencov. Okvetie zväčša 
bylinné, celé alebo aspoň v strednej časti zelené, veľmi zriedkavo suchoblanité, 
vtedy biele alebo červenkasté, zväčša aspoň na báze zrastené, okvetné lístky na 
vrchole bez osti. Plody s rôzne modifikovaným okvetím alebo listencami (krov-
kami) ................................................................................................................. 4

2a  Listy oblé alebo polooblé, na vrchole krátko ostité. Listence blanité, belavé, bez 
osti. Okvetie 5-početné, okvetné lístky rovnako dlhé .............. 1. Polycnemum

2b  Listy ploché, na vrchole zaokrúhlené, vykrojené alebo končisté. Listence by-
linné, zelené, ostité. Okvetie (2–)3 – 5-početné, okvetné lístky často nerovnako 
dlhé a redukované ............................................................................................. 3

3a  Kvety jednopohlavné (rastliny jednodomé alebo dvojdomé). Okvetie belavé so 
zelenou stredovou žilou (zriedkavo červené). Plody 1-semenné .................

 .................................................................................................... 3. Amaranthus
3b  Kvety obojpohlavné. Okvetie striebristobiele, oranžové až purpurovočervené 

alebo žlté. Plody 3 – 8-semenné ......................................................... 2. Celosia
4a  (1b) Listová čepeľ plochá (± široká), rôzneho tvaru ........................................ 5
4b  Listová čepeľ ihlicovitá, valcovitá, šid1ovitá, ak je plochá, je úzka (čiarkovitá 

alebo úzko kopijovitá) .................................................................................... 16
5a  Kvety dvojakého tvaru: tyčinkové s okvetím, piestikové bez okvetia s 2 listen-

cami, len vzácne niektoré piestikové kvety s okvetím. Väčšina až všetky plody 
uzavreté medzi 2 modifikovanými listencami .................................................. 6

5b  Všetky kvety s okvetím. Plody neuzavreté v listencoch, všetky viditeľné alebo 
čiastočne až úplne zakryté 2 – 5-početným okvetím ......................................... 7

6a  Rastliny s prízemnou listovou ružicou, zriedkavejšie bez nej, zvyčajne dvojdo-
mé, vzácne jednodomé. Plody uzavreté v stvrdnutých listencoch, zrastených až 
po vrchol, na vrchole spravidla s 2 – 3 dlhými končistými výrastkami ...............
......................................................................................................... 11. Spinacia

6b  Rastliny vždy bez prízemnej listovej ružice, jednodomé. Plody uzavreté vo 
zväčšených kožovitých listencoch (krovkách), zrastených max. do 2/3, na vr-
chole bez končistých výrastkov (niekedy však s krátkymi výrastkami na plo-
chách kroviek) ................................................................................. 19. Atriplex

7a  Listová čepeľ veľká, viac ako 100 mm dlhá. Semenník polospodný...... 9. Beta
7b  Listová čepeľ do ± 100 mm dlhá, veľmi zriedkavo dlhšia. Semenník vrchný ......

........................................................................................................................... 8
8a  Kvety v súkvetí vzájomne oddialené. Plody po obvode s blanitým, širokým, 

nepravidelne zúbkatým až vykrajovaným krídlom. Rastliny len s pavučinatými 
chlpmi, pretrvávajúcimi aj v dospelosti (Tab. 16, fig. 1) ............ 10. Cycloloma

8b  Kvety v súkvetiach spravidla zoskupené do klbiek, zriedka jednotlivé. Plody 
po obvode bez krídla (oplodie vyvinuté inak). Pavučinaté chlpy v dospelosti 
chýbajú, alebo okrem nich prítomné (v oveľa hojnejšom množstve) aj iné typy 
trichómov (Tab. 16, fig. 2 – 10) ...................................... 9 (Chenopodium s. l.)
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9a  Koncové konáre súkvetia bez kvetov, po odkvitnutí modifikované do 0,5 – 
5 mm dlhého ostitého (nepichľavého) vrcholu. Listové čepele celistvookrajo-
vé, 2 – 5(–8) mm široké, 7 – 11-krát dlhšie ako široké ................... 18. Teloxys

9b  Koncové konáre súkvetia zakončené kvetmi, po odkvitnutí nemodifikované 
do ostitého sterilného vrcholu. Aspoň niektoré listy v strednej časti hlavnej 
byle na okraji čepele zúbkaté (aspoň s 1 párom zubov) alebo delené, ak sú 
listové čepele celistvookrajové, potom sú buď širšie ako 10 mm alebo len 
1 – 4-krát dlhšie ako široké ........................................................................... 10

10a  Stopka prízemných listov 1,5 – 2,5-krát dlhšia ako čepeľ (v čase kvitnutia prí-
zemné listy často už odumreté). Čepeľ dolných listov šípovitá, trojuholníko-
vitá až oštepovitá, na báze vykrojená až uťatá, celistvookrajová alebo plytko 
vykrajovaná; ak je na okraji s končistými lalokmi a/alebo zubmi, potom okve-
tie v čase zrelosti plodu červené, dužinaté (klbká plodov pripomínajú malinu) 

 ......................................................................................................... 13. Blitum
10b  Stopka prízemných listov rovnako dlhá alebo kratšia ako čepeľ. Čepeľ dol-

ných listov iného tvaru, na báze spravidla klinovitá, ak je uťatá, potom na ce-
lom okraji s končistými lalokmi a/alebo zubmi. Okvetie v čase zrelosti plodu 
vždy s nezmenenou konzistenciou, rôznej farby (klbká plodov nepripomínajú 
malinu) ......................................................................................................... 11

11a  Rastliny korenisto (aromaticky) voňavé. Listová čepeľ na rube medzi žilami 
s drobnými žltými (na herbárových dokladoch až hnedastými) sediacimi až 
krátko stopkatými žliazkami (Tab. 16, fig. 2b, 4e, f) alebo stopkatými (hla-
vičkovitými) belavými žliazkami s článkovane kužeľovitou stopkou (Tab. 16, 
fig. 3c; lupa!) ............................................................................ 12. Dysphania

11b  Rastliny bez korenistej vône, často však mierne až intenzívne páchnuce. 
Listová čepeľ na rube medzi žilami holá alebo s belavými pľuzgierovitými 
chlpmi s veľkou guľatou až sféroidnou terminálnou bunkou (Tab. 16, fig. 6 
– 10k – o; lupa!) ........................................................................................... 12

12a  Terminálna časť vyvíjajúcej sa byle a mladé súkvetia (vonkajšia strana okve-
tia) husto sivobielo, zriedka až fialovopurpurovo poprášené. Okvetné lístky 
na vonkajšej strane aj v čase zrelosti plodov s roztrúsenými pľuzgierovitými 
chlpmi (so stenami terminálnej bunky preliačenými do pravidelnej hladkos-
tennej čiašky – Tab. 16, fig. 10n; lupa!). Najmladšie (ešte len vyvíjajúce sa) 
čepele listov na líci pri báze husto poprášené výlučne krátkostopkatými až ± 
sediacimi pľuzgierovitými chlpmi (so stopkou kratšou ako priemer terminál-
nej bunky – Tab. 16, fig. 8m; lupa aspoň 50-krát!) ............................................ 

 ................................................................................. 17. Chenopodium (s. str.)
12b  Terminálna časť vyvíjajúcej sa byle a mladé súkvetia (vonkajšia strana okve-

tia) bez výraznej sivobielej farby (holé až husto ± bezfarebne poprášené). 
Okvetné lístky na vonkajšej strane v čase zrelosti plodov lysavejúce až holé. 
Najmladšie (ešte len vyvíjajúce sa) čepele listov na líci pri báze spravidla 
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s iným odením: okrem krátkostopkatých pľuzgierovitých chlpov prítomné 
buď pavučinaté chlpy (Tab. 16, fig. 6h, 7h), alebo aspoň niektoré chlpy dl-
hostopkaté pľuzgierovité (so stopkou dlhšou ako priemer terminálnej bunky; 
Tab. 16, fig. 7l) .............................................................................................. 13

13a  Čepeľ listov celistvookrajová (výnimočne niektorá na báze s 1 – 2 pármi zu-
bov) ............................................................................................ 15. lipandra

13b  Aspoň niektoré čepele listov na okraji s (1–)2 – 20 pármi zubov až lalokov .....
...................................................................................................................... 14

14a  Čepeľ stredných byľových listov s (1–)2 – 4(–6) pármi lalokov, 1 – 2(–3)-krát 
dlhšia ako rozpätie dvoch koncových (subapikálnych) lalokov; vrchol stred-
ných a horných listov dlho (zriedka ostro) končistý ..........................................
.............................................................. 16. Chenopodiastrum (C. hybridum)

14b  Čepeľ stredných byľových listov s rôznym počtom (1 – 20) párov zubov až 
lalokov, (3–)4 – 8-krát dlhšia ako rozpätie dvoch koncových (subapikálnych) 
zubov; vrchol stredných a horných listov tupý až ostro končistý (zriedka dlho 
končistý u Oxybasis rubra) ........................................................................... 15

15a  Okvetné lístky na vrchole s nápadným kýlom. Listová čepeľ tenká ...................
 .................................................................. 16. Chenopodiastrum (C. murale)
15b  Okvetné lístky ploché, na vrchole bez kýlu. Listová čepeľ mäsitá ..................
 ..................................................................................................... 14. oxybasis
16a  (4b) Rastliny s jednoduchými, rozkonárenými aj hviezdovitými chlpmi ........
 ............................................................................................... 4. Corispermum
16b  Rastliny holé alebo len s jednoduchými (nerozkonárenými) chlpmi .......... 17
17a  Listy na vrchole ostnaté alebo ostinkaté (ostro až jemne pichľavé) ................. 
 ........................................................................................................... 5. Salsola
17b  Listy na vrchole tupé až končisté, bez osti (nepichľavé) ............................. 18
18a  Okvetné lístky 4, nerovnako dlhé (2 výrazne dlhšie, vzpriamené až von ohnu-

té). Oplodie zrelých plodov bez výrastkov. Tyčinky v čase kvitnutia nápadne 
vyčnievajúce ....................................................................... 6. Camphorosma

18b  Okvetných lístkov 5, rovnako dlhé, po odkvitnutí v hornej časti dovnútra 
ohnuté. Oplodie zrelých plodov s výrastkami. Tyčinky v čase kvitnutia ne-
vyčnievajúce ................................................................................................ 19

19a  Oplodie s horizontálnymi krídlatými alebo hrbolčekovitými výrastkami ........
 ............................................................................................................ 7. Bassia
19b  Oplodie s tŕňovitými, často ohnutými výrastkami .................... 8. Sedobassia
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