Rajecký
herbár
od majstrov bylinkárov

Patentované
prírodou

Rajecká dolina je
certifikovaná BIO lokalita
na voľný zber bylín.
Úcta k prírode je súčasťou našej DNA. Aby sme chránili čistotu panenskej
prírody a pramene našej vody Rajec, starostlivo dbáme na udržateľnosť
v Rajeckej doline. Všetky naše bylinky si pestujeme čo najšetrnejšie, a to
bez použitia chemických látok. Spolu s miestnymi hospodármi, obcami
a majstrami bylinkármi LEROS sme získali v roku 2020 pre Rajeckú dolinu
certifikáciu BIO lokality na voľný zber bylín. V tomto roku na jar sme tiež
vysadili 1 000 sadeníc divej čiernej bazy a 3 200 sadeníc šípových ruží.
Na zachovanie biodiverzity máme v okolí nášho prameňa dlhodobo vlastné
včelie úle, ktoré podľa starej tradície pomáhajú vodu harmonizovať.
Ideme tak za naším dlhoročným cieľom, ktorým je zaistiť ochranu
podzemných zdrojov vody, mať pod kontrolou kvalitu bylín, ktoré
používame do našich nápojov, a prispieť k rozkvetu unikátneho
ekosystému Rajeckej doliny.

Staňte sa majstrom
bylinkárom.
Príroda je studnica plná pokladov a zázrakov, kde aj z toho najmenšieho
semienka vyrastie nádherný strom alebo liečivá bylinka. Okúzlení
prírodou v chránenej Rajeckej doline naši majstri bylinkári LEROS s láskou
a starostlivosťou pestujú na vlastných políčkach mätu, šalviu a materinu
dúšku. Lesné cestičky ich potom zavedú na panenské lúky a stráne, kde
rastú divé žlté hlavičky púpavy, červené šípky a voňavé kvety bazy.
Majstri bylinkári LEROS načúvajú prírode a riadia sa jej rytmom.
Až bylinky naberú svoju plnú silu, sú starostlivo pozbierané a stávajú
sa dušou pramenitej vody Rajec Bylinka.
V originálnom Rajeckom herbári nájdete rady a návod od majstrov
bylinkárov LEROS, kde bylinky zbierať alebo ako si ich vypestovať
doma a akú v sebe skrývajú liečivú silu. V herbári sú pripravené aj
voľné stránky, kam si môžete doplniť svoje vlastné obľúbené bylinky.
Veríme, že vás bylinky okúzlia a vydáte sa načúvať prírode, rovnako
ako my s našimi majstrami bylinkármi LEROS.

Baza čierna
Názov: Baza čierna, Bez černý (lat. Sambucus nigra)
Rod: baza (Sambucus)
Čeľaď: pižmovkovité
Ľudový názov: čierna baza, psia baza, bezinka, kozičky

O bylinke:
Kríková rastlinka s typicky voňavými drobnými bielymi
kvetmi a čiernymi plodmi. Vyskytuje sa bežne v lesoch,
hájoch, ale aj popri plotoch či v okrasných záhradách.
Pestovanie:
Baza má rada výživnú vlhkú pôdu a polotieň. Pravidelne ju
zastrihávame a odstraňujeme staré časti rastliny. Z bazy
využívame najmä kvety a plody. Na začiatku leta zbierame
kvety, na jeseň zasa plody bazy.
Využitie:
Má antioxidačné účinky, pomáha pri rôznych zápalových
ochoreniach, zápche, horúčke, nádche či bronchitíde. Používa
sa okrem čaju aj vo forme obkladov. Konzumácia väčšej
dávky môže spôsobiť nevoľnosti a hnačky.

3.

Miesto pre vašu bazu čiernu

4.

Miesto pre váš rumanček kamilkový

5.

Rumanček kamilkový
Názov: Rumanček kamilkový, Heřmánek pravý (lat. Matricaria chamomilla)
Rod: rumanček (Matricaria)
Čeľaď: astrovité
Ľudový názov: harmanček, kamilka

O bylinke:
Rumanček rastie ako poľná burina na rumoviskách, pri cestách
a plotoch. Je vyhľadávaný pre svoje liečivé účinky. Vyskytuje sa hojne
na Slovensku aj v Čechách a je obľúbený nielen v domácnostiach,
ale aj v kozmetickom priemysle. Kvitne od mája do septembra.
Pestovanie:
Má rád pôdu s vysokým obsahom živín. Zbierame práve sa
rozvíjajúce úbory kvetov s krátkou stonkou. Sušíme v tenkých
vrstvách bez otáčania pri teplote okolo 35 °C.
Využitie:
Rumanček má upokojujúce účinky, pomáha pri kŕčoch, bolestiach brucha,
bolestivých ranách a zápaloch. Využíva sa pri reume, nádche, vredoch
a kožných problémoch. Zmierňuje stres a tíši nervové napätie.

6.

Materina dúška obyčajná
Názov: Materina dúška obyčajná, Mateřídouška obecná (lat. Thymus serpyllum)
Rod: dúška (Thymus)
Čeľaď: hluchavkovité
Ľudový názov: materidúška, živilka, žadovník, divý tymian

O bylinke:
Materina dúška je trváca bylina s červenkastými stonkami dlhými
10–30 cm. Rastie na slnečných miestach, najmä na poliach,
lúkach a skalkách so suchou pôdou. Kvitne od apríla do septembra.
Obsahuje esenciálne oleje, vďaka ktorým krásne vonia.
Pestovanie:
Bylinku sadíme do priepustnej, suchšej pôdy a pestujeme na
slnečnom mieste. Vyžaduje mierne zalievanie. Zbierame
kvitnúcu vňať od mája do augusta. Odkvitnuté výhonky je
potrebné zrezať. Sušíme v malých zväzkoch v tieni do 35 °C.
Využitie:
Zídu sa nám najmä lístočky a bledofialové kvety.
Môžeme ju používať čerstvú alebo tiež usušiť. Vieme
z nej vyrobiť čaj, olej, sirup, tinktúru, masť či zápar.
Materina dúška má antibakteriálne a močopudné účinky,
uvoľňuje kŕče, pomáha pri trávení či nachladení.

7.

Miesto pre vašu materinu dúšku obyčajnú

8.

Miesto pre vašu mätu piepornú

9.

Mäta pieporná
Názov: Mäta pieporná, Máta peprná (lat. Mentha piperita)
Rod: mäta (Mentha)
Čeľaď: hluchavkovité
Ľudový názov: fefrminc, fefermincľa, větrná bylina

O bylinke:
Mäta pieporná je trváca bylinka s drevitou stonkou. Je typická
svojou výraznou mentolovou vôňou. Vo voľnej prírode ju už takmer
nenájdeme, väčšinou sa pestuje. Kvitne od júla do septembra.
Pestovanie:
Mätu vysádzame do vlhkej pôdy, najlepšie počas marca a apríla. Počas rastu
potrebuje pravidelné zalievanie a svetlo. V byte ocení polotieň. Zbierame
vňať s listami pred kvitnutím a sušíme v tieni pri teplote do 35 °C.
Využitie:
Mäta pieporná má antiseptický účinok, zlepšuje trávenie,
uvoľňuje dýchacie cesty, pomáha pri zápaloch ústnej
dutiny a pri nachladnutí. Môžete si z nej pripraviť
osviežujúci čaj nebo domáci sirup.

Medovka lekárska
Názov: Medovka lekárska, Meduňka lékařská (lat. Melissa officinalis)
Rod: medovka (Melissa)
Čeľaď: hluchavkovité
Ľudový názov: melisa, rojovník, včelník

O bylinke:
Medovka je trváca bylinka, ktorá rastie do výšky až 80 cm. Jej lístky majú
výraznú citrónovú vôňu. Pestuje sa prevažne v záhradkách, niektoré druhy
môžeme nájsť aj na poliach.
Pestovanie:
Doma ju pestujeme v mierne vlhkej piesčito-hlinitej pôde, vysádzame
ju v máji alebo v septembri. Kvitne od júna do augusta. Pred kvitnutím
zbierame lístky a sušíme v tieni pri teplote do 35 °C.
Využitie:
Z medovky lekárskej si môžeme pripraviť čaj, zápar alebo silicu.
Dokáže upokojiť a posilniť celý organizmus. Pomáha pri
vyčerpanosti, nespavosti, bolestiach hlavy,
poruchách trávenia, povznáša náladu
a znižuje krvný tlak.

11.

Miesto pre vašu medovku lekársku

12.

Miesto pre váš nechtík lekársky

13.

Nechtík lekársky
Názov: Nechtík lekársky, Měsíček lékařský (lat. Calendula officinalis)
Rod: nechtík (Calendula)
Čeľaď: astrovité
Ľudový názov: mesiačik, slniečko, kalendula

O bylinke:
Nechtík je všestranná liečivá bylinka s bohatou vetvou, podlhovastými
listami a žltými alebo oranžovými kvetmi, ktoré sa na noc zatvárajú.
Kvitne od jari do neskorej jesene. Zbierame oranžové kvietky,
ktoré majú viac účinných látok.
Pestovanie:
Pestuje sa ako letnička v záhonoch v záhradách alebo na poliach. Darí sa
mu v priepustnej hlinito-piesčitej pôde na slnku, ale aj v polotieni. Kvety
nechtíka sušíme v tieni a na suchom mieste. Aby sme zachovali jeho
účinky, skladujeme ho na tmavom mieste pri teplote do 22 °C.
Využitie:
Má protizápalové účinky, pomáha pri liečbe kašľa, astmy, proti kŕčom,
podporuje činnosť pečene a žlčníka pomáha zaceľovať rany. Masť
z nechtíka sa používa na ekzémy, popáleniny, kŕčové žily, zápaly,
omrzliny, baktérie a plesne. Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy.

14.

Púpava lekárska
Názov: Púpava lekárska, Pampeliška (smetanka) lékařská
(lat. Taraxacum officinale)
Rod: púpava (Taraxacum)
Čeľaď: astrovité
Ľudový názov: pampeliška, lucerničky

O bylinke:
Púpava je trváca rastlina, ktorá rastie v záhradách, pri plotoch,
na lúkach, dvoroch aj poliach. Kvitne od apríla do októbra.
Ako jedna z mála sa dá využiť úplne celá.
Pestovanie:
Zbierame koreň, listy alebo kvety. Celá vňať sa zbiera na jar pred
rozkvitnutím a korene sa zbierajú na jar alebo na jeseň, vtedy
majú najviac účinných látok. Sušíme ju v tieni pri teplote do 35 °C.
Využitie:
Púpava sa používa na prečistenie krvi, znižovanie krvného tlaku,
pri poruchách pečene, zlepšuje metabolizmus. Pomáha pri
reume, dne a pri kĺbových ťažkostiach. Z kvetov púpavy sa
dá pripraviť med či víno. Mliečna šťava z púpavy môže
spôsobiť tráviace ťažkosti.

15.

Miesto pre vašu púpavu lekársku

16.

Miesto pre vašu šalviu lekársku

17.

Šalvia lekárska
Názov: Šalvia lekárska, Šalvěj lékařská (lat. Salvia officinalis)
Rod: šalvia (Salvia)
Čeľaď: hluchavkovité
Ľudový názov: babské ucho, vlčí chvost

O bylinke:
Táto všestranná trváca rastlinka podobná kru so striebristými lístkami
pochádza zo Stredozemia, preto sa jej aj u nás darí na slnečných a teplých
miestach. Narastá do výšky 50–70 cm a kvitne od mája do júla.
Pestovanie:
Šalvia potrebuje suchšiu pôdu s miernou závlahou. Krátko pred
kvitnutím zbierame listy a vrcholky bylinky. Sušíme ju na tmavom
mieste pri teplote do 40 °C.
Využitie:
Pôsobí priaznivo na tráviacu sústavu a protizápalovo, používa sa na
zmiernenie potenia, posilnenie nervovej sústavy, dezinfekciu ústnej
dutiny alebo obklady pri ťažko sa hojacich ranách. Treba ju užívať
s mierou, vo väčších dávkach môže mať toxické účinky. Nie je
vhodná pre tehotné ženy.

18.

Ruža šípová
Názov: Ruža šípová, Růže šípková (lat. Rosa canina)
Rod: ruža (Rosa)
Čeľaď: ružovité (Rosaceae)
Ľudový názov: šípka, šípok, psia ruža, divý šíp

O bylinke:
Ruža šípová je rozkonárený ker. Vyskytuje sa pri ceste, na okrajoch lesov,
na stráňach i v hájoch. Jej ružové kvety majú prenikavú vôňu, šípky sú po
dozretí sladkokyslé. Plody zbierame pred plným dozretím na jeseň
počas septembra a októbra, keď sú dokonale zrelé a červené.
Pestovanie:
Ker šípky si môžete zasadiť aj doma. Potrebuje však dostatok
priestoru, preto je vhodný na okraje záhrad. Na jar zakvitá ružovými
kvetmi, ktoré sa do jesene zmenia na plody. Zbierame svetločervené
tvrdé šípky a sušíme ich ešte pred prvými mrazmi. Plody musíme sušiť
rýchlo, aby nestratili cenný obsah vitamínu C. Sušia sa najskôr na
vzduchu v jednej vrstve a dosúšajú sa umelým teplom medzi
35–40 °C. Pozor, nesmú sa pripáliť.
Využitie:
Šípka je zdroj mnohých cenných vitamínov. Má protizápalové
a prečisťujúce účinky, podporuje činnosť srdca a obličiek. Zvyšuje
imunitu, znižuje hladinu cholesterolu, upravuje krvný tlak
a upravuje obsah cukru v krvi.

Miesto pre vašu ružu šípovú

20.

Miesto pre váš yzop lekársky

21.

Yzop lekársky
Názov: Yzop lekársky, Yzop lékařský (lat. Hyssopus officinalis)
Rod: yzop (Hyssopus)
Čeľaď: hluchavkovité
Ľudový názov: izopek, iburský koreň, ľanovec

O bylinke:
Yzop lekársky je vždy zelený, trváci poloker s výraznou vôňou, jeho
domovinou je Stredomorie. U nás rastie najčastejšie na rumoviskách,
v priekopách či v okolí skalnatých stepí. Kvitne od júna do septembra.
Zbiera sa mladá kvitnúca vňať.
Pestovanie:
Yzop pestujeme zo semien, ktoré sadíme na jar v priebehu marca
a apríla. Rastlinka má rada slnečné miesta, priepustnú pôdu, nemá
rada priveľkú zálievku. Zbierame kvitnúcu vňať. Sušíme rozložený
alebo v trsoch v tieni pri teplote do 35 °C.
Využitie:
Jeho účinky oceníme pri chrípke, prechladnutí, uľahčuje vykašliavanie
a pôsobí antisepticky. Slúži na podporu obranyschopnosti, podporu
trávenia, znižuje potenie, stabilizuje krvný tlak a zvyšuje chuť do jedla.
Pijeme najviac dve šálky čaju z yzopu denne. Nie je vhodný pre
tehotné a dojčiace ženy.

22.

Žihľava dvojdomá
Názov: Žihľava dvojdomá, Kopřiva dvoudomá (lat. Urtica dioica)
Rod: pŕhľava (Urtica)
Čeľaď: pŕhľavovité
Ľudový názov: kopriva, žihavka, koprivnica, prhľavka

O bylinke:
Žihľava je u nás rozšírená na celom území. Nájdeme ju najmä na
rumoviskách, pri plotoch, v záhradách, na lúkach a iných výživných
pôdach. Je pokrytá tvrdými štetinami, ktoré pri dotyku nepríjemne
dráždia pokožku. Kvitne od júna do septembra.
Pestovanie:
Zbierame najmä listy a vňať aj viackrát do roka. Pre zachovanie
farby sušíme pri teplote do 40 °C.
Využitie:
Žihľava má všestranné využitie. Má protizápalový, antiseptický,
antireumatický, močopudný účinok, vysoký obsah vitamínu C. Čaj sa
využíva na prečistenie organizmu. Podporuje tvorbu červených krviniek,
prečisťuje krv, pomáha pri zápche, žalúdočných problémoch aj vypadávaní
vlasov. Ako šalát ju poznala už antická kuchyňa.

23.

Miesto pre vašu žihľavu dvojdomú

24.

Rajecký herbár ilustrovala slovenská ilustrátorka a maliarka
Tina Minor. Jej tvorba si získava obdiv nielen doma, ale aj
v zahraničí, uskutočnila už niekoľko výstav v Bratislave i vo Viedni.
Silou autorky je schopnosť vidieť čaro v neobyčajných, ale aj
celkom známych veciach, miestach či ľudských rysoch.
V umení sa sústreďuje predovšetkým na radosť zo zachytenia
krehkosti a krásy okolo nás, ktorú našla aj v rajeckej prírode.
Viac z jej jedinečnej tvorby nájdete na
Instagrame @tina_minor alebo na www.tinaminor.com

Ilustrácie:
TinaMinor.com

www.rajec.com

