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Úvodom k histórii Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva bola zriadená 8. marca 1995 na základe 

návrhu vedenia VŠP v Nitre, schváleného jej akademickým senátom, čo teda znamená, že rok 

2015 je 20. rokom jej úspešného napredovania. Vznik fakulty si vyžiadal fakt, že po vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky neexistovala možnosť štúdia, špecificky zameraného na 

záhradníctvo a záhradnú architektúru, ktoré bolo od roku 1992 možné študovať len na 

Záhradníckej fakulte MZLU v Brne - Lednici na Moravě. 

K prioritným oblastiam činnosti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) 

patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným predpokladom naplnenia poslania v oblasti 

vzdelávania. Vyspelé krajiny celého sveta stavajú na širokej báze vedeckých poznatkov, ktoré 

významným spôsobom ovplyvňujú chod vzdelanostnej spoločnosti. Fakulta sa snaží na tento 

celosvetový trend nadviazať a premeniť toto úsilie na získanie ďalšich domácich a 

zahraničných grantových projektov. Fakulta garantuje výchovno-vzdelávací proces v 

akreditovaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch vzdelávania, 

realizovaných kreditovým systémom ECTS, čím si definovala svoje vzdelávacie výstupy 

(poznatky, spôsobilosti a zručnosti). Vzájomnou súčinnosťou jednotlivých katedier v 

spolupráci s ostatnými participujúcimi fakultami zabezpečuje podmienky pre študentov, aby 

získali špecifické poznatky, zručnosti a návyky, ktoré im ako absolventom zlepšia sociálne i 

profesionálne postavenie v spoločnosti založenej na vedomostiach. 

Z archívu „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre“, http://www.uniag.sk. 
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PÔSOBENIE NÍZKOFREKVENČNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA 

NA ZJEMNENIE ADSTRINGENCIE V ORGANOLEPTICKOM PREJAVE 

MLADÉHO ČERVENÉHO VÍNA 

1 Štefan AILER, 1 Jaroslav JEDLIČKA, 2 Magdaléna VALŠÍKOVÁ 

1Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI, SPU Nitra. 
2Katedra zeleninárstva, FZKI, SPU Nitra. 

ABSTRAKT 

Magnetické pole zaraďujeme medzi vonkajšie abiotické faktory. Jeho pôsobenie zvyšuje 

vnútornú energiu biologického materiálu a urýchľuje reakčné časy napríklad pri oxidačno – 

redukčných reakciách.  

V našom výskume sme ovplyvňovali proces zrenia vína pôsobením nízkofrekvenčného 

magnetického poľa rôznej indukcie, pri expozícii po 20 min. denne, v celkovom trvaní 30 dní. 

Pre náš experiment sme vybrali mladé víno odrody Alibernet z ročníka 2014, v ktorom sa 

senzoricky výrazne prejavoval nadmerný obsah kyselín a adstringencia. Vo víne bola len 

čiastočne odbúraná kyseliny jablčná. Výsledkom vplyvu magnetického poľa bolo pozitívne 

ovplyvnenie senzorických vlastností skúmaného vína. Potvrdil sa vplyv magnetického poľa 

na zníženie obsahu aldehydov a zvýšenie obsahu esterov. V senzorickom hodnotení kontrolný 

variant dosiahol výsledok 80 bodov a 1. pokusný variant 84 bodov. Ošetrenie nadmerne 

adstringentného mladého vína magnetickým poľom môže byť vhodným technickým úkonom 

pre zlepšenie jeho kvalitatívnych parametrov, bez vedľajších účinkov a bez akýchkoľvek 

rezíduí. 

Kľúčové slová: elektromagnetické pole, adstringencia, kvalita, víno 

ÚVOD 

Vplyv elektromagnetického poľa (EMP) na víno je v súčasnosti málo prebádaný. Víno 

je živý a postupne zrejúci roztok organických a anorganických látok, ktoré čiastočne reagujú 

navzájom, podliehajú katalyticky podmieneným reakciám, postupným oxidačným procesom, 

extrahujú a prijímajú látky z prostredia (napríklad z dreva sudov, z klimatického a 

mikrobiologického prostredia pivníc) a nakoniec dozrievajú v nádržiach, sudoch a vo 

fľašiach. Zabezpečenie kvality vína, je zložitou záležitosťou, pretože je závislé nielen na 
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terroir, na použitej technológii výroby, na školení a skladovaní, ale napríklad aj na pôsobení 

abiotických faktorov. 

Magnetické pole má vplyv na priepustnosť membrán. Zvyšuje vnútornú energiu 

biologického materiálu a urýchľuje reakčné časy napríklad pri oxidačno – redukčných 

reakciách (Bürgin, 2007). Vplyv nízkofrekvenčného magnetického poľa (EMP) na biologický 

materiál je závislý na funkčnej úrovni a na fyzikálno-chemických vlastnostiach biologického 

materiálu, ale aj na rozmeroch, hmotnosti, charaktere povrchu, hrúbke vrstiev, obsahu vody a 

energie a okamžitom stave organizmu (Toroptsev, Taranov, 1982). 

Mnohí vedeckí pracovníci skúmali vplyv abiotických faktorov na urýchlenie zrenia rôznych 

druhov alkoholických nápojov, ako sú napríklad ultrazvukové vlny (Chang, 2005), (Chang a 

Chen, 2002), (Masuzawa et al., 2000)  a  (Matsuura et al., 1994) a gama žiarenie (Chang, 

2003 ). Vo svojich štúdiách zaznamenali ich pozitívny učinok na priebeh zrenia vína a 

destilátov. Urýchlením procesu zrenia mladého vína prostredníctvom elektrických polí sa 

zaoberali aj autori  Yang et al., (2003), Zeng et al., (2001)  a  Zeng et al., (2002).  

Voľné aminokyseliny sú dôležitými funkčnými látkami, ovplyvňujúcimi chuť vína a 

hrajú dôležitú úlohu v procese zrenia, nakoľko obsahujú dusík, ktorý je využívaný v mnohých  

biochemických reakciách (Hernández-Orte et al., 2006). Je dôležité poznať, ktoré 

aminokyseliny a v akej fáze môžu pozitívne vplývať na kvalitu vína a ako ich vieme 

ovplyvniť úcinkom EMP. Významnú úlohu v senzorickej kvalite zohrávajú estery vína a 

aldehydy ktoré majú priamy vplyv na jeho chuťové vlastnosti. Shakun (2011) zistila, že 

nízkofrekvenčné elektromagnetické pole potláča rozvoj octových baktérií vo víne a pozitívne 

vplýva na samočistenie i spontánnu sedimentáciu kalov. V jej výskume sa tiež potvrdil 

významný vplyv EMP na senzorický profil vína. 

V našom výskume sme sa zamerali hlavne na sledovanie vplyvu EMP na obsah 

aldehydov, esterov a aminokyselín v mladom víne. Účinok EMP sme následne posúdili 

senzorickým hodnotením skúmaného vína.  

MATERIÁL  A METODIKA 

 V experimente sme skúmali vplyv magnetického poľa na zrenie a kvalitu vína odrody 

Alibernet, z ročníka 2014. Hrozno dosiahlo parametre pre kvalitatívnu  kategóriu akostné 

a prívlastkom kabinetné (205 gramov cukru na hektoliter). Pochádzalo z Malokarpatskej 

vinohradníckej oblasti, Vrbovského vinohradníckeho rajóna, vinohradníckej obce Šípkové.  

Alibernet je pomerne mladá, ušľachtilá muštová odroda viniča (Vitis vinifera). Mladé 

víno má pri použití správnej technológie fialovočervenú farbu. Pôvodným šľachtiteľským 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib18
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib19
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib30
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856408000349#bib31
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9va_vinn%C3%A1
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cieľom pri odrode Alibernet bolo vyšľachiť odrodu na dofarbovanie farebne chudobných vín. 

V súčasnosti je však Alibernet mimoriadne obľúbený ako odrodové víno a to nie len pre jeho 

enologické, ale aj agrotechnické predpoklady. Zrením vína sa sýtosť farby stabilizuje 

na rubínovú. Víno je extraktívne, s bohatou tanínovou štruktúrou, ktorá si žiada dlhšie zrenie, 

čím získa hebkosť a príjemne sa zaguľatí. Vôňa je typická po čiernych ríbezliach (cassis), 

chuť mohutná s dlhotrvajúcim dojmom, korenistá, v mladých vínach výrazne trieslovitá 

(adstringentná), vo vyzretých vínach harmonická a zamatová. 

Použili sme víno úplne dokvasené, po čiastočnej jablčno – mliečnej fermentácii, 

neškolené. Filtráciu testovaného vína sme nerobili. Víno sme ošetrili bežnou dávkou oxidu 

siričitého.  

Experiment sme realizovali v laboratórnych podmienkach, kde sme 3 vzorky 

zrejúceho vína (a´ 3 litre) vystavili vplyvu EMP pri veľkosti indukcie 20 militesla (mT), 

40 mT a 55 mT, a expozícii 20 minút, päť krát za týždeň, v celkovom trvaní  30 dní. 

V kontrolnom variante víno nebolo vystavené vplyvu EMP.  

 Elektromagnetickú indukčnú cievku použitú pri pokuse zostrojil spoluautor príspevku 

J. Jedlička. Indukčná cievka s vnútorným priemerom 2R = 55 cm vytvárala magnetické pole 

podľa Horáka a Krupku (1976) so vzťahom pre solenoid.  

Popis elektromagnetického induktora 

Elektromagnetický induktor (cievka), ktorý sme používali v našich pokusoch, je zložený 

z nasledovných častí: 

• prívodného sieťového vodiča, 

• prevodníka napätia, 

• merača magnetickej indukcie, 

• prívodných vodičov k indukčnej cievke, 

• valcovej indukčnej cievky. 

 

 

 

 Obrázok 1 Bloková schéma zapojenia prístroja  
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kde: 

µ0  je permeabilita vákua 4π.10-7 [m . kg . s-2. A-2], 

µr  je relatívna permeabilita prostredia [ - ], 

I  je elektrický prúd [A], 

Z  je počet závitov cievky [ - ], 

l  je dĺžka cievky [m], 

R je polomer cievky [m]. 

Analýza obsahových látok 

Kvantifikáciu obsahových látok sme robili podľa štandardných laboratórnych metód. 

Obsah etanolu sme stanovovali ebulioskopicky. Obsah titrovateľných kyselín a ich skladbu 

sme stanovili metódou ATR, ktorá je založená na FT - NIR spektrometri. Obsah redukujúcich 

cukrov sme zisťovali titračnou metódou podľa Rebeleina. Aldehydy a vyššie alkoholy sme 

stanovili spektrofotometricky. Obsahy aminokyselín (AMK) a estery sme stanovili kvapalnou 

chromatografiou. 

Senzorické hodnotenie 

Senzorické hodnotenie vykonali kvalifikovaní a skúsení posudzovatelia vína podľa 

100 bodového systému Medzinárodnej únie enológov (U.I.O.E.), v počte 5 osôb. Najvyššia a 

najnižšia hodnota sa pri každej hodnotenej vzorke eliminovala. Získané priemerné hodnoty 

od troch posudzovateľov sme zaokrúhlili na celé čísla. 

Štatistická analýza 

Získané údaje z experimentu sme vyhodnotili štatistickou metódou rozptylu ANOVA 

(Analysis Of Variance between groups).  
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VÝSLEDKY A ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE  

Tabuľka  1.   Analýza obsahových látok vo víne 

Obsahové látky 1. PV 
(20 mT) 

2. PV 
(40 mT) 

3. PV 
(55 mT) 

KV 
(0 mT) 

Etanol (% obj.) 11,6 11,8 11,8 11,7 
Redukujúce cukry (g/l) 1,4 1,5 1,5 1,4 
Kyselina jablčná (g/l) 1,81 1,83 1,82 1,83 
Kyselina mliečna (g/l) 0,61 0,60 0,60 0,59 
Kyselina vínna (g/l) 3,01 3,00 3,00 3,02 
Prchavé kyseliny (g/l) 0,69 0,65 0,67 0,71 
Voľné AMK (mg/l) 1392,5 1392,2 1382,9 1396,5 

 
AMK cysteín (mg/l) 14,3 24,3 

***2.PV:KV 
20,6 

***3.PV:KV 
10,2 

 
Vyššie alkoholy (mg/l) 211,5 195,4 204,7 214,2 
Aldehydy (mg/l) 22,2 21,0 

*2.PV:KV 
22,5 24,6 

Etylsukcinát (mg/l) 146,1 
*1.PV:KV 

155,4 
***2.PV:KV 

149,8 
*3.PV:KV 

131,2 
 

Dietylsukcinát (mg/l) 10,1 
 

11,6 
*2.PV:KV; 1.PV 

10,3 9,5 
 

Etyllaktát (mg/l) 198,7 
*1.PV:KV 

199,2 
*2.PV:KV 

194,8 191,8 
 

* (p<0,05); *** (p<0,001);  

Legenda: PV – pokusný variant;  KV – kontrolný variant 
 

Komentár k analýze obsahových látok vo víne (tab. 1) 

EMP nemá vplyv na obsah etanolu v pokusných variantoch. V obsahu zvyškových 

redukujúcich cukrov, ani v obsahu a skladbe organických kyselín sme nezaznamenali žiadne  

zmeny. 

Najvyšší obsah voľných aminokyselín bol v kontrolnom variante a najnižší v 1. 

pokusnom variante, pričom tieto rozdiely neboli štatisticky preukazné.  

V 2. pokusnom variante sme zistili štatisticky preukaznú zmenu obsahu cysteínu, 

ktorý dosiahol hodnotu až 24,3 mg/l, pričom v kontrolnom variante 10,2 mg/l.  

Po analýze vyšších alkoholov sme v pokusných variantoch zaznamenali pokles ich 

množstva, nie však štatisticky preukazný. 

Obsah aldehydov bol v pokusných variantoch nižší oproti kontrolnému variantu, 

pričom v 2. pokusnom variante štatisticky preukazne. 

Pri stanovení esterov (etylsukcinát, dietylsukcinát a etyllaktát) sme v pokusných 

variantoch zaznamenali ich štatisticky významný nárast, najvyšší v 2. pokusnom variante. 
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Senzorické hodnotenie vína 

Tabuľka 2. Senzorická analýza 

PARAMETER 1. PV 
(20 mT) 

2. PV 
(40 mT) 

3. PV 
(55 mT) 

KV 

Čírosť 5 5 5 5 
Farba 10 10 10 10 
Vôňa                                               
(súčet bodov za atribúty: intenzita, 
čistota a harmónia) 

23 22 22 22 

Chuť                                                    
(súčet bodov za atribúty: intenzita, 
čistota, harmónia a perzistencia) 36 35 35 34 

Celkový dojem 10 10 9 9 
BODY SPOLU (aritmetický 
priemer) 84 

*1.PV:KV 
 

82 
 

81 
 

80 
 

* (p<0,05);  

Legenda: PV - pokusný variant, KV - kontrolný variant 

DISKUSIA 

 Etanol vzniká pri kvasení enzymatickým rozkladom sacharidov (glukózy). Ovplyvňuje 

množstvo produkovaných aromatických látok a hrá dôležitú rolu pri extrakcii farbív a 

trieslovín počas výroby  červeného vína. Víno obsahuje 10 -13 obj. % alkoholu. Ak je obsah 

etanolu nižší, vína sú náchylné na choroby a vady. Pomerne dráždivú príchuť vyššieho obsahu 

etanolu najčastejšie koriguje vyšší obsah zvyškového cukru (napr. pri vínach doliehovaných a 

výberoch), tiež obsah extraktívnych látok, napr. pri vínach botrytických, alebo aj pri veľkej 

 škále vín červených, a obsah glycerolu, ktorý je prirodzenou zložkou vína (Harmatha, 2009). 

V pokusných variantoch  sa obsah etanolu nemenil. 

Obsah redukujúcich cukrov výrazne ovplyvňuje kvalitu a žiadanú štandardizáciu 

komerčných vín. V pokusných variantoch sme nezaznamenali významné zmeny v tomto 

ukazovateli, oproti kontrolnému variantu. Obsah cukru v pokusnom víne bol minimálny. 

Pri analýzach vín so zvyškovým cukrom by mohli byť výsledky jednotlivých variantov 

rozdielne. Našim prioritným zameraním však bolo skúmanie suchých vín, kde adstringencia 

nie je zastretá viskozitou zvyškových cukrov. 
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Významné zmeny sme zaznamenali u aminokyseliny cysteín, kde sme zistili 

významné zvýšenie oproti kontrolnému variantu. Predpokladáme, že pri pôsobení EMP došlo 

k rozbitiu disulfidickému S-S mostíku. Disulfidický mostík je kovalentná väzba medzi dvoma 

atómami síry (Chen, et al., 2004; Zeng, et al., 2008). 

 Obsah vyšších alkoholov pri väčšom zastúpení spôsobuje drsnú chuť. My sme 

zaznamenali pokles vyšších alkoholov v pokusných variantoch, i keď nie štatisticky 

preukazný, čo sa pravdepodobne prejavilo na zjemnení chuti vína.  

Hlavným zástupcom aldehydov vo vínach je acetaldehyd, ktorý predstavuje až 90 % 

z celkového množstva obsiahnutých aldehydov a je dôležitou zložkou pre stabilizáciu farby 

červených vín. Pri vyššom obsahu spôsobuje oxidáciu. V jednom z pokusných variantov sme 

dosiahli preukazné zníženie hodnoty aldehydov (tab 1) oproti kontrolnému variantu. Je to 

veľmi pozitívny výsledok. Z pohľadu skúmanej problematiky mu, vedno s nárastom obsahu 

esterov,  prikladáme najväčší význam. 

Charakteristické ovocné tóny do arómy vnášajú estery, ktoré vznikajú pri priamej 

enzýmovej esterifikačnej reakcii medzi alkoholmi a mastnými kyselinami. K senzoricky 

významným patria etylacetát,  3-methylbutylacetát, 2-methylpropylacetát, 2-fenylethylacetát. 

Etylestery sú oproti alkoholom vo vínach obsiahnuté v nižších koncentráciách, ale aj napriek 

tomu môžu významne ovplyvniť celkové senzorické vlastnosti vín. V našom experimente sme 

vyhodnocovali etysukcinát, dietylsukcinát a etyllaktát. Ich hodnoty boli vo všetkých 

pokusných variantoch vyššie, ako vo variante kontrolnom. Táto skutočnosť, rovnako ako 

pokles obsahu aldehydov, mohla mať najvýznamnejší vplyv na výsledky senzorického 

hodnotenia vína. 

Senzorická analýza 

Ailer a kol. (2015) odporúčajú z fyzikálno – chemického i organoleptického hľadiska 

optimálny obsah etanolu pre červené víno min. 13,0 % obj. Vinohradnícky ročník 2014 nebol 

pre dozrievanie hrozna priaznivý a mnohé červené vína nedosiahli túto hodnotu. Z tohto 

dôvodu pôsobia mladé červené vína organolepticky chudobne a adstringentne. Využitie EMP 

je jednou z ciest zlepšenia ich kvality.  

Charakteristická chuť vína je ovplyvňovaná množstvom zložiek a faktorov, medzi 

ktoré patrí odroda hrozna, spôsoby obrábania, zloženie pôdy a technologické postupy použité 

pri výrobe vína. Pri zrení dochádza k tvorbe esterov, ktoré udávajú charakteristickú ovocnú 

vôňu vína. Atribúty vyplývajúce z chuťových vlastností jednotlivých obsahových látok 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovalentn%C3%AD_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&rurl=translate.google.com&u=http://people.math.aau.dk/~cornean/index.html/ACwine.pdf&usg=ALkJrhjUMmDpAZfEflKgu7AsaxQsbSNZ-g#5
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nezávisia len na ich kvantitatívnom zastúpení, ale aj na vzájomnej kombinácii s atribútmi 

látok iných chuťových vlastností (Harmatha, 2009).  

Zmeny obsahových látok vo všetkých troch pokusných variantoch ovplyvnili ich 

organoleptické vlastnosti. Boli hodnotené vyššie ako v kontrolný variant (tab 2). 

Čírosť vína bola rovnako bodovo hodnotená vo variantoch pokusných, ako aj 

v kontrolnom variante. Obdobne bola hodnotená farba vína. 

V pokusných variantoch 1, 2 aj 3 vôňa nebola hodnotená vyššie ako v kontrolnom 

variante. Magnetické pole spôsobuje vyššiu úroveň degradácie vysokomolekulových zlúčenín 

a teda aj vyššiu prchavosť aromatických látok vína, tieto však pri nečistej vôni vína nemusia 

pôsobiť pozitívne. 

V atribúte chuť najmenej bodov získalo víno v kontrolnom variante. Zistili sme vyššiu 

hladkosť pokusných variantov, ktoré pôsobili senzoricky mohutnejšie, zrelšie. 

Najvyššiu celkovú bodovú hodnotu dosiahlo víno v 1. pokusnom variante (84 bodov), 

najnižšiu v kontrolnom variante (80 bodov). Magnetické pole v pokusných variantoch 

prispelo k vyššiemu stupňu harmónie. Zaujímavým je zistenie, že najvyššia dávka EMP (var. 

3) sa neprejavila najvýraznejšie. Pri prípadnom komerčnom využití tejto metódy je preto 

potrebné dbať na správnu voľbu intenzity a trvania EMP.  

ZÁVER 

 Nízkofrekvenčné elektromagnetické pole preukazne vplýva na rýchlosť 

biochemických oxidačno – redukčných reakcií v aplikovanom médiu. V našom výskume sa 

potvrdil jeho pozitívny vplyv na významné obsahové látky a aj na senzorické vlastnosti vína.  

Dosiahli sme zlepšenie senzorických vlastností, čo je kľúčový kvalitatívny parameter 

nielen vína ale všetkých potravín. Najoptimálnejšie sa prejavila indukcia magnetického poľa 

40 mT. Ošetrenie mladého červeného vína pochádzajúceho z klimaticky nepriaznivého 

ročníka magnetickým poľom môže byť vhodnou doplňujúcou technológiou pre výrobu 

štandardných vín, bez vedľajších účinkov a bez akýchkoľvek reziduí. V prípade komerčného 

využitia otázkou zostávajú ekonomické aspekty tejto technológie. Vieme však, že napríklad 

barikovanie je tiež mimoriadne ekonomicky náročnou technológiou a napriek tomu sa 

používa v širokom rozsahu. 

V našom výskume sme sledovali aj stabilitu zmien, ktoré nastávajú pri použití EMP. 

Výsledky štvorročného sledovania naznačujú, že vplyv nízkofrekvenčného 

elektromagnetického poľa má nevratný, dlhodobý pozitívny účinok a simuluje skutočný 

vyzrievací proces vína. Vo výskume bude potrebné pokračovať ďalej, sledovaním skúmaných 
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parametrov vína po určitých časových odstupoch v rámci bežnej životnosti vína a na väčších 

množstvách vzoriek. 
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VPLYV GENOTYPU A DIFERENCOVANEJ VÝŽIVY NA OBSAH VYBRANÝCH 

KVALITATÍVNYCH PARAMETROV V PLODOCH RAJČIAKA JEDLÉHO 

(Lycopersicon esculentum Mill.) A V RAJČIAKOVEJ ŠŤAVE 

Alena ANDREJIOVÁ, Ivana MEZEYOVÁ, Andrea MENDELOVÁ,  

Alžbeta HEGEDŰSOVÁ 

Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 

ABSTRAKT 

The field experiment was realized in the Botanical garden of the Slovak Agriculture 

University in Nitra, in 2014. In this work, the effect of genotype and differentiated nutrition 

(different forms of nitrogen nutrition and foliar application of selenium ) was observed  

on total acid content and refractometric dry matter content in selected tomato varieties (´Uno 

Rosso F1´, ´Brixol F1´) in fresh fruits followed by cooked tomato juice. Total acid content as 

well as refractometric dry matter content in tomato is influenced mainly by genotype, but it 

may be affected also by plant nutrition within agricultural practices and also in postharvest 

processing. Foliar application of selenium at 150 g/ha was reflected by total acid increase 

in comparison to untreated control. On the other hand there was not significant effect of 

treatments on refractometric dry matter content increase. 

Key words: tomato, toamto juice, selenium, variety, total acids,  refractive dry mass 

ÚVOD 

Rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum Mill.) je vo svete najpestovanejšou zeleninou 

z čeľade Solanaceae (FAOSTAT, 2014).  Jeho plody majú široké využitie, a to nielen 

na konzum v surovom stave, ale aj na výrobu širokej škály spracovaných výrobkov. 

Na Slovensku patrí medzi najkonzumovanejšie zeleniny. Podľa posledných štatistických 

údajov sa v roku 2013 rajčiaky pestovali na ploche 2 948 ha, čo predstavovalo produkciu 

11 913 t (Meravá, 2014). Rajčiaky sú nutrične bohatou potravinou. Sú dôležitým zdrojom 

karotenoidov (lykopénu), kyseliny askorbovej (vitamín C), vitamínu E, K, A, draslíka, 

kyseliny listovej a flavonoidov. Obsahujú minerálne látky ako vápnik, horčík, železo 

a draslík, ako aj mikroprvky a to meď, zinok či mangán (Kopec, 2010). Okrem iného, rajčiaky 

sa zaraďujú medzi zeleninu s najvyššou koncentráciou selénu (0,034 mg.kg-1). Selén (Se) je 
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ultramikroelement, esenciálny stopový prvok a antioxidant. Je nevyhnutný pre rast zvierat i 

ľudí. Štúdie ukázali, že selén je tiež súčasťou enzymatických systémov. Funkčnou formou Se 

sú biologicky aktívne selénoproteíny - enzýmy glutationperoxidáza, jód-5-deiodináza a iné. 

Tieto enzýmy chránia bunky pred oxidáciou. Pri vysokých dávkach aj tento prvok môže byť 

toxický tak pre samotné rastliny, ako aj pre človeka. V dôsledku tejto skutočnosti sú určené 

limitné hodnoty v pôde (Kováčik, Skawiński, 2012). V posledných rokoch výskum selénu 

priťahuje obrovský záujem, pretože jeho pôsobenie zohráva dôležitú úlohu v ochrane pred 

oxidatívnym stresom, iniciovaným prebytočnými reaktívnymi formami kyslíka (ROS) a 

reaktívnymi formami dusíka (NOS). Zvýšené riziko ochorení ako je rakovina a ochorenie 

srdca, a tiež civilizačné ochorenia, sú spojené s nízkym príjmom selénu (Ujang Tinggi, 2008). 

Rastliny prijímajú selén z pestovateľského substrátu vo forme anorganických zlúčenín 

a následne ho zabudovávajú vďaka selénocysteínu do svojich proteínov (Hegedűs et al., 

2005). Cieľom práce bolo zistiť vplyv diferencovanej výživy (rôzne formy dusíkatých hnojív 

a foliárna aplikácia selénu) na obsah celkových kyselín a refraktometrickej sušiny v čerstvých 

plodoch vybraných odrôd rajčiaka ako aj po tepelnej úprave v rajčiakovej šťave.  

MATERIÁL A METODIKA 

Poľný pokus bol realizovaný v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre (ďalej BZ SPU v Nitre) v roku 2014.  

V maloparcelovom pokuse sme sledovali nasledovné varianty: 

1. variant – kontrola, 

2. variant – LAD  - aplikovali sme LAD (27%) v dávke 174,6 kg/ha, 

3. variant – DASA – aplikovali sme hnojivo DASA v dávke 190 kg/ha, 

4. variant – DASA + Se I – aplikácia DASA v dávke 190 kg/ha a foliárna aplikácia selénu 

v rastovej fáze tvorby plodov na prvom súkvetí a tvorby druhého súkvetia v dávke 

150 g/ha, 

5. variant – DASA + SeII – aplikácia DASA v dávke 190 kg/ha a foliárna aplikácia selénu 

v rastovej fáze tvorby plodov na prvom súkvetí a tvorby druhého súkvetia v dávke 

300 g/ha. 

Pred založením pokusu bol zrealizovaný agrochemický rozbor pôdy na Katedre agrochémie 

a výživy rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre (tab. 1). 
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Tab. 1. Agrochemická charakteristika pôdy pred založením pokusu  v roku 2014 

humus 

% 
pH/KCl 

Obsah živín v mg/kg pôdy 

Nan P K S Ca Mg 

3,46 6,47 Sl. K 19,5 S 86,3 D 498 VV 26,25 S 610 V 816 VV 

Vysvetlivky:  Obsah živín: N – nízky obsah, S- stredný obsah D- dobrý obsah V- vysoký obsah, VV- 

veľmi vysoký obsah, pH: pH - Sl. K - slabo kyslé 

Klimatologické hodnotenie danej oblasti 

Na základe klimatických podmienok patrí záujmová oblasť do veľmi teplej klimatickej 

oblasti, suchej podoblasti s miernou zimou a s dlhším slnečným svitom. Meteorologické 

merania boli realizované na meteorologickej stanici v areáli BZ SPU v Nitre. Priemerná 

mesačná teplota vzduchu a priemerný úhrn zrážok za rok 2014 boli hodnotené podľa 

klimatického normálu 1961 - 1990 (tab. 2).  

 
Tab. 2 Hodnotenie priemernej mesačnej teploty vzduchu vo výške 2 m a mesačného úhrnu zrážok vo 

vybraných mesiacoch v roku 2009 podľa klimatického normálu 1961 - 1990  

Rok 2014 t [ºC] Normál 1961-90 Δt [ºC] Charakteristika 
V. 15,2 15,1 0,1 normálny 
VI. 19,3 18,0 1,3 teplý 
VII. 21,8 19,8 3,0 teplý 
VIII. 18,9 19,3 2,6 normálny 
IX. 16,8 15,6 -0,9 teplý 

 

Rok 2014 Z[mm] Normál 1961-90 % normálu Charakteristika 
V. 58 58 99 normálny 
VI. 53 66 80 normálny 
VII. 64 52 123 normálny 
VIII. 56 61 92 normálny 
IX. 122 40 305 mimoriadne vlhký 

Priebeh ošetrovania pokusu 

Do pokusu boli zaradené dve determinantné odrody rajčiaka jedlého (Uno Rosso F1, Brixol 

F1), ktoré sú vhodné na pestovanie v poľných podmienkach. Výsev semien oboch 

sledovaných odrôd bol realizovaný dňa 13.3.2014 vo vykurovanom skleníku BZ SPU v Nitre. 

Podľa technológie pestovania rajčiaka jedlého bola vykonaná príprava pozemku. Pozemok 

bol dva týždne pred plánovanou výsadbou vyhnojený. Na základe agrochemického rozboru 
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pôdy sme na pokusnej ploche aplikovali dusíkaté hnojivá LAD (27 %) a DASA (60 % 

odporúčaného normatívu). Poľný poloprevádzkový pokus bol založený blokovou metódou 

v troch opakovaniach. V každom opakovaní boli vysadené 4 rastliny v jednotnom spone 

0,7 x 0,3 m. Výsadba predpestovanej sadby bola realizovaná 23.5.2014. Podľa potreby bola 

aplikovaná doplnková závlaha, kyprenie pôdy a odburinenie porastu. Aplikácia selénu bola 

vykonaná 27.6.2014 v rastovej fáze tvorby plodov na prvom súkvetí a tvorby druhého 

súkvetia. Selén bol aplikovaný vo forme vodného roztoku Na2SeO4. V štvrtom variante 

v dávke 15 mg/m2 (150 g/ha) a v piatom variante bola aplikovaná dvojnásobná dávka, tj. 30 

mg/m2 (300 g/ha). Počas vegetácie bol porast vo fáze zakladania 3. – 4.  súkvetia prihnojený 

s dusíkatými hnojivami (40 % odporúčaného normatívu). V druhej polovici vegetácie bola 

vykonaná ochrana rastlín proti  hubovým ochoreniam. Zber bol realizovaný 25.8.2014 

v plnej botanickej zrelosti plodov. 

POUŽITÉ METÓDY A MERANIA 

Stanovenie celkových kyselín 

Stanovenie titračnej kyslosti podľa metodiky STN560240-5  spočíva v neutralizácii kyselín za 

použitia vhodného indikátora, ktorým je pri stanovení v zeleninových výrobkoch 

fenolftalenín. Výsledok sa prepočíta na kyselinu citrónovú.  

Stanovenie refraktometrickej sušiny 

Refraktometrická sušina bola stanovená pomocou digitálneho refraktometra, ktorý funguje na 

princípe indexu lomu vodného roztoku sacharózy v závislosti od množstva látok rozpustených 

v ňom, preto slúži aj ako miera obsahu celkových cukrov. 

Stanovenia uvedených parametrov boli realizované v na Katedre zeleninárstva Fakulty 

záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.  

Štatistická analýza 

Na štatistické hodnotenie boli použité štandardné metódy za použitia štatistického softvéru 

Statgraphics Centurion XVII (StatPoint Inc. USA) - multifaktorová analýza rozptylu 

(MANOVA), LSD test.   
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Obsah celkových kyselín  

Ako uvádzajú Suárez et al. (2008), organické kyseliny majú veľký biologický význam, 

pretože sú súčasťou rôznych biologických procesov, z ktorých najdôležitejší je Krebsov 

cyklus. V nami sledovaných odrodách sa obsah celkových kyselín prepočítaný na kyselinu 

citrónovú v čerstvých plodoch rajčiaka jedlého pohyboval v rozmedzí od 0,26 do 0,39 % (tab. 

3, 4). Najvyšší obsah sme zistili v odrode Uno Rosso F1 pri variantoch s dusíkatou výživou 

bez foliárnej aplikácie selénu. Naše výsledky sú porovnateľné s výsledkami meraní, ktoré 

uvádza vo svojej práci Očkayová (2014), ktorá hodnotila obsah celkových kyselín u 7 

determinantných odrôd rajčiaka jedlého, pričom obsah kyselín sa pohyboval v intervale od 

0,33 – 0,59 %. 

Tab. 3 Obsah celkových kyselín v čerstvých plodoch a v rajčiakovej šťave  v odrode ´Brixol 

F1´ [%]* 

variant čerstvé plody (hneď po zbere) rajčiaková šťava 

kontrola  0,26 ± 0,03a  0,26 ± 0,03a 
LAD  0,32 ± 0,05bc  0,25 ± 0,02b 

DASA  0,32 ± 0,01bc  0,27 ± 0,00b 
DASA_Se  0,35 ± 0,01c   0,29 ± 0,00ab 

DASA_2xSe  0,26 ± 0,05ab  0,32 ± 0,01ab 

*priemer ± štandardná odchýlka 

Pre hodnoty v stĺpcoch, označené  malými písmenami v hornom indexe, bol  štatisticky preukázaný 

rozdiel ( P < 0,05, LSD test,  ANOVA (Statgraphic XVII) 

Tab. 4 Obsah celkových kyselín v čerstvých plodoch a v rajčiakovej šťave v odrode  ´Uno Rosso F1´ 

[%] * 

variant čerstvé plody (hneď po zbere) rajčiaková šťava 

kontrola  0,32 ± 0,09a  0,38 ± 0,04a 
LAD  0,39 ± 0,03a  0,35 ± 0,03a 

DASA  0,39 ± 0,03a  0,33 ± 0,03a 
DASA_Se   0,38 ± 0,05b  0,36 ± 0,04a 

DASA_2xSe   0,33 ± 0,04b  0,31 ± 0,03a 

*priemer ± štandardná odchýlka 

Pre hodnoty v stĺpcoch, označené  malými písmenami v hornom indexe, bol  štatisticky preukázaný 

rozdiel ( P < 0,05, LSD test,  ANOVA (Statgraphic XVII))  
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Na základe štatistického hodnotenia výsledkov môžeme konštatovať, že vplyv odrody 

ako aj variantu na obsah celkových kyselín bol štatisticky preukazný (obr. 1, 2). Signifikantný 

rozdiel sme zaznamenali medzi kontrolným variantom a variantom s foliárnou aplikáciou 

selénu. (DASA Se).  
 

 

 Obr. 1. Grafické vyjadrenie štatistickej analýzy obsahu celkových kyselín v závislosti od sledovaných 

odrôd. 

 
Obr. 2. Grafické vyjadrenie štatistickej analýzy obsahu celkových kyselín v závislosti od sledovaných 

variantov 
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Rajčiaková šťava patrí medzi výrobky, ktoré sa zaraďujú ma rozhranie kyslých 

a nekyslých výrobkov. Musí spĺňať základné kvalitatívne požiadavky. V homogénnom 

rajčiakovom výrobku sa môžu znášať častice dužiny (Smith a Hui, 2008). Obsah celkových 

kyselín v rajčiakovej šťave v porovnaní s čerstvými plodmi bol u hodnotených odrôd nižší 

a pohyboval sa v intervale od 0,25 až 0,38 % (tab. 3, 4). Tepelná úprava mala preukazný 

vplyv na zníženie obsahu sledovaného parametra (obr. 3). 

 

Obr. 3. Grafické vyjadrenie štatistickej analýzy obsahu celkových kyselín v závislosti od formy úpravy 

Refraktometrická sušina (RDS) 

 Podľa Uhra (2009) priemerné hodnoty refraktometrickej sušiny v plodoch rajčiaka 

jedlého sa v našich podmienkach pohybujú v intervale od 3,3 do 8,3 %. Z nášho pokusu 

vyplýva, že nami namerané priemerné hodnoty refraktometrickej sušiny sú na spodnej hranici 

udávaného obsahu (tab. 5, 6). Refraktometrická sušina sa pohybovala u sledovaných odrôd na 

úrovni 2,95 až 3,83 %, pričom u odrody ´Uno Rosso´ sme zaznamenali vyššie hodnoty (obr. 

5). Vplyvom tepelnej úpravy na rajčiakovú šťavu došlo k čiastočnému zvýšeniu 

refaktkoemetrickej sušiny  v porovnaní s čerstvými plodmi. Vplyv variantu na obsah 

refraktometrickej sušiny bol štatisticky preukazný. Signifikantné rozdiely sme zaznamenali 

medzi kontrolným variantom (variant č. 1) a medzi variantami s aplikovanou dusíkatou 
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výživou (LAD a DASA). Rovnako môžeme konštatovať, že aplikácia selénu v dávke 150 g/ha 

mala pozitívny vplyv na obsah refraktometrickej sušiny v obidvoch sledovaných odrodách.  

Tab. 5  Obsah refraktometrickej sušiny v čerstvých plodoch a v rajčiakovej šťave v odrode  ´Brixol F1´ 

[%] * 

variant čerstvé plody (hneď po zbere) rajčiaková šťava 

kontrola  2,95 ± 0,40a 2,88 ± 0,04a 
LAD  3,33 ± 0,52b  3,78 ± 0,22b 

DASA   3,83 ± 0,15ab  3,50 ± 0,25ab 
DASA_Se   3,33 ± 0,37ab   3,41 ± 0,37ab 

DASA_2xSe   3,19 ± 0,63ab   3,33 ± 0,58ab 

*priemer ± štandardná odchýlka 

Pre hodnoty v stĺpcoch, označené  malými písmenami v hornom indexe, bol  štatisticky preukázaný 

rozdiel ( P < 0,05, LSD test,  ANOVA (Statgraphic XVII))  

Tab. 6  Obsah refraktometrickej sušiny v čerstvých plodoch a v rajčiakovej šťave v odrode  ´Uno 

Rosso F1´ [%] * 

variant Čerstvé plody (hneď po zbere) Rajčiaková šťava 

kontrola 3,53 ± 0,17a  4,04 ± 0,32a 
LAD 3,63 ± 0,15a  3,94 ± 0,33a 

DASA 3,72 ± 0,23a  4,17 ± 0,29a 
DASA_Se 3,47 ± 0,38a  3,79 ± 0,29a 

DASA_2xSe 3,44 ± 0,85a  3,61 ± 0,55a 

*priemer ± štandardná odchýlka 

Pre hodnoty v stĺpcoch, označené  malými písmenami v hornom indexe, bol  štatisticky preukázaný 

rozdiel ( P < 0,05, LSD test,  ANOVA (Statgraphic XVII))  
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Obr. 4. Grafické vyjadrenie štatistickej analýzy obsahu refraktometrickej sušiny (RDS) v závislosti od 
sledovaných variantov 
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Obr. 5. Grafické vyjadrenie štatistickej analýzy obsahu refraktometrickej sušiny (RDS) v závislosti od 
sledovaných odrôd 
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Obr. 6. Grafické vyjadrenie štatistickej analýzy obsahu refraktometrickej sušiny (RDS) v závislosti od 
formy úpravy 

ZÁVER 

V práci sú uvedené a spracované výsledky vplyvu diferencovanej výživy na obsah celkových 

kyselín a refraktometrickej sušiny v čerstvých plodoch vybraných determinantných odrôd 

rajčiaka jedlého ako aj po tepelnej úprave v rajčiakovej šťave. Môžeme konštatovať, že obsah 

celkových kyselín ako aj refraktoemetrická sušina v rajčiaku závisí od genotypu, t.j 

pestovanej odrody, ale môže byť ovplyvnený výživou v rámci samotnej agrotechniky 

pestovania, ako aj následným pozberovým spracovaním.  Foliárna aplikácia selénu v dávke 

150 g/ha sa prejavila zvýšením obsahu celkových kyselín v porovnaní s kontrolným 

variantom, avšak vplyv aplikácie na refraktometrickú sušinu nebol významný. 
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KONZUMÁCIA FUNKČNÝCH POTRAVÍN 17 – 18 ROČNÝCH ADOLESCENTOV 

V DUNAJSKEJ STREDE 
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1Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre  
2 Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 

ABSTRAKT 

Za posledné desaťročia zaznamenávame dramatické rozšírenie tzv. civilizačných ochorení 

v celosvetovom merítku. Naviac, populácia rozvinutých krajín starne, čím pribúda počet ľudí 

vyžadujúcich si zdravotnú starostlivosť. Výživa má nesporne rozhodujúci vplyv na zdravie. 

Výskum sa zameriaval na mapovanie konzumácie vybraných funkčných potravín v rámci 200 

študentov vo veku 17-18 rokov stredných škôl z Dunajskej Stredy. Štúdia bola zameraná aj na 

zisťovanie štatistickej významnosti 2 typov vzdelávania: stredných odborných škôl 

a gymnázii. Výsledky výskumu poukázali na to, že študenti nedbajú na konzumáciu zdravých 

potravín a funkčné potraviny konzumujú iba zriedka či dokonca nikdy. Typ vzdelávania  

nezohrával štatisticky preukaznú úlohu v konzumácii funčných potravín. 

ABSTRACT 

The dramatic spread of the so called civilization diseases have occured in the last decade 

worldwide. Moreover, population of developed countries is icreasingly ageing that increases 

the number of inactives who realy on health treatment. Nutrition has an obvious impact on the 

health. Our reasearch was focused on examination of consumption of selected functional 

foods in natural basis within 200 students aged 17-18 years of secondary schools in Dunajska 

Streda region. Our study was aimed to evaluation of statistically significant differences 

between 2 types of education: secondary vocational schools and grammary schools. The 

results of research showed that students did not care about consumption of healthy foods and 

the functional foods has been consumed more often rarely or never. Type of education has not 

played significant factor in aspect of functional food consumption. 

ÚVOD 

Vzhľadom na rapídny celosvetový nárast civilizačných ochorení resp. starnutia ľudskej 

populácie je celková snaha prevencie. Podľa štatistického odhadu svetovej zdravotníckej 
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organizácie WHO (2014) zaznamenávame trend starnutia populácie, čo znamená, že v roku 

2050 sa odhaduje 2 miliardy ľudí, z čoho každý štvrtý bude vo veku 60 rokov a viac. 

V rozvinutých krajinách populácia starých ľudí vo veku 60 rokov a vyššie predstavuje 

v súčasnosti 20%, kým v Japonsku pre porovnanie je to 25%.  

Jednou z týchto koncepcií sú práve vyvinuté funkčné potraviny. Hneď na úvod však treba 

zvýrazniť, že sa jedná iba o tzv. virtuálnu kategóriu resp. podkategóriu zdravých potravín, 

ktorá ďalej nie je právne upravovaná. Rovnako aj definície a celkové ponímanie funkčných 

potravín je rôznorodé, v každom prípade však ide o tzv. novú generáciu potravín, resp. 

potravín budúcnosti. 

Funkčné potraviny sú potraviny obsahujúce funkčnú zložku zamerané na jednu resp. 

limitovaný počet funkcií organizmu s pozitívnym efektom na ľudský organizmus. Zdraviu 

prospešné účinky však musia byť nad rámec výživovej hodnoty potraviny (Martirosyan, 

2014) 

Samotná myšlienka a koncepcia vzniku funkčných potravín však vznikla až o zhruba 60 

rokov a má svoj pôvod v Japonsku. Prvé funkčné potraviny sa na trhu objavili v roku 1930, no 

význam v celosvetovom merítku dosiahli iba v rokoch 1980 (Williams et al., 2006). 

V rozsiahlejšom rozsahu sú okrem Japonska tieto potraviny udomácnené aj v USA, no 

postupne prenikajú aj do štátov EÚ. 

CIEĽ PRÁCE  

Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv vzdelania na konzumáciu prírodných funkčných 

potravín vo vzorke 200 respondentov z Dunajskej Stredy.  

MATERIÁL A METODIKA 

Výskumnú vzorku tvorilo 200 adolescentov a to 100 zo stredných odborných škôl a 100 

z gymnázií z Dunajskej Stredy. Štatistické spracovanie výsledkov, v ktorom sme využili F-

test v programe Statistica sa zameriaval na potvrdenie či vyvrátenie štatisticky preukazných 

rozdielov medzi uvedenými dvoma typmi vzdelania. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky výskumu konzumácie funkčných potravín u 17-18 ročných adolescentov sú 

spracované podľa frekvencie konzumácie funkčných potravín denne, viackrát týždenne, 

týždenne, mesačne, zriedkavo či nikdy. 
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Obr. 1 Konzumácia funkčných potravín s frekvenciou denne u 17 – 18 ročných študentov v závislosti 
od vzdelania 

Vyššiu konzumáciu jednotlivých funkčných potravín s dennou frekvenciou zaznamenávame 

aj u študentov stredných škôl (napr. mandarínka 6,3% či limetka 5,3%) ako aj gymnázií 

(pšenica 6%, rajčiak 4,3%, raž 4%). Najnižšia frekvencia bola zaznamenaná u chrenu, 

kalerábu, brusníc, čučoriedok, ovsi, fazuli, tekvici a karfiole (obr 1). 
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Obr. 2 Konzumácia funkčných potravín s frekvenciou viackrát týždenne u 17 – 18 ročných študentov 
v závislosti od vzdelania 

Čo sa týka konzumácie funkčných potravín viackrát týždenne zvlášť vysokú zaznamenávame 

v prípade zemiakov u študentov stredných škôl (až 15%). U študentov gymnázií konzumácia 

raži dosahovala 7,8%, pšenice 6,8% a rajčiaka 6,5% (obr. 2). 
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Obr. 3 Konzumácia funkčných potravín s frekvenciou týždenne u 17 – 18 ročných študentov 
v závislosti od vzdelania 

V prípade týždennej konzumácie funkčných potravín najvyššie hodnoty sme v prípade 

študentov gymnázií zaznamenali pri mrkve (10,5%), kukurice (5,5%) či šalátu (5,3%). 
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V prípade študentov stredných škôl rovnako dominovala konzumácia mrkvy (8,3%), 

rajčiakov (6,3%), reďkovky, uhorky a tekvice (5,8%) (obr. 3). 

 

Obr.4 Konzumácia funkčných potravín s frekvenciou mesačne u 17 – 18 ročných študentov v závislosti 
od vzdelania 
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Na mesačnej báze konzumácie v prípade študentov stredných škôl dominovala konzumácia 

kukurice (10,3%), karfiolu (8,8%) či húb (8%). U študentov gymnázií to boli čučoriedky 

(11,8%), kaleráb (11,3%), cesnak (10,3%) či kel (10%) (obr. 4). 

 
 

Obr.5 Konzumácia funkčných potravín s frekvenciou zriedkavo u 17 – 18 ročných študentov 
v závislosti od vzdelania 
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Študenti stredných škôl ako aj gymnázií iba zriedkavo konzumovali brusnice (12,5%; 14,5%), 

chren (7,3%; 8%), kaleráb (7,3%; 8%). Študenti stredných škôl si do jedálnička iba zriedkavo 

zaradili cviklu (12,8%), šalát a hrozno (10%), čučoriedky (9,3%) či ružičkový kel (8,3%). 

Študenti gymnázií iba zriedkavo konzumovali hrášok (10,3%), tekvicu (8,5%), citrón (7,8%), 

brokolicu a kapustu (7,3%) (obr.5).  

Z obrázku 5 vyplýva, že z funkčných potravín si do jedálnička vo väčšej miere nikdy 

nezaradili študenti stredných škôl a konkrétne sa jedná o žeruchu siatu (28%),  repku (25,8%), 

cirok (24,5%), pohánku (22,3%) a ľanové semeno (až 22%). Študenti gymnázií nikdy 

nekonzumovali žeruchu siatu (19%), cirok (18%) repku a pohánku (17,3%) spolu s prosom 

(16,3%). 

Z uvedeného prehľadu je teda evidentná veľmi nízka úroveň konzumácie funkčných potravín 

u 17-18 ročných adolescentov a žiaľ niektoré potraviny sú konzumované zriedkavo či nikdy. 

Môže to vyplývať z nízkej vedomostnej úrovni či neinformovanosti (Szakály et al., 2014), 

ako aj zmenou stravovacích návykov smerom k príjmu rýchlo dostupných vysoko kalorických 

jedál typu fast food (Juríková – Viczayová, 2014). 

V nulovej hypotéze sme si stanovili, že neexistujú štatisticky signifikantné rozdiely 

v konzumácii funkčných potravín medzi študentmi gymnázií a stredných odborných učilíšť. 

Uvedená hypotéza sa nám potvrdila v konzumácii funkčných potravín denne (F 0,44 < Fkrit 

3,95), s mesačnou frekvenciou (F 0,38< Fkrit 3,95), s frekvenciou viackrát týždenne (F 0,81< 

Fkrit 3,95), zriedka (F 0,83< Fkrit 3,95) či mesačne (F 1,50< Fkrit 3,95) resp. nikdy (F 0,46 < 

Fkrit 3,95). Na základe uvedených výsledkov  teda môžeme jednoznačne konštatovať, že typ 

vzdelávania neovplyvnil štatisticky preukazne konzumáciu funkčných potravín. Toto zistenie 

je v rozpore so zistením Ozen et al. (2012) podľa ktorých vzdelanie je jedným 

z dominantných faktorov ovplyvňujúcich zaraďovanie funkčných potravín do jedálnička. Je 

však pravda, že toto hodnotenie vychádza z celosvetovej databázy údajov. Môže to byť 

priamy dôsledok aj skutočnosti, že na význam funkčných potravín sa nepoukazuje dostatočne 

na gymnáziách ani na gymnáziách ani stredných odborných učilištiach. Na to, že vzdelanie 

zohráva signifikantnú úlohu pri výbere funkčných potravín poukázali aj štúdie Herath et al. 

2008; Urala – Lahteenmaki, 2007; de Jong et al., 2003; Verbeke, 2005). 

ZÁVER 
Konzumáciu hodnotených prírodných potravín u 17-18 ročných adolescentov z okresu 

Dunajská Streda môžeme hodnotiť za nízku, čo môže byť spôsobené nízkou informovanosťou 
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o zdraviu prospešných účinkoch týchto potravín. Výsledky štatistického hodnotenia 

nepotvrdili signifikantný vplyv vzdelania na konzumáciu týchto potravín. 
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VPLYV DELENÉHO RUČNÉHO A KOMBAJNOVÉHO ZBERU NA KVALITU 

HROZNA A VÍNA 

Slavko BERNÁTH, Marek MIKUŠ 

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Nitra 

ABSTRAKT 

Pokus bol založený v roku 2012-2014 na dvoch odrodách, Veltlínske zelené a Rulandské 

biele. Na každej odrode boli hodnotené dva varianty: variant 1- ručný zber a variant 2 - 

mechanizovaný zber . Zber sa vykonal najskôr  ručne, pričom sa obrala 1/3 strapcov 

z každého  kra (variant 1). Následne sa  zostávajúce 2/3 hrozna dozberali kombajnom (variant 

2). Ručný zber vykonávalo 12 pracovníkov, mechanizovaný zber vykonával kombajn vlečený 

za traktorom. V priemere za tri sledované roky dosiahla cukornatosť hrozna pri ručne 

zberanom hrozne 22,3 oNM pri odrode Veltlínske zelené a 22,6 oNM pri odrode Rulandské 

biele. Hrozno zberané kombajnom dosiahlo v priemere cukornatosť 19,7 oNM pri odrode 

Veltlínske zelené a 20,0 oNM pri odrode Rulandské biele. Rozdiel v obsahu cukru pri oboch 

odrodách dosiahol +2,6 oNM v prospech hrozna zberaného ručne. Vyššia kvalita hrozna pri 

ručnom zbere je výsledkom výberu a zberu najkvalitnejších strapcov na kroch.  Výlisnosť 

muštu bola vyššia pri kombajnovom zbere. 

ÚVOD 

Nasadenie mechanizovaného zberu hrozna u nás je stále pomerne nízke. Ručný zber 

predstavuje 30 až 50 %-ný podiel z celkového objemu prác v procese  pestovania viniča 

hroznorodého. Potreba ľudskej práce je 200 až 400 h/ha. Zavedením mechanizovaného zberu 

sa spotreba ľudskej práce zníži na 8 až 15 h/ha. Kombajnom pozberaný  materiál tvorí 85 až 

90 % bobúľ bez strapiny. Straty predstavujú bobule na kre v množstve 2 až 4 %, bobule na 

zemi 1,5 až 3 % a ostatné straty 3 až 5 %, ktoré sú prezentované najmä šťavou na rastlinách 

a na odtrhnutých listoch. Znížiť straty je možné úpravou pracovného režimu stroja. Druhú 

možnosť poskytuje dodatočný ručný zber avšak iba v skupine strát bobúľ, ktoré ostali na 

rastlinách. Zloženie rmutu po kombajnovom zbere zisťované v zásobníku kombajnu je 

nasledovné: celé bobule 7 až 8 %, cudzie prímesí 0,9 až 2,1 %, zvyšok tvoria rozdrvené 

bobule a uvoľnená hroznová šťava (Piszczalka 2001). Predzber a odstupňovaný zber je možné 

robiť len ručne. Na hektár vinohradu sa musí počítať s 250 až 300  pracovnými hodinami. 
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V dôsledku stúpajúcich mzdových nákladov, ale aj zvyšujúcou sa kvalitou strojov prechádza 

stále viac podnikov na mechanizovaný zber. Tým sa doba zberu skráti na 3 až 4 hodiny na 

hektár, znižujú sa náklady na zber. Ak je správne nastavený kmitočet vibrácii a pracovná 

rýchlosť kombajnu, je kvalita pozberaného hrozna porovnateľná s ručným zberom (Steidl, R., 

2002). Mechanizovaný zber nemusí znamenať horšiu kvalitu. Ak sa zberá zdravé hrozno 

v optimálnom stave a v krátkom čase, môže byť výsledok v konečnom dôsledku uspokojivý. 

Mechanizovaný zber spôsobuje však zvýšenie obsahu trieslovín o 15 %, a zvýšenie obsahu 

kalov v mušte (Steidl, R., Leindl, G., 2004). Ailer, Š. (2013) konštatuje,  že ak hrozno dostane 

v priebehu zberu, prípadne prepravy na miesto spracovania, silný mechanický, kyslíkový či 

tepelný šok, nastane jeho výrazné okysličenie a aeróbna mikrobiálna kontaminácia. Môže sa 

to stať pri nesprávne zorganizovanom ručnom, ale hlavne pri kombajnovom zbere. 

MATERIÁL A METÓDY 

Pokus bol založený v roku 2012  vo vinohradníckej obci Doľany v Malokarpatskej 

vinohradníckej oblasti. 

Vinohrad vysadený  v spone 2,4 x 0,9 m, počet krov na hektár  4629.  Rýnsko-hessenské 

vedenie. 

Hodnotené odrody: Veltlínske zelené, Rulandské biele, podpník Vitis berlandieri x Vitis 

riparia Kober 5 BB. 

Zber hrozna sa vykonával vždy v jeden deň, pričom do 12 hodiny sa oberala 1/3 hrozna ručne, 

po 12 hodine obral zostávajúce 2/3 hrozna kombajn. Hrozno bolo spracovávane z každého 

variantu a odrody zvlášť, pričom boli spracovávané tou istou technológiou. Hrozno po 

dovezení do podniku sa zasírilo dávkou 10mg/l a bolo čim najskorej zbavené strapiny a 

spracovávané na pneumatickom lise. Proces lisovania trval 90 minút.  

Hodnotené parametre:  Obsah skvasiteľných cukrov stanovený pomocou normalizovaného 

muštomera, ktorý udáva obsah cukru v kilogramoch na 100 l muštu, so stupnicou v °NM. 

Výlisnosť v %, percentuálny podiel získaného muštu z hmotnosti hrozna. 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

V priemere za tri sledované roky dosiahla cukornatosť hrozna pri ručne zberanom hrozne 22,3 
oNM pri odrode Veltlínske zelené a 22,6 oNM pri odrode Rulandské biele. Hrozno zberané 

kombajnom dosiahlo v priemere cukornatosť 19,7 oNM pri odrode Veltlínske zelené a 20,0 
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oNM pri odrode Rulandské biele. Rozdiel v obsahu cukru pri oboch odrodách dosiahol +2,6 
oNM v prospech hrozna zberaného ručne. Vyššia kvalita hrozna pri ručnom zbere je 

výsledkom výberu a zberu najkvalitnejších strapcov na kroch.  Výlisnosť muštu bola vyššia 

pri kombajnovom zbere, kde strapina zostáva na kroch a len minimálny podiel sa dostáva do 

pozberanej suroviny. Pri ručnom zbere dosiahla výlisnosť v priemere sledovaných rokov 77 

% pri odrode Veltlínske zelené a 75 % pri odrode Rulanské biele. Pri kombajnovom zbere 

bola o 5, resp. 6 % vyššia. 

Tab. 1 Namerané hodnoty za sledované roky a varianty odrody Veltlínske zelené 

Rok  2012 2012 2013 2013 2014 2014 
Dátum zberu 25.09.2012 25.09.2012 09.10.2013 09.10.2013 16.09.2014 16.09.2014 
Plocha 3,2 ha 3,2 ha 3,2 ha 3,2 ha 3,2 ha 3,2 ha 

Spôsob zberu 
(variant) 

ručný kombajnový ručný kombajnový ručný kombajnový 

Hmotnosť 
hrozna v t 

10,56  21.12  12,67 24,55  8,97 17,93  

Výlistnosť 
muštu 

78% 83% 79% 86% 75% 78% 

obsahu 
cukrov v 
°NM 

23,4 20,2 23,8 21,6 19,6 17,4 

Tab. 2 Namerané hodnoty za sledované roky a varianty odrody Rulandské biele 

Rok  1/2012 2/2012 1/2013 2/2013 1/2014 2/2014 
Dátum zberu 03.10.2012 03.10.2012 16.10.2013 16.10.2013 18.09.2014 18.09.2014 
Plocha 3,1 ha 3,1 ha 3,1 ha 3,1 ha 3,1 ha 3,1 ha 
Spôsob zberu 
(variant) 

ručný kombajnový ručný kombajnový ručný kombajnový 

Hmotnosť 
hrozna v t 

8,2 16,4 9,2  17,4  7,16  14,54  

Výlistnosť 
muštu 

75% 81% 76% 82% 74% 79% 

obsahu 
cukrov v 
°NM 

24,2 21,1 23,4 20,7 20,1 18,3 

Tým,  že hrozno vyberané a zberané ručne  dosahujeme vyššiu cukornatosť,  je vhodné pre 

výrobu akostných vín s prívlastkom. Ručný zber je ale nákladnejší a tiež trvá dlhší čas. Preto  

vína sú tmavšie a jemne naoxidované. Pri kombajnom zbere sú nižšie náklady, vína sú prísne 

reduktívne, čas od zberu až po spracovanie hrozna trvá približne hodinu. Naopak, pri ručnom 
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zbere to trvá okolo 4 hodín. Vína vyrobené z hrozna dozberávaného kombajnom sú menej 

vhodné na výrobu akostných vín s prívlastkom ale vhodné na výrobu akostných vín. 

 

Obr. 1 Obsah skvasiteľných cukrov v °NM za jednotlivvé roky a varianty odrody Veltlínske Zelené  

 

Obr. 2 Obsah skvasiteľných cukrov v °NM za jednotlivvé roky a varianty odrody Rulandské biele 

Z  nameraných hodnôt obsahu skvasiteľných cukrov  môžeme konštatovať výrazný vplyv 

ročníka v priebehu troch sledovaných rokov. V roku 2012 slnečný august s primeraným 

množstvom zrážok prispel k  dosiahnutiu vysokých obsahov cukru. V roku 2013 suchý a teplý 

september umožnil vyrobiť vysokokvalitné víno aj z mechanizovaného zberu . Naopak, rok 

2014 bol najhorší spomedzi  všetkých hodnotených rokov. bolo to spôsobené hlavne veľmi 

studeným a zrážkovo nadpriemerným septembrom, kedy za jeden deň napadlo 86,3 mm 
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zrážok. To sa nepriaznivo odrazilo na kvalite a zdravotnom stave hrozna, ktoré bolo 

napadnuté na 30% plesňou sivou ( Botrytis cinerea). V tomto roku aj hrozno vyberané 

ručným zberom dosiahlo len  19,6 oNM pri odrode Veltlínske zelené a 20,1 oNM pri odrode 

Ruladské biele. 

ZÁVER 

Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že delený ručný a kombajnový zber 

hrozna  výrazne vplýva na kvalitu zozberaného  hrozna.  Ručný zber 1/3 hrozna zabezpečil 

v priemere o 2,6 oNM vyššiu cukornatosť pri oboch sledovaných odrodách Veltlínske zelené i 

Rulandské biele. Takáto surovina dáva predpoklad  výroby vysoko kvalitních prívlastkových 

vín.  Zostávajúce 2/3 hrozna zberaného kombajnom  v lepších ročníkoch však môžu tiež 

poskytovať kvalitnú surovinu, minimálne na výrobu akostných vín.  
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CHARDONNAY 
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ABSTRAKT 

Pokus bol riešený v rámci diplomovej práce v rokoch 2012 až 2014 s odrodou Chardonnay. 

Cieľom bolo porovnať vplyv krátkeho a dlhého rezu na úrodu a kvalitu hrozna sledovanej 

odrody. Priemerná úroda hrozna pri zaťažení 12 púčikov na ker a dlhom reze na ťažeň 

dosiahla 12,26 t.ha-1 s priemerným obsahom cukru 21,4 oNM, pri krátkom reze s rovnakým 

zaťažením 12 púčikov na ker dosiahla  priemerná úroda hrozna 7,23 t.ha-1 s cukornatosťou 

22,8 oNM. 

ÚVOD 

     Chardonnay je burgundská odroda, ktorá vznikla náhodným krížením medzi odrodami 

Pinot noir × Heunisch. Vyžaduje vápenaté pôdy, najlepšie  polohy. Trpí suchom i mrazom, 

odolnosť voči mrazom je nízka. Vyžaduje dlhší rez a poskytuje nižšie výnosy s priemernou 

cukornatosťou. Vína tejto odrody sú plné, na ťažších pôdach – minerálne. Mladé média majú 

dostatok ovocných a agátových aróm, vyzreté voňajú medom a lieskovými orechmi. 

Chardonnay je vynikajúca odroda pre barikové technológie (Malík, F., 2007). 

     Vo Francúzsku sa veľmi rozšírila v Champagni, Burgundsku, v údolí rieky Loiry, v oblasti 

Languedoc-Roussillon a jej plocha sa odhaduje na 18 000 ha. Z Francúzska sa veľmi rýchlo 

rozšírila po Európe a v súčasnosti je jej areál pestovania veľmi široký. Významné miesta 

zaberá v severnom Taliansku v okolí mesta Bari a v Španielsku. Známa je aj vo švajčiarskom 

Valais, v Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, v rôznych republikách bývalého Sovietskeho 

zväzu, ako aj v bývalom Československu. V ČR sa donedávna pestovala v zmesi 

s Burgundským bielym. Až v roku 1987 boli zaregistrované prvé české klony a v roku 1997 

prvé slovenské klony Chardonnay. 

 Popri tejto popularite a dobre znejúcemu názvu, poskytuje prekrásne vína. Po príjemnom 

vizuálnom kontakte od žltozelenej až po zlatú farbu v závislosti od oblasti, vyzretosti 

i zvolenej technológie výroby možno zažiť širokú škálu vôní od rozkvitnutej lúky, jabĺk, 
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hrušiek, prezretých banánov, tropického ovocia, žltého melóna až po jemné sladkavé horkasté 

tóny manga a grepu. V plnej zrelosti vytvárajú hlboký buket, v ktorom dominujú arómy 

lipového medu a včelieho vosku. V extraktívnych, ťažkých alkoholických typoch Chardonnay 

možno zachytiť vanilkovo- orieškové tóny. Ako jedna z mála bielych odrôd je súca na výrobu 

barikových vín, ktoré sa vyznačujú jemnými arómami  vaniliek.   

Pospíšilová (2005) uvádza ako biologickú zvláštnosť odrody Chardonnay, že rodí najlepšie zo 

4. – 8. púčika na ťažni. Spolu s nízkou priemernou hmotnosťou strapca to predurčuje spôsob 

rezu na dlhšie plodonosné drevo. Vhodné vedenie uvádza stredné i vysoké s vrcholovým 

spôsobom rezu na ťažne.  

Doporučené zaťaženie pre túto odrodu je 6 – 8 púčikov na m2. Z pohľadu pestovateľského 

tvaru je vhodné vedenie s rezom na ťažne (Pavloušek, P., 2007). 

MATERIÁL A METÓDY 

     Pokus bol založený  v roku 2012 vo viniciach Malých Karpát neďaleko obce Vištuk (pri 

Modre), ktorý je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a patrí do Doľanského 

vinohradníckeho rajónu.  Pôdy týchto oblastí sú prevažne hnedozeme s prímesou štrkových 

frakcií, hlinitopiesočnaté a stredne skeletnaté.  Ročný úhrn zrážok od 500  do 650 mm, 

priemerná ročná teplota 10 °C, priemerná teplota počas vegetácie 17,3 °C, suma slnečného 

svitu 3 100 h. 

Vinohrad bol vysadený na jeseň v roku 2005 v spone  2,2 × 1,0 m, čo znamená 4560 krov na 

ha.  

Variant 1: dlhý rez na ťažeň, stredné vedenie Rýnsko-hessenské – dlhý  rez na 1 ťažeň.  

Variant 2:  krátky rez na čapíky, stredné vedenie jednoramenný vodorovný  kordón – krátky 

rez na 6 2-púčikových čapíkov. 

Zaťaženie: 12 púčikov na ker v oboch variantoch (5,5 púčik na m-2). 

Počet krov: 20 v každom variante. 

Odroda: Chardonnay, podpník: Vitis berlandieri x Vitis riparia  SO 4. 

Ošetrovanie porastu počas vegetácie - zelené práce: podlom , vylamovanie zálistkov, 

zastrkávanie a skracovanie letorastov.  

Hodnotené parametre:  priemerná úroda hrozna v kg/ker, úroda v tonách na ha, cukornatosť v 

°NM, celkové kyseliny v g/l 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Priemerná úroda hrozna prepočítaná na jednotku plochy dosiahla pri dlhom reze v roku 2012 

12,04 t.ha-1, pri krátkom reze 7,02 t.ha-1, v roku 2013 boli dosiahnuté úrody 12,11 t.ha-1 pri 

dlhom a 7,25 t.ha-1 pri krátkom reze, v roku 2014 pri dlhom reze 12,63 t.ha-1 a pri  krátkom 

7,43 t.ha-1. Úroda v priemere za tri sledované roky dosiahla pri dlhom reze 12,26 t.ha-1 a pri 

krátkom reze 7,23 t.ha-1, čo predstavuje zníženie úrody krátkym rezom v priemere o 41,03  % 

v porovnaní s dlhým rezom. Aj napriek tomu však  priemerná úroda pri krátkom reze 7,23 

t.ha-1 je pre dosahovanie vysokej kvality hrozna odrody Chardonnay dostatočná, aj napriek 

tomu, že pre odrodu Chardonnay je všeobecne odporúčaný dlhý rez (Pospíšilová, D., 1981, 

2005, Pavloušek, P., 2007, Malík, F., 2007). 

 

Obr. 1 Porovnanie priemernej úrody hrozna na ker pri krátkom a dlhom reze odrody Chardonnay  

Cukornatosť hrozna odrody Chardonnay dosiahla  v roku 2012 pri krátkom reze 23,4 °NM 

a pri dlhom reze 23,0 °NM, v roku 2013 dosiahla odroda hodnoty 22,6 °NM pri dlhom reze 

a pri krátkom reze hodnotu 24,6 °NM. V roku 2014 sa vplyvom ročníka cukornatosť znížila 

na hodnoty 18,7 °NM pri dlhom reze  a pri krátkom reze na hodnotu 20,4  °NM.  Priemerná 

cukornatosť za roky 2012, 2013, 2014 dosiahla  pri krátkom reze 22,8 °NM a pri dlhom reze 

21,4 °NM. Priemerné zvýšenie cukornatosti pri krátkom reze predstavuje 6,5 % v porovnaní 

s dlhým rezom , avšak v horšom ročníku 2014 bolo zvýšenie až o 9,1%, keď pri dlhom reze 

dosiahla cukornatosť len 18,7 oNM. Ailer, Š. a Bujdoš, G. (1997) sledovali vplyv 

mimokoreňovej výživy na kvalitatívne parametre hrozna. Zistili, že efekt tohto 
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intenzifikačného faktora na kvalitu a výšku úrody hrozna sa výraznejšie prejaví vo vlahovo 

nepriaznivých ročníkoch (extrémne sucho). Listová výživa s obsahom stopových prvkov 

priaznivejšie ovplyvnila cukornatosť hrozna, ako výšku úrod. 

Tab. 1 Dosiahnuté výsledky za roky 2012 - 2014 

Hodnotený 
parameter 

2012 2013 2014 Priemer 
Krátky 

rez 
Dlhý 
rez 

Krátky 
rez 

Dlhý 
rez 

Krátky 
rez 

Dlhý 
rez 

Krátky 
rez 

Dlhý 
rez 

Priemerná úroda v kg.ker-1 

 1,54 2,64 1,59 2,66 1,63 2,77 1,59 2,69 

Priemerná úroda v t.ha-1 
7,02 12,04 7,25 12,11 7,43 12,63 7,23 12,26 

Cukornatosť muštu v oNM 23,4 23,0 24,6 22,6 20,4 18,7 22,8 21,4 

pH muštu 3,4 3,4 3,47 3,45 3,23 3,22 3,37 3,36 

Obsah celk.  kyselín vg.l-1 
6,7 6,9 7,9 8,1 8,1 8,2 7,57 7,73 

 

 

Obr. 2 Porovnanie priemerného obsahu cukru pri krátkom a dlhom reze odrody Chardonnay 

ZÁVER 

Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že súčasný biologický materiál 

odrody Chardonnay umožňuje dosahovať požadované úrody vyššej kvality aj pri krátkom 

reze na kordónovom spôsobe vedenia. Potenciálne úrody pri dlhom reze na úrovni 12 t.ha-1 

prevyšujú optimálnu hodnoty aj napriek nízkemu zaťaženiu na úrovni 5 – 6 púčikov na m2 

a vyžadujú si následnú redukciu počas vegetácie na zabezpečenie vyššej kvality hrozna. 
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ABSTRAKT 

Výroba a konzumácia vína má na Slovensku už bohatú históriu. Vďaka svojej 

charakteristickej chuti, ktorou je každá odroda špecifická a rozsiahlym zdravotným účinkom 

sa víno u nás teší stále väčšej obľube. Cieľom našej práce bolo stanoviť antioxidačnú aktivitu, 

celkový obsah polyfenolov a antokyánov i farebnú intenzitu červeného vína odroda Torysa a 

preukázanie pozitívneho vplyvu striedmej konzumácie červeného vína na ľudský organizmus. 

Červené víno Torysa ročník 2013 pochádzajúca z troch rôznych slovenských vinohradníckych 

oblastí: južnoslovenská vinohradnícka oblasť, stredoslovenská vinohradnícka oblasť a 

malokarpatská vinohradnícka oblasť. Následne vzájomné porovnávanie vzoriek červeného 

vína Torysa a poukázaním na značné rozdiely v obsahu polyfenolov, antokyánov, 

antioxidačnej aktivity a farebnej intenzity medzi vinárskymi oblasťami. Najväčšiu 

antioxidačnú aktivitu preukázala Torysa zo stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, a to 

celkom 82,6 ± 0,2 % inhibície DDPH, ktorá mala zároveň aj najnižší obsah celkových 

antokyánov 352,6 ± 4,4 mg.l-1. 

Kľúčové slová: červené víno Torysa, antioxidačná aktivita, polyfenoly, civilizačné ochorenia 

ÚVOD 

V súčasnosti je vinárstvo a vinohradníctvo na území Slovenska veľmi rozvinuté a na 

vysokej úrovni. Slovenskí vinári dorábajú kvalitné vína, ktoré sú schopné konkurovať i vínam 

dopestovanými takými veľmocami, akými sú napríklad Francúzsko či Taliansko. Svedčí o 

tom množstvo medailových vín z nášho územia za posledné roky.  

Veľa sa toho zmenilo i v pohľade na víno samotné. Objavenie polyfenolov, ich antioxidačnej 

aktivity a čoraz častejšie štúdie významných vedeckých špičiek potvrdzujú, aké množstvo 
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zdravotných benefitov nám striedma konzumácia vína prináša. Víno sa preto začína ponímať 

aj ako liečivý elixír, ktorým je možné zmierniť alebo úplne odstrániť nežiaduce vplyvy 

chorôb či prevenciou predísť najrozšírenejším civilizačným ochoreniam. Vyzerá to tak, že i v 

najbližších rokoch bude kvôli týmto zdraviu prospešným vlastnostiam jeho skúmanie jednou z 

popredných problematík, ktorou sa budú zaoberať vedci na celom svete. 

Antioxidanty sú prirodzené obranné látky, ktoré organizmu slúžia v boji proti voľným 

radikálom a ich antioxidačným účinkom. Alebo dokážu voľné radikály neutralizovať a 

pomáhajú udržať bunky zdravé a nepoškodené (Petrošová, 2010). Je isté, že mnohé 

fytochemické látky, najmä polyfenoly, majú chemickú štruktúru, ktorá je ideálna na 

vychytávanie voľných radikálov. Polyfenoly sú oveľa účinnejšie antioxidanty ako vitamíny. 

Existuje oveľa užší vzťah medzi obsahom fytochemikálií (ako sú polyfenoly v ovocí a 

zelenine) a antioxidačnou aktivitou, než je jej vzťah k obsahu vitamínov. Antioxidačné 

vlastnosti sú bežnými znakmi mnohých jedlých rastlín a naozaj bránia škodlivému pôsobeniu 

voľných radikálov, hlavne pri oxidácii stien krvných ciev, ktorá je príčinou viacerých 

cievnych ochorení. Je však nutné poznať hranicu tejto teórie a prestať vidieť potraviny len ako 

zdroj zázračných antioxidantov (Béliveau – Gingras, 2008). 

Antioxidačná aktivita je definovaná ako schopnosť zlúčeniny inhibovať oxidačnú 

degradáciu rôznych zlúčenín. Antioxidačná kapacita a reaktivita sú dva rôzne pojmy. 

Antioxidačná kapacita uvádza informáciu a dĺžku trvania antioxidačného účinku a reaktivita 

charakterizuje počiatočnú dynamiku priebehu antioxidačného procesu pri určitej koncentrácii 

antioxidantov. V oblasti chemickej analýzy a biologického hodnotenia akosti rastlinných 

produktov boli v posledných rokoch vypracované metódy, ktoré umožňujú stanoviť tzv. 

celkovú antioxidačnú kapacitu vzorky (TAC – Total Antioxidant Capacity). Principiálne sa 

vzájomne líšia a odvíjajú sa od nich rôzne modifikácie (Sulc et al., 2007). 

Víno, zvlášť červené, je komplexným nápojom a je ťažké jednoznačne určiť, ktoré 

komponenty sú zodpovedné za jeho benefičné účinky na ľudský organizmus. Jednoznačne je 

však isté, že víno vďačí za svoje vlastnosti synergickému pôsobeniu alkoholu a 

nealkoholických zložiek – polyfenolov. Vytvorenie podmienok zabraňujúcich nadbytočnú 

tvorbu a hromadenie toxických voľných radikálov sa stáva základom jednak pri profylaxii a 

jednak pri zvyšovaní efektivity liečby civilizačných ochorení (Čižmárová et al., 2009). 

MATERIÁL A METÓDY 

Torysa vznikla ako zložitý kríženec, keď v roku 1967 Dorota Pospíšilová skrížila 

Castets s typom I-35-9 (pozn. typ I-35-9 vznikol krížením troch odrôd Tenturier, Aleatico a 
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Puchljakovskij). Vlastnosti Torysy v praxi overoval Ondrej Korpás v PD Strekov. V roku 

2004 bola Torysa prihlásená do ŠOS ÚKSUP a od tohto roku je aj právne chránená. List je 

veľký, sýtozelený, okrúhly. Čepeľ je 5-laločnatá, plytko až stredne hlboko vykrajovaná, má 

mechúrikovitý povrch a na spodnej strane je jemne chĺpkatá. Bobuľa je malá, guľovitá, 

modrá. Šupka je stredne pevná až pevná, dužina je rôsolovitá, rozplývavá, intenzívne červeno 

sfarbená. Vína z tejto menej známej odrody sú výnimočné pre vysoký obsah trieslovín a 

antokyánov, majú tmavú červenú farbu a jemnú kabernetovú chuť. Vína sú harmonické a 

majú dlhý zrejúci potenciál (Pospíšilová et al., 2005).  

Všetky analyzované vlastnosti - celkový obsah polyfenolov, celkový obsah 

antokyanínov, antioxidačná aktivita a sýtosť farby vybraných červených vín boli analyzované 

pomocou UV/VIS spektrofotometrie (spektrofotometer Shimadzu UV/VIS-1240, Shimadzu, 

Japonsko).  

Na analýzy boli použité tieto chemické látky: roztok Folin-Ciocalteu, monohydrát kyseliny 

gallovej KG, bezvodý uhličitan sodný, kyselina citrónová, dodekahydrát 

hydrogénfosforečnanu sodného, 35% kyselina chlorovodíková, etanol, metanol, 1,1- difenyl-

1-pikrylhydrazylový (DPPH) radikál. 

Vzorky Torysy pochádzajú z rozličných slovenských vinohradníckych oblastí: 

južnoslovenská vinohradnícka oblasť, stredoslovenská vinohradnícka oblasť a malokarpatská 

vinohradnícka oblasť. Vďaka týmto rozdielnym vinárskym oblastiam sme mohli pozorovať 

rôzne hladiny obsahu polyfenolov, antioxidačnej aktivity ako i obsahu celkových antokyánov 

u tej istej odrody vína, v jednom vinárskom ročníku. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Polyfenoly a fenolové zlúčeniny predstavujú jednu z najpočetnejších a najviac 

zastúpených skupín rastlinných metabolitov a tvoria súčasť stravy ľudí. Sú produktmi 

sekundárneho metabolizmu rastlín. Zloženie a obsah fenolových zlúčenín v červenom hrozne 

sa mení v závislosti od odrody, ročného obdobia a podmienok pestovania, preto je ťažké 

získať unikátne jedinečné údaje (Gomez-Galleno et al., 2011). 

Najvyšší obsah celkových polyfenolov sme namerali vo vzorke z JVO presne 369 ± 69 

mg KG.l-1. Najmenej polyfenolov sa nachádzalo v Toryse zo SVO a to 2998 ± 46 mg KG.l-1. 

Pre porovnanie so vzorkou z JVO je to o vyše 19 % menej. Strednú hodnotu 3379 ± 68 mg 

KG.l-1 sme zaznamenali vo víne z MVO. U tejto vzorky bola zároveň aj najnižšia AA iba 50,0 

± 0,6 % inhibície DDPH. Torysa z JVO zaznamenala naopak najvyššiu AA 82,6 ± 0,2 %. 

Najvyššiu hodnotu CA 1142 ± 11 mg.l-1 sme namerali vo víne z MVO a vyše 3násobne nižšiu 
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hodnotu 352,6 ± 4,4 mg.l-1 u Torysy zo SVO. Vo vzorke z JVO sme zaznamenali celkom 

1093 ± 18,8 mg CP.l-1 . 

Tabuľka 1. Antioxidačná aktivita, celkové polyfenoly a antokyány Torysy 

oblasť  vzorka CP / mg 

KG na L 

AA / % 

DDPH 

CA/ mg/L 

JVO  Torysa 2013 3694 ± 69 67,2 ± 0,4 1093 ± 18,8 

SVO  Torysa 2013 2998 ± 46 82,6 ± 0,2 352,6 ± 4,4 

MVO  Torysa 2013 3379 ± 68 50,0 ± 0,6 1142 ± 11 

CP- celkový obsah polyfenolov  AA- antioxidačná kapacita   CA- celkových obsah antokyánov   

 

Na obsah fenolových látok vo víne okrem odrody hrozna a klimatických podmienok 

vplýva aj samotný postup pri výrobe vína (Villano et al., 2006). Preto sa vyšší obsah 

fenolových látok predpokladá v červenom víne, najmä kvôli dlhšiemu kontaktu muštu a 

šupiek, naopak nižší obsah je prítomný v bielych vínach, ktoré nie sú macerované so šupkami 

a zrnkami (Minussi et al., 2003). Koľko fenolových látok z hrozna získame, to výrazne závisí 

od stupňa zrelosti hrozna a od metód spracovania muštov a vína (Gambacorta et al., 2011) 

Najväčšiu farebnú intenzitu vína sme zaznamenali pri vzorke z MVO, celkom 6.245. 

Táto vzorka mala rovnako najvyššie hodnoty i pri všetkých vlnových dĺžkach. Pri dĺžke 420 

nm to bolo 2,245 a pri 720 nm 0,033. Najmenšiu hodnotu sme namerali u Torysy zo SVO kde 

hodnota dosiahla iba 1,453 čo je takmer 4,5 násobne menej ako vo víne z MVO. Nízke 

hodnoty sme vo víne zo SVO zaznamenali i pri dĺžke 420 nm 0,582 a pri dĺžke 720 nm len 

0,012. Výslednou hodnotou prekonala víno zo SVO aj vzorka pochádzajúca z JVO a to skoro 

4násobne s hodnotou 5,706 WCD. Torysa z JVO mala farebnú intenzitu pri dĺžke 420 nm 

1,762 a pri dĺžke 720 nm 0,032. 

ZÁVER 

Analýza červeného vína Torysa ročník 2013 z troch rôznych vinohradníckych oblastí 

navzájom vykazovala významné rozdiely. Na základe výsledkov nášho experimentu môžeme 

konštatovať, že červené víno cv. Torysa má veľmi dobré antioxidačné vlastnosti. Červené 

vína majú výrazne vyšší obsah polyfenolov a lepšiu schopnosť vychytávať DPPH radikál ako 

vína biele. Obsah celkových polyfenolov u vín, bol v rozmedzí od 2998 ± 46 mg KG.l-1 u 

vzorky zo strednoslovenskej oblasti, až po 3694 ± 69 mg KG.l-1 u Torysy z južnoslovenskej 
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oblasti. Antioxidačná aktivita bola najvýraznejšia vo víne zo SVO, hodnota tu dosiahla 82,6 ± 

0,2 % inhibície DDPH a najnižšiu antioxidačnú aktivitu vykazovala vzorka z malokarpatskej 

vinárskej oblasti, iba 50,0 ± 0,6 % inhibície DDPH. Ale čo sa týka celkového obsahu 

antokyánov, tu bola naopak Torysa z MVO vzorkou s najvyšším obsahom až 1142 ± 11 mg.l-1 

a vzorka zo SVO mala najnižší obsah antokyánov 352,6 ± 4,4 mg.l-1. Najvyššiu farebnú 

intenzitu dosiahla Torysa z MVO a to 6,245 WCD, zatiaľ čo najnižšiu hodnotu zaznamenala 

vzorka zo SVO 1,453 WCD.  
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INTERAKCIA VPLYVU POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK A HYBRIDOV NA 
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poľnohospodárska univerzita 

ABSTRACT 

The aim of the experiment was to evaluate the impact of interaction of agro-ecological 

conditions and hybrids (NK Brio, NK Neoma, NK Ferti) on sunflower yield of achenes and its 

fat content. The field polyfactorial trials were carried out on experimental field of the Plant 

Biology and Ecology Centre, the Faculty of Agrobiology and Food Resources of the Slovak 

University of Agriculture in Nitra in two experimental years 2012 and 2013. Trial was 

established by method of vertically divided blocks, grades of factors were distributed in a 

random arrangement, in 3 repeats. 

Impact of agro-ecological conditions on yield and fat content of sunflower achenes was 

statistically significant. In terms of yield of sunflower achenes was for sunflower cultivation 

statistically significant more preferable 2012 (2.77 t.ha-1), within fat content assessment was 

statistically significant more appropriate 2013 (56.22 %). 

Impact of hybrids on yield of sunflower achenes was statistically non significant. The highest 

yield of sunflower achenes (2.84 t.ha-1) was recorded in 2012 with hybrid NK Brio. Impact of 

hybrids on fat content of sunflower achenes was statistical significant. The highest fat content 

(58.54 %) was recorded in 2013 with hybrid NK Brio. 

Key words: sunflower, agro-ecological conditions, hybrid, yield, fat content 

ÚVOD 

Podľa údajov FAO (2013) je v súčasnosti slnečnica ročná celosvetovo štvrtou 

najvýznamnejšou olejninou sveta. Jej nažky obsahujú 48 – 52 % vysokokvalitného jedlého 

oleja (Faramarzi et al., 2008), ktorý tvorí asi 10 % z celkovej svetovej spotreby jedlého oleja 

rastlinného pôvodu (Jan & Seiler, 2007). 

Základom úrody nažiek a obsahu tuku v nažkách slnečnice ročnej sú predovšetkým 

genetické a environmentálne faktory, a ich vzájomná interakcia (Leon et al., 2003). Echarte   
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et al. (2013) a Gesch & Johnson (2013) konštatujú, že poveternostné podmienky 

pestovateľského ročníka (najmä priebeh teplôt a zrážok) majú rozhodujúci vplyv na 

produkčný proces slnečnice ročnej a v konečnom dôsledku na výšku úrody nažiek a ich obsah 

tuku. 

Je potrebné, najmä z hľadiska praxe, lepšie pochopenie a predvídanie vplyvu 

poveternostných podmienok pestovateľského ročníka a hybridov na výšku úrody nažiek a ich 

obsahu oleja (Echarte et al., 2013; Yasin et al., 2013).  Veverková & Černý  (2012) považujú 

za veľmi dôležitý faktor úspešného pestovania slnečnice ročnej práve vhodný výber hybridu 

s ohľadom na agroekologické podmienky prostredia danej lokality. 

Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv poveternostných podmienok ročníka 

a variability hybridov na úrodu nažiek a obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej. 

MATERIÁL A METÓDY 

Poľný polyfaktorový pokus bol realizovaný v rokoch 2012 a 2013 na experimentálnej 

báze Strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ SPU v Nitre - Dolná Malanta, lokalizovanej  

v teplej kukuričnej výrobnej oblasti (klimatická oblasť: teplá; klimatická podoblasť: suchá; 

klimatický okrsok: teplý, suchý s miernou zimou a  dlhým slnečným svitom, pôda: hnedozem 

kultizemná). 

V rámci 7 honového osevného postupu bola predplodinou slnečnice ročnej 

(Helianthus annuus L.) pšenica letná forma ozimná (Triticum aestivum L.). Obrábanie pôdy 

(podmietka, hlboká jesenná orba) a spôsob založenia porastu (medziriadková vzdialenosť: 

0,70 m, vzdialenosť v riadku: 0,22 m) boli uskutočnené v súlade so zásadami konvenčnej 

technológie pestovania slnečnice ročnej. Základné hnojenie bolo realizované bilančnou 

metódou, na základe agrochemického rozboru pôdy na predpokladanú výšku úrody 3 t.ha-1. 

V pokuse boli zaradené nasledovné hybridy: 

- NK Brio: dvojlíniový hybrid s normálnym typom oleja, má vysoký úrodotvorný potenciál, 

rýchly počiatočný rast a vysokú toleranciu voči suchu. 

- NK Neoma: dvojlíniový stredne neskorý hybrid s normálnym typom oleja, odvodený od 

hybridu NK Brio, rezistentný na imidazolin. 

- NK Ferti: dvojlíniový stredne skorý hybrid, odvodený od hybridu NK Brio s vyšším 

obsahom kyseliny olejovej. 

Úrodu nažiek slnečnice ročnej bola prepočítaná v rámci jednotlivých variantov  

pokusu na plochu 1 ha. Obsah tuku bol stanovený extrakčnou metódou pomocou prístroja 
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Soxhlet. Základné meteorologické údaje (teploty v °C a zrážky v mm) za jednotlivé 

experimentálne roky boli získané z Agrometeorologickej stanice FZKI SPU v Nitre (Tab. 1). 

Tab. 1 Poveternostné podmienky experimentálneho stanovišťa 

  Ideálna potreba 
2012 2013 Mesiac (i) 

  ∑  mm X td °C ∑  mm X td °C ∑  mm X td °C 
IV. 27,5 10 39,8 12,07 23 11,65 
V. 77,6 12 15 17,64 65,6 15,09 
VI. 13,6 16 47,6 20,39 54,8 18,54 
VII. 14,6 19 109 22,95 2,2 22,25 
VIII. 95,4 18 15,4 22,87 70 20,89 
IX. 12,2 15 31,4 18,02 60,8 13,63 

 

Pokus bol založený metódou kolmo delených blokov s náhodným usporiadaním 

pokusných členov,  v  troch opakovaniach. Výsledky experimentu boli štatisticky 

vyhodnotené analýzou rozptylu prostredníctvom štatistického programu Statistica 8. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Z údajov uvedených v Tab. 1 vyplýva, že priebeh poveternostných podmienok bol 

počas jednotlivých experimentálnych rokov nevyrovnaný a odlišný. Na základe 

zaznamenaných priemerných mesačných teplôt, v porovnaní s dlhodobým klimatickým 

normálom, možno definovať experimentálne roky ako nadpriemerné. Úhrn zrážok v priebehu 

vegetačného obdobia bol pre oba roky nerovnomerný. 

Výsledky pokusu preukázali, že priebeh poveternostných podmienok ročníka mal na 

výšku úrody nažiek štatisticky preukazný vplyv (Tab. 3). Priemerná úroda nažiek dosiahla 

hodnotu 2,37 t.ha-1. Ako vhodnejší pre pestovanie slnečnice ročnej sa z hľadiska úrody nažiek 

prejavil rok 2012, v ktorom bola zaznamenaná vyššia úroda nažiek (2,77 t.ha-1) ako v roku 

2013, v ktorom dosiahla úroda hodnotu 1,98 t.ha-1 (Tab. 2). Štatisticky preukazný vplyv 

poveternostných podmienok na dosiahnutú úrodu nažiek slnečnice ročnej vo svojich prácach 

popisujú, rovnako ako my, aj Pereyra-Irujo & Aguirrezábal (2007), Bacsová (2011) a Černý 

et al., (2013). 

Zatiaľ čo sa vplyv poveternostných podmienok na výšku úrody nažiek prejavil 

štatisticky preukazne, vplyv hybridov bol na úrodu nažiek štatisticky nepreukazný (Tab. 3).  

 Najvyššia úroda nažiek bola dosiahnutá v roku 2012 pri hybride NK Brio (2,84 t.ha-1), 

najnižšia úroda nažiek bola zaznamenaná v roku 2013 pri hybride NK Brio (1,61 t.ha-1), ktorý 

sa v predošlom roku prejavil ako najvýkonnejší (Tab. 2). Výsledky sú v zhode so závermi, 
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ktoré uvádza Bacsová (2011), podľa ktorej bol vplyv pestovaných hybridov na úrodu nažiek 

štatisticky nepreukazný. Naopak, Ibrahim (2012) a Černý et al. (2013) vyhodnotili vplyv 

variability genetického základu hybridov na úrodu nažiek slnečnice ročnej ako štatisticky 

preukazný. 

Tab. 2 Úroda nažiek (t.ha-1) 

Rok 
Hybrid 

Arit. priemer Smer. odchýlka NK Brio NK Neoma NK Ferti 
2012 2,84 2,73 2,74 2,77 0,40751 
2013 1,61 2,04 2,28 1,98 0,51645 

Arit. priemer 2,23 2,23 2,51 2,37   
Smer.odchýlka 0,78 0,58 0,4   0,60911 

Tab. 3 Analýza rozptylu pre úrodu nažiek (t.ha-1) 

  Stupne SČ PČ F p 
Absolútny člen 1 405,413 405,413 6260,01 0 

ročník 1 11,1943 11,1943 172,852 0 
hybrid 2 0,9594 0,4797 7,407 0,00183 

Nevyrovnaný priebeh poveternostných podmienok mal na obsah tukov v nažkách 

štatisticky preukazný vplyv (Tab. 5). Priemerný obsah tukov za experimentálne obdobie bol 

54,43 %. Vyšší obsah tukov (56,22 %) bol zaznamenaný v roku 2013, nižší obsah tukov 

(52,64 %)  bol zistený v roku 2012 (Tab. 4). Štatisticky preukazný vplyv poveternostných 

podmienok ročníka na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej vo svojej práci dokumentuje aj 

Pereyra-Irujo & Aguirrezábal (2007) a Echarte et al. (2013). 

Vplyv hybridov na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej bol vyhodnotený ako 

štatisticky preukazný (Tab. 5). Najvyšší obsah tukov (58,54 %) bol zistený v roku 2013 pri 

hybride NK Brio. Naopak, najnižší obsah tukov (51,32 %) bol zistený v roku 2012 pri hybride 

NK Ferti (Tab. 4). Pereyra-Irujo & Aguirrezábal (2007), Gesch & Johnson (2013) a Yasin et 

al. (2013) konštatujú, že pestované hybridy slnečnice ročnej vykazujú diferenciu v obsahu 

tukov vzhľadom na rozdielny genetický základ, čo je v súlade s našimi dosiahnutými 

poznatkami. 
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Tab. 4 Obsah tuku v nažkách (%) 

Rok 
Hybrid Aritmetický 

priemer 
Smerodajná 

odchýlka NK Brio NK Neoma NK Ferti 
2012 52,61 53,98 51,32 52,64 2,52102 
2013 58,54 54,80 55,34 56,22 2,92111 

Arit. priemer 55,57 54,38 53,33 54,43   
Smer.odchýlka 3,81 2,51 3,05   3,25649 

Tab. 5 Analýza rozptylu pre obsah tukov (%) 

  Stupne SČ PČ F p 
Absolútny člen 1 213305 213305 42868,7 0 

ročník 1 231,8 231,8 46,59 0 
hybrid 2 60,5 30,3 6,08 0,00493 

ZÁVER 

Z výsledkov vyplýva, že priemerná úroda nažiek za sledované obdobie rokov 2012 

a 2013 bola 2,37 t.ha-1 s priemerným obsahom tukov 54,43 %. 

Poveternostné podmienky ročníka ovplyvnili výšku úrody a obsah tukov nažiek 

slnečnice ročnej štatisticky preukazne. Pre pestovanie slnečnice ročnej bol v rámci 

dosiahnutej úrody nažiek štatisticky preukazne vhodnejší rok 2012 (2,77 tha-1), z hľadiska 

hodnotenia obsahu tuku v nažkách bol štatisticky preukazne vhodnejší rok 2013 (56,22 %). 

Vplyv hybridov na výšku úrody slnečnice ročnej bol štatisticky nepreukazný. 

Najvyššia dosiahnutá úroda nažiek (2,84 t.ha-1) bola zaznamenaná v roku 2012 pri hybride NK 

Brio. Vplyv hybridov na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej bol štatisticky preukazný. 

Najvyšší obsah tukov (58,54 %) bol zaznamenaný v roku 2013 pri hybride NK Brio. 
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HODNOCENÍ VLIVU RŮZNÝCH PNEUMATIK U VINOHRADNICKÉHO 

TRAKTORU NA ZHUTNENÍ PŮD 

Juraj FERIANC, Patrik BURG 

Department of Horticultural machinery, Faculty of Horticulture, Mendel university in Brno  

ABSTRACT 

The contribution discusses simulation compression stress and evaluating the pressure 

distribution in a track of a rail being formed by a wine-growing tractor New Holland TN 75 V 

with four different the types of tires, at the same pressure and load. Analysis undertaken by 

the TASC program (Tyres / Tracks and Soil Compaction) did for any of the evaluated tire 

options affect the crossing of harmful compaction. In view of eliminating unwanted 

conduction pressures in the soil is optimal use tires marked 340/85 R28 and 360/70 R 28th 

Least preferred are tires 280/70 R 16thKey words: viticulture, soil compaction, compressive 

stress, rail track, tractor tires. 

ÚVOD 

Pôda patrí medzi životne dôležité a ťažko obnoviteľné prírodné zdroje 

s nezastupiteľnými produkčnými a mimo produkčnými funkciami. V posledných desaťročiach 

je vystavovaná rastúcemu antropogénnemu zaťaženiu. Hlavne z týchto dôvodov je potrebné 

vytvárať a prehlbovať systém ich ochrany. Medzi hlavné riziká s priamym dopadom na pôdu 

a jej kvalitu sú považované erózia, úbytok organické hmoty, obmedzenie biologickej aktivity 

pôdy a stále častejšie jej zhutňovanie, ktoré je vyvolané najmä prejazdmi mechanizácie 

(DAVIES, 1973; HŮLA, 2010). 

Zhutnenie pôd sa prejavuje najviac v medziradí trvalých porastov (vinice, sady). Tento 

stav je zapríčinený opakovanými prejazdmi mechanizácie, v rovnakých koľajových stopách, 

po celú dobu životnosti porastu. Dôsledkom je na mnohých stanovištiach významné zníženie 

produkčnej schopnosti pôdy, obmedzenie plného genetického potenciálu odrôd a zníženie 

efektivity ďalších vstupov (hnojiva, agrochemikálie) do výrobného procesu (JANDÁK, 

2003). 

Zhutnenie pôdy sa predovšetkým negatívne prejavuje zvýšením objemovej hmotnosti 

pôdy a má za následok zníženie objemu nekapilárnych pórov v pôde pri vyššej intenzite 

zhutnenia aj deštrukcii pôdnych agregátov (BERAN, 1990). 
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Z hľadiska ochrany pôdnej štruktúry a jazdných vlastností traktoru zohrávajú 

významnú rolu pneumatiky. Predstavujú hlavní spojovací článok medzi pôdnym povrchom 

a traktorom. Pneumatiky prenášajú hmotnosť celého traktoru a náradia, ktoré je k nemu 

agregované, a taktiež brzdiacich a hnacích momentov na podložku. Zohrávajú taktiež 

významnú rolu v pružiacej súprave. 

Výberu vhodných pneumatík musí byť preto zo strany užívateľov traktoru venovaná 

náležitá pozornosť. Najväčší tlak sa na pôdu prenáša na kontaktnej ploche pneumatík, 

zhutnenie pôdy sa však môže prejavovať aj vo väčších hĺbkach (CARMAN, 1994). 

V dôsledku trenia dochádza na povrchu pôdneho profilu k statickému zhutneniu pôdy, vo 

väčších hĺbkach je pôdny profil utužovaný plasticky. Veľkosť kontaktného tlaku na styčnej 

ploche pneumatík predstavuje hlavné kritérium k hodnoteniu tlakových účinkov v pôdnom 

profile (DISERENS, 2011). V závislosti na výrobcovi pneumatík je na zadnej náprave 

traktora možné využívať pneumatiky o veľkosti 20, 24 a 28 palcov. Najčastejšie sú využívané 

pneumatiky 24 a 28 palcové s šípovým vzorom záberových figúr a s rebrami tvarovanými do 

oblúku. 

Pri sledovaní a hodnotení pôdneho zhutnenia možno štandardne využívať metódu 

odberu neporušeného vzorku a penetrometrie. Z nových metód je využívané meranie za 

pomoci radiačného hutnomeru, kompaktoru a simulačných softwarových analýz (ŠAREC, 

1998). 

Cieľom príspevku je simulačné hodnotenie tlakového napätia a rozloženie tlaku 

v koľajovej stope vytváranej vinohradníckym traktorom s rozdielnymi typmi pneumatík, vo 

vzťahu k pôdnemu zhutneniu. 

MATERIÁL A METODY 

Výber modelového typu traktoru 

  Na základe prieskumu vykonaných v rokoch 2012-2013, u vinohradníckych subjektov 

v podmienkach ČR, bol pre potreby softwarových analýz zvolený traktor New Holland TN 75 

V, ktorý je najzastúpenejší. Jedná sa o špecializovaný úzky model traktoru prispôsobený 

pohybu vo vinohrade, s pohonom oboch náprav. Traktor je vybavený dieselovým motorom 

o výkone 75 hp a mechanickou prevodovkou. U tohto typu traktoru sú najčastejšie využívané 

4 typy pneumatík a to typ s označením 280/70 R16; 360/70 R28; 380/85 R24 a 340/85 R28, 

ktoré najlepšie zodpovedajú podmienkam vinohradníckej prevádzky. 
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Softwarové vybavení pro simulační analýzy 

Na vytvorenie počítačovej simulácie bol využitý program TASC (Tyres/ Tracks and 

Soil Compaction) 2005. Program predstavuje účinný nástroj slúžiaci na podporu 

rozhodovania v oblasti ochrany pôdy, ktorá je vhodná pri použití v poľnohospodárskej praxi. 

TASC umožňuje zadať všetky významné parametre  ovplyvňujúce stres pôdy (rozmery 

pneumatík, hmotnosť traktoru príp. prípojného náradia, textúru pôdy, stabilitu ornice, atd.), 

ktoré sú následne vyhodnotené za pomoci patričných testovacích metód. Program slúži k 

výpočtu a zobrazeniu rozloženia tlaku v pôde, v závislosti na konkrétnom zaťažení a stabilite 

ornice; v závislosti na rozmere pneumatiky, zaťažení pneumatiky a tlaku v pneumatikách pre 

konkrétne pôdy. Taktiež slúži na vyhodnotenie rizika zhutnenia pôdy v podloží (pod 

maximálnou hĺbkou obrábania) v závislosti na typu pôdy, stabilite ornice a zaťažení; výpočet 

tlakové napätia v ľubovoľnom bode v pôdnom profile.  

Hodnotené parametre 

Tlakové napätie v koľajovej stope – vyjadruje schopnosť pôdy odolávať zaťaženiu 

a tendenciu znižovania objemu pôdy. Jednotkou tlakového napätia je (bar). 

Rozloženie tlaku pod kolesom o danom tlaku pri rovnakom zaťažení – graficky znázorňuje 

predpokladanú mieru zhutnenia pre jednotlivé pôdne vrstvy. Vyjadruje sa v jednotkách (bar). 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

V Tabuľke 1 sú uvedené vstupné parametre, ktoré boli zadávané do programe TASC 

za účelom vzájomného porovnania zhutnenia pôdy vznikajúceho v dôsledku prejazdu 

traktoru New Holland TN 75 V s rozdielnymi typmi pneumatík, nahustenými na rovnaký tlak 

(1,0 baru).  
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Tab.1: Vstupní údaje (traktor New Holland TN 75 V s rôznymi typmi pneumatík) 
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 Jednotky [mm] [mm] [kg] [bar] mm2 [bar] no/yes [mm] 

Var. 1 360/70 R 28 360 1260 2290 1 199500 1,13 no 170 

Var. 2 280/70 R 16 280 810 2290 1 99500 2,26 no 240 

Var. 3 380/85 R 24 380 1250 2290 1 161500 1,39 no 200 

Var. 4 340/85 R 28 340 1310 2290 1 213500 1,05 no 150 

Výstupom programových analýz sú diagramy priebehu tlaku v pôde. Z obr.1 a obr.2 je 

dobre vidieť rozloženie tlaku v pôde pod pneumatikami hodnotených variant pri rovnakom 

zaťažení (2290 kg) a tlaku (1 bar). 

  
Obr. 1: Diagram rozloženia tlaku pod pneumatikou (Var.1 a Var.2) 

  
Obr. 2: Diagram rozloženia tlaku pod pneumatikou (Var.1 a Var.2) 
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Pri vzájomnom porovnávaní všetkých 4 hodnotených variant je vidieť veľkosť 

prenášaného tlaku, spoločne s hĺbkou a vzdialenosťou jeho prenosu od stredu pneumatík. 

Z pohľadu menšieho prenosu tlaku a teda aj menšieho zhutnenia pôdy sú výhodnejšie 

pneumatiky s veľkou kontaktnou plochou. HOFMAN (1988), Tento stav vystihujú najlepšie 

pneumatiky 340/85 R 28 a 360/70 R 28 (var.4 a var.1). 

SEDLÁK, BAUER (2004) uvádzajú, že sa veľkosť plochy otlačku priamo prejavuje 

na hodnote stredného kontaktného tlaku, ktorého limitujúce hodnoty sú u štandardných 

pneumatík vpredu 2,3 baru a vzadu 1,1 baru. Problematikou priebehu tlaku v pôde pod 

pneumatikami poľnohospodárskych traktorov pri rôznom tlaku a zaťažení sa zaoberal SWAN 

et al. (1987), RAPER et al. (1995). Z výsledkov ich hodnotenia vyplýva, že: Pokiaľ dôjde k 

zhutneniu od pneumatiky, väčšie zhutnenie je spôsobené prejazdom prvej pneumatiky a 

menšie zhutnenie je spôsobené prejazdom druhej pneumatiky. Utuženie pôdy v určitých 

hĺbkach súvisí s tlakom vzduchu v pneumatikách, a zaťažením jednotlivých pneumatík. 

Vzhľadom k zaťaženiu nápravy a zväčšovaniu veľkosti pneumatík, utuženie v blízkosti 

povrchu pôdy rozprestiera na väčšiu plochu, a to aj napriek tomu, že miera zhutnenie sa 

nemení. Preto možno poznamenať, že kontaktní tlak určuje silu utuženia a zaťaženie náprav 

určuje hĺbku zhutnenia. SOLSENG, RADKE (1995) uvádzajú, že sila pôsobiaca na povrchu 

pôdy a taktiež aj hĺbka zhutnenia je nižšia pri nižších tlakoch. 

JANDÁK (2003) uvádza, že zhutnenie môže postihnúť pôdy každého zrnitostného 

zloženia. Najviac náchylné sú pri tom pôdy stredne ťažké a ťažké. Z výsledkov jeho 

sledovania vyplýva, že je zhutnením ohrozených 45% všetkých poľnohospodárskych pôd. 

Z toho tzv. genetickým zhutnením asi 30% všetkých pôd a tzv. technologickým zhutnením až 

45%, pri čom príčina technologického zhutnenia je výhradne antropogenneho charakteru. 

Dochádza k nemu vtedy, ak zaťaženie prenášané podvozkom traktoru alebo stroja prekračuje 

okamžitú únosnosť pôdy.  

  Na obr.3 možno vidieť znázornenie priebehu tlakov v pôde pod zadným kolesom 

traktora s rovnakým zaťažením a rovnakým tlakom v pneumatikách, pri použití rozdielnych 

typov pneumatík. Červene vyznačená čiara naznačuje hranicu škodlivého utuženia. Bod 

stability značí hranicu, ktorá je na hrane nebezpečného utuženia. Z Obr.3 je jasné, že najmenší 

hodnoty tlakového napätia v stope boli dosiahnuté u var.4 a var.1. Najhoršie bola 

vyhodnotená var.2, ktorá sa svojim priebehom blížila najviac bodu stability v pôde a jej 

použitie môže v praxi viesť za špecifických podmienok k prekročeniu hranice nežiadúceho 

utuženia pôdy. 
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Obr.3: Tlakové napätie v stope traktoru New Holland TN 75 V 

ZÁVER 

Pneumatiky poľnohospodárskych prípojných vozidiel musia vyhovovať nielen jazde v 

poľných podmienkach, ktoré sú obvykle s mäkkým povrchom, ale tiež jazde na spevnenom 

povrchu verejných komunikácií. Zatiaľ čo jazde po mäkkom povrchu vyhovujú nízko-tlaké, 

široké pneumatiky s malým merným tlakom na podložku, pre jazdu po spevnených 

komunikáciách sú vhodnejšie užšie pneumatiky s vyšším tlakom hustenia. 

Pneumatiky musia zaistiť prenos vertikálnych zaťažení (prenos hmotnosti vozidla na 

podložku), čiastočné odpruženie vozidla, transformáciu pohybu (zmenou rotačného pohybu 

kolesa na posuvný), prenos horizontálnych síl (prenos brzdnej sily, bočných síl a u 

poháňaných náprav aj prenos hnacej sily), nízky valivý odpor, nízky prenos hluku a vibrácií, 

jazdná bezpečnosť na rôznom povrchu a jeho rôznom stave (sucho, mokro, sneh), 

hospodárnosť prevádzky (nízka hmotnosť, odolnosť proti opotrebeniu a prerazeniu, stabilita 

spojenia s ráfikom, jednoduchá a rýchla montáž). 

K zníženiu nepriaznivého pôsobenia techniky na poľnohospodársku pôdu má prispieť 

tiež zariadenie umožňujúce zmenu tlaku v pneumatikách vozidla behom jazdy. Rieši sa dielmi 

medzi potrebou vyššieho tlaku v pneumatike za jazdy po pevnom povrchu pre zníženie 

odporu valenia a potrebou minimalizovať kontaktní tlak na poľnohospodársku pôdu nízkym 

tlakom v pneumatike.  

Uvedená počítačová analýza nám znázorňuje problematiku prenosu tlakov v pôde u 

traktoru New Holland TN 75 V s rôznymi typmi pneumatík, pri rovnakom tlaku a zaťažení. 

Analýza nepreukázala u žiadnej z variant vplyv na prekročenie hranice škodlivého utužení. 

Z hľadiska tlaku v pôde pod pneumatikou sa javí ako najvhodnejšie použitie pneumatiky 

s označením 340/85 R 28 a 360/70 R 28. Najmenej vhodné sú pneumatiky 280/70 R 16.  
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OBSAHOVÉ LÁTKY A NUTRIČNÁ HODNOTA VYBRANÝCH DRUHOV HÚB 

Angela FILOVÁ, Eleonóra KRIVOSUDSKÁ 

Katedra fyziológie rastlín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská 

poľnohospodárska univerzita 

ABSTRAKT 

V súčasnosti svet obracia svoju pozornosť k hubám ako zdroju potravy s vysokou nutričnou 

hodnotou, nových medicínskych substancií a v neposlednom rade ako ku pomocníkovi pri 

náprave škôd zapríčinených nerozvážnosťou a nesprávnym prístupom človeka k prírode. 

Zamerali sme sa na skúmanie štyroch konkrétnych druhov húb (Pleurotus ostreatus – hliva 

ustricová, Lentinula edodes – húževnatec jedlý, Ganoderma lucidum – lesklokôrovka lesklá, 

Grifola frondosa – trsovnica lupeňovitá). Cieľom nášho výskumu bolo identifikovať 

obsahové látky uvedených druhov húb, následne stanoviť obsah vody a sušiny, stanoviť obsah 

bielkovín, sacharidov a vlákniny. Najvyšší podiel vlákniny sme zistili u Ganoderma lucidum 

53,6g/100 a naopak najnižší podiel vlákniny u Pleurotus ostreatus 23,5g/100g. U ďalších 

sledovaných parametrov sme zistili najvyšší obsah vody 91,6 % a zároveň najnižšie percento 

sušiny 8,4% u Pleurotus ostreatus. Pleurotus ostreatus so svojím najnižším obsahom 

sacharidov (55,7 g/100g) a najvyšší podielom bielkovín (29,9g/100g) si rozhodne zaslúži našu 

pozornosť po dietetickej stránke. 

Kľúčové slová: Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes, Ganoderma lucidum, Grifola 

frondosa, obsahové látky, využitie 

ÚVOD 

S hubami sa ľudia stretávajú už od pradávna a takmer všade a to bez toho, aby sme si 

to vôbec uvedomovali. Sú to organizmy, ktoré sa zaraďujú medzi najstarších obyvateľov 

Zeme. Huby nie sú len tie, ktoré vidíme v lesoch, parkoch, na lúkach či pri domoch, ale aj 

mikroskopické huby, ktoré môžeme vidieť na hnijúcej zelenine či ovocí ale aj na iných 

druhoch potravín. V súčasnosti svet obracia svoju pozornosť k hubám ako zdroju potravy s 

vysokou nutričnou hodnotou, nových medicínskych substancií a v neposlednom rade ako ku 

pomocníkovi pri náprave škôd zapríčinených nerozvážnosťou a nesprávnym prístupom 

človeka k prírode. Verejnosť je informovaná stále viac a viac o ich gastronomických, 
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dietetických a liečebných vlastnostiach, a preto sa stále väčšie množstvo ľudí zaujíma 

o domáce ale aj priemyselné pestovanie týchto húb, či už na kulinárske alebo medicínske 

účely (Chang, 1999). Len malá skupina drevokazných húb, už s preukázanými alebo doposiaľ 

neoverenými medicínskymi účinkami, má možnosť poskytovať biologicky aktívne látky, 

ktoré povzbudzujúco alebo liečivo pôsobia na ľudský organizmus. Najviac štúdií o liečivých 

účinkoch z týchto významných húb pochádza z Číny alebo z Japonska (Jablonský a Šašek, 

2006).   

Spomedzi drevokazných húb s najväčším obsahom človeku, resp. zdraviu, 

prospešných látok v našich podmienkach patrí hliva ustricová (Pleurotus ostreatus). 

Z cudzokrajných húb, pôvodom hlavne z Ázie, to je napr. Ganoderma lucidum, pochádzajúca 

z Číny, ktorej korene siahajú až do obdobia p. n. l., alebo Lentinula edodes zvaná tiež shiitake 

pochádzajúca z Japonska (Ginterová, 1992). Bioaktívne látky, ktoré tieto huby obsahujú majú 

schopnosť stimulovať bunky, ktoré vytvárajú v tele prirodzenú imunitu. Významným je tiež 

obsah vitamínov a to hlavne vitamíny skupiny B a vitamín D. Z minerálnych látok to je 

vápnik, meď, železo, sodík alebo selén. Ďalšími významnými látkami v hubách sú 

polysacharidy, esenciálne aminokyseliny, proteíny a vláknina (Clemens, 2007). 

Široká druhová variabilila, adaptabilita, schopnosť degradovať rôzne druhy 

lignocelulózových materiálov a širokospektrálne využitie (potravina, liečivo, krmivo, 

ozdravenie životného prostredia) ich na priemyselné pestovanie priam predurčujú. Ďalším z 

dôvodov, prečo sa myšlienkou pestovania týchto húb zaoberať, je vysoký dopyt, ktorý 

mnohokrát prevyšuje súčasnú trhovú ponuku. Svetový vývoj za posledné roky naznačuje, že 

pestovanie húb nadobúda význam hlavne preto, že produkuje potraviny nenáročné na pôdu a 

často z materiálov, ktoré sa inak nevyužívajú alebo nie sú využiteľné. A práve v čase kedy sa 

stále viac prehlbuje nedostatok potravín je tento dôvod najpodstatnejší. Preto budú mať potom 

význam také huby, ktoré potrebujú čo najjednoduchšie substráty tzv. drevokazné huby 

(Ginterová, 1992). 

Názory na výživovú hodnotu húb boli ešte donedávna veľmi rôznorodé až 

protichodné. Jedni ich zavrhovali a nepripisovali im nijakú výživovú hodnotu, iní ich zase 

nazývali „mäsom lesa“ a pokladali ich za rovnocenné so živočíšnymi bielkovinami. Podľa 

najnovších vedeckých výskumov je pravda o výživnej hodnote húb niekde v strede medzi 

týmito dvomi predošlými extrémnymi názormi (Lepšová, 2007). Známych je asi 12 000 

druhov húb, z ktorých iba asi 2 000 druhov preukazuje rôzny stupeň stráviteľnosti a z nich iba 

cca 200 druhov sa využíva na výrobu tradičných liečiv, prevažne na ďalekom východe. Po 
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celom svete sa komerčne pestuje asi 35 druhov húb a z nich je iba kultivovaných vo 

veľkovýrobe (Chang, 1999). 

MATERIÁL A METÓDY 

Zamerali sme sa na skúmanie štyroch konkrétnych druhov húb (Pleurotus ostreatus – 

hliva ustricová, Lentinula edodes – húževnatec jedlý, Ganoderma lucidum – lesklokôrovka 

lesklá, Grifola frondosa – trsovnica lupeňovitá). V uvedených druhoch húb sme identifikovali 

obsahové látky, následne stanovili obsah vody a sušiny, stanovili obsah bielkovín, sacharidov 

a vlákniny.  

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Donedávna sa spochybňovala úlohu húb vo výžive človeka a odsúvala ich do pozície 

koreniny, prísady k jedlu, ktoré nemá vážnejší význam vo výžive, ale sa uplatňuje najmä 

svojimi senzorickými vlastnosťami. Táto skutočnosť sa zdôvodňovala vysokým obsahom 

vody v hubách a tým, že bunková blana húb je zložená z chinínových látok, ktoré sú pre 

ľudský organizmus nestráviteľné, malým a sezónnym výskytom húb, z čoho vyplývalo, že 

kvantitatívne vo výžive nemôžu zavážiť. Vývoj ukázal, že ani jeden z týchto dôvodov 

neobstojí. Vysoký obsah vody je vlastnosťou nielen húb, ale aj väčšiny zeleniny a ovocia a 

nikomu nenapadlo pochybovať o tom, že kapusta, uhorky, melóny alebo jablká sú potraviny. 

Voda má v hubách veľký význam ako chemický aktivátor, tepelný regulátor, aj ako 

rozpúšťadlo biogénnych prvkov. Voda pôsobí ako regulátor teploty vďaka jej vysokej 

kapacite, ktorá jej umožňuje dobrú tepelnú vodivosť (Kalač, 2009).  

Huby sú biologický materiál, kde je voda obsiahnutá v najväčšom množstve, a to 75 – 94 % 

ako voda voľná alebo viazaná. Zvyšok tvorí sušina. Najväčšiu časť, viac ako 90 % z celkovej 

hmotnosti predstavuje voda voľná. Tá je reakčným prostredím pre väčšinu chemických, 

biochemických a mikrobiálnych procesov (Kalač, 2009).  

Z našich meraní vyplývajú nasledovné zistenia obsahu vody a sušiny, ktoré sú 

uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Celkový obsah vody a sušiny v jednotlivých druhoch húb 

Druh % vody % sušiny 
Pleurotus ostreatus  91,6 8,4 
Lentinula edodes  90,0 10,0 
Ganoderma lucidum  87,3 12,7 
Grifola frondosa  89,8 10,2 
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Celkový obsah vody u uvedených húb sa pohyboval v rozmedzí 87 – 92 %. Najvyššiu 

hodnotu obsahu vody v biologickom materiály húb sme zistili u Pleurotus ostreatus (91,6 %), 

nasledovala Lentinula edodes, Grifola frondosa a najmenej vody obsahovala Ganoderma 

lucidum (87,3 %). Celkový obsah sušiny mal opačnú tendenciu ako % vody, pričom hodnoty 

nám kolíšu od 8 do 13%. Z toho vyplýva, že obsah sušiny bol najvyšší u Ganoderma lucidum, 

Grifola frondosa, Lentinula edodes a najnižší u Pleurotus ostreatus. Uvedené výsledky sú v 

súlade s tvrdeniami Kalača (2008). Naopak vyšší podiel vody má za následok nízku 

energetickú (kalorickú) hodnotu (25 kcal/105 kJ v 100g). 

Súčasný svet trpí predovšetkým nedostatkom bielkovín, energetické látky sú až na 

druhom mieste. Preto sa každá potravinárska surovina posudzuje najmä z hľadiska bielkovín. 

Celkovo huby nemajú vysoký obsah bielkovín a nemožno ich nazvať bielkovinovou 

surovinou. Málo ich však je len v porovnaní so živočíšnymi surovinami. Väčšina rastlinných 

produktov má nižší obsah bielkovín. Z tohto hľadiska stoja huby medzi rastlinnými a 

živočíšnymi produktmi, a to nielen z hľadiska kvantitatívneho zastúpenia. Ešte dôležitejšie je 

aminokyselinové zloženie hubových bielkovín. Aj tu sa huby nachádzajú uprostred. Z 

esenciálnych aminokyselín sú zastúpené všetky, okrem tých ktoré obsahujú síru (Jablonský a 

Šašek, 2006 ). Sušina húb obsahuje 5-30 % bielkovín. Ich prítomnosť závisí aj od veku a 

druhu huby. Celkový obsah bielkovín (tabuľka 2) nami skúmaných húb sa pohyboval v 

rozmedzí 13-30 g/100g.  

Tabuľka 2. Obsah bielkovín v jednotlivých druhoch húb 

Druh Obsah bielkovín (g/100g) 
Pleurotus ostreatus  29,9 
Lentinula edodes  16,4 
Ganoderma lucidum  13,2 
Grifola frondosa  29,5 

Obsah bielkovín sa podľa Stamets (2005) pohybuje od 15,05 až po 32,93g na 100g v 

závislosti od druhu skúmanej huby. U Pleurotus ostreatus je obsah bielkovín 27,25g/100g; 

Lentinula edodes má hodnotu 32,93; Ganoderma lucidum 15,05 a Grifola frondosa 25,5 

g/100g. Najväčší rozdiel v obsahu bielkovín bol zaznamenaný u huby Lentinula edodes. 

Zastúpenie sacharidov v hubách je veľmi pestré. Treba však poznamenať, že mnohé 

zložky ešte nie sú identifikované. Huby obsahujú pentózy, metylpentózy, hexóny, 

disacharidy, aminosacharidy, sacharidové alkoholy a kyseliny. Z vysokomolekulárnych 

sacharidov je to predovšetkým glykogén, ktorý je zásobnou energetickou látkou húb, tak ako 
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je škrob zásobnou látkou zelených rastlín. Ďalšou vysokomolekulárnou látkou húb je chinín a 

glukany. Tvoria štruktúru bunkových stien sú však nestráviteľné (Stamets, 2005).  

Huby sú bohaté na sacharidy ako uvádzame v tabuľke 3. To dokazujú aj naše výsledky, ktoré 

sú podobné výsledkom, ktoré uvádza Clemens (2007), u Pleurotus ostreatus je obsah 

sacharidov 56,53; Lentinula edodes má hodnotu 47,3, ktorá sa najviac líši od nami 

nameraných hodnôt; ďalej Ganoderma lucidum 71,0 a Grifola frondosa 60,1 g/100g.  

Tabuľka 3. Celkový obsah sacharózy u jednotlivých druhoch húb 

Druh  Obsah sacharózy (g/100g)  
Pleurotus ostreatus  55,7 
Lentinula edodes  63,8 
Ganoderma lucidum  74,9 
Grifola frondosa  58,1 

Pleurotus ostreatus so svojím najnižším obsahom sacharidov (55,7 g/100g) si rozhodne 

zaslúži našu pozornosť po dietetickej stránke. 

Naše analýzy obsahu vlákniny v tabuľke 4, odhalili pomerne vyrovnané hodnoty obsahu 

vlákniny okrem huby Ganoderma lucidum, ktorá má podstatne vyššie hodnoty obsahu 

vlákniny oproti ostatným druhom nami skúmaných húb. Ako uvádza Stamets (2005) hodnota 

vlákniny u Pleurotus ostreatus je 33,4; u Lentinula edodes je množstvo obsahu vlákniny 28,9; 

už spomínaná Ganoderma lucidum má obsah vlákniny 66,8 (v porovnaní s našou hodnotou 

53,6); a Grifola frondosa 28,5 g/100g.  

Tabuľka 4. Obsah vlákniny u vybraných druhov húb  

Druh Obsah vlákniny (g/100g) 
Pleurotus ostreatus  23,5 
Lentinula edodes  24,8 
Ganoderma lucidum  53,6 
Grifola frondosa  26,9 

Zvýšený záujem o huby je aj zo strany medicíny a farmácie ako o potenciálne zdroje 

nových imunomodulátorov, protirakovinových látok, antibiotík, a látok proti zvýšenému 

krvnému tlaku (Hagiwara et al., 2005). 

ZÁVER 

Základné nutričné hodnoty vybraných druhov húb boli stanovené ako sú bielkoviny 

(2% t.j. 2g/100g) i sacharidy (3,5% t.j. 3,5g/100g), tuky sú však zastúpené iba minimálne v 
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stopách (pod 1%). Naopak vyšší podiel vody má za následok nízku energetickú (kalorickú) 

hodnotu (25 kcal/105 kJ v 100g). Huby nie sú teda žiadnou „kalorickou bombou“. Sú bohaté 

na vitamíny skupiny B (B1, B2, kyselina listová, niacín) ako aj na viacero minerálnych i 

stopových látok (draslík, železo, horčík, fosfor, zinok). Vitamínu C je v nich pomenej a 

takmer žiadny vitamín A ani E. Zato však obsahujú veľa ďalších látok, ktorým sa pripisujú 

protirakovinové účinky. Pre nízky obsah sacharidov, nízky glykemický index, vyšší obsah 

bielkovín ako aj hodne vitamínov skupiny B sú huby vítanými potravinami pre ľudí s 

cukrovkou, obezitou a metabolickým syndrómom. Najvyšší podiel vody nám vykazoval 

Pleurotus ostreatus a postupne bol nižší u Lentinula edodes, Grifola frondosa, a Ganoderma 

lucidum. Z toho vyplýva že obsah sušiny bol najvyšší u Ganoderma lucidum, Grifola 

frondosa, Lentinula edodes a najnižší u Pleurotus ostreatus. Najvyšší obsah bielkovín sme 

zaznamenali u Grifola frondosa, ktorý mal veľmi blízku hodnotu s Pleurotus ostreatus (ich 

hodnota sa líšila iba o 0,4g/100g). Naopak najnižší obsah bielkovín mal Lentinula edodes 

spolu s Ganoderma lucidum, ktoré mali tiež blízke hodnoty s mierne väčším rozdielom medzi 

sebou, avšak výrazným rozdielom v porovnaní s Pleurotus ostreatus a Grifola frondosa. 

Obsah sacharózy bol najvyšší u Ganoderma lucidum, postupne nižší u Lentinula edodes, 

Grifola frondosa, a Pleurotus ostreatus. Obsah vlákniny bol takmer dvojnásobne vyšší u huby 

Ganoderma lucidum. U ostatných húb bol obsah vlákniny veľmi podobný.  
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VYUŽITÍ AKSAMITNÍKU, TAGETES PATULA A VRATIČE, TANACETUM 

VULGARE JAKO ROSTLIN BARVÍŘSKÝCH 

Jitka GÁLOVÁ, Pavol KAŠŠÁK 

Záhradnícka Fakulta,  Lednice 

ABSTRACT 

This article describe results obtained from experiment with two different methods of 

preparation of coloring bath which were used in dyeing of five different kinds of textile 

samples. We used textiles made from both natural and synthetic fibers and dye them with 

coloring bath made from flowers of Tagetes patula and Tanacetum vulgare. Obtained results 

were promising and we get interesting colors out of this experiment. 

MATERIÁL A METODY 

V experimentu byly použity dva rostlinné druhy z čeledi Asteraceae, které mají dlouhou 

historii v použití jako rostliny barvířské a zároveň dlouhou historii v pěstování na území české 

republiky. 

Byl to Aksamitník nízký (Tagetes patula), jednoletá bylina s dlouhou vegetační dobou, 

kvetoucí od konce jara do zámrazu a pocházející ze Severní Ameriky (Vít et al, 1994). Květy 

aksamitníků, používané na barvení jsou v různých tónech oranžové barvy (Bremness, 2003). 

Listy jsou lichozpeřené, peřenosečné, zubaté, při poškození pletiv vynikne charakteristické 

ostré aroma. Stonek je pevný, při bázi dutý, nahoře větvený, lodyha je vespod červenohnědá. 

Kořeny jsou jemné, béžové a svazčité (Vít et al, 1994). 

Druhou rostlinou byl Vratič obecný (Tanacetum vulgare). Vratiče jsou vytrvalé byliny, 

kvetoucí od léta až do podzimu, dorůstající výšky až 150 cm. Květy vratiče jsou husté, 

ploché, zlatožluté úbory a tvoří jen květy terče. Listy jsou aromatické, jemně peřenosečné do 

zastřihovaně pilovitých úkrojků a jsou bohaté na draslík. Stonky vratiče jsou tuhé, přímé, 

přitisklé chlupaté, nahoře větvené lodyhy (Seidel, 2012). Plodem jsou nažky se zoubkovaným 

lemem (Bremness, 2003). 

Pokusné rostliny byly vypěstovány v katastru obce Podivín, oblast Jižní Morava. Obec 

Podivín leží v nadmořské výšce 171 m (Havlíček et al, 1993). Dlouhodobá průměrná roční 

teplota v oblasti dosahuje 9°C. V jarním období je průměrná teplota kolem 14°C, v létě 17°C, 

na podzim 5°C a v zimě -0,6°C. Průměrné množství srážek je 519 mm. Z ročního úhrnu 
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připadá 33 % srážek na jaro, 31 % na léto, 20 % na podzim a 16 % na zimu (www.podivin.cz, 

2015). 

Pokusné rostlin aksamitníku byly vypěstovány z komerčně dostupného osiva od firmy 

Moravoseed. Rostliny vratiče byla sbírán ve volné přírodě na pozemku k tomuto účelu 

založeném v roce 2009. 

Sběr květů (aksamitník) a kvetoucích vrcholků (vratič) byl prováděn ručně, odštipováním 

plně rozvinutých květů za slunného počasí. Aksamitníky byly sbíraný koncem srpna, vratič 

v první polovině září. Čas sběru květů byl zvolen tak, aby květy nebyly zvlhnuty od rosy nebo 

deště. Získaný rostlinný materiál byl následně sušen v temnu a teple do úplného vysušení a 

pak, až do přípravy barvící lázně, skladován v temnu a suchu, při teplotě 22 °C. 

Pro barvení bylo zvoleno pět různých textilních materiálů. Pro pokus byli vybrány materiály 

rostlinného původu, materiály syntetické, materiály kombinované a materiály živočišného 

původu. Konkrétně byly použity: 

bavlna: materiál rostlinného původu, je složena z 87 – 91% celulózy, zbytek tvoří bílkoviny, 

tuky vosky a voda. Vlastnostmi bavlny je dobrá hřejivost, srážlivost, navlhavost a 

nemačkavost. 

plátno: je složeno z bavlny a umělého vlákna. Plátno je textilie tkaná nejjednodušší plátěnou 

vazbou, prostým křížením osnovy a útky. 

slotera: je složena z vlákna a umělé hmoty, 100% polyester. Charakteristickou vlastností 

slotery je velká pevnost, nemačkavost a nenasákavost vody. 

šusťákovina: je složena ze 100 % polyesteru. Vyznačuje se velkou nepronikavostí vody, 

vzduchu a nenasákavostí. 

vlna: je materiál živočišného původu, získávaná ze srstí vybraných živočichů, hlavně ovcí. 

Charakterizující vlastností vlny je tepelná izolace, hřejivost, pružnost, dobrá nasákavost a 

tvarovatelnost. 

Všechny barvené materiály byly před započetím barvení vymáchány v čisté vodě s přidáním 

malého množství čisticího prostředku, aby byly odstraněny případné nečistoty a mastnoty. 

Tuto základní úpravu doporučuje většina literatury o barvení (Baťa, Sýkora 1945, Perina, 

Zanoni 1997, Bremnes 2003, Bidlová 2004). Po ošetření „jarovou“ vodou a vypláchnutí 

v čisté vodě byly textilie vysušeny při pokojové teplotě. 

V pokusu byly použity dvě varianty přípravy barvící lázně a to dlouze louhovaná barvící 

lázeň a barvící lázeň bez louhování. Na přípravu dlouho louhované barvící lázně bylo použito 

150g živých květů Tagetes patula, oranžové plnokvěté a oranžovohnědé plnokvěté, v druhé 

variantě bylo použito 150 g živých a 150 g sušených květů Tagetes patula a 150 g sušených 
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květenství Tanacetum vulgare. Celkově tedy bylo vytvořeno pět různých barvících lázní. 

Dlouze louhovaná barvící lázeň se připravila zalitím rostlinného materiálu čtyřmi litry čisté 

vody a vytvořený nálev se nechal louhovat po dobu 18 hodin. 

Postup barvení pak byl shodný pro obě připravované barvící lázně. Vytvořený nálev, nebo 

čerstvě zalitý rostlinný materiál, se zahřál v nerezové nádobě na teplotu 85°C a při této teplotě 

byl udržován po dobu jedné hodiny. Následně se nálev nechal vystydnout na cca 36˚C. Po 

vychladnutí se roztok přefiltroval přes husté síto a čistý filtrát, bez zbytků rostlinného 

materiálu, byl použit na samotné barvení. Textilní vzorky byly do čistého filtrátu úplně 

ponořeny a ponechány v lázni po dobu 60 minut. Pro barvení byly použity obdélníky textilu o 

rozměru 19 x 11cm pro bavlnu, plátno, sloteru a šusťákovinu a pro nitě vlny byl jako pokusný 

vzorek zvolen svazek 22 nití o délce 24 cm. Po hodině máčení vzorků v roztoku byl roztok i 

se vzorky opět zahřát na teplotu 85˚C a po dosažení požadované teploty hodinu na této teplotě 

udržován. Následně byla lázeň i s barveným materiálem odstavena ze zdroje tepla a nechaná 

pozvolna vychladnout na teplotu cca 36˚C. Po vychladnutí byly barvené materiály vytaženy a 

vymáchány nejprve v litru čisté teplé a pak litru vlažné vody a závěrem v litru studené vody, 

do které bylo přidáno 100 ml vinného octa (8 %) jako barevného stabilizátoru. Obarvené 

materiály byly poté důkladně vyždímány a vysušeny při pokojové teplotě. 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Po osušení vzorků byla jejich barva hodnocena unifikovanou barevnou škálou používanou při 

hodnocení květinových kultivarů vydanou Royal Horticulture Society (dále jen RHS škála). 

Byla použita pátá edice barevné škály z roku 2007 obsahující 812 barev. První hodnocení 

bylo provedeno 24 hodin po obarvení (22. 10. 2014) a následně byly textilie hodnoceny ještě 

dvakrát, vždy s odstupem cca třiceti dní, aby byla zhodnocena stálost získaných barev (26. 11. 

2014 a 12. 1. 2015). Hodnocení barev bylo prováděno při přirozeném osvětlení a u všech tří 

hodnocení byli vždy hodnotiteli stejné osoby, čímž byl minimalizován vliv lidské chyby. 

Barvy byly hodnoceny v exteriéru, mimo osvit plného slunce. Každý vzorek byl hodnocen 3 x 

s deseti minutovým odstupem času, aby bylo vyloučeno zkreslení vlivem vnímání barev 

lidským okem. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách, přičemž hodnoty barev jsou 

uváděny pod kódem RHS škály. 
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Tab. 1: Vyhodnocení barev podle RHS škály 24 hodin po obarvení (22. 10. 2014) 

Způsob 

barvení 

odstátá lázeň 

- plnokvětý 

oranžový 

aksamitník 

odstátá lázeň 

– plnokvětý 

oranžovohnědý 

aksamitník 

živé 

plnokvěté 

aksamitníky 

(směs) 

sušené 

plnokvěté 

aksamitníky 

(směs) 

vratič sušený 

Materiál   

bavlna 163B 162B 153C 153D 162D 

plátno 160D 155C 150D 160C 157A 

slotera 155A NN 155C 11D 8D 4D 

šusťákovina 3A 2B 2B 153D 2D 

vlna 18D 14D 4C 165C 4C 

Tab. 2: Vyhodnocení barev podle RHS škály 1 měsíc po obarvení (26. 11. 2014) 

Způsob 

barvení 

odstátá lázeň 

– plnokvětý 

oranžový 

aksamitník 

odstátá lázeň 

– plnokvětý 

oranžovohnědý 

aksamitník 

živé 

plnokvěté 

aksamitníky 

(směs) 

sušené 

plnokvěté 

aksamitníky 

(směs) 

vratič sušený 

Materiál   

bavlna 160A 162B 153D 153D 160D 

plátno 157A 155A 150D 160C 157C 

slotera 156D 155B 11D 8D 4D 

šusťákovina 153C 153C 153C 153B 2D 

vlna 19D 13D 5D 165C 4D 
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Tab. 3: Vyhodnocení barev podle RHS škály 2,5 měsíce po obarvení (12. 1. 2015) 

Způsob 

barvení 

odstátá lázeň 

– plnokvětý 

oranžový 

aksamitník 

odstátá lázeň 

 – plnokvětý 

oranžovohnědý 

aksamitník 

živé 

plnokvěté 

aksamitníky 

(směs) 

sušené  

plnokvěté 

aksamitníky 

(směs) 

vratič sušený 

Materiál  

bavlna 160A 162B 153D 153D 160D 

plátno 157A 155A 150D 160C 157C 

slotera 156D 155B 11D 8D 4D 

šusťákovina 153C 153C 153C 153B 2D 

vlna 19D 13D 5D 165C 4D 

Z tabulek je patrné, že v době mezi prvním a druhým měřením došlo k mírným změnám 

barvy, nebo odstínu u některých měřených materiálů. Avšak v době mezi druhým a třetím 

měřením se barvy ustálily a nedošlo již ke změnám, které by byly zjištění při měření pomocí 

RHS škály.  

BECHTOLD a MUSSAK (2009) ve své knize o přírodních barvivech uvádí, že Tagetes 

erecta je barvířskou rostlinou využívanou na barvení krmných směsí pro nosnice. V Peru se 

v roku 2000 vyprodukovalo 197 946 tun čerstvých květů aksamitníku, z kterých 11 764 tun 

bylo určeno na export. Kolem 60 % aksamitníku se vyváží ve formě sušených a mletých 

květů, nebo ve formě zahuštěného extraktu z květů, získávaného za pomoci organického 

rozpouštědla (hexan). Tento extrakt se následně míchá s olejem na obarvování salátových 

dressingů. To potvrzuje i MORTENSEN (2006). Odborná literatura dále uvádí, že lutein, 

běžný karotenoidem, obsažený v hojné míře i v květech aksamitníku je vhodným barvivem i u 

textilu (JOTHI, 2008). ATTOKARAN (2001) píše, že všechny pigmenty obsažené v květech 

aksamitníku jsou oxidované karotenoidy (xantofyly). Z nich tvoří 90 % lutein a 5 % 

zeaxantin. Lutein se objevuje ve formě esterů organických karboxylových kyselin. Stabilitu 

barev po barvení aksamitníkem, tak jak ji potvrdil i náš pokus, potvrzuje i CHAKRABORTY, 

(2010) který uvádí, že Tagetes obsahuje flavonol quarcetageol, který je zároveň přírodním 

mořidlem. Proto aksamitníkem produkované barvy jsou stálejší i bez použití kovových solí 

jako mořidel. GOKHALE et al., (2004) naproti tomu tvrdí že za žlutou barvu při barvení 

aksamitníkem může látka jménem petulitrin. 
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OZTURK et al. (2013) uvádí vratič jako v Turecku běžně užívanou barvířskou i léčivou 

rostlinu a BECHTOLD a MUSSAK (2009) tento údaj ještě doplňují o informaci, že 

Tanacetum vulgare barví na hnědo. 

Na základě získaných informací je možno říci že oba zvolené rostlinné druhy mají velký 

potenciál jako rostliny barvířské a výsledky měření z tohoto pokusu mohou být dále využity 

jako základ pro následné experimenty zaměřeny na využití mořidel při barvení, nebo při 

testování jiných způsobů přípravy barvící lázně. 
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OVOCIE A ZELENINA – NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ JEDÁLNIČKA ŽIEN 

A ZDROJ MIKRONUTRIENTOV 

Martina GAŽAROVÁ, Mária HAMAROVÁ, Katarína FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ  

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU Nitra 

ABSTRACT 

The aim of  the work was to evaluate  dietary  habits and nutrition intake in the selected group 

of women. We focused on intake of vitamin C, folic acid, calcium and iron. Evaluation of 

dietary habits of women was done by nutrition software Mountberry. We found excessive  

intake  of vitamin C at 121% and  folic acid at 111% of the standard. Calcium intake 73% of 

the standard  is  inadequate. Iron intake was 93% of the standard, which is receiving  

satisfactory. Overall, we assess  the micronutrients  intake  in  the  file  participants was quite 

good but for some women are necessary adjustments in eating habits. 

ÚVOD 

Žena prechádza v priebehu života v porovnaní s mužom odlišnými obdobiami, ktoré súvisia 

hlavne s meniacou sa hladinou hormónov v tele, ako sú gravidita, laktácia, klimaktérium 

a menopauza (Fořt, 1999). Obezita je najrozšírenejšie civilizačné ochorenie vo svete. U oboch 

pohlaví sa ako rizikové ochorenie objavuje v období puberty ako dôsledok hormonálnych 

zmien. V tomto období, najmä u dievčat, vzrastá výskyt porúch príjmu potravy. Obdobie 

nástupu do zamestnania je ďalším rizikovým faktorom. Tu sa uplatňuje predovšetkým 

zníženie pohybovej aktivity spôsobenej sedavým zamestnaním. Často sa vyskytuje aj chybné 

rozloženie príjmu potravy, kedy sú vynechávané raňajky a obed z dôvodu nedostatku času. 

Keď si jedinec pestuje zlé stravovacie návyky s vynechaním raňajok, je väčšina jeho 

energetického príjmu konzumovaná v popoludňajších alebo večerných hodinách (Kunešová a 

Tláskal, 2013). Genetika, životný štýl a najmä výživa zohrávajú významnú úlohu aj pri 

nádorových ochoreniach. Význam pestrej stravy pri prevencii rakoviny je nenahraditeľný, tak 

ako i eliminácia ostatných stresorov životného štýlu a životného prostredia. Súčasný efekt 

viacerých antioxidantov dokáže zabezpečiť dostatok príjmu ovocia a zeleniny. Ukazuje sa, že 

nedostatky v stravovaní sa týkajú všetkých vekových skupín (Benková, 2007; Lékó, 2008; 

Wsólová et al., 2011). Vyvážená strava je najlepšou zárukou telesného aj duševného zdravia.  
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MATERIÁL A METODIKA 

Cieľom práce bolo zhodnotiť stravovacie návyky a celkový nutričný príjem vo vybranom 

súbore sledovaných žien so zameraním sa na vybrané mikronutrienty (vitamín C, kyselina 

listová, vápnik, železo). V práci sme sa zamerali aj na posúdenie rozdielov v stravovaní počas 

týždňa. Súbor tvorila skupina päťdesiatich náhodne vybraných dospelých žien vo vekovej 

skupine 19-34 rokov, ktoré vykazovali stredný stupeň fyzickej aktivity. Pri získavaní 

podkladov sme použili retrospektívnu metódu pomocou 24-hodinového nutričného protokolu. 

Ženy mali za úlohu počas dňa zapisovať, čo zjedli a vypili. Táto metóda nám poskytla 

informácie o skladbe pokrmov, frekvencii príjmu potravy a veľkosti porcií prijímanej stravy. 

Probandky podrobne zaznamenávali svoj nutričný príjem počas pracovných dní a víkendu. 

Stravovacie zvyklosti sme následne hodnotili pomocou nutričného a fitness softvéru 

Mountberry. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vitamín C 

Príjem vitamínu C formou zeleniny, ovocia alebo suplementáciou je nesmierne dôležitý. 

V súbore sledovaných žien bola konzumácia vitamínu C na priemernej úrovni. Norma 

v príjme vitamínu C bola pre vekovú kategóriu sledovaných žien 75 mg na deň. Zistený 

príjem vitamínu C znázorňuje obr. 1 a 2.  
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Obr. 1 Hodnoty prijatého vitamínu C 
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Obr. 2 Skutočný príjem vitamínu C u žien v rámci týždňa 

Celkovo môžeme zhodnotiť, že v pracovnom jedálničku u 24 probandiek bola konzumácia 

vitamínu C nižšia ako je jeho norma a u 26 probandiek bol príjem vitamínu C nad normou. 

Nadmerný príjem vo víkendovom jedálničku 479 mg a 402 mg na deň u dvoch z probandiek 

bol spôsobený suplementáciou vitamínom C v podobe šumivých tabliet. Rozsiahle klinicko-

epidemiologické štúdie poukazujú na schopnosť kyseliny askorbovej blokovať tvorbu 

karcinogénnych nitrozamínov a znižovať frekvenciu výskytu karcinómov ústnej dutiny, 

laryngu a žalúdka, brániť rakovinotvornému pôsobeniu Helicobactera pylori, oddiaľovať 

aterosklerózu, znižovať adhéziu trombocytov na endotel ciev, zvyšovať HDL cholesterol, 

spomaľovať oxidatívne procesy, stimulovať imunitný systém, skracovať trvanie a zmierňovať 

príznaky bežného prechladnutia, a to vo vyššej miere u detí ako u dospelých, pri infekcii 

respiračného systému potláčať bronchiálnu hyperreaktivitu, znižovať frekvenciu záchvatov, 

zvyšovať kvalitu spermatogenézy, chrániť spermie pred oxidačným stresom najmä 

u fajčiarov, znižovať absorpciu niektorých ťažkých kovov a pod. Potreba vitamínu C sa 

zvyšuje vekom a u fajčiarov je potreba vyššia až o 60-100 % (Buchanec et al., 2005). 

Kyselina listová 

Kyselina listová je vo vode rozpustný vitamín, ktorý patrí do skupiny B vitamínov. Na úrovni 

celého organizmu hrajú zásadnú úlohu všade tam, kde dochádza k rýchlemu deleniu buniek, 

tj. pri krvotvorbe a osobitný význam majú pre normálny rast a vývoj plodu. V súbore 

sledovaných žien bola norma v príjme kyseliny listovej 200 µg na deň. Zistené hodnoty 

príjmu kyseliny listovej znázorňujú obr. 3 a 4.  
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Obr. 3 Hodnoty prijatej kyseliny listovej 
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Obr. 4 Skutočný príjem kyseliny listovej u žien v rámci týždňa 

V pracovnom jedálničku 23 probandiek vykazovalo príjem kyseliny listovej nad normou, 26 

probandiek príjmalo menej kyseliny listovej ako je norma a iba jedna probandka prijala 

množstvo rovné norme. Vo víkendovom jedálničku 31 probandiek prijímalo viac kyseliny 

listovej ako je norma a 19 probandiek menej ako je norma. Môžeme konštatovať, že príjem 

kyseliny listovej u sledovaných žien bol dostatočný. Prirodzene sú foláty v pomerne vysokých 

dávkach obsiahnuté predovšetkým v listovej zelenine (špenát, brokolica, ružičkový kel, 

hrášok, fazuľa, slnečnicové semená a pod.). Dobrými zdrojmi sú aj kvasnice a zo živočíšnych 

produktov pečeň a obličky. Tepelným spracovaním sa zničí až 95 % kyseliny listovej. 

Výsledky u tehotných žien dokazujú, že perikoncepčné užívanie kyseliny listovej znižuje 

riziko rázštepových porúch neurálnej trubice. Ďalej dostupné údaje naznačujú, že dlhodobé 

užívanie kyseliny listovej (viac ako rok) prekoncepčne a minimálne po dobu prvého trimestra 

je spojené so znížením rizika predčasného pôrodu pred 32. týždňom tehotenstva (Hendrichová 

a Malý, 2013). Dobrý obsah kyseliny listovej v krvi je tiež ochranným faktorom pred 

rozvojom anémie. 
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Vápnik 

Úprava príjmu vápnika má obrovský význam na budovanie kostnej denzity, čo ovplyvní 

stavbu kostry v starobe, a s tým spojený rozvoj osteoporózy. V súbore sledovaných žien bola 

norma v príjme vápnika 1000 mg na deň. Priemerný zistený príjem vápnika v pracovnom 

jedálničku bol 740,70 mg a vo víkendovom 791,28 mg na deň (obr. 5 a 6).  
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Obr. 5 Hodnoty prijatého vápnika 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

probandky

m
g

Doporučený

Aktuálny - pracovný deň

Aktuálny - víkendový deň

 

Obr. 6 Skutočný príjem vápnika u žien v rámci týždňa 

V pracovnom jedálničku sme u šiestich žien zistili príjem vyšší ako je norma, a až 

u štyridsiatichštyroch  probandiek bol príjem vápnika nižší ako je norma. Po zhodnotení 

víkendových jedálničkov sme zistili, že 17 probandiek prijímalo viac vápnika ako je norma 

a až u 33 žien bol príjem v porovnaní s normou nižší. Celkovo môžeme konštatovať, že 

príjem vápnika u mladých žien je nevyhovujúci. Prijímané množstvo je u viac ako polovice 

sledovaných žien nižšie ako je norma. Vápnik je z kvantitatívneho hľadiska hlavnou 

minerálnou zložkou v ľudskom organizme. K hlavným biologickým funkciám vápnika patrí 
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okrem stavebnej funkcie účasť na nervovej a svalovej činnosti. Vápnik je nevyhnutný pre 

zrážanlivosť krvi. Celý rad metabolických procesov je regulovaný vápenatými iónmi. Stupeň 

resorpcie vápnika je asi 5-15 %. Vyšší obsah bielkovín v strave zvyšuje resorpciu vápnika. K 

potravinám s významným obsahom vápnika patria čierne ríbezle, černice, pomaranče, 

mandarínky, maliny, avšak využiteľnosť vápnika vo viacerých uvedených potravinách je 

znížená v dôsledku prítomnej kyseliny šťaveľovej, ktorá sa vyskytuje aj v zelenine. Zo 

zeleniny majú značný obsah vápnika hlávkový kel, brokolica, chren, ale aj zeler, kel 

kučeravý, kapusta čínska, kel ružičkový, cukina, červená repa. Popri mliečnych potravinách 

ako hlavných zdrojov vápnika s vyššou využiteľnosťou v porovnaní s rastlinnými 

potravinami, má aj zelenina a ovocie značný obsah vápnika (Mrázová et al., 2007).  

Železo  

Ženy majú oproti mužom zvýšené požiadavky pre príjem železa najmä kvôli jeho stratám 

počas menštruácie. Norma pre príjem v súbore nami sledovaných probandiek bola 16 mg na 

deň. Zistili sme, že priemerný príjem železa v pracovnom jedálničku bol 14,80 mg a vo 

víkendovom 14,04 mg na deň (obr. 7). V príjme železa v pracovnom jedálničku bolo 13 

probandiek  nad normou, až 44 probandiek pod normou a iba 4 prijímali množstvo železa 

rovné norme (obr. 8). Vo víkendovom jedálničku bolo 16 probandiek nad normou, 33 

probandiek pod normou a iba 1 probandka prijímala množstvo rovné norme.  
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Obr. 7 Hodnoty prijatého železa 
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Obr. 8 Skutočný príjem železa u žien v rámci týždňa 

Denná potreba železa v potrave predstavuje 10-16 mg železa. Anémiu spôsobuje jednak 

nedostatok železa v potrave (ohrození sú hlavne vegetariáni), alebo straty krvi spôsobené 

väčšinou v tráviacom trakte, u žien aj silnejším krvácaním pri menštruácii. Ďalšou možnosťou 

je aj neschopnosť vstrebať železo, ktorá ale väčšinou prichádza po väčších chirurgických 

výkonoch na tráviacom trakte. Ovplyvnenie anémie stravovaním je možné v prípadoch, keď 

sa jedná o nedostatočnú potrebu železa alebo vitamínov. Resorpcia železa z potravín je 

ovplyvňovaná jednak biologickými faktormi, ako je zdravotný stav, vek a pohlavie, a tiež 

chemickými faktormi, ako je forma železa a zloženie potravy. K liečeniu chudokrvnosti sa s 

úspechom používa žihľava, púpava, horec a ďatelina lúčna (Brančíková, 2012). 

ZÁVER 

Po prepočítaní na percentuálnu hodnotu z normy pomocou nutričného a fitnes softvéru 

Mountberry sme zistili, že príjem sledovaných mikronutrientov bol naplnení nasledovne: 

vitamín C a kyselina listová boli prijímané nadmerne (121 % a 111 % normy), ale príjem 

vápnika a železa bol nedostatočný (73 % a 93 % normy). U žien, kde bol príjem vitamínu C 

nižší ako je norma, odporúčame, aby do svojho jedálnička zaradili viac zeleniny a ovocia, 

ovocných a zeleninových štiav, alebo aby vitamín C doplnili suplementáciou. U žien, ktoré 

mali nízky príjem vápnika v potrave odporúčame, aby konzumovali viac mlieka, mliečnych 

výrobkov, ale aj ovocia a zeleniny, ktoré vápnik obsahujú. Znížia tak riziko vzniku 

osteoporózy, zabezpečia si dostatok vápnika pre správnu stavbu kostry a vyhnú sa tak ďalším 

ochoreniam súvisiacim s karenciou vápnika. V súvislosti s frekvenciou príjmu potravy 

u probandiek môžeme konštatovať, že počas týždňa sa stravovali pravidelnejšie ako počas 

víkendu, čo môže súvidieť s pravidelne sa opakujúcim harmonogramom dňa. Ženy 
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konzumovali potravu približne päťkrát denne. Najväčšie energetické hodnoty obsahovali 

obedy a večere. Väčšina žien prijímala posledný pokrm o šiestej hodine večer, avšak malé 

percento účastníčok prijímalo potravu aj po deviatej hodine večer, išlo najmä o slané chipsy 

a sladkosti.  

Poďakovanie: Príspevok vznikol za finančnej podpory projektov ITEBIO – "Netradičné 

druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie" (ITMS 

26220220115) a Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity PLUS (ECOVA 

PLUS – ITMS 26220120032). 
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VYUŽITIE LIEČIVÝCH RASTLÍN VO VÝŽIVE A TERAPII 

Martina GAŽAROVÁ, Diana ŠČÍPOVÁ, Marta LORKOVÁ  

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU Nitra 

ABSTRACT 

Treatment plants – phytotherapy belongs to the oldest methods of treating many diseases and 

ailments. People always believed in magic, or the healing power of nature. Currently is used 

by more than 35 000 medicinal plants, from which has been scientifically examined only 

about 100 plants. Using Questionnaire survey, we surveyed the role of medicinal plants in 

nutrition, prevention and treatment of lifestyle-related diseases in the life of contemporary 

man. To our anonymous survey were involved 126 respondents (91 women, 35 men) in 

different age groups. Most preferred herb was understandably very popular peppermint, who 

knew and used up to 74.6 % of respondents. The trio most preferred product used by women 

concludes thyme and lemon balm medicine with an equal number of responses (60.44 %) and 

sage (53.85 %). In men, it was balm of medicine (54.29 %) and thyme (48.57 %). The most 

common method of obtaining plants were buying medicinal plants in trade (67.46 %). Tea, as 

dosage form, was most marked response in both sexes 96.03 % of respondents.  

Key words: Medicinal plants. Phytotherapy. Civilization diseases. Nutrition. 

ÚVOD 

Fytoterapia, liečenie chorôb pomocou rastlín, je najpoužívanejšia terapeutická metóda. 

Je základom ľudového liečiteľstva a v značnej miere sa o liečivé účinky rastlín opierajú aj 

tradičné medicíny. Vo fytoterapii sa používajú rozličné časti rastlín spoločne, prípadne každá 

osobitne, a to od koreňov, stoniek cez kôru až po puky a kvety (Altherr et al., 2010). Na 

rozdiel od oficiálnej medicíny, ktorá používa na liečbu izolované aktívne látky, predpisuje 

fytoterapia súbor aktívnych látok obsiahnutých v rastline. Molekuly obsiahnuté v rastline tak 

pôsobia synergicky. To umožňuje pri dosahovaní rovnakých účinkov znižovanie podávaných 

dávok, a teda aj vedľajších účinkov (Altherr et al., 2010). Ako fytofarmaká sa všeobecne 

označujú lieky a výživové doplnky získané z liečivých rastlín, ktoré obsahujú ako účinné 

zložky nadzemné alebo podzemné časti rastlín alebo iné látky rastlinného pôvodu, alebo ich 

kombinácie v surovom stave, prípadne vo forme rastlinných prípravkov, pričom rastlinnými 
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látkami sa rozumejú šťavy, gumy, oleje, silice a niektoré ďalšie látky tohto charakteru. Drogy 

ako liečivé látky sa používajú buď priamo vo forme liečivých prípravkov alebo nepriamo ako 

suroviny k získavaniu účinných látok, ktoré sa potom stávajú súčasťou liečivých prípravkov 

(Bulánková, 2005). Poznáme drogy vyvolávajúce potenie, proti poteniu, drogy pôsobiace na 

srdce, na nervový systém, používané proti artérioskleróze, na zníženie vysokého krvného 

tlaku, umožňujúce odkašliavanie, ovplyvňujúce činnosť žalúdka, proti nadúvaniu, hnačke, 

zápche, drogy s preháňavým účinkom, podporujúce vylučovanie žlče, proti črevným 

parazitom, drogy používané pri cukrovke, ženských ochoreniach, drogy podporujúce  činnosť 

močového ústrojenstva, na vonkajšie použitie, určené na bylinné kúpele, drogy s 

protizápalovým účinkom aj pri hnisavých ranách (Geclerová, 2006). Liečivé rastliny môžeme 

použiť na prípravu bylinných čajov, záparov, odvarov, macerátov a tinktúr, ale aj mastí 

(Kulfan, 2001). 

MATERIÁL A METODIKA 

Cieľom práce bolo zhodnotiť využiteľnosť vybraných druhov liečivých rastlín vo 

výžive a v terapii so zameraním na spôsoby ich využitia v každodennom živote a účinkov 

a zároveň poukázať na využitie účinných látok v predchádzaní a liečbe najčastejších 

civilizačných ochorení. Pre monitoring sme zvolili anonymný dotazníkový prieskum. Výber 

respondentov bol náhodný. Prieskumu sa zúčastnilo 126 respondentov (91 žien a 35 mužov). 

Najviac respondentov sa nachádzalo vo vekovej skupine 21-30 rokov, čo tvorilo 76 %. Žien v 

tejto vekovej skupine bolo 80 % a mužov 20 %. Vekovú skupinu nad 61 rokov zastupovali 3 

muži. Väčšina respondentov pochádzala zo západného Slovenska, pričom nadpolovičná 

väčšina bola z mesta (73,81 %). Vysokoškolské vzdelanie malo 57 % respondentov, 

stredoškolské 39 % a základné len 4 %. Dotazníkový prieskum sme štatisticky vyhodnocovali 

pomocou programu Excel. Predkladaný dotazník tvorili zrozumiteľné otázky, týkajúce sa 

získania základných údajov (vek, pohlavie, vzdelanie, bydlisko a pod.) a časť monitorujúca 

okrem iného aj druhy liečivých rastlín, ktoré respondenti využívajú najčastejšie, akým 

spôsobom ich získavajú a v akých aplikačných formách ich užívajú. Zamerali sme sa 

konkrétne na 15 liečivých rastlín. Niektoré z týchto rastlín boli bežne používané, ďalšie boli 

menej známe. Ich výber korešpondoval s využitím liečivých rastlín v prevencii a liečbe 

vybraných civilizačných ochorení. 
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VÝSLEDKY PRÁCE 

Najznámejšou a najviac používanou liečivou rastlinou bola u oboch pohlaví mäta 

pieporná. Túto rastlinu poznalo a používalo 74,6 % respondentov (73,63 % žien a 77,14 % 

mužov). List i vňať sú po farmakologickej stránke fytofarmaká skupiny karminatív a 

choleretík (Kresánek, Kresánek, 2008). Droga je spazmolytikum, karminatívum a 

cholagogum. Zápar sa indikuje pri bolestivých dyspeptických ťažkostiach spojených s 

meteorizmom. Mentolová silica pôsobí výrazne antisepticky. Lokálnym dráždením 

chladových receptorov vyvoláva príjemný pocit chladu, ktorý prekryje iné nepríjemné pocity 

(svrbenie, pálenie, dráždenie alebo miernejšiu bolesť). Izolovaná silica sa používa pri 

kožných ochoreniach, zápaloch slizníc a pri dysmikrobiálnych poruchách v tráviacej sústave 

(Jančovičová, 2006). Z obr. 1 vyplýva, že druhou najčastejšie používanou rastlinou u žien boli 

materina dúška a medovka lekárska (60,44 %). Materina dúška patrí do farmakologickej 

skupiny fytofarmák expektoranciá, antiseptiká (Kresánek st., Kresánek m., 2008). V súčasnej 

fytoterapii sa druhy rodu tymián využívajú pri kataroch horných dýchacích ciest, zažívacích 

ťažkostiach, astme, zápalu hrtana, chronickej gastritíde a čiernom kašli (Jahodář, 2010). 

Obsah silice podmieňuje antibakteriálny a antiseptický účinok drogy. Pôsobí aj ako 

expektorans, bronchospazmolytikum a antiflogistikum. Indikuje sa v terapii zápalových 

ochorení dýchacích ciest, ústnej dutiny a faryngu vo forme záparov, výplachov a kloktadiel. 

Občas sa z drogy používajú aj kúpele na celkové povzbudenie (Jančovičová, 2006). Medovka 

patrí farmakologicky do skupiny fytofarmák karminatív (Kresánek, Kresánek, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Využitie vybraných liečivých rastlín 
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Prípravky z medovky sa užívajú najmä ako mierne sedatíva. Nízke dávky 

medovkového extraktu zlepšujú pamäť, pozorovacie schopnosti a koncentráciu, čo je 

významné z hľadiska možného využitia medovky pri Alzheimerovej chorobe a rôznych 

typoch demencií, najmä u starších pacientov. Vhodné je aj použitie izolovanej silice formou 

aromaterapie. Pôsobí spazmolyticky, karminatívne, bakteriostaticky, antivirálne a antifungálne 

(Jančovičová, 2006). Na tretie miesto sa v používaní u žien dostala šalvia lekárska (53,85 %). 

List i vňať patria ako fytofarmaká do farmakologickej skupiny adstringenciá a antiseptiká 

(Kresánek, Kresánek, 2008). Zápar a extrakty zo šalvie sa používajú predovšetkým ako 

sťahujúce, protizápalové a antiseptické prostriedky. Najvyššia účinnosť je preukázaná v liečbe 

zápalov ústnej dutiny, pri gingivitídach, stomatitídach, pri chronických zápalových 

ochoreniach sliznice hltana, ako podporná liečba po odstránení podnebných mandlí a 

pooperačných výkonoch v ústnej dutine (Jančovičová, 2006). Šalvia sa odporúča používať aj 

pri gynekologických ochoreniach, má protikŕčové a emenagogické vlastnosti. Stimuluje a 

zároveň upravuje menštruáciu, znižuje menštruačné bolesti. Šalvia vyrovnáva hormonálnu 

nerovnováhu v ženskom tele, čím prospieva k plodnosti. Šalvia mierne povzbudzuje 

nadobličkové žľazy (Pamplona-Roger, 2008). Najnovší výskum poukazuje na šalviu ako na 

potenciálne liečivo pri raných štádiách demencie (Chevallier, 2008). Má dokázateľný 

hypoglykemický účinok, ktorý dovoľuje zníženie dávok antidiabetických liekov (Pamplona-

Roger, 2008). Známy je aj spazmolytický, antihydrotický a antioxidačný účinok šalvie. Droga 

je v súčasnej dobe súčasťou niekoľko hromadne vyrábaných liečivých prípravkov (napr. 

Parodontal, Florsalmin) (Jahodář, 2010). Jastrabinu lekársku a machovku čerešňovú 

nevyužíva žiadna z oslovených žien. Avšak takmer 20 % žien značne používa liečivé rastliny, 

ktoré neboli predmetom prieskumu (pŕhľava dvojdomá, repík lekársky, echinacea, čierna 

ríbezľa, alchemilka, šípka, ľubovník, lipa malolistá, rumanček, skorocel kopijovitý, pľúcnik 

lekársky, stévia, ginko dvojlaločné, levanduľa liečivá). 

 U mužov bola druhou najčastejšie používanou liečivou rastlinou medovka lekárska, 

ktorú označilo 54,29 %. Ako tretiu najviac používanú rastlinu označili muži materinu dúšku 

48,57 %. Vôbec však nevyužívajú liečivé účinky ďateliny lúčnej, hluchavky bielej, jastrabiny 

lekárskej a machovky čerešňovej. Využívajú však účinky vrbovky, repíka lekárskeho, 

podbeľu, agátu, pamajoránu, čakanky obyčajnej a nechtíka lekárskeho.  

Bazu čiernu používa ako liečivú rastlinu 27 % opýtaných. Liečebne sa kvet zaraďuje 

do farmakologickej skupiny diaforetík. Plod sa zaraďuje do farmakologickej skupiny laxancií 

(Bednarik, 2010). Baza pôsobí potopudne a diureticky. Výluhy z kvetov sa podávajú pri 

horúčkovitých ochoreniach, pri chrípke a nachladnutí (Jančovičová, 2006). Bazový kvet 
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vysúša a tonizuje sliznice vystielajúce nos a hrdlo, zmierňuje kýchanie, svrbenie a tečúci nos 

pri stavoch ako je alergická rinitída a senná nádcha. Zrelé plody bazy čiernej majú vysoký 

obsah vitamínu C a sú silne antioxidačné (Chevallier, 2008). Antioxidačné schopnosti rutínu 

sú jedny z najvýraznejších v porovnaní s látkami príbuznými. Rutín pôsobí priaznivo na stenu 

žíl a vlásočníc a zvyšuje ich odolnosť voči lámavosti. U kyseliny chlorogénovej bola 

objavená výrazná protinádorová aktivita a zaznamenané sú tiež výrazné antioxidačné účinky. 

Komplex fenolických zlúčenín, obsiahnutých v kvetenstve, predstavuje látky účinné pri liečbe 

akútnych ochorení (chrípka, nachladnutie) a prevencii niektorých chronických chorôb 

(Dadáková, Vrchotová, Chmelová, 2010).  

Bazalku pravú využíva 31 % respondentov. Patrí do farmakologickej skupiny 

fytofarmaká a stomachiká (Kresánek, Kresánek, 2008). Je považovaná za antispazmotickú 

rastlinu. Zmierňuje a odstraňuje tráviace problémy nervového pôvodu, napr. kŕče tráviacej 

sústavy (žalúdočná nervozita), aerofágiu, nervovú dyspepsiu. Zvyšuje chuť do jedla a 

podporuje trávenie. Bazalka tiež zmierňuje migrény zapríčinené zlým trávením alebo s ním 

súvisiace bolesti hlavy. Posilňuje nervový a kardiovaskulárny systém. Odporúča sa pri asténii, 

nervovom vyčerpaní, únave a artériovej hypotenzii. Pôsobí aj ako galaktopoetikum 

a emenagogum, upravuje a zmierňuje menštruáciu a bolesť spôsobenú sťahmi maternice 

(Pamplona-Roger, 2008). Šťavu z listov možno aplikovať neriedenú na infikované miesta, 

uštipnutia a bodnutia hmyzom, aby sa urýchlilo hojenie. Listy alebo šťava sú výrazne 

insekticídne, možno nimi potierať kožu na odpudenie hmyzu (Chevallier, 2008).  

Čučoriedku obyčajnú využíva 27 % opýtaných. Má protizápalové, antiedemické, 

antioxidačné, adstringentné účinky, pôsobí ako obehové tonikum (plod) a močové 

antiseptikum (list). Významné je použitie čučoriedkových plodov proti detským hnačkám. 

Čučoriedka výborne dezinfikuje a zároveň lieči sliznicu čriev (Dugas, 2004). Pri dlhodobom 

užívaní čučoriedka zlepšuje zdravie oka tým, že ho chráni pred poškodením v dôsledku 

diabetu a vysokého krvného tlaku. Pomáha aj pri krátkozrakosti a prevencii tvorby sivého 

zákalu. Čučoriedka zlepšuje slabý periférny obeh a zabraňuje presakovaniu tekutiny z ciev. 

Blahodárne pôsobí na mnohé obehové problémy vrátane hemoroidov, varikóznych žíl, 

omrzlín, Raynaudovej choroby, intermitentnej klaudikácie a ľahších pomliaždenín 

(Chevallier, 2008). Čučoriedka je tiež významná rastlina používaná pri liečbe diabetes 

mellitus (Hlinka, 2000). Čučoriedkový čaj z listov a vňate znižuje glykémiu (Dugas, 2004). 

Zložky obsiahnuté v bobuliach pomáhajú aj pri zubnej prevencii. Bránia baktériám prilipnúť 

sa na zuby, čím brzdia tvorbu zubného povlaku (Hoffman, Metcalf, 2008).  
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Púpavu lekársku pozná a využíva 23 % respondentov. Farmakologicky patrí púpava do 

skupiny fytofarmák choleretík (Kresánek, Kresánek, 2008). Horčiny podporujú vylučovanie 

tráviacich enzýmov a žalúdočnej kyseliny, čím zlepšujú trávenie a zvyšujú chuť do jedla. 

Flavonoidy a obsah draslíka podmieňujú diuretický účinok drogy, pričom list je diureticky 

účinnejší ako koreň. Droga sa indikuje ako mierne choleretikum, diuretikum, amárum. 

Terapeuticky sa využíva pri hepatopatiách, cholecystopatiách i poruchách trávenia, najmä pri 

nedostatočnom trávení tukov (Jančovičová, 2006). Púpavový koreň má tendenciu stabilizovať 

hladinu cukru v krvi, podporuje detoxikáciu pečene, pomáha pri chronických kožných 

problémoch (akné, vriedky, ekzémy). List púpavy sa užíva na zníženie krvného tlaku (vysoký 

obsah draslíka) (Chevallier, 2008).  

Rozmarín lekársky aplikuje 12 % opýtaných. Naša liekopisná norma ho zaraďuje 

medzi fytofarmaká cholagogá (Kresánek, Kresánek, 2008). Rozmarín má protizápalové a 

antioxidačné účinky, pôsobí ako spazmolytikum, obehové stimulancium, digestívne a nervové 

tonikum. Rýchlo uľaví pri bolestiach hlavy z prepracovanosti a nervového napätia. Rozmarín 

ako tonikum a antioxidant stimuluje trávenie a prúdenie krvi v tele (Chevallier, 2008). 

Diuretický a protikŕčový účinok sa odporúča využívať proti obličkovej kolike. Ako digestívne 

tonikum podporuje trávenie. Cholagogické vlastnosti, ale aj schopnosť ochraňovať a 

regenerovať pečeň a karminatívne vlastnosti, robia z rozmarínu účinný prostriedok na 

zlepšenie trávenia. Rozmarín má silné protizápalové vlastnosti, používa sa pri vyvrtnutiach, 

opuchoch, svalových a reumatických bolestiach. Stimuluje hojenie rán, vredov a ekzémov, 

lieči afty v ústnej dutine (Pamplona-Roger, 2008).  

Najčastejším spôsobom získavania liečivých rastlín medzi respondentmi bolo 

kupovanie v obchode 67,46 %. Súčasne si ich 26 % zabezpečí prostredníctvom rodiny 

a známych a 31 % respondentov si časť liečivých rastlín nazbiera v prírode, dopestuje v 

záhrade alebo v kvetináčoch. Najčastejšou aplikačnou formou liečivých rastlín je 

u respondentov čaj. V tab. 1 uvádzame prehľad najčastejšie používaných aplikačných foriem.  
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Tab. 1 Najčastejšie používané aplikačné formy 

Najčastejšie používané aplikačné 
formy Ženy (%) Muži 

(%) Spolu (%) 

Čaj (zápar) 95,6 97,14 96,03 

Odvar 25,27 14,29 22,22 

Masť 21,98 8,57 18,25 

Kúpeľ 6,59 2,86 5,56 

Obklad 5,49 2,86 4,76 

Macerát 1,1 5,71 2,38 

Tinktúra 14,29 8,57 12,7 

Iné 3,3 5,71 3,97 

ZÁVER 

Pri používaní liečivých rastlín si treba dôkladne preštudovať danú rastlinu, a to nielen 

z hľadiska jej pozitívnych vlastností, ale predovšetkým z pohľadu jej kontraindikácii a 

nežiaducich účinkov. Liečivé rastliny majú totiž účinné látky obsiahnuté vo vysokej 

koncentrácii. Používanie liečivých rastlín má svoje opodstatnenie aj v súčasnom období. 

Okrem úpravy výživy a stravovania je potrebné zvýšiť informovanosť ľudí o význame 

prevencie a podpornej liečbe civilizačných ochorení prostredníctvom liečivých rastlín. Je 

výhodné, ak sa liečivé rastliny nekupujú len v obchodoch, ale zadovážia sa vlastným zberom 

v prírode. Aj keď si vlastný zber vyžaduje aspoň základné znalosti o liečivých rastlinách, má 

stále viac výhod ako nevýhod.  

 Liečivé rastliny sú vďaka svojím účinným látkam schopné pôsobiť nielen preventívne, 

ale aj ako podporná terapia pri rôznych ochoreniach. I keď závažné chorobné stavy patria 

vždy do rúk odborných lekárov, fytoterapia môže výrazne prispieť k rýchlejšej 

rekonvalescencii. Je potrebné dbať, aby nedochádzalo k jednostrannému a nesprávnemu 

užívaniu liečivých rastlín, ich používaniu bez dostatočného poznania kontraindikácii a 

vedľajších účinkov a vyhýbať sa zberu v nevhodných oblastiach. V neposlednom rade je 

dôležité zvoliť si vždy vhodnú liečivú rastlinu, kombináciu alebo zmes liečivých rastlín na 

daný účel použitia, vhodný spôsob a termín zberu a sušenia, vhodnú a správne vyhotovenú 

aplikačnú formu použitia a vhodné dávkovanie a frekvenciu užívania liečivých rastlín.  

Poďakovanie: Príspevok vznikol za finančnej podpory vedeckého projektu VEGA 

1/0127/14. 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

102 
 

LITERATÚRA 

1. ALTHERR, J.E. et al. 2010. Encyklopédia alternatívnej medicíny. Bratislava: Reader’s 

Digest Výber, 480 s. ISBN 978-80-8097-053-6.  

2. BEDNARIK, R. 2010. Baza čierna. [cit. 2014-06-07]. Dostupné na  internete: 

<http://www.bylinkarium.sk/index.php?id=13>.  

3. BULÁNKOVÁ, I. 2005. Léčivé rostliny na naší záhradě. Praha: Grada, 104 s. ISBN 80-

247-1274-1.  

4. DADÁKOVÁ, E., VRCHOTOVÁ, N., CHMELOVÁ, Š. 2010. Květenství bezu černého 

(Sambucus nigra L.) – bohatý zdroj rutinu a chlorogenové kyseliny. [cit. 2014-06-02]. 

Dostupné na internete: <http://www.liecive.herba.sk/index.php/rozne-clanky-o-liecivych-

rastlinach/80- clanky-o-liecivych-rastlinach/527-kvetenstvi-bezu-cerneho-sambucus-

nigra-l-bohaty-zdroj-rutinu-a-chlorogenove-kyseiiny.html>. 

5. DUGAS, D. 2004. Zdravý život s babkinými bylinkami. Žilina: Knižné centrum, 255 s. 

ISBN 80-8064-202-8.  

6. GECLEROVÁ, K. 2006. Liečivé rastliny. [cit. 2014-06-10]. Dostupné na internete: 

<http://www.studnicka.sk/media/liecive_rastliny/12_rocnik/Metlistkor.pdf>. 

7. HLINKA, K. 2000. Léčivé rostliny pro zdraví a krásu. Bratislava: Eko-konzult, 173 s. 

ISBN 80-88809-93-2.  

8. HOFFMAN, M., METCALF, E. 2008. 1000 rád domáceho lekára. Bratislava: Reader’s 

Digest Výber, 448 s. ISBN 978-80-8097-006-2. 

9. CHEVALLIER, A. 2008. Bylinná lekáreň. Bratislava: Slovart, 287 s. ISBN 978-80-8085-

582-6.  

10. JAHODÁŘ, L. 2010. Léčivé rostliny v současné medicíně. Praha: Havlíček Brain team, 

200 s. ISBN 978-80-87109-22-9.   

11. JANČOVIČOVÁ, A. 2006. Malý atlas liečivých rastlín do lekárne. Bratislava: Herba. 

ISBN 80-89171-34-6.  

12. KRESÁNEK, J. st., KRESÁNEK, J. ml. 2008. Atlas liečivých rastlín a plodov. Martin: 

Osveta, 424 s. ISBN 978-80-8063-292-2. 

13. KULFAN, M. 2001. Nový atlas liečivých rastlín. Bratislava: Príroda, 271 s. ISBN 80-07-

00243-X. 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

103 
 

14. PAMPLONA-ROGER, G.D. 2008. Rastliny pre zdravie. Vrútky: Advent-Orion, 381 s. 

ISBN 978-80-8071-097-2.  

 

Kontakt: 
Ing. Martina Gažarová, PhD. 
Katedra výživy ľudí, FAPZ  
SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2 
e-mail: martina.gazarova@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martina.gazarova@gmail.com


ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

104 
 

MOŽNOSTI BARVENÍ TEXTILIÍ ZA POMOCI KVĚTŮ Iris sibirica L. 

Barbora HEJLOVÁ, Pavol KAŠŠÁK 

Zahradnická Fakulta,  Lednice 

ABSTRACT 

This article summarizes results from experimental usage of blue flowering cultivars of Iris 

sibirica as dyeing material. In experiment were used dried flowers of nine cultivars of Iris 

sibirica from which was made basic dyeing bath. For dyeing we used cotton cloths which 

were dyed in dyeing baths with two different temperatures (22 °C and 100 °C) and for two 

different times (30 and 60 minutes). We also used four different chemicals (salt, soda, 

vinegar, bleach) for preparative treatment of clothes before dyeing and also as additions to 

dyeing baths. Obtained results show that flowers of Iris sibirica can provide wide range of 

colors for dyeing but it’s necessary to use mordants for the better stability of colors in time. 

MATERIÁL A METODY 

Pro pokusné hodnocení možnosti barvení látek květy Iris sibirica byly zvoleny modře 

kvetoucí odrůdy kosatce sibiřského. Výběr modře kvetoucích odrůd byl proveden jednak na 

základě dostatku rostlinného materiálu v rostlinném sortimentu Zahradnické fakulty v Lednici 

a také na základě odkazů v odborné literatuře, kde EASTAUGH a kol. (2008) uvádí existenci 

barvy získávané z květů kosatců a známé pod jménem Iris blue a Iris green. 

Konkrétně bylo pro pokus použito devět modře kvetoucích kultivarů (´Still Waters´, ´Soft 

Blue´, ´Orville Fay´, ´Navy Brass´, ´Harpswell Haze´, ´Cambridge´, ´Blue Ribbon´, ´Blue 

Mere´ a ´Ann Dasch´). 

Z uvedených kultivarů byly v období květen až červen 2014 denně sbírány všechny plně 

rozvité květy, které byly následně sušeny při teplotě 22 °C. Suchý materiál byl skladován ve 

tmě a suchu až do provedení samotného pokusu. Suchý materiál byl před přípravou barvící 

lázně namlet na laboratorním mlýnku IKA MF10 basic, síto velikost 2 mm, 500 otáček. Po 

usušení a namletí bylo získáno 180 g suché hmoty, která byla v další fázi experimentu použita 

při přípravě barvící lázně. 

 

Pro barvení bavlněných vzorků byla použita metodika dle GRIMMICHOVÁ (2012). Zvolená 

metoda je dle autorky vhodná pro barvení přírodních materiálů přírodními barvivy, a to jak za 
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studena, tak za varu. Samotná metoda je složená ze dvou kroků. Z přípravy barvené textilie a 

přípravy barvící lázně. 

Většinou zdrojů o barvení látek (např. CANNON a CANNON, 2003, GRIMMICHOVÁ, 

2012) z důvodu následného lepšího zabarvení látky, doporučují před samotním barvením, 

látky ošetřit roztokem soli nebo sody. Principem úpravy je zbavení látky nečistot, mastnoty či 

vybělení látky před samotným barvením. V našem pokusu byly použity celkem čtyři různé 

způsoby úpravy látky, a to konkrétně vymáchání v roztoku sody (50 g sody na 160 ml 

destilované vody), octa (100 ml octa na 160 ml destilované vody), soli (50 g kuchyňské soli a 

160 ml destilované vody) a roztok bělidla, Sava, (100 ml Sava a 160 ml destilované vody). 

Všechny roztoky byly důkladně promíchány, u sody a soli až do momentu, kdy se pevná 

složka roztoku ve vodě úplně rozpustila. Každým roztokem byly následně ošetřeny čtyři kusy 

látky (dva pro barvení za studena a dva pro barvení za tepla). Vzorky látky byly v přípravných 

roztocích ponořeny po dobu 5 minut. Následně byly dokonale vyždímány a přepláchnuty 

čistou destilovanou vodou. 

Barvící lázeň jsme připravili tak že 180 g sušených květů modře kvetoucích kultivarů Iris 

sibirica bylo umístěno do skleněné laboratorní nádoby a bylo k nim přidáno 3,6 l destilované 

vody. Po důkladném promíchání byla směs vařená 30 minut. Po převaření jsme nechali 

barvící roztok pozvolna vychladnout při pokojové teplotě na cca 30 °C. Zchladlý roztok jsme 

přefiltrovali nejdříve přes hrubé síto, a následně pak přes filtrační papír, aby se z barvící lázně 

odstranili všechny zbytky z použitého rostlinného materiálu. Pro jednotlivé pokusné varianty 

byl následně použit pouze filtrovaný barvící roztok. 

V pokusu byl použit jako kontrola čistý, neupravovaný filtrovaný barvící roztok a jako 

jednotlivé varianty čistý roztok s použitím úpravy látky (látka máchaná v roztoku sody, soli, 

octa a Sava) a upravené látka spolu s přidáním další složky do filtrovaného barvícího roztoku. 

Do roztoku bylo přidáno, pro látku máchanou v sodě - 12 g sody, pro látku máchanou v soli - 

12 g soli, pro látku máchanou v octu - 23 ml octa a pro látku máchanou v Savu - 23 ml Sava. 

Tímto bylo změněno pH barvících roztoků a byla tak získána širší škála barev. 

U barvení za studena (louhování), byly vzorky látky máchány ve vychladlém přefiltrovaném 

barvícím roztoku (čistém i s přídatnými látkami). Pro každou variantu byly použity dva kusy 

látky, přičemž jeden kus byl ponechán v roztoku 30 a druhý 60 minut. U varianty barvení 

varem byly vzorky látky vařeny po dobu 30 a 60 minut ve filtrovaném barvícím roztoku. 

Spolu tak bylo v pokusu obarveno celkem 36 vzorků látky.  
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Po uplynutí časového úseku (30 a 60 minut) byly vzorky vyjmuty z barvící lázně, vymáchány 

v čisté destilované vodě a vyždímány. Ihned po obarvení byly pořízeny srovnávací fotografie 

porovnávající každý vzorek s kontrolou a vzorky ze shodného roztoku, ale s rozdílným časem 

působení. Následně byly vzorky vysušeny při pokojové teplotě a byla změřena jejich barva 

pomocí RHS barevné škály. Pokusné barvení se uskutečnilo v jediném dnu a získané barvy 

vzorků byly měřeny 19. 6. 2014. Změřené vzorky byly uskladněny v papírových pytlících s 

označením jednotlivých variant a za nepřístupu slunečního světla skladovány na suchém místě 

při pokojové teplotě. Druhé měření, pro určení rychlosti degradace barvy bylo provedeno po 

šedesáti dnech (19. 8. 2014) a třetí po sto osmdesáti dnech (19. 12. 2014). Pro hodnocení 

získaných barev byla použita barevná škála Royal Horticulture Society (dále jen RHS škála) 

z roku 2006 s 884 barvami. 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené barvy jednotlivých barvených vzorků. Z tabulky 

je jasně patrné, že už po 60 dnech dochází k výrazné degradaci barev a u všech vzorků 

dochází k velkému posunu v barevném spektru vzorku. Tato degradace se pak ve druhém 

měření zastavuje a vzorky už dále neblednou.  

Tabulka 1.: Výsledky hodnocení pomoci RHS barevné škály po 24 hodinách, 60 a 180 dnech 

 Hodnota RHS 24 h po 

obarvení 

Hodnota RHS 60 dní po 

obarvení 

Hodnota RHS 180 dní po 

obarvení 

Vzorek barvený 30 minut 

K/3 100 D light violet blue 155 B white 155 B white 

1/3 145 C light green 24 D orange 24 D orange 

2/3 97 C light violet blue 16 D light yellow 16 D light yellow 

3/3 115 D grey blue 4 D light yellow 4 D light yellow 

4/3 123 D light blue green 27 B orange pink 27 B orange pink 

5/3 142 A green 29 C orange pink 29 C orange pink 

6/3 97C light violet blue 163 D light yellow 

brown 

163 D light yellow brown 

7/3 91 C light violet blue 50 D light red pink 50 D light red pink 

8/3 4 D light yellow 155 A white 155 A white 

9/3 123 D light blue green 157 B grey 157 B grey 
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10/3 4 D light yellow 27 B orange pink 27 B orange pink 

11/3 112 D light green blue NN 155 D white NN155 D white 

12/3 97 D light violet blue 27 D orange pink 27 D orange pink 

13/3 142 D light green 157 D white 157 D white 

14/3 163 C light yellow 

brown 

167 D yellow brown 167 D yellow brown 

15/3 130 D blue green 159 B light yellow brown 159 C light yellow brown 

16/3 91 D light violet blue 49 D red pink 49 D red pink 

17/3 155 D white 158 D light yellow 

brown 

158 D light yellow brown 

Vzorek barvený 60 minut 

K/6 97 C light violet blue 155 A white 155 C white 

1/6 142 C light green 24 C orange 24 C orange 

2/6 97 C light violet blue 15 D light yellow 15 D light yellow 

3/6 97 B light violet blue 5 D light yellow 5 D light yellow 

4/6 121 D light green blue 27 A orange pink 27 A orange pink 

5/6 134 A dark green 28 D orange 28 D orange 

6/6 101 D light blue 164 D light yellow 

brown 

164 D light yellow brown 

7/6 85 C light blue violet 51 D red pink 51 D red pink 

8/6 4 D light yellow 155 B white 155 B white 

9/6 124 D light blue green 157 A grey 157 A grey 

10/6 150 D yellow green 33D orange pink 33D orange pink 

11/6 123 D light blue green 156 B grey 156 B grey 

12/6 97 C light violet blue 27 B orange pink 27 C orange pink 

13/6 138 D light green 157 B grey 157 B grey 

14/6 163 A yellow brown 167 B yellow brown 167 B yellow brown 

15/6 129 C blue green 158 A light yellow 

brown 

158 A light yellow brown 

16/6 97 D light violet blue 49 C red pink 49 C red pink 

17/6 158 C light yellow 

brown 

161 A light yellow 

brown 

161 A light yellow brown 
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Odborná literatura uvádí jen několik kosatcových druhů, které mohou být užity jako rostliny 

barvířské. Jedním z nich je Iris pseudacorus L. Jeho oddenek, je zmiňován jako zdroj černé 

barvy (ALLEN a HAFIELD, 2004). OZTURK a kol. (2013) ve své práci uvádí mezi 

rostlinami léčivými a zároveň barvířskými Iris germanica L., Iris paradoxa Steven a Iris 

iberica Hoffm. ssp, elegantisima (Sosn.) Takht. & Fedorov. Z historického hlediska byly 

používány čtyři pigmenty, které bylo možné získat z kosatců. Byl to zelený Catasol, modré 

barvivo známé pod názvem Iris Blue (kosatcová modrá), zelené barvivo s názvem Iris Green 

(kosatcová zelená) a žluté barvivo Magniferin (EASTAUGH a kol., 2008). 

Velké množství autorů (FRANĚK, 1926, CANNON a CANNON, 2003, BIDLOVÁ, 2004, 

KRIŠTŮFEK a kol., 2011) uvádí ve svých publikacích metodiky a recepty k přípravě 

barvících lázní pro barvení látek. Rozdíl v metodice je většinou v použité teplotě barvící 

lázně, u některých autorů je doporučená teplota 85 °C jinde je to 100 °C. Další nejčastější 

rozpor je pak v délce, kterou má barvená textilie v lázni strávit. Tady existuje velká variabilita 

od 30 minut přes 60 minut až po 90 či 120 minut. Výsledky našeho pokusu prokázaly, že jen 

minimální rozdíl ve výsledné barvě při použití teplé a studené barvící lázně, ale výrazný 

rozdíl vzhledem k času louhování látky v lázni.  

Vzhledem k použití květů pouze modrých kosatců byly očekávány výsledné barvy vzorků ve 

škále modrá případně zelená tak, jak je uvádí výše zmiňovaná literatura. Přidáním přídavných 

látek (Savo, soda, sůl, ocet) bylo změněno pH barvících lázní a došlo tak ve výsledcích k 

barveným změnám. O změně barvící lázně a výsledku barvení, po přidání sody (zásadité pH 

barvícího roztoku) mluví BIDLOVÁ (2005) a změnu barvy lázně změnu pH uvádí i 

THOMSON (1994). 

Dle výsledků našeho pokusu, který probíhal bez použití mořidel, je patrné, že jasné barvy 

mohou být získány i bez přítomnosti kovových solí v barvícím roztoku. Avšak stabilita barev 

se ukázala jako velice nedostačující a bylo by dobré v pokusech pokračovat a otestovat vliv 

kovových solí na stabilitu takto získaných barev. GRIMMICHOVÁ (2012) sice hovoří o 

fixaci barev pomocí octa, avšak tuto informaci výsledky našeho pokusu vyvracejí, protože i u 

barvících lázní s přidaným octem došlo k výrazné degradaci barev po 180 dnech. 

Ze získaných výsledků tedy vyplývá, že květy kosatců jsou perspektivní barvířskou 

surovinou, která poskytuje široké spektrum barev, ale její stabilita musí být posílena použitím 

stabilizátorů (mořidel) na bázi kovových solí. 
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PEDOLOGICKO - GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA PÔVODNÉHO 

STANOVIŠŤA XEROTERMNÝCH TRVALIEK V PRÍRODNEJ REZERVÁCII 

SEDLISKÁ 

Juraj CHLPÍK, Juraj MAJZLÍK 

Katedra pedológie a geológie, FAPZ SPU v Nitre 

ABSTRACT 

The thesis describes the geological and soil conditions of the selected unit xerothermic 

vegetation occurring in the Sedliska Nature Reserve, southern part of Povazsky Inovec 

Mountain. The work assesses the impact of lithological - of soil conditions on the 

representation of selected species of flora xerothermic, occurring in this area. Parent materials 

in the study area are Jurassic and dolomitic limestone. A soil type is Rendzic Leptosols. On 

the specified area were identified pulsatilla meadow and occurrence of 362 species and 

subspecies of xerothermic flora. All plant species growing in this area are adapted to extreme 

conditions by different modifications of own habit.  

Key words: Rendzic Leptosols, calcareous parent materials, xerotherm plants 

CIEĽ 

Cieľom práce bolo charakterizovať geologické a pedologické podmienky xerotermných 

trvaliek v Prírodnej rezervácii Sedliská - v lokalite „Poniklecová lúčka“, ktorá sa nachádza  na 

najjužnejšom výbežku Považského Inovca. Charakter a zastúpenie jednotlivých rastlinných 

druhov je priamo závislý na kvalite materiálu, z ktorého vyrastá (PASEČNÝ, 2003). Je preto 

zrejmé, že sa kvalita litosferického a pôdneho materiálu premietne v rastlinnom pokryve danej 

lokality.  

METÓDY 

V skúmanej lokalite boli umiestnené dve sondy, v ktorých boli popísané morfologické znaky 

pôdneho profilu a odobrané vzorky pôdy z humusových horizontov. Pre naplnenie 

stanovených cieľov boli v jednotlivých pôdnych vzorkách stanovené  nasledovné parametre 

mechanických a chemických vlastností (KOLEKTÍV, 2011): 

 zrnitostné zloženie - pipetovacou metódou,  



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

111 
 

 pôdna reakcia (pH/H2O a pH/KCl) -  potenciometricky,  

 obsah uhličitanov  - objemovou metódou, 

 oxidovateľný uhlík (Cox) - Tjurinovou metódou,  

 obsah humusu (Hm), podľa rovnice Hm = Cox . 1,724,  

 kvalita humusu – pomer HK : FK - skupinové zloženie humusových látok metódou 

Kononovej – Beľčikovej, 

 hlavné ukazovatele sorpčnej schopnosti pôdy – S – suma výmenných bázických 

katiónov – titračne Kappenovou metódou, H – hydrolytická kyslosť – titračne, T – 

celková sorpčná kapacita – výpočtom T = S + H, V – stupeň nasýtenia sorpčného 

komplexu bázickými katiónmi -  výpočtom V = S/T . 100 (%). 

V nadväznosti na hodnoty analyzovaných parametrov boli vyslovené predpoklady 

o vzájomnom vzťahu flóry a pôdneho pokryvu na sledovanom území.  

VÝSLEDKY  

V lokalite označenej ako „južnejšia“ bola vytvoreným pôdnym subtypom rendzina 

kambizemná (RAk), ktorej pôdny profil bol hlbší a zvetranejší, a preto bolo možné popísať aj 

hlbšie časti pôdneho profilu a zároveň z nich odobrať vzorky pôdy na analýzy. 

V lokalite označenej ako „severnejšia“ bola vytvoreným pôdnym subtypom rendzina 

litozemná (RAq), ktorej pôdny profil bol plytký, a preto boli z tejto sondy odobraté vzorky 

pôdy pre stanovenie analytických vlastností iba z humusového horizontu.  

Tab.č.  1  Stratigrafia pôdneho profilu -  Rendzina kambizemná (RAk) – „južnejšia“ 

Horizont Hĺbka (m) Morfogenetické znaky pôdneho profilu 

Amc 0,0 – 0,20 
hnedý (10 YR 4/6), navlhnutý, hrudkovitej štruktúry, hlinitý, kyprej 
až drobivej konzistencie, karbonáty do 5 %, slabo prekorenený, 
stredne skeletovitý 

(Bv)Cc 0,21 – 0,51 
svetlo-šedý (10 YR 7/1), škvrny Fe 3+ v objeme cca 30 %, navlhnutý, 
nezreteľnej až zrnitej štruktúry, silne skeletovitý, uľahnutej konzi-
stencie, karbonáty do 5 % 

Rc 0,82 - tmavo-žlto-oranžový (10 YR 7/2), pôdotvorný substrát sú vápence a 
prímes dolomitických vápencov 

Amc – humusový horizont molický karbonátový, (Bv) – kambický horizont, Cc – karbonátový 

pôdotvorný substrát, Rc – kompaktná materská hornina karbonátová 
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Tab. č. 2 Stratigrafia pôdneho profilu - Rendzina litozemná (RAq) – „severnejšia”  

Horizont Hĺbka (m) Morfogenetické znaky pôdneho profilu 

Amc 0,0 – 0,16 
hnedý (10 YR 4/6), navlhnutý, hrudkovitej štruktúry, hlinitý, kyprej 
až drobivej konzistencie, karbonáty viac ako 5 %, slabo prekore-
nený, stredne skeletovitý 

Rc 0,17 - tmavo-žlto-oranžový (10 YR 7/2), pôdotvorný substrát sú vápence 
Amc – humusový horizont molický karbonátový, Rc – kompaktná materská hornina karbonátová 

V profile sondy, umiestnenej južnejšie, sú zreteľné znaky vnútroprofilového zvetrávania 

v podobe škvŕn oxidovaného Fe3+ v zastúpení okolo 30 %. Táto skutočnosť je charakteristická 

pre vytváranie kambického horizontu (Bv), typického pre pôdotvorný proces vnútroprofilové 

zvetrávanie, a preto vytvorený pôdny predstaviteľ klasifikujeme ako rendzinu kambizemnú 

(KOLEKTÍV, 2014). Substrátom sú tmavo - žlté, až šedé vápence s prímesou dolomitických 

vápencov (MAGLOCKÝ, 1979). 

Profil pôdy v druhej sonde, umiestnenej severnejšie, je oveľa plytší. Táto lokalita je 

charakteristická vystúpením pôvodných materiálov až na povrch, čo môže byť spôsobené 

intenzívnejšou eróziou v tejto časti územia.  Vzhľadom na plytkosť povrchového humusového 

horizontu a nástup pevnej súvislej materskej horniny v hĺbke od 17 – 18 cm klasifikujeme 

tento vytvorený pôdny predstaviteľ ako rendzinu litozemnú (KOLEKTÍV, 2014). Substrátom 

sú tmavo - žlté, až šedé vápence (LAPIN a kol., 2002). 

Tab. č. 3  Zrnitostné zloženie sledovaných pôdnych subtypov  

Pôdny 
subtyp 

Diagnostický 
horizont 

Zrnitostné frakcie (mm) v % 
< 0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 0,05-0,25 > 0,25 
1. frakcia 2. frakcia 3. frakcia 4. frakcia 5. frakcia 

 
RAk 

Amc 2,82 1,25 7,42 40,41 48,10 
(Bv)Cc x x x x x 

RAq Amc 7,49 2,62 2,50 43,28 44,11 
(frakcie: < 0,001  mm - íl, 0,001-0,01 mm -  jemný a stredný prach, 0,01-0,05  mm -  hrubý prach, 

0,05-0,25 mm  -  jemný piesok, > 0,25 mm  -  stredný piesok) 

U rendziny kambizemnej je zvetrávanie pôvodného materiálu obtiažnejšie, nakoľko je 

vytváraná z dolomitov a tieto zvetrávajú fyzikálnym spôsobom na úlomky podstatne väčšieho 

charakteru. Naproti tomu, u rendziny litozemnej, ktorá vzniká na vápencoch, je zastúpenie 

skeletu a piesočnatých častíc nižšie v dôsledku prevahy chemického zvetrávania vápenca. 

V dôsledku uvedeného charakterizujeme rendzinu litozemnú v humusovom horizonte ako 

hlinito - piesočnatú (obsah frakcie < 0,01 mm je v rozpätí 10 – 20 %). Pôdotvorný substrát sú 
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kompaktné vápence. Rendzina kambizemná je  v humusovom horizonte piesočnatá (obsah 

frakcie < 0,01 mm je v rozpätí 0 – 10 %). Obohatený kambický (Bv)Cc horizont 

nehodnotíme, nakoľko vizuálne posúdenie obsahu skeletu predstavuje viac ako 50 %.  

V oboch pôdnych profiloch je mimoriadne nízke zastúpenie najdôležitejšej frakcie – frakcie 

prachu (veľkosť častíc 0,01 – 0,05 mm). Naopak vysoké zastúpenie piesočnatej frakcie 

(častice o rozmeroch 0,05 – 2,0 mm) spôsobuje, že pôda je mimoriadne priepustná pre vodu, 

extrémne suchá  a rastliny na takomto stanovišti sa musia s danými hydrologickými 

podmienkami vyrovnať. 

Tabuľka č. 4 : Ukazovatele pôdnej reakcie, parametrov humusu a obsahu karbonátov 

Pôdny 
subtyp 

Diagnostický 
horizont  

pH CaCO3 
% 

Cox 
% 

Hm 
% 

HK : FK 
H2O KCl 

 
RAk 

Amc 6,75 6,52 4,50 3,57 6,15 1,34 

(Bv)Cc 6,65 6,45 4,10 0,64 1,10 1,04 
RAq Amc 6,95 6,80 7,30 6,39 11,01 1,66 

(pH/H2O  -  aktívna pôdna reakcia,  pH/KCl  -  výmenná pôdna reakcia, CaCO3    -  obsah karbonátov,  

Cox  -  obsah organického uhlíka, Hm -  obsah humusu, HK/FK  -  pomer humínových kyselín 

a fulvokyselín) 

U oboch pôdnych subtypov charakterizujeme aktívnu pôdnu reakciu (pH/H2O) ako neutrálnu 

(hodnoty pH sa pohybujú v intervale 6,5 do 7,2 jednotiek pH). Výmenná pôdna reakcia 

(pH/KCl) je taktiež neutrálna, aj keď v pôdnom subtype rendzina litozemná je na rozhraní 

slabo kyslej a neutrálnej hodnoty. Zistené hodnoty pôdnych reakcií sú výsledkom spôsobu 

vzniku daného pôdneho predstaviteľa. Rendzina sa vyvíja z pôvodných karbonátových 

hornín, a preto sa v celom pôdnom profile akumulujú uhličitany.  

V prípade rendziny kambizemnej (RAk) je obsah uhličitanov o niečo nižší, nakoľko tento 

pôdny subtyp vzniká aj na vrstevnatých svahovinách  s cudzou eolickou prímesou. 

Intenzívnejším zvetrávaním a častejšou vodnou eróziou prichádza k splavovaniu karbonátov 

do nižších vrstiev a tým k čiastočnému ochudobňovaniu pôdneho profilu o túto zložku. 

Obsah organického uhlíka a humusu je v povrchových častiach oboch sledovaných lokalít 

veľmi vysoký (obsah humusu nad 5 %). Vysoké zastúpenie bázických katiónov v materských 

horninách, najmä vápnika a horčíka, pôsobí stabilizujúco na humusové látky vznikajúce 

z rozkladajúcej  sa organickej hmoty, s ktorou vytvára organominerálne komplexy (ZAUJEC 

a kol., 2009).  
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Na základe uvedeného by bolo možné očakávať v pôdach veľmi nízky obsah humusu, ktorý 

by bol veľmi nízkej kvality. V tomto prípade však prichádza k stabilizácii organickej hmoty 

(a humusu) v dôsledku prítomnosti katiónov Ca2+, čo sa prejaví nielen v jeho zvýšenom 

obsahu, ale aj vo zvýšenej kvalite. 

Humus v profile rendziny kambizemnej (RAk) hodnotíme ako fulvátovo-humátový typ hu-

musu (vzájomný pomer HK : FK je v rozpätí 1,0 – 1,5), humus v povrchovej časti rendziny 

litozemnej (RAq) hodnotíme ako humátový typ humusu (vzájomný pomer HK : FK je > 1,5).  

Tabuľka č. 5 : ukazovatele sorpčnej schopnosti pôdy 

Pôdny 
subtyp 

Diagnostický 
horizont  

mmol.kg-1 % 
V S Ha T 

 
RAk 

Amc 499,36 4,12 503,48 99,18 
(Bv)Cc 480,00 5,08 485,08 98,95 

RAq Amc 496,84 3,12 499,96 99,38 

(S  - suma výmenných bázických katiónov, Ha  - hydrolytická acidita, T  - celková sorpčná kapacita, V    

- stupeň nasýtenia sorpčného komplexu) 

Z výsledkov vyplýva, že hodnoty hydrolytickej acidity (Ha) hodnotíme ako  mierne  (hodnoty 

Ha v intervale 2,9 – 6,2 mmol.kg-1) a hodnoty celkovej katiónovej sorpčnej kapacity T  ako 

veľmi vysoké (hodnoty T > 300 mmol.kg-1).  

Stupeň nasýtenia sorpčného komplexu je v celom pôdnom profile plne nasýtený (hodnoty 

parametra V  > 90 %). Takéto vysoké hodnoty sú spôsobené zastúpením katiónov Ca a Mg 

v pôvodných zvetrávaných horninách, ktoré zostávajú v pôdnych profiloch aj po rozpade 

materských hornín (HANES, 1999). 

Pre celú lokalitu je charakteristické xerotermné spoločenstvo rastlinných druhov, najmä 

jednotlivých druhov poniklecov Pulsatilla pratensis ssp. nigricans, Pulsatilla vulgaris ssp. 

grandis.. Vysoká skeletovitosť a mimoriadne kyprý pôdny profil je tiež prekážkou 

zakoreňovania a upevnenia rastlín, a preto sa jednotlivé druhy musia vyrovnať aj s touto 

okolnosťou (VALENČÍK, 1968). Tento profil dokážu osídliť iba rastlinné druhy 

xerotermného spoločenstva, ktoré sa dokážu prispôsobiť akýmto náročným podmienkam. 

Daná lokalita je preto typická hojným zastúpením poniklecov, nakoľko táto rastlina sa dokáže 

špecifickým chovaním prispôsobiť extrémnejším, suchším podmienkam (DAVID, a kol., 

2007). Okrem spomínaných vzácnych poniklecov sme v skúmaných lokalitách identifikovali 

aj ďalšie druhy chránených rastlín : Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Colutea 

arborescens, Cornus mas, Dictamnus albus, Fraxinus ornus, Iris pumila, Jurinea mollis, 
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Lilium martagon, Orchis purpurea, Orchis militaris,  Vinca minor, Platanthera bifolia 

a Staphylea pinnata.    

ZÁVER 

Prírodná rezervácia Sedliská predstavuje významný prírodný celok s dôležitým výskytom 

xerotermného spoločenstva rastlín a obzvlášť poniklecov. Geologickým materiálom skúmanej 

oblasti sú jurské vápence a dolomitické vápence. Vytvorenými  pôdnymi subtypmi sú 

rendzina kambizemná (RAk) a rendzina litozemná (RAq). Kvalitatívne parametre 

mechanických vlastností hodnotia pôdne profily ako ľahké – piesočnaté a hlinito-piesočnaté 

pôdy.  Súčasne je pre daný pôdny pokryv charakteristická vysoká skeletovitosť profilu. 

Kvalitatívne parametre chemických vlastností pôdnych profilov dokumentujú špecifické, ale 

vhodné hodnoty ukazovateľov pôdnej reakcie, obsahu karbonátov, sorpčnej schopnosti pôdy 

a humusu. Mimoriadnou zvláštnosťou skúmanej lokality je poniklecová lúčka a výskyt 

ďalších 362 druhov a poddruhov prevažne xerotermných vyšších rastlín. Všetky rastlinné 

druhy, rastúce na danej lokalite, sú prispôsobené extrémnym stanovištným podmienkam 

rozličnými modifikáciami vlastného habitusu. 
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REŠTRIKČNÁ DIÉTA AKO PROSTRIEDOK PREVENCIE A LIEČBY OCHORENÍ 

Jaroslav JEDLIČKA, Štefan AILER 

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU Nitra 

ABSTRAKT 

Reštrikčná diéta vyjadruje prirodzený, fyziologický spôsob, ako pomôcť telu v odstraňovaní 

toxínov a nahromadených metabolitov, ktoré môžu zasahovať do kvality života človeka. 

V experimente s uplatňovaním 7 dňovej Reštrikčnej diéty a pravidelných pohybových aktivít, 

sme pracovali s 10 (desiatimi) probandmi (dobrovoľníkmi), trpiacimi ochoreniami pocitom 

studených nôh,  pálením záhy, dysmenoreou (bolestivý priebeh menzes), dnou (arthritis 

urica), hypercholesterolémiou, migrénou, artritídou a hypertenziou (vysokým krvným 

tlakom). Po absolvovaní Reštrikčnej diéty sa zdravotný a duševný stav všetkých skúmaných 

osôb významne zlepšil.  

Kľúčové slová: ovocie, zelenina, ochorenia, fytochemické látky, pohyb, diéta 

CIEĽ 

Cieľom nášho 7 dňového experimentu bolo, pomocou Reštrikčnej diéty ktorá sa 

zakladá na báze ovocných a zeleninových štiav, ryže a zemiakov, ale aj krátkou formou 

hladovky v trvaní 36 hodín, dospieť k zníženiu rizika ochorení testovaných osôb, s konečným 

efektom zlepšenia ich zdravotného stavu.  

MATERIÁL A METODIKA 

Charakteristika a podmienky výskumného súboru 

      Výskumný súbor predstavovalo 10 testovaných osôb, z toho 6 žien a 4 muži. 

Testované osoby boli vo veku od 24 rokov po 71 rokov a trpeli rôznymi problémami 

a ochoreniami. 

  Prvá testovaná osoba, žena, vek 24 rokov, učiteľka na základnej škole váha 57 kg, 

výška 169 cm, 2 krát do týždňa sa venovala pohybovej aktivite v posilňovni pri 2 hodinovom 

tréningu, neprekonala žiadne závažne ochorenia, trpela pocitom studených nôh. Druhá 

testovaná osoba, muž , vek 28 rokov , zamestnanie testovanie automobilových vozidiel, váha 
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87 kg, výška 189 cm, 3 krát do týždňa sa venoval cvičeniu v posilňovni a behu, neprekonal 

žiadne vážne ochorenia, trpel pálením záhy. Tretia testovaná osoba, žena, vek 25 rokov, 

študentka vysokej školy, váha 53 kg, výška 175 cm, 1 krát do týždňa cvičenie na 

trampolínach a 2 krát do týždňa cvičenie v posilňovni, trpela Dysmenorea (bolestivý priebeh 

menzes). Štvrtá testovaná osoba, muž, vek 71 rokov, dôchodca, váha 95 kg, výška 192 cm, 

venoval sa každodenným prechádzkam v trvaní dvoch hodín ráno aj poobede, trpel pálením 

záhy, Dnou (arthritis urica), Hypercholesterolémiou  (Vysoká hladina cholesterolu) a  

kolísavým krvným tlakom. Piata testovaná osoba, žena, vek 46 rokov, učiteľka na základnej 

škole, výška 170 cm, váha 60 kg, jej pohybovou aktivitou boli občasné prechádzky, trpela 

pocitom studených nôh a častými migrénami. Šiestym testovaným bol muž, vek 50 rokov, 

fyzicky namáhavo pracoval, váha 85 kg, výška 178 cm, venoval sa fyzicky namáhavej práci 

a občasným prechádzkam, trpel Dnou a Artritídou a bol po operácii bedrového kĺbu. Siedma 

testovaná osoba, žena, vek 53 rokov, vychovávateľka, váha 65 kg, výška 158 cm, nevenovala 

sa žiadnej väčšej pohybovej aktivite len občasným kratším prechádzkam, trpela 

Hypercholesterolémia (Vysoká hladina cholesterolu), častými migrénami a Hypertenziou 

(vysokým krvným tlakom). Testovanou osobou číslo 8 je muž, vek 53 rokov, vodič 

z povolania, váha 113 kg, výška 195 cm, nevenoval sa žiadnej pohybovej aktivite, trpel 

Hypercholesterolémia (Vysoká hladina cholesterolu), Hypertenziou (vysokým krvným 

tlakom), a nadváhou. Deviatou testovanou osobou bola žena, vek 40 rokov, upratovačka, 

výška 164 cm, váha 72 kg, venovala sa občasným dlhším prechádzkam a rekreačnej turistike, 

mala operovanú štítnu žľazu a užíva doživotne liek Euthyrox, Hypertenziou (vysokým 

krvným tlakom) vysokým cholesterolom. Desiata testovaná osoba,   žena, vek 23 rokov, 

študentka, váha 66 kg, výška 156 cm, nevenovala sa žiadnej aktivite len občasnej návšteve 

posilňovne, raz za 2 týždne trpela bolestivým priebehom menzes. 

Reštrikčná diéta: 

  Čas trvania experimentu bol 7 dní. Po ukončení experimentu stály kontakt 

s testovanými osobami a následné  sledovanie ich zdravotného stavu, hlavne tých osôb, 

u ktorých trvanie detoxikačnej diéty nebolo dostačujúce na „úplné“ vyzdravenie, návrat 

k optimálnym fyziologickým hodnotám. 

Použité potraviny a ich úprava 

- Zemiaky varené v šupke, ryža naturál. 

- Zeleninové šťavy:                    -    mrkva (vždy cca 2/3 objemu šťavy) 
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- petržlen 

- čierna reďkovka 

- cvikla 

- kapusta 

- brokolica 

- zeler 

- čakanka (endívia) 

- bylinková tinktúra (kvapalný výťažok z bylín) 

Ovocné šťavy z druhov ovocia:                -     jablká 

- hrušky 

- citróny 

- grapefruity 

Zeleninový vývar:           -     zmes zeleniny 

Bylinky ako ingrediencie:               dochucovanie zemiakov a ryže (bylinkové  

koreniny (aníz, bazalka pravá, cesnak kuchynský, 

majorán záhradný, mäta pieporná, muškátový orech, 

oregano, rozmarín, saturejka, šafrán, tymian). 

Dva dni pred príchodom osoby jedli len ľahké bezmäsité jedlá! 

Každý deň doobeda a poobede prechádzka v teréne 1 a ½ hodiny. Osoby absolvovali 

prechádzky aj v čase hladovky.  

 Všetky testované osoby si denne písomne zaznamenávali všetky prebiehajúce 

kognitívne a somatické zmeny v ich organizme, ktoré sme nakoniec vyhodnotili 

Režimové opatrenia počas 7 dní reštrikčnej diéty 

- 1. -  3. deň - znižovanie energetického príjmu potravy za účelom prípravy  

   organizmu na hladovku.  

- 4. -  5. deň do 12, 00 hod. - hladovka (36 hodín). 

- 5. deň od 12, 30 hod. - zvyšovanie energetického príjmu potravy za účelom návratu 

   k normálnemu stravovaniu, tak ako v 3. deň od obeda. 

- 6. deň tak ako 2. deň. 

- 7. deň tak ako 1. deň do 18,00 hod. 

1. deň  8,00 hod. - Zeleninová šťava (2 - 3 dcl.) 

  8,30 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           10,20 hod. - Ovocná šťava (2 dcl.)  
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           12,00 hod. - Obed (3 zemiaky varené v šupke individuálne dochutené  

                                          bylinkovými koreninami, zeleninový šalát, zeleninový vývar. 

           12,30 hod. - poobedňajší odpočinok  

           14,00 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           15,45 hod. - zeleninová šťava (2 dcl.) 

           18,00 hod. - 2 dcl. červeného vína. 

           21,00 hod. – Večierka, spánok 

2. deň  8,00 hod. - Zeleninová šťava (2 - 3 dcl.) 

  8,30 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           10,20 hod. - Ovocná šťava (2 dcl.)  

           12,00 hod. - Obed (ryža individuálne dochutená bylinkovými koreninami,  

                                          zeleninový šalát, zeleninový vývar). 

           12,30 hod. - poobedňajší odpočinok  

           14,00 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           15,45 hod. - zeleninová šťava (2 dcl) 

           18,00 hod. - 2 dcl. červeného vína. 

           21,00 hod. – Večierka, spánok 

3. deň  8,00 hod. - Zeleninová šťava (2 - 3 dcl.) 

  8,30 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           10,20 hod. - Ovocná šťava (2 dcl.)  

           12,00 hod. - Obed (zeleninový šalát individuálne dochutený bylinkovými 

                                          koreninami, zeleninový šalát, zeleninový vývar. 

           12,30 hod. - poobedňajší odpočinok  

           14,00 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           15,45 hod. - zeleninová šťava (2 dcl.) 

           18,00 hod. - 2 dcl. červeného vína. 

           21,00 hod. - Večierka, spánok 

4. deň - Hladovka (pitie vody podľa individuálnej potreby)   

  8,30 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny  

             14,00 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

5. deň-  Pokračovanie hladovky 

    8,30 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           12,30 hod. - Obed (zeleninový šalát individuálne dochutený  



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

121 
 

                              bylinkovými koreninami, zeleninový šalát, zeleninový vývar). 

          14,00 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           15,45 hod. - zeleninová šťava (2 dcl.) 

           18,00 hod. - 2 dcl. červeného vína. 

           21,00 hod. - Večierka, spánok 

6. deň  8,00 hod. - Zeleninová šťava (2 - 3 dcl.) 

  8,30 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           10,20 hod. - Ovocná šťava (2 dcl.)  

           12,00 hod. - Obed (ryža individuálne dochutená bylinkovými koreninami,  

                                          zeleninový šalát, zeleninový vývar). 

           12,30 hod. - poobedňajší odpočinok  

           14,00 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           15,45 hod. - zeleninová šťava (2 dcl.) 

           18,00 hod. – 2 dcl. červeného vína. 

           21,00 hod. – Večierka, spánok 

7. deň  8,00 hod. - Zeleninová šťava (2 – 3 dcl.) 

  8,30 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           10,20 hod. - Ovocná šťava (2 dcl.)  

           12,00 hod. - Obed (3 zemiaky varené v šupke individuálne dochutené  

                                          bylinkovými koreninami, zeleninový šalát, zeleninový vývar. 

           12,30 hod. - poobedňajší odpočinok  

           14,00 hod. - Prechádzka 1 a ½ hodiny 

           15,45 hod. - zeleninová šťava (2 dcl.) 

           18,00 hod. – 2 dcl červeného vína. 

 
 Pitný režim uplatňovali všetci individuálne podľa potreby, pričom mali k dispozícii na 

výber vodu z vodovodu alebo zelený nesladený čaj (okrem hladovky, kedy pili iba vodu 

z vodovodu). Všetky testované osoby absolvovali experiment dobrovoľne, v snahe zbaviť sa 

dlhodobo pretrvávajúcich ochorení a ťažkostí. Počas celého experimentu sme boli v kontakte 

s lekárom, ktorý bol ochotný kedykoľvek zasiahnuť, v prípade zhoršenia zdravotného stavu 

osôb. 

 Zmeny stavu organizmu počas reštrikčnej diéty, 36 hodinovej hladovky 

a bezprostredne po ukončení experimentu sme zisťovali: 
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-  zmeny hladiny cukru v krvi    - glukomerom G-423 

- zmeny tlaku krvi     - tlakomerom Beurer BM 65 

- zmeny hmotnosti     - osobnou váhou 

- zmeny hladín cholesterolu    - biochemickým vyšetrením krvi v  

          laboratóriu (Medicínske laboratórium                                                                                                                              

                                                                                      Žilina) 

- BMI (index telesnej hmotnosti)   - výpočtom: hmotnosť/výška (v m²) 

- zmeny subjektívneho prejavu bolesti  - na základe vlastných pocitov  

         jednotlivých osôb 

Metódy spracovania údajov: 

  Po odobratí vzoriek krvi a moču pred a po absolvovaní Reštrikčnej diéty, tieto boli 

vyhodnotené v certifikovanom laboratóriu. 

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Tabuľka 1 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č.1 

 
1. testovaná 
osoba, žena 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 5,41 4,92 0,49 Výborné 

Cholesterol 5, 35 4, 69 0,66 Výborné 

Tabuľka 2 Pocit studených nôh pred a po diéte 

1. testovaná 
osoba, žena 

Pocit 
studených 

nôh 

Pred Po 
Subjektívne pocity 

po reštrikčnej 
diéte 

Pocit chladu aj 
v teplom 
prostredí 

Pocit chladu 
ustúpil Výborné 

Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. deň pociťovala 

pocity sucha v ústach. 2. deň škvŕkanie v brušnej dutine, málo energie, a pocit chladu . 3. deň 

bolesť hlavy a točenie. 4. deň počas hladovky sa to začalo zlepšovať, 5. a 6. deň už ustúpila 

bolesť hlavy a testovaná osoba sa cítila fajn. Na 7. deň a po skončení diéty jej nič nešlo na 

chuť , mala menší pocit hladu. Osoba veľmi dlho trpela „pocitom studených nôh“ v domácom 

prostredí jej neustále bola zima aj napriek používaniu hrubých ponožiek, ktoré nosila aj počas 
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nočného spánku, na konci očisty, teda siedmy deň tento pocit zmizol a  začala pociťovať 

príjemný pocit tepla celého organizmu. Aj po mesiaci od skončenia reštrikčnej diéty osoba 

nepociťovala pocit studených nôh. 

Tabuľka 3 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č.2 

 
2. testovaná 
osoba, muž 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 4,30 3,95 0,35 Výborné 
Cholesterol 4, 74 4, 42 0,32 Výborné 

Tabuľka 4 Pálenie záhy pred a po diéte  

2. testovaná 
osoba, muž 

Pálenie 
záhy 

Pred Po 
Subjektívne pocity 

po reštrikčnej 
diéte 

Pocit chladu aj 
v teplom prostredí 

Pocit chladu 
ustúpil Výborné 

 Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. deň pociťoval 

neustály smäd aj napriek dostatočnému pitnému režimu. 2. deň škvŕkanie v brušnej dutine, 

málo energie, a únavu . 3. a 4. deň bolesť hlavy, malátnosť pri dlhšej chôdzi aj chôdzi po 

schodoch rýchla únava a vyčerpanie, čo predtým nebolo bežné. 5. a 6. deň už ustúpila 

neustála únava a testovaná osoba sa cítila oveľa lepšie . Na 7. deň mierny pocit hladu a chuť 

na sladké. Testovaná osoba mal a problém s pálením záhy s no už v druhý deň diéty 

nepociťovala nepríjemný pocit pálenia záhy, s jeho sprievodnými pocitmi. Celý čas 

experimentu prežila bez akýchkoľvek metabolických problémov. Po každom jedle pociťovali 

príjemný telesný komfort bez záťaže. 

Tabuľka 5 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 3 

 

3. testovaná 

osoba, žena 

Analyty v 

sére 

Hodnoty pred 

diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 

diéte (mmol/l) 

Rozdiel 

hodnôt 

Subjektívne 

pocity 

Glukóza 4,95 4,71 0,24 Výborné 

Cholesterol 5,20 4,28 0,92 Výborné 
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Tabuľka 6  Dysmenorea pred, počas a po diéte 

3. testovaná 
osoba, žena 

Dysmenorea 
(bolestivý 
priebeh 
menzes) 

Pred 

Subjektívne pocity 
v čase 1. menzes 
po reštrikčnej 

diéte 

Subjektívne pocity 
po reštrikčnej 

diéte 

Silné bolesti Bez bolestí Výborné 

Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. a 2. deň a škvŕkanie 

v brušnej dutine, neustály pocit smädu a suchá pokožka pier. 3. deň mierne točenie hlavy 

a únava počas celého dňa, vylučovanie hlienov. 4. deň počas hladovky zvýšená únava. 5 . deň 

po hladovke škŕkanie v bruchu prestalo, hlad ustúpil . 6. a 7. deň spozorovala biely povlak 

v ústach na jazyku. Testovaná osoba trpela bolestivou menštruáciou, bolesti boli tak silné že 

musela navštevovať lekára, ktorý jej dával injekcie proti bolesti. Po dokončení reštrikčnej 

diéte u tejto osoby, sme zistili po nástupe 1. podetoxikačného cyklu menzes, že osoba 

nepociťovala žiadne z predchádzajúcich sprievodných príznakov, už pár dní pred menzes. 

Jeho priebeh bol pokojný, bez bolesti aj počas obdobia spánku. Nemusela navštíviť lekára ani 

užiť lieky proti bolesti. Nič jej nepripomínalo predchádzajúci stav organizmu v čase menzes. 

Tabuľka 7 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 4 

 
4. testovaná 
osoba, muž 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 5,15 4,87 0,28 Výborné 

Cholesterol 5, 23 4,80 0,43 Výborné 

Tabuľka 8 Dna pred a po diéte 

 
 

4. testovaná 
osoba, muž 

Ochorenie Pred Po 

Subjektívne 
pocity po 

reštrikčnej 
diéte 

Dna 
(arthritis urica) 

Bolesť v kĺboch 
prstov nôh 

Bez 
subjektívneho 
pocitu bolesti 

Výborné 

 Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. a 2. deň pociťovala 

pocity hladu a škvŕkanie v brušnej dutine. 3. deň bolesť brucha a pocity chladu. 4. deň počas 

hladovky pocit smädu. 5 . deň po hladovke veľmi dobré pocity, hlad ustúpil 6. a 7. deň úplne 

v norme. Osoba trpela ochorením arthritis urica  už počas diéty a hlavne po diéte sa jej 
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výrazne zlepšil zdravotný stav na 4. deň reštrikčnej diéty, napriek tomu, že v prvé dva dni 

pociťovali zvýšené bolesti. Zlepšila sa jej aj funkčnosť kĺbov, pričom nepociťovali bolesť pri 

žiadnom pohybe ani úkone. Takisto osoba trpela  zvýšenou hladinou cholesterolu. Hladinu si 

osoba dala zmerať do 2 dní po reštrikčnej diéte u svojho ošetrujúceho lekára. Hladina 

cholesterolu  bola pred diétou 6,68 mmol/l a po absolvovaní diéty mala hodnotu 6,12 mmol/l, 

čo bol pokles k lepšiemu o 0,56 mmol/l.  

Tabuľka 9 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 5 

 
5. testovaná 
osoba, žena 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 4,88 4,41 0,47 Výborné 

Cholesterol 5,37 5,02 0,35 Výborné 

Tabuľka 10 Pocit studených nôh a migréna pred a po diéte 

5. testovaná 
osoba, žena 

Pocit 
studených 

nôh 

Pred Po 
Subjektívne pocity 

po reštrikčnej 
diéte 

Pocit chladu aj 
v teplom 
prostredí 

Pocit chladu 
ustúpil Výborné 

Migréna Časté silné 
bolesti hlavy 

Bolesti ustúpili , 
a objavili sa len 

zriedka 
Výborné 

Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. deň pociťovala 

pocity sucha v ústach, neustály smäd aj napriek dostatočnému pitnému režimu. 2. deň 

škvŕkanie v brušnej dutine, málo energie, a pocit chladu . 3.a 4. deň počas hladovky sa to 

začalo zlepšovať, 5. a 6. deň sa bolesť hlavy opäť prejavila vo zvýšenej miere. Na 7. deň a po 

skončení diéty prestala mať chuť na sladké. Osoba dlho trpela „pocitom studených nôh“ 

v domácom prostredí jej neustále bola zima aj napriek používaniu hrubých ponožiek, ktoré 

nosila aj počas nočného spánku, na konci očisty, teda siedmy deň tento pocit zmizol a  začala 

pociťovať príjemný pocit tepla celého organizmu. Po skončení reštrikčnej diéty osoba 

nepociťovala pocit studených nôh. Pred diétou trpela veľmi častými migrénami, počas nej sa 

ešte objavili bolesti aj keď menšie no po skončení diéty migrény ustúpili a bolesti hlavy sa 

objavili len veľmi zriedka a veľmi slabé. 

 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

126 
 

Tabuľka 11 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 6 

 
6. testovaná 
osoba, muž 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 5,34 4,61 0,73 Výborné 
Cholesterol 5, 17 4,76 0,41 Výborné 

Tabuľka 12  Dna a artritída pred a po diéte 

6. testovaná 
osoba, muž 

 
Ochorenie 

 
Pred 

 
Po 

Subjektívne 
pocity po 

reštrikčnej 
diéte 

Dna 
(arthritis urica) 

Bolesť v kĺboch 
prstov nôh 

Bez 
subjektívneho 
pocitu bolesti 

Výborné 

Artritída Zápal pravého 
ramenného  kĺbu 

Bez pocitu 
bolesti Výborné 

  Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. deň pociťovala 

pocity neustály pocit hladu 2. deň pretrvávalo škvŕkanie v brušnej dutine a málo energie. 3. 

deň mierna únava. 4. deň počas hladovky sa objavila bolesť hlavy, 5. a 6. deň už ustúpila 

bolesť hlavy, no objavila sa hnačka. Na 7. deň už ustúpila , osoba pociťovala smäd. Trpela 

ochorením arthritis urica , po diéte sa výrazne zlepšil zdravotný stav  tejto osoby a  na 3. deň 

reštrikčnej diéty, napriek tomu, že v prvé dva dni pociťovali zintenzívnenie bolesti. Zlepšila 

sa jej  pohyblivosť a  funkčnosť kĺbov, pričom nepociťovala bolesť v žiadnej polohe.  osoba 

trpela aj artritídou . Po diéte bolesti výrazne ustúpili a zmiernili sa  pocity zápalového 

ochorenia kĺbov. Ochorenie ustupovalo výrazne od 3. dňa detoxikácie. Funkčnosť kĺbov sa 

takmer úplne obnovila. Pohyby vykonávali bez predtým sprievodných subjektívnych bolestí 

a to aj v statických polohách. 

Tabuľka 13 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 7 

7. testovaná 
osoba, žena 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 5,45 5,13 0,32 Výborné 

Cholesterol 6,44 5,72 0,72 Výborné 
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Tabuľka 14 Hypertenzia pred a po diéte 

7. testovaná 
osoba, žena 

Ochorenie Pred 
mm Hg 

Po 
mm Hg 

Subjektívne 
pocity po 

reštrikčnej diéte 
Hypertenzia 163/90 140/81 Výborné 

 Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. deň pociťovala 

pocity sucha v ústach, neustály smäd aj napriek dostatočnému pitnému režimu. 2. deň 

škvŕkanie v brušnej dutine a pocit chladu . 3. a 4. deň bolesť hlavy a točenie . 5. a 6. deň už 

ustúpila bolesť hlavy a testovaná osoba sa cítila oveľa lepšie. Na 7. deň a po skončení diéty 

mala menší pocit hladu, a zmenšila sa jej chuť na vyprážané jedlo .Osoba trpela 

hypercholesterolémiou. Testovaná osoba trpela aj migrénami , ktoré počas diéty pretrvávali 

no po skončení sa už neobjavili, a mierne bolesti boli len zriedkavo. Pred absolvovaním 

reštrikčnej diéty jej cholesterol dosahoval hodnotu 6,44 mmol/l a po absolvovaní reštrikčnej 

diéty, najneskôr do dvoch dní si cholesterol dala osoba zmerať u ošetrujúceho lekára a jej 

hodnota bola 5,72 mmol/l, takže sa zlepšila o 0,72. Taktiež trpela aj  hypertenziou (zvýšeným 

krvným tlakom), po diéte sme zaznamenali pokles vstupných nameraných, ktoré pozostávali 

z priemerov troch opakovaných meraní ráno po prebudení na lačno 3 dni pred diétou. 

Výstupné hodnoty sme získali ako priemerné hodnoty z troch meraní ráno na lačno 5. 6. a 7. 

deň detoxikácie.      

Tabuľka 15 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 8 

8. testovaná 
osoba, muž 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 5,38 4,87 0,51 Výborné 

Cholesterol 7, 18 6,40 0,78 Výborné 

Tabuľka 16 Nadváha a hypertenzia pred a po diéte 

8.testovaná 
osoba, muž 

Ochorenie *BMI* pred *BMI * po 
Subjektívne 

pocity po 
reštrikčnej diéte 

Nadváha 29,73 27,09 Výborné 
 

Ochorenie Pred 
mm Hg 

Po 
mm Hg 

Subjektívne 
pocity po 

reštrikčnej diéte 
Hypertenzia 149/91 140/82 Výborné 
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 Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. deň pociťovala 

pocity sucha v ústach, neustály smäd aj napriek dostatočnému pitnému režimu. 2. deň 

škvŕkanie v brušnej dutine, pocit chladu  a objavil sa biely povlak na jazyku. 3. deň sa 

dostavili bolesti brucha a hnačka. 4. deň počas hladovky sa to začalo zlepšovať, 5. a 6. deň už 

ustúpila bolesť hlavy a testovaná osoba sa cítila výborne. Na 7. deň a po skončení diéty jej nič 

nešlo na chuť , mala menší pocit hladu . Pred absolvovaním reštrikčnej diéty jej cholesterol 

dosahoval hodnotu 7,18 mmol/l a po absolvovaní reštrikčnej diéty, najneskôr do dvoch dní si 

cholesterol dala osoba zmerať u ošetrujúceho lekára a jej hodnota bola 6,40 mmol/l, takže sa 

zlepšila o 0,78 .Tiež trpela aj  hypertenziou (zvýšeným krvným tlakom), po diéte sme 

zaznamenali pokles vstupných nameraných, ktoré pozostávali z priemerov troch opakovaných 

meraní ráno po prebudení na lačno 3 dni pred diétou. Výstupné hodnoty sme získali ako 

priemerné hodnoty z troch meraní ráno na lačno 5. 6. a 7. deň detoxikácie. Tlak krvi bol pred 

absolvovaním diéty 149/91 a po absolvovaní diéty 140/82.  U tejto osoby bola prítomná aj 

nadváha hraničiaca s obezitou, pretože vážil 113 kg  a BMI pred reštrikčnou diétou bolo 

29,73. Ku koncu  detoxikácie sa telesná hmotnosť upravila na 103 kg, takže schudol 10 kg za 

7 dní a hodnotu BMI  27,10 čo sa pozitívne prejavilo v znížení subjektívne pociťovaných 

bolestí, hlavne bolestí pohybového ústrojenstva. Subjektívne sa lepšie cítili hlavne počas 

chôdze, chôdze do schodov a počas absolvovania prechádzok a pociťoval menšiu únavu počas 

vykonávania bežných prác. 

Tabuľka 17 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 9 

9. testovaná 
osoba, žena 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou 

Hodnoty po 
diéte 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 5,51 mmol/l 4,89 mmol/l 0,62 Výborné 

Cholesterol 7,10 mmol/l 6,63 mmol/l 0,47 Výborné 

Tabuľka 18 Hypertenzia pred a po diéte u osoby č. 9 

9. testovaná 
osoba, žena 

Ochorenie Pred 
mm Hg 

Po 
mm Hg 

Subjektívne 
pocity po 

reštrikčnej diéte 

Hypertenzia 153/89 139/88 Výborné 

 Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. a 2. deň škvŕkanie 

v brušnej dutine, málo energie, a pocit chladu. 3. a. 4. deň počas hladovky sa to začalo 
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zlepšovať ale dostavila sa zvýšená teplota, 5. a 6. pocit suchej napnutej pokožky. Na 7. deň 

všetko prešlo do normálu, teplota sa upravila,  nepociťovala pocit hladu. U tejto osoby 

trpiacej  hypertenziou sme zaznamenali pokles vstupných nameraných hodnôt, ktoré 

pozostávali z priemerov troch opakovaných meraní ráno po prebudení na lačno 3 dni pred 

diétou. Výstupné hodnoty sme získali ako priemerné hodnoty z troch meraní ráno na lačno 5. 

6. a 7. deň detoxikácie. Pred diétou mala Tlak krv 153/ 89 a po diéte sa tlak pohyboval na 

hodnote 139/88. Hladinu cholesterolu si dala osoba zmerať do 2 dní po reštrikčnej diéte u 

svojich ošetrujúcich lekárov. Hladina cholesterolu pred reštrikčnou diétou dosahovala 

hodnotu 7,10 mmol/l a po dokončení detoxikácie sa jej hodnota dostala na 6,63 mmol/l . 

Tabuľka 19 Analyty v sére pred a po diéte u osoby č. 10 

10. 
testovaná 

osoba, žena 

Analyty v 
sére 

Hodnoty pred 
diétou (mmol/l) 

Hodnoty po 
diéte (mmol/l) 

Rozdiel 
hodnôt 

Subjektívne 
pocity 

Glukóza 4,32 4,02 0,30 Výborné 

Cholesterol 4,43 3,89 0,54 Výborné 

Tabuľka 20 Dysmenorea pred s po diéte u osoby č. 10 

10. 
testovaná 

osoba, žena 

Dysmenorea 
(bolestivý 

priebeh menzes) 

Pred 

Subjektívne pocity 
v čase 1. menzes 
po reštrikčnej 

diéte 

Subjektívne pocity 
po reštrikčnej 

diéte 

Silné bolesti 
 

Bez bolestí 
 

Výborné 

Subjektívne pocity testovanej osoby počas siedmych dní diéty: 1. deň pociťovala 

pocity sucha v ústach, neustály smäd aj napriek dostatočnému pitnému režimu. 2. a 3. deň 

pocit chladu . 3. deň bolesť hlavy  zvýšená teplota. 4. deň počas hladovky sa to začalo 

zlepšovať, 5. a 6. deň už ustúpila bolesť hlavy a testovaná osoba sa cítila lepšie. Na 7. deň 

a po skončení diéty jej nič nešlo na chuť , mala menší pocit hladu, a nemala chuť sladké. 

Testovaná osoba trpela bolestivou menštruáciou, musela užívať lieky proti bolesti. Po 

dokončení reštrikčnej diéte u tejto osoby, sme zistili po nástupe 1. Reštrikčného cyklu 

menzes, že osoba nepociťovala žiadne z predchádzajúcich sprievodných príznakov, už pár dní 

pred menzes. Jeho priebeh bol pokojný, bez bolesti aj počas obdobia spánku. Nemusela 

navštíviť lekára ani užiť lieky proti bolesti. Nič jej nepripomínalo predchádzajúci stav 

organizmu v čase menzes. 
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Výpočet  BMI testovaných osôb: BMI (body mass index) vypočítame ak váhu človeka 

vydelíme jeho výškou v metroch na druhú.  

1.  osoba - 57/ 1,692 = 19, 95 

2. osoba - 87/ 1,892 = 23, 387 

3. osoba - 53 / 1,752  = 17,30 

4.osoba  - 95/ 1,952 = 25, 77 

5 . osoba – 60/ 1,702 = 20,76 

6. osoba – 85/ 1,782 = 26,83 

7. osoba – 65/ 1,582 = 26,04 

8. osoba – 113/ 1,952 = 29,72 

9.osoba – 72/ 1,642 = 24,91 

10. osoba – 66 / 1,562 = 66/ 2,43 = 27,16 

Tabuľka 21 Vyhodnotenie BMI  

BMI Kategória Riziko 
pod 18,5 Podváha stredné až vysoké 

18,5 - 24,9 Normálna hmotnosť nízke 
25,0 - 29,9 Nadváha zvýšené 
30,0 - 34,9 Obezita 1. stupňa stredné 

35-39,9 Obezita 2. stupňa vysoké 
nad 40 Obezita 3. stupňa životu nebezpečné 

Jedna osoba mala podľa BMI podhmotnosť, štyri osoby mali normálnu hmotnosť a päť osôb 

trpelo nadváhou. 
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Graf 1  Vyhodnotenie BMI 

Všetky testované osoby po skončení reštrikčnej diéty schudli. Úbytok na váhe bol 

v priemere od 3 kg až po 10 kg. Samozrejme to záležalo aj na celkovej hmotnosti pred diétou. 

najmenej schudla testovaná osoba č. 2, z pôvodnej váhy 87kg na 84kg. A najviac sa podarilo 

schudnúť osobe č. 8, ktorá mala pôvodnú hmotnosť 113kg a po diéte jej ostala hmotnosť 103 

kg. 

 
Graf 2 Hodnoty cholesterolu 
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 U všetkých testovaných osôb, sme zaznamenali pozitívny účinok diéty. Hladina 

cholesterolu po diéte sa znížila u všetkých osôb. V priemere  bol rozdiel hladiny cholesterolu 

pred a po diéte od 0,32 až po 0,92. Najmenej sa hladina cholesterolu znížila u testovanej 

osoby č. 2 a najviac sa znížila  u osoby č. 3. 

 
Graf 3 Hodnoty glukózy 

 Všetkým osobám sa hodnota glukózy upravila, znížila. Jej hodnoty klesli v priemere 

od 0,24 až po hodnotu 0,73. Najmenší pokles nastal u osoby číslo 3. a najväčší pokles bol 

u osoby číslo 6. 

ZÁVER        

 U všetkých 10 testovaných osôb, ktoré podstúpili reštrikčnú diétu organizmu počas 7 

dní sme zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu. Diétu zvládali celkom pokojne bez 

psychických výkyvov, čomu určite pomohla predpríprava organizmu postupným znižovaním 

energetického príjmu potravy už pred absolvovaním kúry. Pozitívom bolo že osobám stačil 

oveľa kratší spánok v trvaní cca 6 hodín. Výrazným podporným prostriedkom boli prvé 

dosiahnuté zmeny a pozitívne výsledky, či už zmiernenie bolestí, úbytok na váhe, zlepšenie 

krvného tlaku. Na koniec diéty väčšina osôb vyjadrila odhodlanie pokračovať 

v racionálnejšom stravovaní, pravidelnej pohybovej aktivite a občasnom polročnom 

absolvovaní reštrikčnej diéty (Jedlička, 2012). Obsahové látky užívané formou upravenej 

diéty potvrdili svoj význam pri znižovaní rizika ochorení ľudí (Cerhan, 2003, Jedlička, 2010). 
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ABSTRAKT 

Športovci strácajú počas výkonu množstvo tekutín potením, pričom sa vylučujú minerálne 

látky a voda, ako aj veľké množstvo energie. Dostatočná hydratácia organizmu je jednou 

z podmienok dosiahnutia optimálneho výkonu a výkonnosti. Nami testovaný hypotonický 

nápoj MBM – SN KOC170414-1 určený pre mladých športovcov počas športového výkonu 

a izotonický nápoj MBM – SN KOC170414-3  určený pre mladých športovcov 30 min. pred a 

30 min. po výkone vyrobené COFFEA Drinks, s.r.o., udržiavali optimálnu hladinu 

hydratácie, hladinu minerálnych látok a energetickú stabilitu organizmu u testovaných 

vybraných športovcov, nápoje im chutili a nespôsobovali im tráviace ťažkosti, naopak, 

prispievali k celkovému komfortu pred, počas a aj po výkone, v čase regenerácie organizmu. 

Nápoje prispeli k zlepšeniu výkonu a výkonnosti športovcov. 

ÚVOD 

  Správna koncentrácia elektrolytov v krvi je nevyhnutná pre udržanie zdravia, výkonu a 

výkonnosti. Koncentrácia rôznych elektrolytov v telesných tekutinách je udržovaná v úzkom 

rozmedzí. Stabilita elektrolytov závisí na dostatočnom prísune vody a elektrolytov. 

Udržiavanie elektrolytov v tomto úzkom rozmedzí je kvôli homeostatickým mechanizmom v 

tele, ktoré riadia absorpciu, distribúciu a vylučovanie vody a rozpustených elektrolytov. 

  V živých organizmoch všetky biochemické pochody sú viazané na vodné prostredie, 

ktoré možno rozdeliť pri veľkom zjednodušení na intracelulárny priestor (ICT) a 

extracelulárny priestor (ECT), ktorý sa delí na intersticiálny priestor (IST) a intravazálny 

priestor (IVT). Jednotlivé priestory sú od seba oddelené bunkovými membránami, ktoré 
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vykazujú rôznu priepustnosť pre rôzne substancie, čo spôsobuje rozdielne zloženie 

jednotlivých priestorov. 

  Ľudské telo obsahuje 56 – 64% vody. Zhruba 40% hmotnosti tela je tvorené 

intracelulárnou tekutinou. Extracelulárna tekutina (v plazme, bezbunkovej zložke lymfy a 

medzitkanivovej tekutine) sa podieľa 15 %, ďalších zhruba 5 % ľudskej hmotnosti je 

zastúpené intravenóznou tekutinou. Hlavným kationtom ICT je Na+, hlavným kationtom ECT 

je K+; hlavným aniontom ECT je Cl¯, hlavným aniontom ICT je HPO4. Zloženie ICT sa však 

líši v rôznych tkanivách. 

  Rozdielne koncentrácie iontov medzi plazmou a interstíciom sú podmienené tzv. 

Gibbsovým - Donnanovým efektom, čo je spôsobené rozdielnym množstvom Gibbsovým - 

Donnanovým efektom, čo je spôsobené rozdielnym množstvom multivalentných aniontov 

(hlavne proteínu) medzi obidvomi priestormi. 

  Telesné zaťaženie športovcov počas tréningu a počas súťaže spôsobuje výrazné straty 

tekutín a s tým súvisiace straty hlavných elektrolytov Na+, Cl¯, ako aj straty elektrolytov po 

tréningu resp. po súťaži, hlavne K+,Mg²+,Ca²+. 

  Dopĺňanie tekutín by malo byť pravidelné v priebehu fyzickej záťaže. Obecne platí, že 

športovec môže vypiť tesne pred súťažou 300 – 400 ml tekutín, tým vzniká optimálny objem 

tekutín v žalúdku, ktorý by mal byť pravidelne počas výkonu dopĺňaný (Maughan a Burke, 

2006). Udržanie miery hydratácie patrí k základným princípom stálosti vnútorného prostredia 

(Havlíčková et al., 1997). Voda sa neustále musí prijímať do tela, neustále z tela odchádza. 

Akékoľvek narušenie tejto výmeny vody vedie rýchlo k narušeniu základných funkcií 

organizmu (Trefný - Trefný, 1993, Jedlička a Janko, 2006). 

CIEĽ PRÁCE 

  Cieľom štúdie bolo testovať účinok vybraných športových nápojov za účelom 

udržiavania energie, hydratácie a elektrolytov organizmu u vybraných športovcov pred, počas 

a po tréningu. 

MATERIÁL A METODIKA PRÁCE 

  Nápoje, ktoré sme testovali, vyrobila firma Coffea drinks, s.r.o.,  hypotonický nápoj 

MBM – SN KOC170414-1 určený pre mladých športovcov počas športového výkonu a izotonický 

nápoj MBM – SN KOC170414-3, určený pre mladých športovcov 30 min. pred a 30 min. po 

výkone. 

http://33285.myshoptet.com/sirupy-sss-pre-mladych-sportovcov/hypotonicky-sirup/
http://33285.myshoptet.com/sirupy-sss-pre-mladych-sportovcov/izotonicky--sirup/
http://33285.myshoptet.com/sirupy-sss-pre-mladych-sportovcov/izotonicky--sirup/
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  Do nášho experimentu bolo zapojených 48 výkonnostných športovcov vo veku 12 – 

18 rokov.  

  Miera zaťaženia štrukturálne, obsahom a intenzitou zodpovedala zaťaženiu ich daného 

športového odvetvia resp. výberovej športovej aktivity. Priemerná hmotnosť respondentov 

zistená vážením pred výkonom bola 61,9 kg. 

Skúmali sme nasledovné ukazovatele: 

a)  chuť testovaných nápojov, 

b)  subjektívny pocit športovcov počas výkonu, 

c)  hydratáciu resp. dehydratáciu organizmu športovcov pred tréningom sme zisťovali podľa     

odobratej vzorky moču pred tréningom. Straty tekutín počas tréningu sme u športovcov     

zisťovali na stratách hmotnosti vážením pred a po tréningu, ako aj odoberaním     

a vyhodnocovaním vzorky moču, 

d) obsah minerálnych látok, enzýmov a metabolitov v sére bezprostredne po výkone     

(laboratórne vyšetrenia vykonali Laboratóriá, s.r.o. Piešťany, formou akreditovaných     

metód). 

1. Hypotonický nápoj 

Čas užitia nápoja: 

• počas výkonu (vždy počas striedania a v prestávkach 100 ml za cca 15 – 20 min.) 

2. izotonický nápoj 

Čas užitia nápoja: 

• 30 min. pred výkonom, 

• 30 min. po výkone. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Moč: 

  Podľa odobranej vzorky moču pred tréningom mal tento slamovo žltú farbu a 

izotonickú osmolalitu. Priemerná hmotnosť respondentov zmeraná vážením bola 61,9 kg. 
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Hodnoty po tréningu 

  Odobraná vzorka moču po tréningu vykazovala známky len mierne tmavšej farby v 

porovnaní s močom pred tréningom, čo je výsledkom tvorby metabolitov trávenia počas 

výkonu. Hmotnosť športovcov bola v priemere 60,7 kg (- 1,2 kg). Pokračovaním príjmu 

tekutín športovci dosiahli pôvodnú telesnú hmotnosť najneskôr do 1 hodiny po tréningu. 

Sérum: 

 Vzácne, až veľmi minimálne rozdiely metabolitov, enzýmov a minerálnych látok boli 

zaznamenané medzi odobratými vzorkami krvi pred a bezprostredne po výkone, čo 

potvrdzuje permanentné dopĺňanie týchto látok počas výkonu prostredníctvom užívania hore 

uvedeného hypotonického nápoja. Táto skutočnosť sa prejavila aj v subjektívne uvádzanom 

celkovom duševnom a fyzickom komforte počas výkonu.  

Tabuľka 1 Priemer výsledkov skúmaných športovcov, ktoré potvrdzujú minimálne rozdiely hore 

uvedených skúmaných hodnôt pred- a bezprostredne po výkone:       

Ukazovateľ Pred výkonom Po výkone 
Kreatinín   (mmol/l) 66,5 66,2 
Celková bielkovina   (g/l) 65,5 65,3 
Triacylglyceroly  (mmol/l) 0,76 0,74 
Sodík   (mmol/l) 139,7 139,4 
Draslík   (mmol/l) 4,1 4,9 
Chloridy   (mmol/l) 104,8 105,6 
Vápnik   (mmol/l) 2,54 2,44 

Subjektívne pocity: 

  Subjektívne znášali zaťaženie bez ťažkostí v plnom komforte, čo sa tiež prejavilo na 

vysokej úrovni aktivity v poslednej fáze výkonu. Rovnako aj proces regenerácie prebehol bez 

subjektívnych ťažkostí. 

ZÁVER 

  Testované nápoje firmy Coffea Drinks, s.r.o., hypotonický nápoj MBM – SN 

KOC170414-1 určený pre mladých športovcov počas športového výkonu a izotonický nápoj MBM – 

SN KOC170414-3, určený pre mladých športovcov 30 min. pred a 30 min. po výkone, udržiavali 

optimálny stav hydratácie organizmu mladých športovcov počas celého výkonu a urýchlili 

skorý návrat hydratácie po výkone vo fáze regenerácie. Skúmané ukazovatele metabolitov, 

minerálnych látok a enzýmov boli pred- počas a bezprostredne po výkone vo vzácnej 

http://33285.myshoptet.com/sirupy-sss-pre-mladych-sportovcov/hypotonicky-sirup/
http://33285.myshoptet.com/sirupy-sss-pre-mladych-sportovcov/izotonicky--sirup/
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kvantitatívnej zhode, čo prispelo k optimalizácii hydratácie, celkovému výkonu a subjektívne 

ponímanému pozitívnemu komfortu športovcov. Naviac, nápoje označili ako chutné 

a osviežujúce. 

 Nami testované hore uvedené športové nápoje, vyrobené firmou Coffea Drinks, s.r.o., 

odporúčame ako senzoricky a obsahovo vhodné nápoje pre športovcov v rámci pitného 

režimu pred-, počas- a po výkone.  

Poďakovanie 

Táto práca vznikla s podporou grantovej agentúry Ministerstva školstva, kultúry a športu 
Slovenskej republiky Vega, č. 1/0157/14. 
 

 
Obrázok 1 Hypotonický nápoj MBM – SN KOC170414-1 určený pre mladých športovcov počas 

športového výkonu, výrobca COFFEA Drinks, s.r.o. 

 
Obrázok 2 Izotonický nápoj MBM – SN KOC170414-3  určený pre mladých športovcov 30 min. pred a 

30 min. po výkone, výrobca COFFEA Drinks, s.r.o. 
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KLÍČIVOSŤ SEMIEN FAZULE POD VPLYVOM PÔSOBENIA MAGNETICKÉHO 

POĽA 

Jaroslav JEDLIČKA1, Magdaléna VALŠÍKOVÁ2, Štefan AILER1, Veronika VARSÍKOVÁ2 

1 Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU Nitra 
2 Katedra zeleninárstva FZKI SPU Nitra 

ABSTRAKT 

Abiotické faktory ovplyvňujú rastliny na rôznych úrovniach. K významným pôsobiacim 

faktorom patrí magnetické pole (MP). V práci sme sa zamerali na výskum vplyvu pôsobenia 

nízkofrekvenčných statických homogénnych magnetických polí na klíčenie semien fazule 

záhradnej kríčkovej (Phaseolus vulgaris L.). Použili sme odrody Inka a Zenit a klíčivosť sme 

sledovali na Petriho miskách. Semená rastlín sme rozdelili do 4 skupín po 50 semien v jednej 

skupine. Tri varianty tvorili rôzne frekvencie pôsobenia magnetického poľa: EG 1 = 20 mT, 

EG 2 = 40 mT a EG 3 = 55 mT a jeden variant bol kontrolný bez vplyvu MP. Všetky štyri 

varianty mali rovnaké svetelné, vlahové a tepelné podmienky. Na klíčenie semien fazule malo 

najväčší podporný vplyv magnetické pole vo variante  2EG pri indukcii 40 mT a expozícii 20 

min. Klíčivosť v kontrolnom variante (CG) bez stimulácie magnetickým poľom sa 

približovala 1EG. 

Kľúčové slová: magnetické pole, semeno fazule, klíčenie, Petriho misky, magnetická cievka. 

ÚVOD 

 Živé systémy sú pod stálym vplyvom abiotických faktorov, ktoré ich ovplyvňujú na 

úrovni elektrónov, iónov, buniek, medzibunkových štruktúr, až napokon na celé organizmy. K 

najvýznamnejšie pôsobiacim abiotickým faktorom patrí magnetické pole (MP), vo všetkých 

jeho podobách a úrovniach. Rastliny sa vyznačujú vlastnými atribútmi (atribútmi živých 

sústav), princípmi, zákonitosťami a zákonmi, vyvíjajúce sa na základe existujúcich  

fyzikálnych a chemických procesov, avšak kvalitatívne dosahujúce vyššieho, svojbytného 

stupňa vývoja hmoty. Magnetické polia svojimi účinkami výrazne ovplyvňujú život rastlín 

a to od počiatku klíčenia, až po rast, produkciu a reprodukcie živej rastlinnej hmoty. Rôzne 

pôsobia na úrovni bunky, inak na úrovni orgánov a napokon inak na úrovni celých 

biologických sústav.  
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  V našom experimente sme sa zamerali na sledovanie vplyvu rôznej úrovne 

magnetických polí na klíčenie semien fazule dvoch odrôd (Inka, Zenit). Dosiahnuté výsledky 

potvrdili vplyv pôsobenia magnetického poľa na klíčenie týchto semien. 

CIEĽ PRÁCE 

  Cieľom nášho experimentu bolo zistiť mieru vplyvu magnetického poľa na klíčenie 

semien fazule odrody Inka a Zenit. 

MATERIÁL A METODIKA 

Popis materiálu: 

Odroda Inka je strakatá, kríčkovitá fazuľa (typ Pintó).  Dosahuje dĺžku struku  7-10 cm 

s počtom 4-6 semien. Vegetačná doba u tejto plodiny je 115 dní. 

Odroda Zenit predstavuje viacposchodový kríčkový systém o dĺžke strukov 7-8 cm, 

s obsahom semien 5-6. Je odolná voči chorobám. Vegetačná doba u tejto plodiny je 100-110 

dní. 

Elektromagnetický induktor 

 Na výrobu magnetického poľa sme v našich pokusoch použili elektromagnetický 

induktor, ktorý sa skladal z prívodného sieťového vodiča, prevodníka napätia, prívodných 

vodičov k indukčnej cievke a samotnej indukčnej cievky s priemerom 55 cm (obrázok 7). Do 

stredu cievky sme vkladali skúmaný biologický materiál na Petriho miskách. 

Elektromagnetický induktor vytváral nastaviteľné nízkofrekvenčné impulzné magnetické 

pole s rôznou indukciou. 

Elektromagnetický induktor sa skladala z: 

- prívodného sieťového vodiča, 

- prevodníka napätia, 

- merača magnetickej indukcie, 

- prívodných vodičov k indukčnej cievke, 

- valcovej indukčnej cievky. 
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    Obrázok 1 Elektromagnetická indukčná cievka  

  Semená fazule sme v pravidelnom rozdelení a rozložení umiestnili na Petriho misky 

v počte 50 ks na 1 misku.  Semená v miske boli podložené filtračným papierikom. Sledovali 

sme 3 experimenálne skupiny (EG 1,2,3) a 1 kontrolnú skupinu (CG) pre obidve odrody.  

      Experimentálne skupiny boli určené pre rôzne  elektromagnetické indukcie po 3 

opakovaniach: 

EG 1 = 20 mT, 

EG 2 = 40 mT, 

EG 3 = 55 mT. 

 
 Obrázok 2 Vzorky, vrátane kontroly, umiestnené v rovnakých podmienkach. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na klíčenie semien fazule malo najväčší podporný vplyv magnetické pole vo variante  

2EG pri indukcii 40 mT a expozícii 20 min. Menší vplyv EMP sme zaznamenali vo variante 

3EG. Výrazne menší vplyv EMP sme zaznamenali vo variante 1EG pri indukcii 20 mT. 

Rozdiel medzi týmito nameranými hodnotami a hodnotami vo variante 3EG a 2EG bol 

pozorovateľný. Klíčivosť v kontrolnom variante (CG) bez stimulácie magnetickým poľom sa 

približovala 1EG. Prvý vzídený klíček sme zaznamenali po 28 hodinách vo variante 2EG pri 
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40 mT (Tab.č. 1). Najneskôr vyklíčili semená vo variante 1EG (20 mT) po 31 dňoch a CG po 

35 hodinách. (Tabuľka 1 a 2, graf 1 a 2). 

 V našom pokuse sa preukázal stimulačný efekt magnetického poľa 40 mT, čo vidíme 

vo vzťahu k množstvu energie dodávanej do rastlinných semien, ako uvádza aj Martinez 

(2009). Celik et al. (2008) a Shabrangi a Majd (2009a,b)  zistili, že magnetické pole môže 

vplývať na bunkové delenie a syntézu proteínov u stimulovaných rastlín a tým ovplyvniť 

klíčenie rastlín. Flórez, M., et al. 2007 vo svojich pokusoch dokázali výrazný vplyv MF na 

klíčenie osiva kukurice. 

Gholami and Sharafi (2010)  skúmali vplyv magnetického poľa na charakteristiky 

klíčenia dvoch druhov semien pšenice v laboratórnych podmienkach. Semená vystavili 

magneticky magnetickému poľu125 a 250 mT . U magneticky ošetrených osivách 

zaznamenali rýchlejší proces klíčenia.   

Tabuľka 1  Priemerné hodnoty sledovaných vzoriek odrody Zenit 

 

 

Graf 1 Priemerné hodnoty sledovaných vzoriek odrody Zenit 
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Tabuľka 2  Priemerné hodnoty sledovaných vzoriek odrody Inka 

 

 

Graf 2 Priemerné hodnoty sledovaných vzoriek odrody Inka 

 

Obrázok 3 Vývoj klíčkov fazule na 4 deń magnetizovania 
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Obrázok 4 Porovnanie výsledkov EG2 po 1. týždni magnetizovania 

 

 

Obrázok 5 Prvé pravé lísty odrody Zenit 

 

 

Obrázok 6 Infekcia na semene fazule v kontrolnej skupine 
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KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA KONZUMÁCIE OVOCIA A ZELENINY 

VYSOKOŠKOLÁKOV NA UNIVERZITE KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

Tünde JURÍKOVÁ, Ildikó VICZAYOVÁ, Štefan BALLA 

Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF v Nitre 

ABSTRAKT 

V súčasnosti sa čoraz viac do popredia záujmu dostáva otázka zdravých stravovacích návykov 

vrátane pravidelnej konzumácie ovocia a zeleniny minimálne 5 krát za deň. Výskum 

realizovaný v rámci sledovania konzumácie ovocia a zeleniny prebiehal v rámci piatich 

študijných programov: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom 

maďarským a slovenským, Regionálny cestovný ruch s vyučovacím jazykom maďarským 

a slovenským resp. žurnalistiky v rokoch 2013-2014 so 242 respondentmi. 

Na základe dosiahnutých výsledkov ovocie a zelenina boli najviac obľúbené v čerstvej 

podobe, ale nedosahovali odporúčanú úroveň konzumácie 5 až viac porcií za deň. Väčšina 

respondentov konzumovala iba jednu porciu ovocia či zeleniny za deň. Strukoviny boli 

konzumované iba zriedkavo. Tieto trendy môžeme považovať za negatívne v rámci 

stravovacích návykov univerzitných študentov. Na základe štatistického spracovania 

výsledkov preukazné rozdiely v konzumácii ovocia boli dokázané medzi študijnými 

skupinami Regionálny cestovný ruch s vyučovacím jazykom maďarským a Regionálny 

cestovný ruch s vyučovacím jazykom slovenským (chí 7,90 P < 0,05), žurnalistami a 

Regionálnym cestovnmý ruchom s vyučovacím jazykom maďarským (chí 10,00 P < 0,05), 

žurnalistami a študentmi Predškolskej a elementárnej pedagogiky s vyučovacím jazykom 

maďarským (chí 9,91 P < 0,05) resp. v konzumácii čerstvej zeleniny medzi Regionálnym 

cestovným ruchom s vyučovacím jazykom slovenským a odborom Predškolskej 

a elementárnej pedagogiky s vyučovacím jazykom maďarským (chí 8,19 P < 0,01). 

ABSTRACT 

Nowadays it has been become more and more actual the task of healthy eating habits 

including regular consumption of fruit and vegetable at least five time a day. The research on 

consumption of fruit and vegetable of students of Pre - school and elementary education in 

Hungarian and Slovak language, journalists and Regional Tourism in Slovak and Hungarian 

language was provided in 2013 – 2014 including 242 respondents.  
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Based on achieved results the fruit and vegetable was the most popular in fresh form but it did 

not meet the recommended daily requirement of five or more serves of vegetable and fresh 

fruits. The majority of participated students consumed only one portion of fresh fruit and one 

portion of fresh vegetable a day. The legumes has been consumed only very rarely. These 

trends can be considered as negative in eating habits of university students. According to 

statistic evaluation there has been proved statistically significant differences in consumption 

of fruit between study groups Regional Tourism in Hungarian language - Regional Tourism in 

Slovak language (chí 7,90 P < 0,05), journalists - Regional Tourism in Hungarian language 

(chí 9,99 P < 0,05), journalists – Regional Tourism in Slovak language (chí 10,00 P < 0,05), 

journalists– Pre - school and elementary education in Hungarian language (chí 9,91 P < 0,05) 

and fresh vegetable in Regional Tourism in Slovak language RCR – Sk and Pre - school and 

elementary education in Hungarian language (chí 8,19 P < 0,01). 

ÚVOD 

Podľa najnovších odporúčaní sa odporúča konzumovať denne minimálne päť porcií ovocia 

a zeleniny: 

1 porcia varenej zeleniny (cca 100 - 200g), 

1 porcia surovej zeleniny (cca 100 - 200g), 

1 porcia zeleninového šalátu (cca 100g), 

2 porcie čerstvého ovocia (cca 125 - 150g). 

 

Čerstvé ovocie možno nahradiť 25 g sušeného ovocia. Jednu porciu ovocia a zeleniny možno 

zameniť za pohár (cca 200 ml) čerstvo vytlačenej ovocnej šťavy, prípadne kvalitnej hotovej 

šťavy (Šramková – Kopčeková, 2004). 

Podľa prieskumov na Slovensku si iba tretina detí nosí do školy ovocie a zeleninu, rodičia 

často z pohodlnosti balia deťom sladké typy desiaty. Rovnako sa zistilo, že obézne deti 

neraňajkujú, chýba im tanier čerstvej zeleniny v čo najpestrejšom sortimente (Minárik, 2011). 

Z uvedeného prehľadu je teda jednoznačné, že vekom sa zvyšuje počet detí, ktoré zamieňajú 

konzumáciu ovocia a zeleniny za sladkosti (Juríková et al., 2014). Ovocie a zeleninu 

konzumuje v nedostatočnej miere aj dospelí, denne pravidelne konzumovalo ovocie viac ako 

polovica respondentov (55,3%), zeleninu ešte menej (41,8%), výrazne častejšie konzumujú 

tieto potraviny ženy a mladí ľudia (Jurkovičová, 2005). 
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Z uvedeného vyplýva potreba neustále sledovať a hodnotiť stav konzumácie ovocia a zeleniny 

medzi rôznymi vekovými kategóriami. Vysokoškoláci predstavujú zaujímavú skupinu 

respondentov, nakoľko ide o dospelých avšak s inými prioritami v živote. Pokračujú v svojich 

štúdiách, typickými črtami ich životného štýlu je časté ponocovanie, nepravidelnosť 

v stravovaní a konzumácia nezdravých jedál vo forme fast food či rýchlo občerstvenia. 

Cieľom našej štúdie bolo porovnať konzumáciu ovocia a zeleniny u vysokoškolákov UKF 

v závislosti od študijného odboru. Ide o zaujímavú vzorku z toho hľadiska, že väčšina štúdií 

sa zaoberá stravovacími návykmi školákov či dospelých. 

MATERIÁL A METÓDY 

Výskumnú vzorku tvorilo celkovo 242 respondentov v roku 2014 vo veku 19 – 22 rokov, 

s nasledovným rozdelením študentov podľa študovaného odboru: 

PEP – Hu: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským (n=32), 

PEP – Sk: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom slovenským (n=55), 

Žurnalistika: (n=38), respondenti RCR – Hu: Regionálny cestovný ruch s vyučovacím 

jazykom maďarským (n=45) a respondenti RCR – Sk: Regionálny cestovný ruch 

s vyučovacím jazykom slovenským (n=72). Štatistické spracovanie výsledkov sa uskutočnilo 

metódou chí-kvadrátu. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V práci sme sa zamerali na hodnotenie konzumácie ovocia v čerstvom ako aj konzervovanom 

stave, zeleniny v čerstvom a konzervovanom stave resp. strukovín,  
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Obr. 1 Vyhodnotenie konzumácie čerstvého ovocia vysokoškolákov UKF podľa študijného odboru 

Z nasledovného prehľadu výsledkov (obr. 1) jednoznačne vyplýva, že iba 1/3 respondentov 

v prípade študijného programu PEP-Sk konzumovala čerstvé ovocie viackrát denne. Iba 35 % 

ľudí podľa odporúčania WHO konzumuje minimálne päť porcií ovocia denne. Je to dané 

skutočnosťou, že zdraviu prospešné látky majú horkú chuť (Béliveu – Gingras, 2010). Žiaľ, 

s výnimkou PEP – SK, u všetkých hodnotených skupín sme zaznamenali ešte nižšiu 

konzumáciu. V hodnotení jednoznačne dominovala konzumácia denne v prípade odborov 

RCR – Sk (47,2%) či 1-3 krát týždenne v prípade RCR-Hu (44,4%) a PEP-Hu (43,8%). 
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Naše výsledky výskumu sú v súlade s celoslovenským výskumom Fatrcová – Šramková et al. 

(2010), v ktorom väčšina slovenskej populácie – ženy konzumovali s najväčšou frekvenciou 

trikrát do týždňa čerstvé ovocie (62%). 

Pre porovnanie, Šramková (2001) v náhodne vybranej skupine vysokoškolákov sledovala 

konzumáciu čerstvého ovocia a zistila, že väčšina prijímala túto komoditu 1-viackrát denne 

(61% opýtaných), 31%  4-6 krát denne, 6% 7 a viac krát denne, čo zaostáva za výsledkami 

nášho výskumu. Jurkemiková (2003) sledovala v súbore náhodne vybranej vzorky 

vysokoškolákov SPU v Nitre v mesiacoch máj – júl 2002 počet porcií ovocia z celkovej 

konzumácie potravín. Síce všetci respondenti uviedli, že ovocie konzumujú, no v priemere 

denne to znamenalo iba 1,2 porcií (odporúčaný počet podľa potravinovej pyramídy je 2-4 

porcie). Uvedený výsledok je v súlade s našim výskumom, kde väčšina opýtaných 

respondentov uviedla konzumáciu ovocia iba raz za deň. 

Naše výsledky však výrazne zaostávajú za pozorovaniami Jurkovičová (2005), ktorá 

v populácii dospelých s priemerným vekom 47,3 rokov zaznamenala až 55,3% dennú 

konzumáciu čerstvého ovocia. 

Viczayová - Baráth (2014) porovnávali konzumáciu ovocia a zeleniny v študijnej skupine 

PEP – Hu a Biológia a dospeli k záveru, že viackrát za deň konzumovalo ovocie v čerstvom 

stave 40 % študentov PEP - Hu a 25 % študentov aprobácie Biológia. V porovnaní s našimi 

výsledkami v prípade PEP – Hu v prípade konzumácie viackrát za deň teda išlo ide 

o porovnateľný údaj. Raz za deň uviedlo konzumáciu ovocia 35 % študentov PEP – Hu a len 

8 % respondentov študujúcich Biológiu. V prípade PEP - Hu ide o porovnateľný údaj. 

Z uvedeného prehľadu výsledkov (Obr.2) jednoznačne vyplýva, že v prípade konzumácie 

konzervovaného ovocia dominovala frekvencia zriedka (PEP - Hu 53,1%, žurnalisti 50%, 

RCR – Sk 47,2%, PEP - Sk 47%, RCR – Hu 46,7%). Uvedená skutočnosť je v súlade s 

výsledkami Viczayová – Baráth (2014), kde študenti PEP - Hu jednoznačne uprednostnili 

konzumáciu ovocia v čerstvom stave pred konzervovaným. Uvedený výsledok je aj v súlade s 

celoslovenským výskumom Fatrcová – Šramková et al. (2010). 
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Obr. 2 Vyhodnotenie konzumácie konzervovaného ovocia vysokoškolákov UKF podľa študijného 

odboru 

Na základe výsledkov výskumu (Obr. 3) môžeme konštatovať, že konzumáciu zeleniny 

s frekvenciou viackrát denne môžeme považovať za veľmi nízku s výnimkou RCR – Sk, kde 

predstavovala 40,3%. 

Kopčeková – Šramková (2004) na základe štúdia stravovacích zvyklostí študentov odboru 

Výživa ľudí na SPU v Nitre zistili, že až 33,3 % mužov konzumovala zeleninu raz za týždeň. 

Ženy konzumovali čerstvú zeleninu častejšie a to 24,04 % niekoľkokrát denne, a 59,62% 1-3 

krát za týždeň. Uvedený výsledok je v súlade s výsledkami nášho výskumu, kde vo všetkých 

sledovaných skupinách respondentov sme zaznamenali konzumáciu zeleniny v čerstvom stave 
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v najvyššom percentuálnom zastúpení 1-3 krát za deň s tým že sme v uvedenej kategórii 

v každom prípade zistili nižší percentuálny výskyt. Výnimku predstavovali študenti 

U študentov PEP – Hu sme zaznamenali najvyššiu konzumáciu s frekvenčným výskytom 

denne (50%). Tu treba poznamenať, že výskumnú vzorku z 90 % tvorili respondenti ženského 

pohlavia. 

Kopčeková – Kolesárová (2009) sledovali konzumáciu zeleniny vo vybranej skupine 145 

univerzitných študentov z SPU v Nitre. Podľa výsledkov výskumu najvyššiu konzumáciu 

a zeleniny zaznamenali s frekvenciou 1-3 krát za týždeň 34,6% študentov a 36,6 % študentiek, 

čo zodpovedá väčšine sledovaných skupín. 

Viczayová – Baráth (2014) monitorovali konzumáciu zeleniny v rámci študijnej skupiny 

PEP - HU, pričom viackrát za deň ju konzumovalo 35 % opýtaných, denne 25 % v porovnaní 

s biológmi, ktorí udávajú konzumáciu viackrát za deň (17 %) a denne iba 8 %. V našej 

výskumnej vzorke denná konzumácia čerstvej zeleniny bola vyššia a dosahovala až 50%. 

V súlade s konzumáciou ovocia v konzervovanom stave aj v prípade konzervovanej zeleniny 

dominovala frekvencia zriedka a to vo všetkých študijných odboroch (žurnalisti 61,1%, PEP-

Hu 50%, RCR – Hu 48,9%; PEP-Sk 46%; RCR – SK 41,7%) (Obr.4). Uvedené výsledky sú 

porovnateľné s výsledkami celoslovenského výskumu Fatrcová – Šramková et al. (2010). 
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Obr. 3 Vyhodnotenie konzumácie čerstvej zeleniny vysokoškolákov UKF podľa študijného odboru 
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Obr. 4 Vyhodnotenie konzumácie konzervovanej zeleniny vysokoškolákovUKF podľa študijného 

odboru 
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Obr. 5 Vyhodnotenie konzumácie strukovín vysokoškolákov UKF podľa študijného odboru 

Nízky záujem o konzumáciu strukovín potvrdili aj účastníci celoslovenského výskumu, ktorí 

uviedli, že viac ako štvrtina (28,9%) nekonzumovala strukoviny buď vôbec alebo len 

zriedkavo (Jurkovičová, 2005). 

Celoslovenský výskum Fatrcová – Šramková et al. (2010) poukázal aj na poddimenzovaný 

konzum strukovín, čo znamenalo v priemere 32 % respondentov raz do týždňa, čo je v súlade 

s výskumom vysokoškolákov, ktorí väčšinou konzumovali strukoviny 1-3 krát týždenne (PEP 

- Hu 46,90%; PEP - Sk 46% či RCR - Sk 41,70%) alebo dokonca s ešte nižšou frekvenciou 

iba zriedka (žurnalisti 50%, PEP - Hu 46,90% či RCR – Hu 44,40%) (viď.obr.5). 
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Viczayová – Baráth (2014) v komparatívnom štúdiu stravovacích návykov študentov PEP – 

Hu a Biológie u PEP – Hu zaznamenali konzumáciu strukovín 1-3 krát do týždňa 40% 

a zriedka 35%. V našom výskume v prípade PEP - Hu môžeme pozorovať zhodnú 

konzumáciu strukovín s frekvenciou 1-3 krát do týždňa resp. iba zriedka (46,9%). 

VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO HODNOTENIA VÝSLEDKOV 

Výsledky štatistického hodnotenia poukázali na zaujímavý výsledok a to, že sa ani v jednej 

z menovaných položiek nepotvrdili štatisticky preukazné rozdiely medzi vysokoškolákmi 

študijných programov PEP - Hu – Žurnalistika, PEP – Hu – RCR – Hu, PEP – Hu – PEP – Sk 

a RCR – Hu – PEP- Sk. 

Naopak, signifikantné rozdiely boli potvrdené v konzumácii čerstvého ovocia a to v prípade 

nasledovných kombinácii odborov: 

RCR – Hu – RCR – Sk chí 7,90 P<0,05, 

Žurnalisti – RCR – Hu chí 9,99 P<0,05, 

Žurnalisti – RCR – Sk chí 10,00 P<0,05, 

Žurnalisti – PEP – Sk chí 9,91 P<0,05. 

K podobnému záveru dospeli Baráth et al. (2014) ktorí nezaznamenali signifikantné rozdiely 

v konzumácii ovocia a zeleniny medzi študentmi biológie a PEP - Hu. 

V konzumácii sušeného ovocia a orechov boli preukazné rozdiely potvrdené medzi študentmi 

žurnalistiky a RCR – Sk chí 9,48 P<0,01, RCR – Hu a RCR – Sk chí 12,57 P<0,05, RCR – Sk 

– PEP - Sk chí 8,19 P<0,01.  

Signifikantné rozdiely boli zaznamenané aj v konzumácii čerstvej zeleniny a to medzi 

študentmi žurnalistiky a RCR – Sk chí 9,95 P<0,05, RCR – Sk a PEP – Sk chí 8,19 P<0,01. 

ZÁVERY 

Na základe výsledkov hodnotenia konzumácie ovocia a zeleniny študentov UKF sme dospeli 

k nasledovným záverom: 

• v súlade s výsledkami publikovaných štúdii je konzumácia ovocia a zeleniny v čerstvom 

stave v porovnaní s ostatnými formami najvyššie, no ďaleko zaostáva za medzinárodne 

prijatými odporúčaniami. V prvom rade absentuje konzumácia s frekvenciou viackrát za 

deň. Väčšina opýtaných respondentov konzumovala čerstvé ovocie a zeleninu iba raz za 

deň, 

• strukoviny boli zaraďované do jedálnička vysokoškolákov iba zriedkavo, 
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• ovocie a zelenina v konzervovanej podobe bolo u všetkých hodnotených skupín 

konzumované iba zriedkavo. 
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STANOVENIE OBSAHU FLAVONOIDOV A FENOLICKÝCH LÁTOK VO 

VYBRANÝCH DRUHOCH RODU ADROMISCHUS LEM. 

Katarína KAFFKOVÁ, Pavol KAŠŠÁK 

Záhradnícka Fakulta, Lednice 

ABSTRACT 

This article show results from laboratory determination of flavonoid and phenolic compounds 

content in fourteen species from genus Adromischus. Results show that the highest content of 

phenols was in Adromischus cristatus var. schonlandii (10569,47 mg GA in 100 g of dry 

material) and highest content of flavonoids in Adromischus filicaulis (593,47 mg RU in 100 g 

of dry material). 

MATERIÁL A METÓDY 

Rod Adromischus Lem. z čeľade Crassulaceae J. St.-Hil., ktorá je významnou čeľaďou z 

pohľadu kvetinárskeho (obsahuje 33 rodov a 1400 druhov) pretože zahŕňa veľké množstvo 

okrasných črepníkových rastlín a trvaliek, sa v prírode vyskytuje na pomerne obmedzenom 

areáli južnej Afriky. V pokuse bolo použitých 14 rôznych druhov patriacich do rodu 

Adromischus Lem. Rastliny boli vypestované z osiva dodaného firmou špecializujúcou sa na 

predaj sukulentných rastlín a z rôznych svetových botanických záhrad na základe výmennej 

služby (index seminum). Rastliny boli 5 rokov staré, pestované v klasickom pieskovo-

rašelinovom substráte v skleníku. Pre pokus boli použité druhy: Adromischus mammillaris 

Lem., Adromischus triflorus Berger, Adromischus alstonii C.A. Sm., Adromischus maculatus 

Lem., Adromischus hemisphaericus Lem., Adromischus liebenbergii Hutchinson, 

Adromischus cristatus var. zeyheri Toelken, Adromischus inamoenus Toelken, Andromischus 

cristatus var. mzimvubuensis Van Jaarsv., Adromischus cristatus (Haw.) Lem., Adromischus 

montium-klinghardtii Berger, Adromischus filicaulis (Eckl. & Zeyh.) C.A. Sm., Andromischus 

trigynus Poelln., Andromischus cristatus var. schonlandii Toelken. 

Všetky použité druhy sú nízke sukulentné rastliny s drobnými, hrubými, kožovitými listami 

guľatého, oválneho, pretiahnutého tvaru. Listy sú šedozelené až zelené, často krát pokryté 

tenkou voskovitou vrstvičkou. Na listoch sa u niektorých druhov objavuje červená, 

nepravidelná kresba. 
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Z rastlín boli listy odobraté v priebehu vegetačného obdobia (máj). Odobralo sa vždy 

maximálne možné množstvo listov tak, aby nedošlo k poškodeniu rastu a vývoja celej 

rastliny, ale zároveň bolo zabezpečených aspoň 40 g čerstvej hmoty. Listy boli keramickým 

nožom pozdĺžne rozrezané a lyofilizované až do úplného vysušenia. Suchý materiál bol 

následne pomletý na jemno na laboratórnom mlynčeku ILABO MF 10 basic (maximálna 

veľkosť mletých častíc 3,15 mm). Z pomletého materiálu bola odobraná navážka 2 g, ktorá 

bola zaliata 50 ml 75 % metanolu. Vzorky sa lúhovali 24 h a následne boli prefiltrované cez 

filtračný papier a metanolový extrakt bol skladovaný v chlade až do vykonania samotného 

rozboru. 

Flavonoidy sme merali na základe upravenej metodiky podľa STANKOVIĆ (2011). Na 

prípravu vzorky sa použil 1 ml metanolového extraktu ku ktorému sa pridal 1 ml 2% 

metanolového roztoku AlCl3. Vzorky sa následne nechali stáť jednu hodinu pri izbovej teplote 

(cca 22 °C). Absorbancia sa u vzoriek merala pri vlnovej dĺžke 415 nm. Stanovenie pre každú 

vzorku prebehlo paralelne, každá vzorka bola pripravená 2x. Pre určenie konečnej hodnoty 

obsahu flavonoidov bol vypočítaný priemer medzi týmito dvoma nameranými hodnotami. 

Uvedený postup bol použitý aj pre roztok rutinu (koncentrácie 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 a 0,05 

mg/ml), ktorý bol použitý ako štandard a zo získaných výsledkov bola vytvorená kalibračná 

priamka. Obsah flavonoidov je potom vo výsledkoch prepočítaná na miligramy rutinu (RU) 

na 100g sušiny. 

Pri stanovení fenolických látok bola použitá metodika podľa YOU et al. (2007). Pri stanovení 

sa z každej hodnotenej vzorky odobralo 0,5 ml metanolového extraktu do 50 ml odmernej 

banky, v ktorej bolo už pripravených 9 ml destilovanej vody. Následne sa do banky pridal 1 

ml Folin-Ciocialteovho činidla. Po 10 minútach a pridalo 10 ml 7 % Na2CO3 a banka sa až po 

rysku doplnila destilovanou vodou. Takto pripravená vzorka sa nechala stáť 90 minút pri 

izbovej teplote (cca 22 °C). Absorbancia sa merala pri vlnovej dĺžke 765 nm. Stanovenie pre 

každú vzorku prebehlo paralelne, každá vzorka bola pripravená 2x. Pre určenie konečnej 

hodnoty obsahu fenolických látok bol vypočítaný priemer medzi týmito dvoma nameranými 

hodnotami. Celkový obsah fenolických látok je vo výsledkoch vyjadrený ako miligramy 

kyseliny gallovej (Gallic Acid Equivalent, GAE) v 100 g sušiny. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky meraní sú prezentované v tabuľke číslo 1 a 2. Hodnoty v tabuľkách sú kvôli väčšej 

prehľadnosti usporiadané vzostupne podľa množstva fenolov, flavonoidov. 
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Tabuľka č. 1: Obsah fenolov 

Taxon Fenoly [mg GAE/100g sušiny] 

Adromischus cristatus var. zeyheri 3141,34 

Adromischus cristatus var. mzimvubuensis 4133,22 

Adromischus mammillaris 4881,44 

Adromischus triflorus 5980,15 

Adromischus montium 6694,88 

Adromischus hemisphaericus 7130,07 

Adromischus trigynus 7515,49 

Adromischus cristatus 8186,47 

Adromischus alstonii 8538,73 

Adromischus filicaulis 8928,01 

Adromischus inamoenus 9049,05 

Adromischus maculatus 9098,11 

Adromischus liebenbergii 9828,71 

Adromischus cristatus var. schonlandii 10569,47 

Z výsledkov uvedených v tabuľke č. 1 je jasne vidieť že medzi jednotlivými druhmi v rámci 

rodu je vysoká variabilita v obsahu fenolov. Dokonca rozdiel medzi najnižším a 

najvyšším obsahom je skoro trojnásobný. Tiež rozdiel medzi blízko príbuznými druhmi 

(Adromischus cristatus , Adromischus cristatus var. zeyheri, Adromischus cristatus var. 

mzimvubuensis, Adromischus cristatus var. Schonlandii) je markantný. 

Tabuľka č. 2: Obsah flavonoidov 

Taxon Flavonoidy [mg RU/100g sušiny] 

Adromischus cristatus 299,80 

Adromischus cristatus var. zeyheri 317,60 

Adromischus triflorus 331,28 

Adromischus trigynus 385,03 

Adromischus alstonii 392,65 

Adromischus montium 405,27 

Adromischus cristatus var. mzimvubuensis 414,10 

Adromischus maculatus 423,85 
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Taxon Flavonoidy [mg RU/100g sušiny] 

Adromischus inamoenus 435,66 

Adromischus cristatus var. schonlandii 450,33 

Adromischus hemisphaericus 459,85 

Adromischus mammillaris 470,56 

Adromischus liebenbergii 494,99 

Adromischus filicaulis 593,47 

Výsledky v tabuľke č. 2 ukazujú že medzi jednotlivými druhmi rodu Adromischus je rozdiel 

aj v obsahu flavonoidov. Interval medzi maximom a minimom nieje síce až taký markantný 

ako u obsahu fenolov ale stále je výrazný, skoro dvojnásobný. Tak isto ako u obsahu fenolov 

ani u obsahu flavonoidov sa neprejavil podobný obsah meraných látok u blízko príbuzných 

skúmaných druhov. 

Keďže podobný výskum sa u rodu Adromischus doposiaľ nerobil nieje možné naše výsledky 

porovnať s výsledkami iných výskumov. Čiastočné výsledky sa však dajú odvodzovať 

od výskumov na rode Kalanchoë, ktorý je rodu Adromischus príbuzný a spolu s rodmi 

Tylecodon, Cotyledon, Bryophyllum, Kitchingia, a Kalanchoë tvorí takzvaný Kalanchoë klad 

(MORT et al., 2001). Výskumy u Kalanchoë však boli zamerané len na preukázanie 

prítomnosti vybraných skupín chemických látok a ich obsah jednotlivý výskumníci 

nekvantifikovali. Postupom času boli u rodu Kalanchoë dokázané flavonoidy (SIDDIQUI et 

al., 1989 a LIU et al., 1989), anthokyaníny (NIELSEN at al., 2005), steroly (SUPRATMAN et 

al., 2001) a bufadienolidy (KUO et al., 2008). Z uvedených záverov teda vyplýva, že rovnaké 

skupiny chemických látok sa môžu vyskytovať tiež u zástupcov rodu Adromischus. 
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CHARAKTERISTIKA A ROZDIELY V OBSAHU ANTOKYANÍNOV VO 

VYBRANÝCH DRUHOCH LESNÝCH PLODOV 
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ABSTRACT 

Wild fruit are considered as an important source of polyphenolic substances, anthocyanins in 

the concrete. It is confirmed that the anthocyanins have a positive effects on the human 

organism. The contents of these plant pigments in wild fruit can be affected by various 

environmental factors. The aim of our study was to determine the content of these substances 

in some kinds of berries. Selected group were the various types of wild fruits as bilberry 

(Vaccinium myrtillus L.), blackberry (Rubus fruticosus L.) and lingonberry (Vaccinium vitis-

idaea L.). Amount of anthocyanins was determined by the modified Lapornik method. The 

absorbance of prepared extracts in 80% ethanol was measured on spectrophotometer. Analyses of 

studied fruit showed that the highest content of anthocyanins was in bilberry 5630 mg.kg-1, in 

case of blackberry, the content of anthocyanins was 1740 mg.kg-1 and the lowest content of 

anthocyanins was recorded in lingonberry ordinary, 290 mg.kg-1. Dark blue berries of 

bilberries are the best source of anthocyanins from the selected samples of wild fruit. 

Keywords: lesné ovocie, antioxidanty, oxidačný stres, antokyaníny 

ÚVOD 

V potravinárskom priemysle sa používajú tri skupiny farbív a to syntetické, prírodné a 

prírodne identické. V posledných rokoch sa rapídne znižuje množstvo používania 

syntetických farbív, ktoré sa používajú na dofarbenie potravín vzhľadom na vysoký výskyt 

alergických, nádorových a iných nezvratných typov ochorení (Paredes-Lopez, 1999). 

Rastlinné farbivá patria do skupín, ktoré možno na základe ich chemickej štruktúry rozdeliť 

na flavonoidy, melanoidíny,  riboflavíny, karotenoidy, porfyríny,  taníny, chinóny a betalaíny. 

Z veľkého počtu prírodných látok sú z hľadiska antioxidačnej aktivity študované fenolické 

látky (flavonoidy, triesloviny, katechíny, kyselina kumarová a rozmarínová a iné). Zdrojom 

týchto látok sú koreniny a liečivé rastliny, niektoré druhy čajov a tmavo sfarbené plody 

ovocia, medzi ktoré zaraďujeme aj lesné plody, najmä černice, čučoriedky a iné druhy 
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(Mariássyová, 2001). Ako lesné ovocie, môžeme označiť plody rastlín, rastúce vo voľnej 

prírode a mimo ľudského zásahu. Vynikajúce organoleptické charakteristiky týchto plodov 

ich predurčujú na využitie vo výžive ľudí. Príjemná vôňa a výborná chuť podnecuje sekréciu 

slinných žliaz, čo má význam pri tráviacich pochodoch. Okrem toho predstavujú význam, i 

pre racionálnu výživu, pretože sa vyznačujú nízkou energetickou hodnotou, ale pritom sú 

bohaté na obsah vitamínov, minerálnych látok, organických kyselín, prírodných farbív a iných 

látok s nutričným významom (Habánová, Habán, 2003).  

K najmenším druhom lesného ovocia patrí brusnica obyčajná. Plody sú šarlátovočerveného 

sfarbenia a dosahujú plnú zrelosť v období august - október (Bellmann, 2009). V prírode 

rastúca brusnica obyčajná uprednostňuje na rast kyslé pôdy s vyšším obsahom humusu, 

niekedy aj vápnité pôdy. Má náročnejšie požiadavky na svetlo, avšak oproti brusnici 

čučoriedkovej má vyššiu odolnosť pred suchom a mrazom. (Lacko et al., 2002). V plodoch 

lesnej brusnice čučoriedkovej sú zastúpené triesloviny, antokyánové farbivá, myrtilín A a B, 

tiež sú prítomné organické kyseliny ako napr. kyselina citrónová, kyselina jablčná, kyselina 

jantárová a kyselina šťaveľová. Z vitamínov sú vo vyššom množstve zastúpené vitamíny A, B 

a C (Dušková a Kopřiva, 2003). V brusniciach sa nachádza široké spektrum antioxidantov, 

ktoré sa vyskytujú výhradne v celých brusniciach. Výnimočné je tiež spojenie troch 

antioxidantov: resveratrol, pterostilbén a piceatanol. Fytonutrienty zastúpené v brusniciach, 

majú maximálny účinok vtedy, keď sú prijímané súhrnne, teda aj s mangánom a vitamínom 

C, ktoré sa tiež nachádzajú v brusniciach (Jedlička, 2012). 

MATERIÁL A METÓDY 

Počas experimentálnych meraní sme sledovali celkové koncentrácie antokyanínov v rôznych 

druhoch lesného ovocia. Boli vybraté lesné plody s predpokladaným vyšším obsahom 

antokyanínov, ako je ostružina černicová (Rubus fruticosus L.), brusnica čučoriedková 

(Vaccinium myrtillus L.) a brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea L.). Vzorky rastlinného 

materiálu pochádzali z oblasti Hornonitrianskej kotliny, odobraté boli v štádiu plnej zrelosti 

v mesiaci august. Daná lokalita je charakteristická dostatočne teplým a suchým klimatickým 

podnebím. Priemerná teplota vzduchu od apríla do septembra sa pohybuje v rozsahu 15 - 16 

°C, v lokalite prevládajú nížinné pahorkatiny, bukovo - dubové lesné vegetácie a pôdne typy, 

akými sú fluvizeme, luvizeme a kambizeme. Zo získaných rastlinných materiálov boli 

navážené vzorky s hmotnosťou 100 g. Všetky vzorky boli uskladnené za rovnakých 

podmienok pri teplote -18 °C v plastových nádobách v mraziacom boxe. Rozbory 

jednotlivých vzoriek sa uskutočnili v rovnakom časovom období. 
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Samotné analýzy sa realizovali na Katedre fyziológie rastlín. Celkové množstvo antokyanínov 

bolo stanovené podľa modifikovanej metodiky (Lapornik et al., 2005). Navážili sme 50 g 

vzorky, pridali sme 50 cm3 80% etanolu a zmes sme dôkladne rozmixovali. Následne sme 

pridali ďalších 50 cm3 80% etanolu a zmes sme nechali extrahovať. Po 16 hodinách 

nasledovala filtrácia zmesi. Obsah antokyanínov v získanom extrakte sme stanovili pomocou 

spektrofotometra Jenway 6405/UV/VIS. 

Princípom tejto metódy je zníženie hodnoty pH extraktu na hodnoty 0,5 až 0,8 spojené 

s transformáciou všetkých antokyanínov na červeno-sfarbený flavíliový katión. Do dvoch 

skúmaviek sme napipetovali po 1 cm3 extraktu a pridal sa 1 cm3 0,01% HCl riedenej v 80% 

etanole. Následne sme do prvej skúmavky pridali 10 cm3 2% HCl, do druhej 10 cm3 

McIlvainovho činidla s pH 3,5. McIlvainov tlmivý roztok bol pripravený z 0,2 mol/dm3 

Na2HPO4 a 0,1 mol/dm3 kyseliny citrónovej.  

Absorbancia vzoriek bola meraná pri vlnovej dĺžke 520 nm, oproti slepému pokusu. 

V kontrolných vzorkách bol extrakt nahradený vodou. Celkový obsah antokyanínov bol 

vypočítaný z rozdielov hodnôt absorbancie. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Mnohé fenolické zlúčeniny tvoria základ farbív. Sú účinnou zložkou mnohých druhov rastlín 

napr. čučoriedka, baza čierna, čierne hrozno, malina, jahoda, brusnica, ibištek ružový, 

čakanka obyčajná (Heinonen et al., 1998). Na obsah antioxidantov je najbohatšie ovocie 

a bobule s intenzívnym sfarbením, vlastniace naozaj vysoké množstvo antokyanínov 

(Castleman, 2004), pretože antioxidanty, vyskytujúce sa v ovocí a zelenine, a to najmä v tom 

s intenzívnou pigmentáciou, sú pokladané za významný ochranný činiteľ v boji proti 

oxidačnému stresu a jeho negatívnym účinkom na zdravie ľudí  (Musilová et al., 2013). 

Významnou skupinou rastlinných pigmentov so širokou škálou biologických účinkov sú 

práve antokyány, ktoré sa na základe svojej štruktúry zaraďujú medzi flavonoidy. Antokyány 

sú heteroglykozidy a sú chemickou bázou ružového, červeného, fialového a modrého 

sfarbenia mnohých plodov. Antokyanidín sa zriedkavo vyskytuje v rastlinách, oveľa častejšie 

sa však vyskytuje ako stabilný glykozilovaný derivát – antokyán. Sacharidická zložka 

(najčastejšie D-glukóza, D-galaktóza, menej L-arabinóza) sa prednostne viaže do polohy C-3, 

potom do polohy C-5, a zriedkavo do polohy C-7. Sacharidická zložka poskytuje vhodné 

miesta (reakčné centrum), ktoré možno acylovať, alebo glykozilovať pomocou kyselín 

(Timberlake, 1980). Následne s rastúcou hydroxyláciou, alebo metoxyláciou aglykónu majú 

antokyány fialovejšiu farbu (Mazza, 1995). 
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Na sledovanie celkovej koncentrácie antokyanínov v rôznych druhoch lesného ovocia sme 

použili metódu podľa Lapornika et al. (2005). Na stanovenie celkového obsahu antokyanínov 

(obr. 1) bola použitá spektrofotometrická metóda, keďže antioxidačná aktivita pri ovocí 

a potravinách sa veľmi často stanovuje práve spektrofotometricky (Sochor et al., 2012). 

Spomenuté metódy totiž zahŕňajú jednoduché stanovenie, cenovú nenáročnosť, jednoduché 

použitie a nevyžadujú špecializovaný personál ani prístroje. Analýzy skúmaných druhov 

ovocia ukázali, že najvyšší obsah antokyanínov bol v brusniciach čučoriedkových (5630 

mg.kg-1). Nižšia koncentrácia antokyanínov bola stanovená v ostružinách černicových (1740 

mg.kg-1). Tmavomodré bobule brusnice čučoriedkovej možno preto považovať v rámci  

vybraných druhov lesného ovocia za  významný zdrojom antokyanínov. 

 
 Obr. 1 Obsah antokyanínov v lesnom ovocí [mg.kg-1] 

Výrazne nižší obsah antokyanínov bol stanovený v plodoch brusnice obyčajnej ( 290 mg.kg-

1). Podobné zloženie sledovaných flavonoidov vo svojich  publikáciách prezentujú Lee a Finn 

(2012), ktorí stanovili celkové množstvo antokyanínov v brusniciach obyčajných, 

spektrofotometrickou metódou, v rozsahu 170 - 330 mg.kg-1. Problematiku obsahu 

antokyanínov skúmali autori Bakowska-Barczak et al. (2007), ktorí určili celkové množstvo 

antokyanínov v lesných brusniciach na 943,9 mg.kg-1, pričom množstvo antokyánov v 

rastlinnom materiáli môže byť ovplyvnené rôznymi podmienkami ako sú druh, oblasť 

pestovania, zrelosť, zber, počasie, šľachtenie a faktory skladovania. Kým koncentrácia 

fenolových kyselín v priebehu zrenia klesá, obsah antokyánov narastá (Hrnčířová, 2011).  

Antokyaníny svojimi silnými antioxidačnými vlastnosťami pozitívne pôsobia pri prevencii 

niektorých kardiovaskulárnych a rakovinotvorných ochorení a diabetes mellitus, ktoré so 
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sebou prináša civilizačné napredovanie a tým zvýšené riziko vystavenia sa organizmu 

voľným radikálom. Obnova oxidačného poškodenia nemusí byť vždy efektívna. Preto 

účinnejšou sa v tomto smere javí prevencia. A to v prvom rade znižovaním zdrojov produkcie 

voľných radikálov a posilnením samotného antioxidačného systému prijímaním zložiek, 

ktoré majú antioxidačný efekt, keďže antioxidanty sú ako molekuly schopné bezpečnej 

integrácie s radikálmi a skorého ukončenia reťazového poškodenia, ktoré nestihne zasiahnuť 

vitálne molekuly. Aj keď si organizmus môže vyprodukovať množstvo obranných systémov, 

viaceré látky s účinným efektom si nevie sám syntetizovať, 

a preto musia byť dodávané. Preto sa už v súčasnej dobe záujem verejnosti orientuje viac na 

prírodné zdroje antioxidantov, ktoré sa do ľudského organizmu dostávajú 

prijímaním potravy, t.j. formou ovocia a zeleniny, prípadne rozličnými rastlinnými 

výťažkami. 
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PRŮZKUM VLIVU ARBUSKULÁRNÍCH MYKORHIZNÍCH HUB A PŮDNÍCH 

BAKTERIÍ NA FYZIOLOGICKÉ PARAMETRY A KOLONIZACI KOŘENŮ 

U PÓRU PRAVÉHO (Allium porrum L.) A PŠENICE SETÉ (Triticum aestivum L.) 

Lucie KUČOVÁ 

Ústav zelinářství a květinářství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

ABSTRACT 

This preliminary screening is focused on the influence of type of microorganisms on root 

colonization, length of plant and dry matter. As experimental plants were used leek and 

wheat, because they are known as a good model plants to testing with mycorrhizal fungi. 

Roots were stained by Trypan blue and root colonization was evaluated by modified grid line 

intersect method. Evaluation of plant length showed that, for all variants of wheat were result 

similar (17 - 20 mm), but leek variants showed variability (18 - 116 mm). The evaluation of 

dry matter showed opposite results, what means that leek variants had similar results (0,02 - 

0,03) and wheat variants showed higher variability (0,2 - 0,4). Root colonization in case of 

leek variants ranged between 0 - 32 % and for wheat variant was higher and it ranged between 

0 - 54 %. 

Keywords: Pór pravý, pšenice setá, arbuskulární mykorzhizní symbióza, kořenová 

kolonizace, sušina, Glomus, Pseudomonas 

ÚVOD 

Arbuskulární mykorzhizní houby (AMH) jsou přirozeně obsaženy v půdě a vytvářejí 

mutualistickou symbiózu s velkým množstvím rostlinných druhů. Výsledkem mutualistické 

symbiózy mezi houbou a rostlinou je schopnost rostliny zvyšovat příjem živin a také zlepšení 

zásobení rostliny vodou z půdního profilu (Smith & Read 2008). Vědecké výzkumy 

prováděné v zahraničí uvádějí jako základní benefit arbuskulární mykorhizní symbiózy příjem 

živin, především P, Zn (Wertheim et al. 2014). Pozitivně byl prokázán potenciál mykorhizní 

symbiózy zlepšit výživu rostlin živinami, a také redukovat vyplavování živin z půdy 

(Kahiluoto et al. 2009). Jako ideální praktický příklad účinku AMH je výživa rostlin a jejich 

růst při redukci hnojení hnojivy s obsahem fosforu (Kahiluoto et al. 2001). 
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Některé studie uvádějí, že po kolonizaci kořenů rostlin mykorhizními houbami byl ověřen 

nárůst příjmu některých živin (Sorensen et al. 2002). Pozitivně byl také prokázán vliv AMH 

také na zvětšení kontaktní plochy kořenů v rhizosféře. Mutualistická symbióza funguje na 

principu, kdy houby odebírají rostlině organické látky, ale na druhou stranu dodávají již 

zmíněný P a další živiny (Galván et al. 2011). Tyto pozitivní vlastnosti jsou zřejmým 

důsledkem asociace mezi rostlinou a AMH, ale jsou velmi úzce spjaty s přírodními 

podmínkami, proto je v přírodních ekosystémech zajímavější role AMH jako biologické 

protekce proti patogenům, než pouze jako transportéru živin (Brito et al. 2014). 

Procento rozsahu kolonizace kořenů AM houbami je ovlivněno různými faktory. Nejvíce 

studovanými, a také nejvýznamnějšími jsou množství či hustota inokula v půdě, teplota půdy, 

dostupnost živin, světlo a obsah CO2 (Smith & Read 2008). Mnohé studie potvrzují pozitivní 

vliv kolonizace kořenů AMH na růst póru (Allium porrum L.) (Wertheim et al. 2014). Proto i 

pro náš experiment byl jako jedna z modelových rostlin vybrán pór pravý (Allium porrum L.) 

Pór pravý (Allium porrum L.) je rostlinou dobře známou už z období antiky. Přirozeně se 

vyskytuje v Malé Asii a Středomoří. Pór pravý preferuje především hlinitopísčité půdy 

s dostatečnou zásobou organické hmoty (Petříková, Hlušek, 2012). Ideální teplotou pro 

vegetativní růst je 20°C (Bernaert et al. 2012). Pór pravý je možné pěstovat dvěma způsoby a 

to přímým výsevem na pole nebo pomocí předpěstované sadby. Pěstováni z předpěstované 

sadby je častější způsob pěstování především hybridních odrůdy póru (Petříková, Hlušek, 

2012). 

Jako druhá modelová rostlina pro náš experiment byla vybrána pšenice setá (Triticum 

aestivum L.) jedna z nejvýznamnějších plodin světa. Celosvětová spotřeba pšenice dosahuje 

až jedné pětiny z celkové spotřeby na světě (Longin & Reif 2014). Pšenice je základní 

obilovinou obsahující proteiny uhličitany (Talaat & Shawky 2014). Přenice je původním 

druhem v dnešním Iráku, Íránu, Sýrii a Jordánsku (Konvalina & Moudrý 2008a). Pro pšenici 

jsou zajímavé také obsahy esenciálních aminokyselin, minerálů a vitamínů, celkový obsah 

bílkovin je relativně nízký (8 – 15%) (Shewry 2009). Pšenice je jednou z nejnáročnějších 

obilovin, je plodinou teplých a sušších oblastí. Mezi nejdůležitější požadavky pro její 

pěstování je úrodná půda, ideálně černozem, s vysokým zásobením živinami, dobrou 

strukturou a neutrálním pH. Pšenice má velmi slabě rozvinutý kořenový systém, proto je 

důležité zaměřit se na podpoření růstu kořenového systému, a to i pomocí AMH. 

(Konvalina & Moudrý 2008). Vhodnost obou rostlinných druhů a jejich specifické nároky na 

pěstování, byly hlavním důvodem pro jejich využití v tomto experimentu, který má za cíl 
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ověřit a potvrdit vhodnost inokulace substrátu AM houbami. Kolonizace kořenů rostlin AM 

houbami by měla prokazovat pozitivní vliv na fyziologické parametry rostlin. 

MATERIÁL A METODY 

Inokulační a rostlinný materiál 

V tomto experimentu byly použity tři druhy AMH. Jednotlivé izoláty hub náležely do rodu 

Glomus (přesněji: Rhizophagus intraradices BEG 140 (N.C. Schenck & G.S. Sm.) C. Walker 

& A. Schüßler comb. nov), Funneliformis mosseae BEG 95 (T.H. Nicolson & Gerd.) C. 

Walker & A. Schüßler comb. nov., Claroideoglomus claroideum BEG 210 (N. C. Schenck & 

G. S. Sm.) C. Walker & A. Schüßler comb. nov.) (Krüger et al. 2012). Všechny houbové 

izoláty byly dodány českou firmou Symbiom s.r.o. Dalším použitým inokulačním materiálem 

byly nativní klony houbového druhu Pseudomonas ssp., se speciálním označením BAC 1, 

BAC 2, BAC 3, BAC 4, které byly odebrány přímo z půdního prostředí Jižní Moravy. 

Všechna inokula AMH byla dodána jako směs spor v suchém zeolitu. Aplikační objem 

jednotlivých AMH inokul bylo 50 spor na každou rostlinu. Hustota spor v jednotlivých 

inokulech byla odhadnuta z 1 g zeminy a to metodou prosévání za vlhka, dekantací a 

následným odstředěním v roztoku sacharózy (Utobo et al. 2011) počet spor byl pozorován 

mikroskopicky za použití mikroskopu Leica DM5000 B. Přesné množství inokula bylo pro 

jednotlivé druhy vypočteno samostatně, a to pro Rhizophagus intraradices 3,13 g pro 

Funneliformis mosseae 5,56 g pro Claroideoglomus claroideum 2,63. Bakteriální inokula 

byla rozpuštěna v 1 ml sterilního 1M MgSO4 a následně převedena do 10 ml TSB media, 

kultivace bakterií před aplikací probíhala 3 dny. 

Návrh experimentu 

Hlavním tématem experimentu bylo porovnání kolonizace kořenů u různých rostlinných 

druhů bez přítomnosti organického pěstebního média. Pro experiment byly vybrány dva 

rostlinné druhy, a to pór pravý (Allium porrum L.) a pšenice setá (Triticum aestivum L.). 

Rostliny byly vypěstovány z běžně dostupného osiva, dodaného firmou Moravoseed a.s. 

v poloteplé lodi skleníku, kdy teplota neklesá pod 15 °C, po dobu 8 týdnů. Bylo nutné udržet 

sterilní podmínky po celou dobu pokusu. Rostliny byly izolovány v multiplatech, 

s podmiskami, zálivka probíhala vždy odděleně. Jako pěstební nádoby byly použity multiplata 

o 90 buňkách, vždy 9 x 10 buněk pro každý rostlinný druh. Přesně vždy 90 ks ošetřených pórů 

a 90 ks ošetřených rostlin pšenice a 2 x 30 ks neošetřených kontrolních rostlin. Jako substrát 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

173 
 

byl využit perlit, pro jednodušší manipulaci s kořenovým systémem. Semena byla vložena 

vždy po jednom kuse do buňky s příslušným množstvím houbového inokula a následně byla 

přelita 1ml bakteriálního mixu. Po dobu pěstování (8 týdnů) byla klíčovým prvkem pokusu 

pravidelná závlaha z důvodu rychlého vysychání perlitu. Rozložení experimentu bylo 

následující: varianty A – ošetřené pouze houbovými inokuly (9 rostlin), varianty B - ošetřené 

jak houbovými tak bakteriálními inokuly (9 rostlin) a varianty C – kontrolní varianty 

(9 rostlin). Experiment testoval 15 rozdílných variant bez opakování. Tyto varianty byly 

použity u obou rostlinných druhů. 

Fyziologické analýzy 

Po osmi týdnech pěstování byly rostliny opatrně vyňaty z pěstebního média. Pomocí 

destilované vody byly kořeny zbaveny zbytku reziduí substrátu na kořenech a u takto 

upravených rostlin bylo hodnoceno několik znaků. Hodnocena byla délka nadzemní části. 

Délka byla měřena jako délka celé rostliny od nejkrajnějšího bodu listového vrcholu po 

kořenový krček. Délka byla měřena klasickým svinovacím metrem a je uváděna v mm. 

Druhým hodnoceným znakem byla hmotnost sušiny. Byla stanovena jako hmotnost 

jednotlivých rostlin sušených 24 h při teplotě 70 °C. Sušení probíhalo v sušárně Memment. 

Sušina byla vážená na laboratorních vahách KERN 770 s přesností měření na setiny gramu a 

je uváděna v gramech (g). Oba hodnocené znaky byly hodnoceny u všech rostlin ze všech 

testovaných variant. 

Mykorhizní kolonizace 

Kořeny rostlin byly separovány z půdy a následně promyty pod tekoucí vodou. Pro takto 

upravené kořeny rostlin byla použita metoda barvení Trypanovou modří (Phillips & Hayman 

1970). Následně po probarvení kořenů byla využita průsečíková metoda pro stanovení míry 

kolonizace kořenů AMH (Giovannetti & Mosse 1980). Míra kolonizace je uváděna v %, čím 

vyšší kolonizace kořenů tím by rostliny měly být ovlivněny pozitivně, bohužel není možné 

určit přesný limit slabé, dobré či výborné kolonizace kořenů AMH. 

Získaná data z fyziologických analýz a mykorhizní kolonizace byla analyzována pomocí dvou 

faktorové ANOVY s interakcemi. Jelikož v celém experimentu byly hodnoceny pouze 

průměrné hodnoty, nedošlo ve statistických analýzách ke post-hoc testování. Pro statistickou 

analýzu byl použit program Statistica CZ, verze 12, firmy StatSoft. 
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VÝSLEDKY A DISKUZE 

Z důvodu nízkého počtu dat, nebylo možné využít následné post-hoc statistické testování. 

Nedostatečné množství dat bylo způsobeno slabou vzcházivostí rostlin. Výsledky a diskuze 

se pokusí objasnit a okomentovat získaná data. Pro ujasnění statisticky významných rozdílů 

by bylo nutné experiment opakovat. 

Délka rostlin a sušina 

Geaf 1. zobrazuje průměrnou délku rostlin v mm u obou testovaných rostlinných druhů. 

Jak je zřejmé u póru pravého způsobilo jakékoli ošetření osiva větší délku rostlin oproti 

kontrolní neošetřené variantě. Nejvyšších hodnot dosahovala varianta Funneliformis mosseae 

BEG 95 s přídavkem BAC 3. U rostlin pšenice seté byly jednotlivé ošetřené varianty bez 

výrazných rozdílů oproti kontrolní variantě. 

 

Graf 1. Grafické znázornění průměrné délky testovaných rostlin póru a pšenice 

U hodnocení obsahu sušiny v rostlinách póru a pšenice se naskytl přesný opak, než u délky 

rostlin. I v případě, že u rostlin póru byly velké rozdíly v délce rostlin, při stanovení sušiny 

byly tyto rozdíly minimální. Je to zřejmě způsobeno velkým množstvím vody v nadzemní 

části rostlin póru. Zato u pšenice seté, která nevykazovala výrazné rozdíly v délce rostlin, se 

jisté rozdíly v obsahu sušiny objevily. Nejvyšších hodnot dosáhla varianta Funneliformis 
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mosseae BEG 95, i v průměru všech variant Funneliformis mosseae BEG 95 ošetřených 

bakteriálními inokuly byl obsah sušiny nejvyšší oproti dalším variantám. Viz. Graf 2. 

 
Graf 2. Grafické znázornění celkového obsahu sušiny testovaných rostlin 

Kolonizace kořenů arbuskulárními mykorhizními houbami 

Nejzajímavějšími získanými daty tohoto experimentu byly hodnot kolonizace kořenů rostlin 

testovanými druhy AMH. Pro hodnocení kořenové kolonizace je nutné kořeny rostlin nabarvit 

v Trypanové modři  (Phillips & Hayman 1970) následném mikroskopickém hodnocení je 

nutné brát procento kolonizace rostlin s určitou rezervou. Kolonizace kořenů může být 

ovlivňována pozitivně, negativně nebo neutrálně. Například pěstování vysoce infikovaných 

rostlin poblíž rostlin ještě neinfikovaných může zvyšovat kolonizační rychlost AMH u rostlin 

ještě nenapadených (Chen et al. 2005). U pšenice seté vykazovaly všechny ošetřené varianty 

výrazný rozdíl oproti kontrolní variantě, bohužel jak je vidět v grafu 3. se jednotlivé procenta 

napadení kořenů pohybovaly od cca 10 – 55 % kdy můžeme považovat kolonizaci kořenů 

v rozmezí 30 – 50 % za dobrou. U póru pravého se kolonizace rostlin inokulovaných houbami 

Rhizophagus intraradices a Funneliformis mosseae pohybovala v rozmezí cca 18 – 32 %. 

Nejnižší kolonizaci kořenů rostlin vykazovaly všechny varianty ošetřené houbou 

Claroideoglomus claroideum, kde se napadení kořenů rostlin houbou pohybovalo pod 10 %. 
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Graf 3. Grafické znázornění průměrné hodnoty kolonizace kořenů u testovaných rostlin 

SOUHRN 

Zaměření tohoto experimentu není obsáhlé, nejdůležitější bylo prozkoumat možnosti 

kolonizace kořenů AM houbami a možnost ovlivnění této kolonizace přidáním různých 

kmenů bakterie Pseudomonas ssp. U póru pravého byla variantou s nejdelšími rostlinami 

varianta Funneliformis mosseae + BAC 2 stejně jako u obsahu sušiny. Nejvyšší míra 

kolonizace byla zjištěna také u této varianty. U pšenice seté byla variantou s nejdelšími 

rostlinami varianta Rhizophagus intraradices + BAC 2. Při hodnocení obsahu sušiny byla 

nejlepší variantou varianta ošetřená pouze Funneliformis mosseae. Nejvyšší hodnoty 

kolonizace kořenů AMH u přenice seté vykazovala varianta Rhizophagus intraradices + BAC 

4. 

Námi zkoumaná kolonizace kořenů rostlin byla u obou rostlinných druhů velmi rozdílná. U 

póru nejnižší infekci vykazovala varianta inokulovaná houbou Claroideoglomus claroideum, 

právě tato varianta měla při hodnocení poštu aktivních spor v inokulu nejvyšší hodnoty, proto 

byla i inokulační dávka nejnižší (2,63 g). I toto mohlo ovlivnit kolonizaci kořenů rostlin póru. 
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VYBRANÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍ PROVOZ STROJŮ PŘI ÚDRŽBĚ 

TRAVNATÝCH PLOCH 

Vladimír MAŠÁN, Pavel ZEMÁNEK 

Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

ABSTRACT 

The evaluation carried out in the Czech Republic and abroad indicates the worsening quality 

of green areas in cities due to the lack of regular maintenance work. One of the reasons is the 

financial insecurities, or ignorance of the extension and sophistication of the future 

maintenance work of greenery often connected with the new-founded projects. The efficient 

use of funds occurs only if there is the real determination of costs which relies on knowledge 

of the factors affecting the efficiency of maintenance work. Considerable amount of 

equipment is used for the maintenance of green areas and particularly the lawns and its 

operation constitute the majority of maintenance costs. This paper is focused on the 

evaluation of factors affecting the operation of machines and their impact on the performance 

achieved under the circumstances. 

Keywords: Efficiency, factors, operation, machines, maintenance, lawns, mowers 

ÚVOD 

Rozšiřování ploch zeleně jak v soukromé, tak i veřejné sféře klade důraz nejenom na 

kvalitní budování nových ploch, ale i na jejich kvalitní péči. Kvalitu zeleně i úroveň 

udržovací péče ve městech a v prostředí panelových sídlišť hodnotil ŠIMEK (2010), 

SOJKOVÁ, HRUBÁ (2006), SOJKOVÁ, KNOTKOVÁ, (2008), ŠTEFL et al. (2013) i další 

autoři. Výsledky poukázaly na rozdílnou úroveň údržby u jednotlivých typů vegetačních 

prvků (dále jen: VP) a na celkově špatný stav ploch zeleně. ŠTEFL (2014) upozorňuje na 

statisticky významný vztah mezi kvalitou jednotlivých VP a kvalitou jejich udržovací péče. 

Tyto a další práce potvrzují, že kvalita udržovací péče zásadním způsobem ovlivňuje stav VP 

a ploch veřejné zeleně. Dle BECKER (1994) a PEJCHAL (2003) tkví problém kvality 

udržovací péče i ve trendu rozšiřování ploch zeleně bez potřebného finančního zabezpečení 

jejich údržby. Absence znalostí budoucích nákladů na údržbu již v stadiu projektování a 
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schvalování projektů je podle zmíněných autorů důvodem postupného snižování kvality 

zahradně-architektonického díla vlivem nedostatečné udržovací péče.  

Obecně je za dominantní prvek ve veřejné zeleni považován plošný trávník (ŠIMEK 

2003; 2006). Trávníky tvoří 72% všech ploch zeleně. O výšce nákladů na jejich údržbu 

rozhoduje správně sestavený postup údržby v kombinaci s vhodnou volbou mechanizačních 

prostředků. Nezanedbatelnými faktory jsou i podmínky lokality a stav porostů. PLÍVA, 

KOLLÁROVÁ (2008) poukazují na snížení výkonnosti mechanizačních prostředků 

v závislosti na zhoršených podmínkách lokality. Vhodností použití různých technologií na 

základě podmínek dané lokality se zabývali i ZEMÁNEK, BURG (2008). 

Cílem práce je analýza vybraných faktorů, které ovlivňují provoz žacích strojů při 

údržbě trávníků a nákladovost údržby trávníků v různých podmínkách. 

MATERIÁL A METODIKA 

Měření probíhala v letech 2012 – 2014 na pokusných lokalitách ZF MENDELU 

v Lednici, plochách zeleně města Břeclav a soukromích zahradách. Veškeré trávnaté plochy 

byli udržované technologií se sběrem posečené hmoty. Rozsah měření umožnil postihnout 

značné množství faktorů, které ovlivňují sečení travnatých ploch a kvantifikovat jejich vliv.  

Při tvorbě metodiky bylo vycházeno z předpokladu, že každé ztížení práce stroje 

vlivem konkrétního faktoru se projeví navýšením spotřeby času pro vykonání stejného 

množství práce oproti optimálním podmínkám. Pro praxi byla důležitá i možnost sčítání 

vícero faktorů s různou mírou vlivu dle podmínek konkrétní plochy.  

Sledované stroje  

Stroje byly voleny optimálně dle ploch, tak aby jejich nevhodné nasazení (vlivem 

nedostatečného záběru, výkonnosti atd.) neovlivňovali měření. Byly voleny dle doporučení 

výrobců, zkušeností obsluh i pracovníka vykonávajícího měření. Stroje byly v průběhu celého 

měření v dobrém technickém stavu odpovídajícím běžnému opotřebení.  

Při hodnocení exploatačních ukazatelů byla použita Metodika měření časových 

snímků (ČSN 47 0120). Z naměřených hodnot byla vypočtena dosahovaná výkonnost W04 

(ha.h-1) pro jednotlivé faktory i stroje. Spotřeba PHM byla měřena metodou dolévání do 

nádrže. Pro možnost co nejširšího aplikování výsledků, byly pro měření vybrány 

reprezentativní žací stroje v různých kategoriích. Od ručně vedených strojů po profesionální 

trávníkové malotraktory. Stroje byly sledovány v běžných provozních podmínkách.   
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Sledované faktory  

Ze sledovaných faktorů byly pro potřeby tohoto příspěvku vybrány tři faktory, 

konkrétně svažitost terénu, spotřeba PHM na svahu, intenzita růstu.  

Pro faktory svažitost terénu a spotřeba PHM, byla jako kontrola zvolena optimální 

varianta - seč na rovinaté ploše, bez překážek s dostatečnou velikostí pro provoz stroje. 

Kontrola byla vyhodnocena pro každý z použitých strojů samostatně. Každá další varianta 

představovala postupné ztížení podmínek dle sledovaného faktoru. V první fázi byly 

vyhodnoceny jednotlivé faktory samostatně, tak aby se kvantifikoval jejich vliv. Ve druhé fázi 

se ověřoval vliv faktoru na nové lokalitě a různé faktory se i navzájem kombinovaly. 

Takovýto postup umožnil stanovení hranic vlivu konkrétního faktoru, míry vlivu při jeho 

různých stupních i vliv kombinace faktorů.  

Pro faktor intenzita růstu byla zvolena optimální varianta - letní seč, s přírůstkem 

stébel 30 - 40 mm, při které byla naměřena nejvyšší výkonnost seče. Kontrola byla 

vyhodnocena pro stroje HONDA a STARJET samostatně. Každá další varianta představovala 

postupné ztížení podmínek navýšením sečeného přírůstku stébel a tudíž snížením výkonnosti 

seče. Každý stupeň míry faktoru se ověřoval v nejméně třech opakováních. 

Stanovení koeficientů vlivu svažitosti pozemku 

Koeficienty byly sestaveny na základě poměru výkonnosti stroje na konkrétním sklonu 

pracovní plochy a výkonnosti stroje v optimálních podmínkách (na rovině). Z naměřených 

hodnot byl koeficient svažitosti pozemku (Ksp) stanoven podle vztahu:  

 
kde:   W  – skutečná výkonnost stroje pro konkrétní svah (ha.h-1 ; m2.h-1), 

          Wo  – výkonnost stejného stroje na rovinném pozemku (ha.h-1 ; m2.h-1). 

Stanovení koeficientů vlivu svažitosti pozemku na spotřebu PHM 

Koeficienty byly sestaveny na základě poměru spotřeby stroje na konkrétním sklonu 

pracovní plochy a spotřebě stroje na rovině. Pozemky byly roztříděny do 5 tříd obdobně jak 

při koeficientu svažitosti. Koeficient spotřeby PHM (KPHM) byl stanoven na základě výsledků 

měření ze vztahu:  
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kde:   V  – skutečná spotřeba stroje pro konkrétní třídu svažitosti pozemku (l.h-1 ; g.h-1), 

          Vo  – spotřeba stroje na pozemku s optimálními podmínkami (l.h-1 ; g.h-1). 

Stanovení koeficientů vlivu intenzity růstu 

Koeficienty vlivu intenzity růstu byly sestaveny na základě souboru měření stejných 

strojů, na stejných plochách, které byly sečeny v průběhu celé vegetace. Zásah byl proveden 

pro konkrétní rozmezí přírůstu stébel trav od posledního sečení. Vztah pro výpočet 

koeficientu vlivu intenzity růstu (Kir) je dán poměrem výkonnosti seče stroje v porostu 

daného sečeného přírůstku stébel k výkonnosti stroje v optimálních podmínkách (vzrůstnost 

stébel trav 30 – 40 mm). Koeficient vlivu intenzity růstu (Kir) byl stanoven na základě 

výsledků měření ze vztahu: 

 
kde:   W  – skutečná výkonnost stroje v porostu daného přírůstku stébel (ha.h-1 ; m2.h-1), 

          Wo  – výkonnost stroje v optimálních podmínkách (ha.h-1 ; m2.h-1). 

VÝSLEDKY 

Přehled faktorů a míra jejich vlivů vyjádřený koeficienty Ksp, KPHM a Kir je uvedena 

v Tabulce 1 až Tabulce 3.  

Tabulka 1 - Koeficient snížení výkonnosti v závislosti na svažitosti pozemku (Ksp). 

Stupeň Sklon pracovní plochy 
(°) 

Sklon pracovní plochy 
(%) 

Koeficient snížení 
výkonnosti (Ksp) 

1 0,0 –   8,6 0,0 – 15,0 1,00 
2 8,7 – 11,4 15,1 – 20,0 0,95 
3 11,5 – 14,2 20,1 – 25,0 0,84 
4 14,3 – 17,1 25,1 – 30,0 0,75 
5 17,2 – 20,0 30.1 - 36,4 0,68 

Tabulka 2 - Koeficient vlivu svažitosti pozemku na navýšení spotřeby PHM (KPHM). 

Stupeň Sklon pracovní plochy 
(°) 

Sklon pracovní plochy 
(%) 

Koeficient navýšení 
spotřeby PHM (KPHM) 

1             0,0 –   8,6            0,0 – 15,0 1,00 
2             8,7 – 11,4 15,1 – 20,0 1,05 
3 11,5 – 14,2 20,1 – 25,0 1,15 
4 14,3 – 17,1 25,1 – 30,0 1,25 
5 17,2 – 20,0 30.1 - 36,4 1,35 
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Tabulka 3 - Koeficient snížení výkonnosti v závislosti na intenzitě růstu porostu (Kir). 

Stupeň Přírůstek stébel (mm) Celková výška porostu 
trávníku (mm) 

Koeficient snížení 
výkonnosti (Kir) 

1                0 –   30             70 –   90 1,00 
2              31 –   50   91 – 110 0,95 
3              51 –   70 111 – 130 0,90 
4              71 –   90 131 – 150 0,85 
5              91 – 120 151 – 180 0,75 

POUŽITÍ KOEFICIENTŮ 

Koeficienty lze využít pro stanovení skutečné výkonnosti použitého stroje pro 

konkrétní podmínky lokality. Pro výpočet se využije výkonnost zjištěná měřením 

v optimálních podmínkách, včetně časů potřebných pro odvoz a vysypání posečené hmoty a 

příjezd zpět k sečenému úseku. Tato výkonnost (Wo) sledovaného stroje, je dosažena 

v optimálních podmínkách (tj. rovinný pozemek bez překážek s dostatečným místem pro 

pohyb stroje), na vzorovém úseku (ideálně na ploše nejméně 100 m2 ve třech opakováních) u 

stroje ve výborném technickém stavu.  

 

Pro výpočet skutečné výkonnosti stroje (W) v daných podmínkách pak platí:   

 
kde:   Wo  – optimální výkonnost stroje (ha.h-1 ; m2.h-1). 

Koeficient vlivu svažitosti pozemku na spotřebu PHM (KPHM) lze využít pro stanovení 

skutečné spotřeby použitého stroje (V) pro konkrétní svahové podmínky lokality. Pro výpočet 

se využije spotřeba zjištěná měřením v optimálních podmínkách, včetně spotřeby vzniklé při 

odvozu a vysypání posečené hmoty a příjezdu zpět k sečenému úseku. Tato spotřeba (Vo) 

sledovaného stroje, je dosažena v optimálních podmínkách (tj. rovinný pozemek bez překážek 

s dostatečným místem pro pohyb stroje), na vzorovém úseku (ideálně na ploše nejméně 100 

m2 ve třech opakováních) u stroje ve výborném technickém stavu. 

Pro výpočet skutečné spotřeby stroje (V) v daných podmínkách pak platí:    

 
kde:   Vo  – spotřeba stroje v optimálních podmínkách (l.h-1 ; g.h-1). 
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DISKUSE 

Použití zmíněných koeficientů svažitosti pozemku (Ksp) a intenzity růstu porostu (Kir) 

bylo ověřeno v praxi při údržbě travnatých ploch jak veřejných tak soukromích. 

Nejoptimálnější podmínky, ve kterých by stroje mohly pracovat, by byly ohodnoceny 

koeficienty 1,0. Naopak podmínky nejméně vhodné pro práci strojů by byly ohodnoceny 

koeficientem 0,51. Z praxe lze předpokládat, že takovýto stav téměř nenastává. Při ověřování 

se nejčastěji výkonnost upravovala koeficientem v intervalu 0,8 – 0,9. Podmínky výrazně 

horší než obsažené v Tabulce 4 značí zanedbání údržby trávníků a v praxi by se vyskytovat 

vůbec neměli. Podobně i na sklon pracovní plochy větší než 20,0 ° běžné žací stroje nejsou 

stavěny, tudíž se měření neprováděli. Použití koeficientu navýšení spotřeby PHM (KPHM) bylo 

taktéž ověřeno v praxi. Při ověřování se nejčastěji spotřeba PHM upravovala koeficientem 

v intervalu 1,05 – 1,15. Koeficienty Ksp a Kir dokáží zreálnit časovou náročnost provedení 

operace a spolu s koeficientem KPHM zreálnit i celkové náklady. 

Kvalitní a pravidelná údržba zeleně podle výše zmíněných autorů jednoznačně dokáže 

prodlužit životnost VP, co v konečném důsledku oddaluje náklady na revitalizaci, nebo na 

odstranění havarijního stavu zeleně. KIRNBAUER et al. (2009), CLARK et al. (1997), 

ŠIMEK (1999, 2002), DOBNER (1996) a další vyzdvihují podmínku trvalé udržitelnosti, 

kterou prokládají kvalitní správou zeleně. S těmito názory koresponduje snaha o co 

nejpřesnější stanovení nákladů na provedení operace, pro konkrétní podmínky lokality. 

Sestavením koeficientů, nebo hodnotících kritérií při údržbě TTP se zaobírali KAVKA (2007) 

a ZEMÁNEK, BURG (2008).  

Kalkulace budoucích nákladů údržby by měli hrát významnou roli při rozhodování o 

osudu zeleně kolem nás, zejména s ohledem na známy poměr 80 : 20, kdy přibližně 20% 

všech nákladů spojených se zahradně architektonickým dílem tvoří náklady na jeho 

vybudování a až 80% tvoří náklady na následnou údržbu po dobu životnosti díla. 

ZÁVĚR 

Uplatněním koeficientů snižujících výkonnost žacích strojů a navyšujících spotřebu 

PHM dle podmínek konkrétní lokality prezentovaných v příspěvku je možné v projektu 

údržby zeleně přesněji stanovit časovou náročnost provedení seče. Účelem je na základě 

časové náročnosti odvodit náklady na provedení operace a tím zreálnit náklady potřebné na 

zabezpečení kvalitní údržby zeleně. Protože jen kvalitní zeleň včetně travnatých ploch může 
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plnohodnotně plnit svou funkci a oddálit potřebu revitalizace spojené s vynaložením značných 

finančních prostředků.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the quality of fresh and stored vegetable juices. In this 

work we used the juice of carrot, beetroot, cucumber, tomato, water melon and cantaloupe. 

The quality was evaluated on the basis of polyphenols and antioxidant activity. In the juices 

we was monitoring the changes that have occurred after 24, 48 and 96 hours storage at 5 ° C. 

By measuring we found, that statistically conclusively lowest polyphenol content was in the 

cucumber juice (26.56 mg GAE.dm-3), while the highest content was in the juice of beetroot 

(542.59 mg GAE.dm-3). The decrease of polyphenolic substances during storage in vegetable 

juices were lowest in the beetroot juice after 96 h of storage (28.51%) and the largest decrease 

was in the cucumber juice after 96 hours storage (48.81%). 

Statistically proven highest antioxidant activity, we found in juices of tomato and beetroot, 

which don´t reveal a statistically significant difference and the lowest in the juice of 

cucumber. The antioxidant activity of beetroot juice was 467.03 mg.dm-3, cucumber juice had 

antioxidant activity of 65.02 mg.dm-3. The largest decrease antioxidant activity was found in 

the juice of cucumber (63.39%). 

Keywords: polyphenols, antioxidant activity, vegetable juices 

ÚVOD 

Zeleninové šťavy sú šťavy získané z čerstvých surovín neupravené riedením, 

prídavkom chuťových látok ani chemických konzervačných prostriedkov. Zeleninové šťavy 

sa používajú po vhodnej technologickej príprave a úprave na priamu spotrebu. Z celkovej 

výroby zeleninových štiav pripadá v Európe asi 80 až 85 % na rajčiakovú šťavu a zeleninové 

kokteily s hlavným podielom rajčiakovej šťavy, ktorých výroba neustále vzrastá. Súčasne 
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rastie aj výroba mliečno kvasených zeleninových štiav (Richter, 2005). Z látok dôležitých vo 

výžive ľudí obsahujú zeleninové šťavy cukry, minerálne látky, vitamíny, stopové prvky, 

polyfenolové látky, pektín a aromatické látky (Airola, 2014). Zeleninové šťavy majú nízky 

glykemický index a nízky obsah kalórií, preto sú vhodné aj pre diabetikov (McCarthy, 2014). 

Zeleninové šťavy sa v rámci zdravej výživy podieľajú na znížení rizika srdcovo-

cievnych  ochorení, chránia organizmus proti niektorým druhom onkologických chorôb, 

znižujú krvný tlak a znižujú riziko vzniku obličkových kameňov (Tierney, 2013). Nadmerná 

konzumácia zeleninových štiav však môže spôsobiť aj menšie zdravotné problémy, ako je 

tvorba plynu v organizme, nadúvanie a hnačka najmä u citlivých jedincov (Danahy, 2014).  

Nutrične najlepšiu kvalitu majú čerstvé zeleninové šťavy. Väčšina zeleninových ale aj 

ovocných štiav komerčne predávaných v obchodoch sú stabilizované teplom na úrovni 

pasterizácie alebo dokonca sterilizácie pri teplote nad 100 °C. Dôsledkom toho majú síce 

dlhšiu trvanlivosť, pretože neobsahujú žiadne mikroorganizmy, ale zároveň majú nižší až 

nulový obsah niektorých nutrične významných látok (Salter, 2013).   

Cieľom práce bolo hodnotenie obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity 

zeleninových štiav vyrobených z  vybraných druhov zeleniny a sledovanie dynamiky 

hodnotených ukazovateľov kvality zeleninových štiav počas skladovania pri teplote 5 °C 

v priebehu 24, 48 a 96 hodín.. V práci sme použili šťavy z rajčiakov, mrkvy, červenej repy 

šalátovej, uhorky, melóna vodového a cukrového.  

MATERIÁL A METODIKA 

V práci sme použili čerstvú, mechanicky a mikrobiologicky nepoškodenú zeleninu, 

z ktorej sme pripravili šťavy max. do 24 hodín po zbere základnej suroviny. Jednotlivé druhy 

zeleniny boli zozbierané v štádiu, kedy plody plodovej zeleniny vykazovali najlepšie 

vlastnosti na priamy konzum a na spracovanie na šťavy. Zber koreňovej zeleniny bol 

vykonaný v štádiu keď korene dosahovali požadovanú veľkosť a stupeň vývinu.  

Korene a plody zelenín sme po zbere očistili, umyli, zbavili nepoužívateľných častí, 

nakrájali a bezprostredne spracovali na závitovkovom lise značky Champion 2000. 

Vylisovanú šťavu sme analyzovali v čerstvom stave, pričom sme sa sústredili na zhodnotenie 

obsahu celkových polyfenolov Folin - Ciocalteuovou metódou a antioxidačnej aktivity 

metódou FOMO. 

V šťavách sme zhodnotili tiež dynamiku zmien sledovaných parametrov prebiehajúcu počas 

chladiarenského skladovania v priebehu 24, 48 a 96 hodín pri teplote 5 °C. 
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Princíp metódy stanovenia celkových polyfenolov Folin - Ciocalteuovou metódou 

spočíva v reakcií Folin – Ciocalteu činidla s redukujúcimi látkami (polyfenolmi) za vzniku 

modrého komplexu. Intenzita modrého sfarbenia je priamo úmerná obsahu polyfenolov. 

Vyhodnotenie sa uskutočňuje pomocou spektrofotometra, pri vlnovej dĺžke 700 nm, obsah 

polyfenolov sa vyjadrí ako obsah kyseliny galovej v mg GAE. dm-3.  

FOMO metóda stanovenia antioxidačnej aktivity je založená na redukcii molybdénu 

účinkom redukčných zložiek prítomných v šťave za účasti fosforu a vzniku zeleného 

fosfomolybdénového komplexu. Redukčná schopnosť štiav je vyjadrená ako  množstvo 

kyseliny askorbovej potrebnej na dosiahnutie rovnakého antioxidačného účinku. Intenzita 

zeleného sfarbenia sa meria spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 695 nm. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Obsah polyfenolov v čerstvých šťavách bezprostredne po vylisovaní sa pohyboval v 

intervale od 26,59 mg GAE.dm-3 po 542,59 mg GAE.dm-3. Najnižší obsah polyfenolov bol v 

uhorkovej šťave a naopak najvyšší obsah bol v šťave z červenej repy. Čerstvá uhorková šťava 

v porovnaní s ostatnými vzorkami zeleninových štiav dosahovala veľmi nízke hodnoty 

obsahu polyfenolov. K druhom s vyššou hodnotou polyfenolov popri šťave z červenej repy 

patrila aj šťava z mrkvy s obsahom polyfenolov 380,79 mg GAE. dm-3 a šťava z rajčiaka s 

obsahom polyfenolov 302,89 mg GAE. dm-3. Z hodnotených druhov zeleninových štiav sme 

strednú hodnotu obsahu polyfenolov zaznamenali v šťavách z vodového melóna (256,45 mg 

GAE.dm-3) a cukrového melóna (221,24 mg GAE.dm-3).  

          Číž et al. (2010) hodnotili obsah polyfenolov v červenej repe, v ktorej zistili obsah 

celkových polyfenolov 815 mg.kg-1, čo je hodnota vyššia ako sme namerali v našich 

vzorkách. Šťava z červenej repy sa používa ako tradičný liek na liečbu anémie. Bolo 

preukázané, že šťava z červenej repy znižuje krvný tlak, poskytuje ochranný účinok na cievy 

a má antioxidačné a antikarcinogénne vlastnosti (Babarikins et al., 2013). 

Butalla et al. (2012) skúmali mrkvovú šťavu a testovali hypotézu, podľa ktorej 

prijateľná denná dávka 227 ml mrkvovej šťavy zvyšuje plazmatickú koncentráciu a aktivitu 

karotenoidov v ľudskom organizme. Výsledky ukázali, že karotenoidy sú spojené so znížením 

rakoviny prsníka a pravidelný príjem mrkvovej šťavy je spojený so znížením oxidačného 

stresu a zápalu. 

Uhorka je zelenina, ktorá sa v tradičnej indickej medicíne používa už od staroveku. Je 

charakteristická veľmi vysokým obsahom vody a veľmi nízkym obsah kalórií. Má 

antidiabetické účinky, znižuje hladinu lipidov a zvyšuje antioxidačný status organizmu. 
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Uhorka a uhorková šťava majú čistiace vlastnosti, ukľudňujúci účinok proti podráždeniu 

pokožky, má chladiace vlastnosti a zmierňuje bolesti pri spálení kože (Mukherjeea, et al., 

2013). 

Pre objektívnejšie zhodnotenie obsahu polyfenolov sme hodnoty obsahu polyfenolov 

vyjadrili v obsahu na 100 % sušinu hodnotených štiav. Sušina bola zistená vážkovou metódou 

sušením štiav pri teplote 105 °C do konštantnej hmotnosti. Vo vzorkách zeleninových štiav sa 

sušina pohybovala od 2,5 % v uhorkovej šťave po 10,0 % v mrkvovej šťave. Šťava z červenej 

repy mala sušinu 7,9 %, z melóna vodového 7,7 %, z melóna cukrového 5,1 % a z rajčiaka 4,8 

%. 

Po prepočte obsahu polyfenolov na sušinu sa obsah pohyboval v hodnotách od 

1091,78 mg GAE.dm-3 v šťave z uhorky, po 6842,22 mg GAE.dm-3 v šťave červenej repy. 

Obsah polyfenolov v šťavách klesal v poradí červená repa > rajčiak > melón cukrový > mrkva 

> melón vodový > uhorka. Spracovaním výsledkov analýz obsahu celkových polyfenolov 

Tukeyho HSD testom sme sledovali, či sú medzi hodnotených druhmi štiav štatisticky 

preukazné rozdiely v obsahu polyfenolov. Zistili sme, že medzi jednotlivými druhmi 

zeleninových štiav sú štatisticky preukazné rozdiely v obsahu polyfenolov. Štatisticky 

preukazne najvyšší obsah polyfenolov je v šťave z červenej repy a najnižší v šťave z uhorky 

(Tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Priemerné hodnoty obsahu polyfenolov (mg GAE. dm-3  sušiny) v zeleninových šťavách 

a homogénne skupiny na základe Tukeyho HSD testu 

druh Počet meraní 
Priemer 

(mg GAE.dm-3 sušiny) 
Homogénna skupina 

uhorka 3 1091,78 a  

melón vodový 3 3330,46 b  

mrkva 3 3811,71 c  

melón cukrový 3 4363,70 d  

rajčiak 3 6258,01 e  

červená repa 3 6842,22 f  

priemery označené rovnakým písmenom nie sú štatisticky významne rozdielne pri p≤0,05 

Ďalším cieľom nášho výskumu bolo sledovanie zmien obsahu polyfenolov po skladovaní.  

Podľa priemerných hodnôt obsahu polyfenolov môžeme skonštatovať, že po skladovaní vo 

všetkých šťavách došlo k zníženiu obsahu polyfenolov. Najvyšší obsah polyfenolov zostal v 
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šťave z červenej repy a to po 24, 48 i 96 hodinovom skladovaní. Najnižší obsah polyfenolov 

po skladovaní zostal v šťave z uhorky. 

Po 96 hodinovom skladovaní sme dostali nasledovné poradie zeleninových štiav podľa 

retencie obsahu polyfenolov v % k čerstvej šťave od najlepšej po najhoršiu: z červenej repy 

(28,51 %) – z vodového melóna (35,2 %) - mrkvová (35,7 %) - z cukrového melóna (37,07 

%) – rajčiaková (44,64 %) –  uhorková (48,81%).  

Po skladovaní bol najvyšší obsah polyfenolov v šťave z červenej repy (387,91 mg GAE.dm-

3ČH) a najnižší v stave z uhorky (13,75 mg GAE.dm-3 ČH). Najvýraznejšie zmeny sme 

zaznamenali v šťavách z uhorky a rajčiaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Dynamika obsahu polyfenolov (mg GAE.dm-3 sušiny) v čerstvých a skladovaných 

zeleninových šťavách 

Meraním antioxidačnej aktivity metódou FOMO sme zistili, že najväčšiu antioxidačnú 

aktivitu mala šťava z červenej repy (467,03 mg ekv. kys. askorbovej.dm-3), naopak najnižšiu 

mala šťava z uhorky  (65,02 mg.dm-3). Šťava z mrkvy v čerstvom stave dosahovala 

antioxidačnú aktivitu 319,20 mg. dm-3, šťava z rajčiaka 296,09 mg. dm-3, šťava z vodového 

melóna 217,62 mg. dm-3 a šťava z cukrového melóna 202,11 mg. dm-3. 

Gritzová (2010) hodnotila antioxidačnú aktivitu v 100 % rajčiakovej šťave, ktorá mala 

4,743 mmol TEAC.l-1, kým v 100 % bio rajčiakovej šťave antioxidačná aktivita bola 2,536 

mmol TEAC.l-1. V 50 % mrkvovej šťave stanovila antioxidačnú aktivitu 4,124 mmol TEAC.l-

1,  kým v 100 % bio mrkvovej šťave stanovila antioxidačnú aktivitu 1,435 mmol TEAC.l-1. 
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Hodnotu antioxidačnej aktivity DPPH metódou vyjadrenú ako % inhibície radikálu 1,1-

difenyl-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazyl v červenej repe sledovali Kaur a Kapoor (2002) a 

zistili percento inhibície radikálu až 73,3 %.  Ďalšou zeleninou, v ktorej autori stanovovali 

hodnotu antioxidačnej aktivity bola brokolica, ktorá dosahovala hodnoty inhibície až 78,4 %.  

Kapadia et al. (2012).uvádzajú, že betanín zložka primárne zodpovedná za červenú 

farbu repy, je antioxidant, s mimoriadne vysokou schopnosťou zachytávania voľných 

radikálov. 

Po prepočte antioxidačnej aktivity na 100 % sušinu sme zistili najvyššiu antioxidačnú 

aktivitu v šťave z rajčiaka (6117,63 mg ekv. kys. askorbovej. dm-3) a najnižšiu v šťave 

z uhorky (1265,1 mg.dm-3). Hodnota antioxidačnej aktivity vo vzorkách štiav klesala 

v poradí: rajčiak > červená repa > melón cukrový > mrkva > melón vodový > uhorka. 

Spracovaním výsledkov analýz Tukeyho HSD testom sme sledovali, či sú medzi 

hodnotených druhmi štiav štatisticky preukazné rozdiely v hodnote antioxidačnej aktivity. 

Štatisticky preukazne najvyššiu antioxidačnú aktivitu sme zistili v šťavách z rajčiaka a 

červenej repy, medzi ktorými nebol zistený štatisticky preukazný rozdiel a najnižšiu v šťave 

z uhorky (Tabuľka 2). 

Tabuľka 2 Priemerné hodnoty antioxidačnej aktivity (mg. dm-3  sušiny) v zeleninových šťavách 

a homogénne skupiny na základe Tukeyho HSD testu 

druh Počet meraní 
Priemer 

(mg.dm-3 sušiny) 
Homogénna skupina 

uhorka 3 1265,1 a  

melón vodový 3 2826,22 b  

mrkva 3 3195,2 c  

melón cukrový 3 3986,39 d  

červená repa 3 5889,35 e  

rajčiak 3 6117,63 e  

priemery označené rovnakým písmenom nie sú štatisticky významne rozdielne pri p≤0,05 

Podľa priemerných hodnôt môžeme konštatovať, že po skladovaní vo všetkých 

šťavách došlo k zníženiu antioxidačnej aktivity. Najvyššia antioxidačná aktivita bola po 

skladovaní v šťave z červenej repy (440,19 mg. dm-3) a najnižšia v šťave z uhorky (23,81 mg. 

dm-3). 
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Po 96 hodinovom skladovaní sme zistili nasledovné poradie zeleninových štiav podľa 

poklesu antioxidačnej aktivity v % k čerstvej šťave od najlepšej po najhoršiu: z červenej repy 

(5,75 %) – z cukrového melóna (18,66 %) – mrkvová (18,76 %) – rajčiaková (20,03 %) – 

z vodového melóna (28,56 %) – uhorková (63,39 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Porovnávanie antioxidačnej aktivity (mg.dm-3 sušiny) v čerstvej a v skladovaných 

zeleninových šťavách 

ZÁVER 

Cieľom práce bolo hodnotenie obsahu a dynamiky zmien obsahu celkových 

polyfenolov a antioxidačnej aktivity vo vybraných druhoch zeleninových štiav. V práci sme 

použili šťavy z červenej repy šalátovej, mrkvy, uhorky, rajčiaka, vodového a cukrového 

melóna. Dynamiku zmien obsahu polyfenolických látok a antioxidačnej aktivity sme hodnotili 

po 24, 48 a 96 hodinovom uskladnení pri teplote 5 °C. 

Zelenina a zeleninové šťavy patria medzi bohatý zdroj nutrične významných a antioxidačne 

pôsobiacich látok, čo sme potvrdili aj v našej štúdii. Najvyšší obsah celkových polyfenolov 

sme zistili v šťave z červenej repy šalátovej a najvyššiu antioxidačnú aktivitu dosahovala 

rajčiaková šťava.  

Najnižší obsah oboch sledovaných parametrov sme zistili v uhorkovej šťave. Po skladovaní 

sme v jednotlivých druhoch štiav zaznamenali rôznu dynamiku zmien. Všeobecne môžeme 

skonštatovať, že výraznejšie zmeny nastali v obsahu celkových polyfenolov ako v 
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antioxidačnej aktivite. V prípade hodnotených druhov štiav sa dobrou retenciou oboch 

sledovaných parametrov vyznačovala šťava z červenej repy šalátovej a výraznou dynamikou 

zmien uhorková šťava. 
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ABSTRACT 

In the trial of productive apple trees in Dvory nad Žitavou 10 species of apple pests were 

observed during the years 2011-2013. The Deltastop pheromone traps were used for 

observation of flying insect activity. The obtained results were processed into charts and 

tables followed by working out of a combined graph with all flight activity of selected pests to 

determine the possibly of flying patterns overlapping. The main approximately dates of 

maximum flight activity was selected and there were attained four key dates for treatments. 

This fact can be used for treatment optimization. With the appropriate spraying combination 

there is possibility of treatment within the one term with depending on more pests’ species 

flying activity. In practice one treatment is used for every single pest and finally the producers 

are often forced to apply more than 20-30 treatments per vegetation. By synchronization of 

treatments this spray amount can be reduced to 5-8 sprays per vegetation. The treatments are 

used only if the concrete pest has reached the economical threshold of occurrence. 

Keywords: codling moth, development stage, integrated pest management, pheromone traps, 

signalization 

INTRODUCTION  

Recent European incentive policies clearly targeted decreasing pesticide use in all agricultural 

systems as a key option to reduce environmental hazards and health risks. To reduce pesticide 

use is challenging in orchards where pesticides are recurrently applied to control numerous 

pests and diseases, but crucial to improve fruit production sustainability (Simon, 2011). 

Integrated pest management (IPM) programs emphasize the combination of tactics, such as 

chemical and biological control, to maintain pest populations below economic thresholds 
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(Roubos, 2013). Sustainable agricultural systems must be based on balancing the needs for 

production with support of the biodiversity upon which agricultural systems depend (Bianchi 

et al., 2006), and managing pesticide risks to beneficial insects is an essential aspect of this 

(Crowder and Jabbour, 2014). 

Natural enemies are particularly sensitive to insecticides, and the residues of sprays applied to 

control pest insects can remain toxic for many days, reducing their ability to deliver 

biocontrol ecosystem services, or for inundative releases to achieve control. These negative 

effects on natural enemies can occur at the plant, field, or landscape scales (Roubos, 2013). 

Most recent legislation such as the Food Quality Protection Act (FQPA 1996) and the 

Directive on Sustainable Use of Pesticides (EU 128/2009/EC) put greater restrictions on 

pesticide use and specifically products with broad-spectrum activity. This has provided 

additional impetus to adopt insecticide chemistries with a more benign environmental profile 

and to find approaches that can integrate chemical and biological control. In fact, the 

Directive calls for European Union member states to develop national action plans for 

sustainable pesticide use by 2014, and has essentially two goals: encourage adoption of IPM 

and decrease pesticide use (Hillocks, 2012). 

High levels of insecticide use are common in response to a new invasive pest but with 

appropriate support for research and education programs, there can be longer-term transition 

to selective and more biologically based controls that can be integrated into ongoing IPM 

programs (Naranjo and Ellsworth, 2009). 

In addition to invasive species driving higher pesticide use, the earlier springs and warmer 

summers are expected to cause pest range expansion and additional generations that will 

increase the need for pest control (Cannon, 2004). One effect of increasing temperatures is on 

insect voltinism, with the logical assumption that increases in surface temperatures would 

permit multivoltine species to increase the number of generations per year (Tobin et al., 

2008). In Southern France, over 35 pesticide treatments are applied yearly in apple orchards, 

among which 8–15 are targeted against the codling moth (Cydia pomonella (L.)) (Sauphanor 

et al., 2009). Chronic health effects may occur years after even minimal exposure to 

pesticides in the environment, or in food and water, and pesticides can cause many types of 

cancer in humans (Alexander, 2012). 

The aim of the trial was to establish optimization possibilities for insecticide using with 

decreased number of treatments according to flying activity of the most important apple pests 

in Slovak republic within IPM programs. 
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MATERIALS AND METHODS  

The observations took place?? in intensive fruit orchard OVD Dvory nad Žitavou on total 

orchard area of 220ha during the years 2011-2013. Trees are trained as slender spindle on M9 

rootstock, planted in 2007. By observation of flying activity of insects the Deltastop 

pheromone traps were used. Traps were placed equally in observed orchard in recommended 

dates for each of the selected insect in time range between the 15th April and 1th May of each 

year. The traps were placed in 1.6 m height in all main parts of the orchard, including the 

middle and border areas of the orchard. A set of three traps was used for each of the insect 

(total 30 traps). The distance between traps was at least 50 meters. The controlling of the traps 

was done three times per week. Each insect and mess from the traps was removed by 

controlling. The sticky plates were removed after 100 insects were caught. Also the 

pheromone dispensers were changed after 6-8 weeks. Obtained results were processed into 

charts and tables. Also a calculation to degree-day (DD) model was done, with effective 

temperature over 10°C. An automatic meteorological station (AMS) Davis Vantage Pro II 

with software program Weather Link for meteo-data processing and evaluation and MIS 2010 

software for DD model calculation were used. The species were determined right in the 

orchard. Controversial insects were sent for laboratory expertise. Publications from Bradley 

(1979), Meijerman (2000) and Hluchý (2008) were used for confirmation of determined 

species. By statistical valuation the Microsoft Excell program to data analyses – descriptive 

statistics, double-exquisite F test for dispersion, double-exquisite t-test with the dispersion 

identity and the chi-quadrant test were used. 

RESULTS AND DISCUSSION 

From obtained flight activity important data were achieved, above the start of the flight, 

maximum flight activity of generations and the end of the flight activity in case of all 

observations. Data were expressed by average dates from years 2011-2013 followed by 

degree-day model in °C calculation. The maximum flight activity (which is the term of the 

most effective treatment possibility against the selected pest) can be determined from the 

graphs 1 to 10. In general, when ovicides are used in 2-3 days after flight maximum, the eggs 

are eliminated, when larvicides are used in approx. 7-10 days after flight maximum, larva are 

eliminated in depending on specific species and effective sum of temperatures. 

 

 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

200 
 

Codling moth (Cydia pomonella (L.)) 

According to methods 2-3 generations with mean peaks on 15.5., 11.6., 12.7 and 6.8., 

respectively by Ʃ T10 = 138, 372, 670 and 895 °C were observed. Generations may overlay 

each other. Knight (2005) mentioned that the number of annual generations varies from one 

to four according to the climate. The majority of codling moths develop two generations 

(Trdan, 2013). 

Plum fruit moth (Cydia funebrana (Treitschke)) 

Constant flight with an increased flight activity over the whole vegetation period with 

overlapping of generations was observed. It is not possible visually to determine the single 

generations; due to this fact the protection is very difficult. Totally 5 flight peaks were 

determined. The Plum fruit moth completes 1-3 generations per year; two generations are 

most common over most of its range. Adults are present from late May to September 

(Polesny et al., 2000). According to Humsky (2007) in the majority of fruit-growing areas 

Grapholita funebrana (Treitschke) has a two-generation cycle, only in the littoral part of 

Slovenia has 3 generations per year. According to climate change and extremely good 

conditions during observed years in Dvory nad Žitavou are present at least at the time 2 

generations. 

Oriental fruit moth (Cyda molesta (Busck)) 

There was observed a very strong first and second generation flight from overwintering stages 

which peaked main at 23.5. (Ʃ T10 = 198°C). The flight activity of third and fourth generation 

after the first decade of June was low, but there was practically always some flight activity 

there. Fraval (2011) mentioned 4 generations which partially overlap. The appearance of the 

first moths from the hibernating generation starts in the end of March, beginning of April and 

can last for 2 months. Egg laying then continues from April-May to September-October. 

Hawthorn berry moth (Grapholita janthinana (Duponchel)) 

A constant flight from overwintering stages was observed with main peaks on 2.6., 10.7., 

10.8., 25.8. and 1.9.. resp. by Ʃ T10 = 280, 645, 930, 1174 °C.  The highest flight activity was 

from the end of June to mid of July. Mejijerman (2000) indicates that the moths fly in June, 

July and August. 

 

http://nlbif.eti.uva.nl/bis/tortricidae.php?menuentry=soorten&id=177##
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The small fruit tortrix (Grapholita lobarzewski (Duponchel)) 

Two clearly generations and two flight main peaks was observed on 23.5. and 12.7. (Ʃ T10 = 

198 and 670 °C). The flight activity stopped after 16.7. (Ʃ T10 =720°C). The species is 

univoltine in the UK and in Switzerland. In Hungary it appears to be bivoltine (Bradley, 

2000). According to our observations, G. lobarzewski (Duponchel) is in Slovak republic 

bivoltine. 

Red-belted clearwing (Synanthedon myopaeformis (Borkhausen)) 

There was observed flight activity from 14.5. till 12.7. (Ʃ T10 = from 136 to 670°C) with main 

peaks on 4.6. and 9.7. (Ʃ T10 = 305 and 628°C). After 11.7. (Ʃ T10 = 658°C) the flight activity 

has stopped. In region of central Europe is this pest univoltile. Followed Trdan (2013), captured 

moths were detected from the end of April till the beginning of August. Moths were the most 

abundant from June till the beginning of July. Similar conclusions were found also by Gradič 

(2009) in her related research. 

The Peach Twig Borer (Anarsia lineatella (Zeller)) 

The main flight activity begins on 10.5. (Ʃ T10 =110°C); the first peak was on 9.6. (Ʃ T10 = 

356°C) from overwintering generation and the second one on 8.8. (Ʃ T10 =917°C), which was 

the second, or the summer generation of this pest. Both generations were clearly separated 

from each other. Damos (2007) observed in Greece three generation cycle. First and second 

instar larvae overwinter in silken cells called hibernacula. First generation larvae feed in the 

terminal shoots while summer generations attack the fruit (Damos, 2010). 

Pear Leaf Blister Moth (Leucoptera scitella (Zeller)) 

The maximum main flight activity was observed on 25.5. (Ʃ T10 =216°C), which was the first 

generation. The second or the third generation peaked on 1.9. (Ʃ T10 = 1174°C) with no 

significant flight activity which could cause a serious damage. 

Summer fruit tortrix moth (Adoxophyes orana (Fischer von  Röslerstamm)) 

The flight activity as well as the flight intensity was relatively poor. The highest main activity 

was achieved by the start of the vegetation on 10.5. (Ʃ T10 = 110°C). Next main flight activity 

was observed on 9.6. (Ʃ T10 = 356°C). In climatic condition of Central Europe 2 generation 

can be observed. In our trials only one generation without economical threshold was 

observed. It is a bivoltine species and produces a third generation under favorable climatic 
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conditions. In the temperate climatic zone of Central Europe, eggs deposited by the first 

generation females start to hatch in May (Baumgartner, 2009). 

Spotted Tentiform Leafminer (Phyllonorycter blancardella (Fabricius)) 

In observed years there was a constant flight during the vegetation period. The main flight 

started on 12.5. (Ʃ T10 = 125°C) and ended after 9.9. (Ʃ T10 = 1249°C). In every date of 

control a significant number of insect in pheromone traps was observed. The first generation 

peaked on 20.6. (Ʃ T10 =456°C), the second on 27.7. (Ʃ T10 = 807°C) and the third generation 

peaked on 19.8. (Ʃ T10 = 1021°C). Despite high flight activity and extensive catches, the crop 

quantity and quality wasn’t influenced by occurred pests due to good conditions of the trees. 

There are three generations of tentiform leafminer a year. The insect overwinters as a pupa in 

leaves on the orchard floor. Adult moths begin to emerge when apple buds begin to break in 

late April and continue to emerge throughout May. Peak emergence is from pink through 

bloom (Omafra, 2011). 

Overlapping of flying patterns 

On the base of obtained graphs the combined graph was worked out (figure 1) with all 

flight activity of selected pests to determine the possibly overlapping of flying patterns. There 

was selected the approximately time of maximum flight activity and attained four key dates 

for treatments. (table 1) The treatments are applicable only if the concrete pest has reached 

the economical threshold of occurrence.  

Table 1: Observed pests groups ordering with overlapping flight activity expressed in average dates, 

BBCH stage and degree-days calculation during years 2011-2013. 

Group Dates BBCH 
Degree-days 

(°C) 

C. pomonella (L.), G. lobarzewski (Duponchel), G. 

janthinana (Duponchel), C. funebrana (Treitschke), 

L. scitella (Zeller) and C. molesta (Busck) 

25.5. – 2.6. 15/72-19/73 Ʃ T10 = 216-280 

C. pomonella (L.), C. molesta (Busck), S. 

myopaeformis (Borkhausen), G. lobarzewski 

(Duponchel), C. funebrana (Treitschke), G. 

janthinana (Duponchel) and P. blancardella 

(Fabricius) 

 

10.7. 76 Ʃ T10 = 645 
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G. lobarzewski (Duponchel), C. molesta (Busck), A. 

lineatella (Zeller), G. janthinana (Duponchel), C. 

funebrana (Treitschke) and P. blancardella 

(Fabricius) 

7.8.-11.8. 38/78 Ʃ T10 = 908-935 

L. scitella (Zeller), C. molesta (Busck), C. funebrana 

(Treitschke), G. janthinana (Duponchel) 
2.9. 39/81 Ʃ T10 = 1183 

 

 

Figure 1: Overlapping of observed pests flying patterns during 2011-2013, Dvory nad Žitavou. 

CONLUSIONS 

1. By the use of pheromone traps the maximum flight activity of selected pests can be 

correctly assigned wherewith a significant amount of sprays can be spared. Also the 

environment is saved with decreased pesticide residues in air, water and soil, decreased 

fuel use, soil depression and much more. Finally the production costs and the price of the 

product are decreased. 
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2. With the use of AMS Davis Vantage Pro II and relevant software programs it can be 

calculated the main sum of effective temperatures for selected development stage of 

various important apple pests and advice to farmers in time of their occurrence in the 

orchard can be given. 

3. With the sum of effective temperatures calculating from real flight patterns of selected pest can we 

carry these sums to software programe and use it as a signaling instrument for other growers. 

4. In practice one treatment is used for every single pest and finally the producers are often 

forced to apply more than 20-30 treatments per vegetation. By synchronization of 

treatments this spray amount can be reduced to 4-8 sprays per vegetation. 
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USE OF WHITE POLYETHYLENE FILM TO IMPROVE THE SKIN COLORING 

OF APPLE FUJI KIKU 8 

Ján MEZEY, Maroš MITUCHA 

Department of Fruit Science, Viticulture and Enology, Faculty of Horticulture and Landscape 

Engineering, Slovak Agriculture University in Nitra 

ABSTRACT 

Skin color of apples is one of the most important quality characteristics. In addition to size 

and fruit damages, the color is the first qualitative indicator with which come customers into 

contact. Also is used for inclusion into the fruit quality groups. For these reasons a cultivation 

practices are highly sought which can increase the quality of the skin coloring and bring more 

profit from the harvest. Mulching materials have proved as suitable for adjusting the 

cultivation conditions, especially vegetables and now are explored their properties also in fruit 

production. In this work the effect of white polyethylene film to improve the coloring of the 

apple variety Fuji Kiku 8 fruits located in the lowest part of the crown was studied. The 

experiment was conducted in a productive fruit orchard located near Nitra, south-western part 

of Slovakia, in the village Cabaj-Čápor. Demonstration variety Fuji Kiku 8, were planted in 

spacing 3.5x1.0 m in the shape of slender spindl. For experimental purposes, we used a white 

polyethylene film raised under the trees to and was left in the orchard for 14 days. The result 

of the experiment did not show statistically improvement of the fruit coloring as compared to 

untreated fruits. 

Keywords: anthocyanins, apple, color development, flavonoid-3-O-galactosyl transferase, 

fruit, mulching, pigment 

INTRODUCTION  

For many red and bicolored apple cultivars, including Gala, Delicious, and Fuji, red color (the 

intensity and quality of red skin) and fruit size are important parameters within the grading 

standards for European Union (EU) countries (Diario Oficial de la Unión Europea, 2005). 

Although red color does not affect eating quality (flavor, taste, and texture), it is an important 

factor for consumer acceptance and the profits of growers (Iglesias and Alegre, 2006). 
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The color of the skin (yellow, green) is due to the presence of chlorophyll and carotenoids, 

which are located in the plastids, whereas the red color is caused by flavonoid pigments 

anthocyanins contained in the vacuoles. (Taiz, Zeiger, 2010). The red color in the skin of 

apple is made up of anthocyanins and color intensity of their content correlates. From between 

them are found mostly cyanidin 3-galactoside (Iglesias, 2012).  

In apple it has been determinated that the accumulation of anthocyanins is majorly correlated 

to the expression and activity of the enzymes including phenylalanine ammonia-lyase (PAL), 

chalcone isomerase (CHI), dihydroflavonol4-reductase (DFR) and UDP-Glucose: flavonoid-

3-O-galactosyl transferase (UFGT) (Ban, et al., 2009). 

During the reddening of apples, UFGT may be the more important factor in the anthocyanin 

biosynthesis (Liu et al., 2013). In the orchard covered with reflective foil, there were higher 

amounts of cyanidin-3-galactoside in the fruit than in the control treatment (Jakopic et al., 

2007).  

Temperature has a major effect on anthocyanin synthesis in a diverse range of species, 

including grape (Vitis vinifera) (Mori et al., 2007) and reduced by high temperatures (Rowan 

et al., 2009). In apple (Malus × domestica) and pear (Pyrus communis), low temperatures 

increase both anthocyanin content and the expression of genes of the anthocyanin biosynthetic 

pathway (Steyn et al., 2005, 2009; Ubi et al., 2006). Light quality manipulation could be 

achieved by reflective films and colored nets in orchard systems. (Bastias, Corelli-

Grappadelli, 2012) The use of reflective ground cover materials such as white woven plastics 

and aluminum foil is a good approach for improvement the light use in orchard systems 

(Whiting, 2008), while have also become tested with other reflective material such as straw, 

lime, and biodegradable white paint in organic orchards (Blanke, 2007). Cover orchard floor 

with reflective materials produces important effects on improving of fruit color, fruit size, and 

return bloom in apple orchard. (Blanke, 2011) The reflected light has enhanced far-red 

radiation, which may have beneficial effects on both fruit color and fruit weight (Glenn, 

Puterka, 2007). 

The main effect of reflective film is the increases of PAR reflection by reflecting light 

incoming to floor back into the tree canopy, improving widely the light availability to shading 

parts of the tree canopy, as well helping to overcome the light deficiency generated in 

protected fruit orchards under hail nets or under shade nets (Blanke, 2011). 
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The combined effect of reflective films on increases of UV and R light proportion should be 

stimulating by synergistic effect the anthocyanin synthesis can explain the better color 

development in fruits grown with reflective films (Blanke, 2007), whereas the large R/FR 

ratio can explain the enhanced the fruit weight, associated probably to the PHY mediated 

process affecting the dry mater partitioning to developing fruit (Glenn, Puterka, 2007). 

The aim of this work is to verify the use of white polyethylene film for possible reflective 

properties on Fuji Kiku 8 apple skin coloring and its subsequent use in production growing 

systems, growing trees and fruit production of apples. 

MATERIALS AND METHODS 

The experiment was conducted in a productive fruit orchard located near Nitra, south-western 

part of Slovakia, in the village Cabaj-Čápor (coordinates: N48.24515, E18.05053). 

Demonstration variety Fuji Kiku 8, were planted in spacing 3.5x1.0 m in the shape of slender 

spindle. Trees were at the time of the experiment (year 2013) eight years old. The total height 

of trees was 2.5 m. The experiment consisted of ten trees per replicate plus control variant in 

the number of 10 trees. The number of replicates was three. The meteorological data were 

observed with an automatic weather station Davis Vantage Pro equipped with software 

program Weather Link 2010 located right in the orchard. For experimental purposes, we used 

a white polyethylene film, because has a white color (TiO2 admixture) as exhibits the best 

reflective properties.  

The fruit skin colors up in the last weeks before harvest. The film is therefore not in the 

orchard longer than a month and was therefore not necessary to choose a film with increased 

addition of UV stabilizers. The film has a width of 0.5 m delivered in scroll of 120 m 

(Plastika Nitra, a.s.). To fasten the foil to the ground, plastic anchor 200 mm nails were used. 

The PE film was laid on 28 September 2013. The film was raised under the trees to and was 

left in the orchard for 14 days. Harvesting time was 10 October 2013, in amount of 100 

fruits/1 replication from the lowest third of the crown. Percent blush on fruit surface was 

assessed visually on individual fruit (100 fruits per replicate) and scores were given on a 

percentage basis from 0 % to 100 %. Zero percent represented no red blush whereas 100 % 

represented a fully red apple. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Statistical evaluation didn’t show a difference between coloring intensity and colored surface 

between treated and untreated variant (table 1). We can therefore conclude that in our 

experiment, the fruits treated with white PE film showed the same skin-quality characteristics 

as fruits in the control variant. (table 1) 

Table 1. Skin color coverage and skin color intensity with the use of white polyethylene film in 

comparison to control variant in Fuji Kiku 8 apples in Cabaj-Čápor, 2013. 

Skin color coverage (%) 

 1st. repeating 2nd. repeating 3rd. repeating 

Covered variant 55 50 55 

Control variant 50 50 50 

Color intensity (%) 

 1st.repeating 2nd. repeating 3rd. repeating 

Covered variant 40 45 40 

Control variant 40 45 40 

This may result in various factors. As mentioned by Wang et al., (2011) environmental 

factors like temperature and light, water stress and wounding have also proven to be important 

factors stimulating anthocyanin biosynthesis.   

Air temperature during the pre-harvest period influences red color development, with the 

critical coloring period being two to three weeks before harvest. Optimum air temperatures 

for red color formation vary among cultivars, but are generally between 20 and 25°C. Cool 

night temperatures (< 18°C) from a few weeks before harvest enhance color development of 

the fruit, especially on poorly exposed areas, and are necessary to produce fruit with a high 

percentage of red color. However, if cool night temperatures are followed by excessive (> 

30°C) daytime temperatures, the positive effects on anthocyanin synthesis will be negated. A 

single night of low temperature is sufficient to induce anthocyanin biosynthesis and a 

significant response in gene transcription (Lin-Wang et al., 2011). 
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According to that, the amplitudes of day and night temperatures have been met, even with the 

approximate dates of collection, temperature significantly dropped, which should have on the 

formation of fruit coloring a positive effect.   

During the evaluated time period, there has been a very low rainfall. More significant rain was 

two days before harvest (09 October 2014, 6.2 mm), measurable, but very small amount of 

rainfall occurred before the first control date, in the middle of the experiment. The relative air 

humidity was relatively high at night and decreased during the day. Curves of relative 

humidity and temperature had opposite course. From the second half of the evaluated trial 

time period the differences between day and night temperatures are more aligned, which can 

be assigned to rainfall. The first period of the experiment was higher in light radiation than the 

other. Even under temperature conditions effective to form high-quality coloring, light is 

irreplaceable factor for the creation of high quality fruit coloring. This factor could play a key 

role in the results. 

Gouws, Stein, (2014) mentioned that the lower optimum air temperature ranges (16-22°C) for 

red color development for Fuji, Braeburn and Crisp Pink suggest that climatic conditions 

during fruit development affect the potential to synthesize anthocyanin. 

Another factor influencing the experiment results could be the used white PE mulch film. 

From the foregoing reasons we used a white PE film without UV stabilizer. On closer survey 

of the literature, this additive shows his importance also for short-term use. It appears that 

even with appropriate climatic conditions in the time of the experiment, the composition of 

used material plays a key role, as well as the width of the used material. The width of 0.5 m 

lying on both sides of the tree stems is too narrow to significantly alter lighting conditions of 

the treated trees. Therefore it would be appropriate to use a film with a greater width, best to 

cover as much of the area between rows. 

With an increase in the width of the film we encounter another problem and that is grassing 

between rows. For application to the entire width of the film between rows a low tillage 

followed by shear would be suitable to lay film uniformly on the surface. Shallow plowing 

would simplify also anchoring the film in soil with plastic nails. This technique would be at a 

width of 1.0-1.2 m film not appropriate because it would cover up a large part of the already 

small interim row area. 

Our negative result may just be associated with the aforementioned factors and for next 

experiments appears to be essential to use a metalized or aluminum film. In the absence of 
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such material on the market, the high concentration of UV stabilizers can partially replace this 

effect. Also a biochemical analysis of fruits, especially measuring the intensity of enzyme 

synthesis of anthocyanin (particularly UFGalT) would be very helpful. 

Glenn, Puterka (2007) examined the effect of an aluminized plastic film (APF) and a 

particle-based reflective film applied to the tree (PFT and PFW) and the grass (RPF) between 

tree rows, each with different R/FR reflection characteristics, on apple color and fruit weight. 

Reflecting PAR with an APF clearly improved red color development with no effect on fruit 

weight. PF application in the first half of the growing season resulted in improved red color 

development and fruit weight at harvest, yet red color development is generally improved by 

light conditions near harvest. 

Mika (2007) provides confirmation that the use of reflective mulch improved the lighting 

conditions and the coloring of the fruit in the lower parts of the crown, but important role 

plays here also the variety. For example, the variety 'Jonagold' responded to improve lighting 

conditions better than the variety 'Pinova'.  

CONCLUSIONS 

The results of our trial lead to conclusions that white PE film with no UV stabilizing agent has 

no impact on improving of coloring apples as much as in the experiment were transferred. In 

addition to this fact, to achieve the best results with coloring of apple skin including mulching 

is necessary to fulfill following facts: 1. Location and orientation of the rows – the rows 

should be located from north to south for the best light transmission; aberration towards east-

west can lead to row-shadowing increase. 2. Shape of the tree – select trees with low stem 

high, narrow crowns, treated with summer pruning, spindle tree types. 3. Varieties – red 

colored varieties with harvest time in first decades of October (Fuji, Braeburn, Jonagored 

etc.). 4. Selection of appropriate films – best results has shown light reflecting aluminum 

films. 5. Width of the film – 0.5 m width is not sufficient; films with width of 1.0-1.2 m have 

shown sufficient results. 6. Timing of film laying – 5-7 weeks before expected harvest. 7. 

Measured indicators used to analyze and verify the results – average daily air temperatures, 

daily maximum and minimum air temperature, daily precipitation, air humidity, solar 

radiation and measuring the intensity of enzyme synthesis of anthocyanin (particularly 

UFGalT). 
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ZHODNOTENIE ÚROD HROZNA ODRODY TRAMÍN ČERVENÝ ZA ROKY 2013 

A 2014 VO VINOHRADE MOĎORÍK – POKUSY (PD ŽEMBEROVCE) 

Eduard PINTÉR 

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU v Nitre 

ABSTRACT 

We evaluated yields and sugar content in grape of cultivar Tramín červený (Gewürztraminer) 

grown in vineyard in Želiezovce (Nitra vine-growing region) in space 2,9 m x 0,8 m, with use 

of Guyot pruning method. We found statistical differences between vintages. Average grape 

yield per bush was very low 2,2 resp. 1,3 t.ha-1. Sugar content in first experimental year was 

24 kg.hl-1 what is suitable for production of wine with attribute výber z hrozna (grape 

selection), but in next vintage 18 kg.hl-1 what is suitable for production of quality wine only. 

Keywords: vine, Vitis vinifera, grape, yield, sugar content, Tramín červený 

ÚVOD 

Výroba vína na Slovensku je legislatívne vymedzená zákonom č. 198/2010 Z.z. a Vyhláškou 

č. 350/2009, ktoré uvádzajú požiadavky na maximálne úrody hrozna a minimálnu cukornatosť 

potrebné na výrobu jednotlivých kategórii vín (akostných vína a akostných vín s prívlastkom). 

V súčasnosti je pre slovenských producentov vína nevyhnutné vyrábať vína vyššej kvality, 

tzv. akostné vína s prívlastkom, čo je možné len z hrozna požadovanej kvality dopestovaného 

na území Slovenskej republiky (Jureková a kol. 2005; Hronský – Pintér, 2009). 

Tramín červený patrí do najkvalitnejších polôh, i keď dozrieva aj v horších polohách. 

Jeho veľké nároky na polohu sú v podstate nárokmi na teplo. Potrebná vysoká cukornatosť 

a extraktívnosť muštov na výrobu kvalitných tramínových vín sa zabezpečuje iba 

v najteplejších polohách (Pospíšilová, 2005). 

Podľa Pavlouška (Pavloušek, 2011) je Tramín tiež veľmi vhodnou odrodou pre 

pestovanie v podmienkach chladnej klímy („cool climate viticulture“). Dlhá jeseň, kedy 

dochádza k striedaniu vyšších denných teplôt a chladných nocí veľmi výrazne prispieva 

k rozvoju odrodovo typických aromatických látok (Pavloušek, 2010). 

Odporúča sa pre väčšie tvary krov na vyšších typoch vedenia v širších sponoch. 

Nerodí z nižších bazálnych očiek a má malé strapce, ktoré ovplyvňujú hmotnosť úrody 
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hrozna. Preto sa režú dlhšie ťažne plodonosného dreva pri zaťažení 10-12 plodonosných očiek 

na m2 pôdy. Pri rodivých klonoch stačí 8-10 očiek.m2 (Pospíšilová, 2005; Korpás, 2007). 

MATERIÁL A METODIKA 

Pokus prebiehal na pokusných kroch viniča hroznorodého odrody Pálava vo vinohrade 

Moďorík – Pokusy, ktorý obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo Žemberovce. 

Charakteristika pôdy vo vinohrade 

Pôdnym typom vo vinohradníckej obci Žemberovce sú hnedozeme ilimerizované až 

ilimerizované pôdy, vytvorené na treťotriednych uloženinách pokrytých sprašami a 

spašovými hlinami, podložie je andezitové. Nadmorská výška je 221 m n. m. M5 – sprašové 

a polygenetické hliny. 

BPEJ polohy je 0151203, čo znamená, že ide o teplý, veľmi suchý, nížinný klimatický 

región, so sumou aktívnych teplôt 2800 – 3000 oC, hlavnou pôdnou jednotkou sú hnedozeme 

pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubším humusovým horizontom) na sprašových 

a polygénnych hlinách, ťažké (ílovitohlinité); poloha je na miernom svahu (sklon 3-7°), s 

južnou expozíciou; pôda je bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6m pod 10%). 

Klimatická charakteristika 

Vinohrady sa nachádzajú v klimatickej oblasti teplej, podoblasti suchej, okrsku teplom, 

suchom, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Priemerné ročné teploty sú normálne až 

vyššie. Priemerné mesačné teploty vzduchu, mesačné úhrny zrážok a dĺžku slnečného svitu za 

jednotlivé mesiace uvádzame v tabuľkách 1 až 3. 

Tabuľka číslo 1: Priemerné mesačné teploty (ºC) 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Teplota 0,4 4,2 6,6 11,3 16,9 20,2 22,1 21,1 16,7 8,3 6,9 -1,9 

Zdroj: Meteorologická stanica Dudince 

Tabuľka číslo 2: Úhrn zrážok (mm) za jednotlivé mesiace 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zrážky 58,9 23,9 0,1 52,2 22,5 47,2 110,7 4,8 34,4 90 28,2 46,2 

Zdroj: Meteorologická stanica Dudince 
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Tabuľka číslo 3: Slnečný svit (hod.) v jednotlivých mesiacoch 

Mesiac 1 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

105,7 111,1 261,1 214,0 272,4 242,2 253,1 326,3 203,8 155,6 60,0 51,5 

Zdroj: Meteorologická stanica Dudince 

Charakteristika pokusnej odrody – Tramín červený 

Fenologická charakteristika 

Tramín červený na jar pučí medzi poslednými odrodami a neskoro aj kvitne. Jeho ďalší vývoj 

je však už rýchlejší a mäknutie bobúľ spadá do stredného obdobia. Veľmi rýchlo hromadí 

cukry a technologická zrelosť hrozna nastáva v prvej dekáde októbra, zvyčajne pri vyššej 

cukornatosti ako pri ostatných bežných odrodách. Hrozno vydrží dlho na kroch, čím je 

predurčené na výrobu akostných vín s prívlastkom (POSPÍŠILOVÁ, 2005). 

Uvologická charakteristika 

Priemerná hmotnosť strapca 74 g. Priemerná hmotnosť bobule 1,3 g. Podiel šupky zo 100 

bobúľ je 10,2 %. Výlisnosť muštu z 1 kg hrozna je 0,71 l (POSPÍŠILOVÁ, 2005). 

Hospodárska využiteľnosť 

Odroda je priamo predurčená pre okrajové vinohradníctvo v Európe, patrí teda aj do našich 

regiónov. Poskytuje vína s mimoriadnym buketom - tzv. „tramínovým“, s vysokým obsahom 

extraktívnych látok a priemerne vysokým obsahom alkoholu (POSPÍŠILOVÁ, 2005). 

Charakteristika technológie pestovania hodnotených krov 

Spon výsadby 2,9 m x 0,8 m (4310 krov.ha-1). Rok výsadby 2006. Vinič sa pestuje na 

strednom, rýnsko-hessenskom vedení. Používa sa Guytov rez (jeden 8-10-púčikový rodivý 

ťažeň a ako záloha sa ponecháva dvojpúčikový čapík). 

Metodika pokusu 

Hodnotili sme úrodu celkovo na 30 kroch (3 opakovania po 10 krov). Hrozno z jednotlivých 

krov sme ihneď po zbere odvážili. Zo vzorky hrozna sme pripravili mušt – následne sme 

normalizovaným muštomerom stanovili cukornatosť v stupňoch normalizovaného 

muštomera. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V roku 2013 bola maximálna úroda hrozna zistená na kre v 1. opakovaní 808 g, v 2. 

opakovaní 1071 g a v 3.opakovaní 982 g. Najmenšia úroda hrozna zistená na kre bola v rámci 

1. opakovania 48 g, v 2.opakovaní 26 g a v 3.opakovaní 101 g. Rozdiel hmotnosti medzi krom 

s najväčšou úrodou hrozna a krom s najmenšou hmotnosťou úrody bol v 1. opakovaní 760 g, 

v 2. opakovaní 1045 g a v 3. opakovaní 881 g. Priemerná úroda hrozna na jednom kre v 1. 

opakovaní bola 298 g, v 2. opakovaní 642 g a v 3. opakovaní 645 g. Sumárne priemerná úroda 

hrozna v g na ker za celý sledovaný súbor bola 528 g. 

V 1. pokusnom roku sme zistili štatisticky preukazné rozdiely medzi opakovaniami z 

hľadiska veľkosti úrody hrozna na kroch. Absolútne najväčšiu priemernú úrodu hrozna na ker 

sme zistili v 3. opakovaní (645 g) a najmenšiu v 1. opakovaní (298,3 g). 

Tabuľka 4: Úroda hrozna na kroch v 1. pokusnom roku (2013) – porovnanie opakovaní - štatistické 

zhodnotenie analýzou rozptylu 

Rozdiel medzi 

opakovaniami 

Preukaznosť Opakovanie Priemerná úroda hrozna 

(g.ker-1) v opakovaní 

Homogénna 

skupina 

+ 0,0206 1 298,3 A 

2 642,1 B 

3 645,0 B 

Rozdiel: - rozdiel medzi opakovaniami nebol štatisticky preukazný; + rozdiel medzi variantmi bol 

štatisticky preukazný; ++ rozdiel medzi variantmi bol štatisticky vysoko preukazný 

Pri počte krov 4310 krov.ha-1 a v prípade zistenej priemernej hmotnosti úrody hrozna 

na ker by úroda hrozna bola 2275,6 kg.ha-1, čo predstavuje len 17,5 % legislatívou 

vymedzenej maximálnej úrody hrozna pre výrobu akostného vína s prívlastkom (t.j. 13 t.ha-1). 

Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska legislatívnych požiadaviek na kvantitu úrody bola úroda 

hrozna veľmi nízka. 

Z prepočtu vyplýva, že v prípade výlisnosti 0,7 l z 1 kg hrozna bolo možné získať 1592 litrov 

muštu. 

V nasledujúcom roku bola maximálna úroda hrozna zistená na kre v 1. opakovaní 

1457 g, v 2. opakovaní 456 g a v 3. opakovaní 625 g. Najmenšia úroda hrozna zistená na kre 

bola v 1. opakovaní 52 g, v 2. opakovaní 36 g a v 3. opakovaní 54 g. Priemerná úroda hrozna 

na jednom kre bola v 1. opakovaní 475 g, v 2. opakovaní 204 g a v 3.opakovaní 259 g. 

Sumárne priemerná úroda hrozna v g na ker za celý sledovaný súbor bola 313 g. 
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V 2. pokusnom roku sme nezistili štatisticky preukazné rozdiely medzi opakovaniami 

z hľadiska veľkosti úrody na kroch. Absolútne najväčšiu priemernú úrodu hrozna na ker sme 

zistili v 1. opakovaní (475,2 g) a najmenšiu v 2. opakovaní (204,2 g). 

Tabuľka 5.: Úroda hrozna na kroch v 2. pokusnom roku (2014) - porovnanie opakovaní - štatistické 

zhodnotenie analýzou rozptylu 

Rozdiel medzi 

opakovaniami 

Preukaznosť  Opakovanie Priemerná úroda hrozna 

(g.ker-1) v opakovaní 

Homogénna 

skupina 

- 0,1469 2 204,2 A 

3 258,8 A 

1 475,2 A 

Rozdiel: - rozdiel medzi opakovaniami nebol štatisticky preukazný; + rozdiel medzi variantmi bol 

štatisticky preukazný; ++ rozdiel medzi variantmi bol štatisticky vysoko preukazný 

Pri počte krov 4310 krov.ha-1 a v prípade zistenej priemernej hmotnosti úrody hrozna 

na ker by úroda hrozna bola 1 349 kg.ha-1. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska legislatívnych 

požiadaviek na kvantitu úrody bola úroda veľmi nízka. Z prepočtu vyplýva, že v prípade 

výlisnosti 0,7 l z 1 kg hrozna bolo možné získať 944 litrov muštu z úrody hrozna na 1 ha. 

Analýzou rozptylu sme zistili štatisticky preukazný rozdiel medzi ročníkmi z hľadiska 

veľkosti úrody hrozna pričom štatisticky preukazne väčšiu úrodu (528,5 g na ker) sme zistili v 

1. pokusnom roku (priemerná úroda hrozna na ker v 2. pokusnom roku bola len 312,7 g). 

Tabuľka 6. Úroda hrozna odrody Tramín červený - porovnanie ročníkov 

Rozdiel medzi 

ročníkmi 

Preukaznosť Ročník Priemerná úroda hrozna 

(g.ker-1)  

Homogénna 

skupina 

+ 0,0138 2014 312,7 A 

2013 528,5 B 

Rozdiel: - rozdiel medzi opakovaniami nebol štatisticky preukazný; + rozdiel medzi variantmi 

bol štatisticky preukazný; ++ rozdiel medzi variantmi bol štatisticky vysoko preukazný 

Pospíšilová (2005) uvádza, že pri klonovom materiáli sa úrody pohybujú v rozmedzí 

7-9 t.ha-1, pričom úrodnosť je závislá od polohy i pôdy v ktorej sa pestuje. Obdobné 

informácie uvádza aj Vanek (1996). Bičianová a Pintér (2012) v pokusoch s odrodou Tramín 
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červený pestovanou v spone 2,9 m x 0,8 m zistili priemernú úrodu hrozna 1,3 kg .ker-1. 

V pokuse zistené úrody hrozna hodnotíme ako veľmi nízke. 

V 1. pokusnom roku bola cukornatosť 24 oNM, čo vyhovuje legislatívnej požiadavke 

na výrobu vína s prívlastkom výber z hrozna. V 2. pokusnom roku sme zistili cukornatosť len 

18 oNM, čo vyhovuje legislatívnej požiadavke na výrobu akostného vína. Tieto rozdiely 

považuje sa výsledok vplyvu ročníka, kedy 2. pokusný rok bol všeobecne považovaný za 

slabý až zlý vinohradnícky ročník. Dosiahnutá cukornatosť - s prihliadnutím na skutočnosť, 

že 2. pokusný rok bol zlý z klimatického hľadiska - potvrdzuje tvrdenie Pospíšilovej 

(Pospíšilová, 2005), že odroda Tramín červený je producentom cukru a v muštoch 

koncentruje zvyčajne nad 20 oNM cukru, často však až 22 oNM i viac, čo však závisí najmä 

od ročníkov. Bičianová a Pintér (2012) v pokusoch s odrodou Tramín červený pestovanou 

v spone 2,9 m x 0,8 m zistili cukornatosť 23 resp. 24 oNM. 

ZÁVER 

V 1. pokusnom roku sme zistili štatisticky preukazné rozdiely z hľadiska veľkosti úrody 

hrozna medzi opakovaniami, pričom úroda v 1. opakovaní dosahovala v priemere len necelú 

polovicu veľkosti úrody v 2. a 3. opakovaní. V 2. pokusnom roku sme nezistili medzi 

opakovaniami štatisticky preukazné rozdiely z hľadiska veľkosti úrody hrozna. Zistili sme 

štatisticky preukazné rozdiely medzi ročníkmi z hľadiska veľkosti úrody (priemernej úrody na 

ker), pričom väčšiu úroda hrozna sme zistili v 2. pokusnom roku. Súhrnne môžeme 

skonštatovať, že priemerná úroda hrozna na ker bola veľmi nízka - v priemere len 0,312 kg 

resp. 0,528 kg na ker. 

Cukornatosť 24 oNM v 1. pokusnom roku umožňovala vyrobiť z hrozna víno s prívlastkom 

výber z hrozna. V druhom pokusnom roku cukornatosť 18 oNM umožňovala z hrozna vyrobiť 

len akostné víno. 
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ABSTRACT 

V rámci medzinárodnej súťaže vín konanej v roku 2013 sme organolepticou a fyzikálno – 

chemickou analýzou vyhodnotili súbor 458 vzoriek vín. Skúmali sme, či výsledky 

organoleptického hodnotenia kvality vína závisia od obsahu zvyškových redukujúcich cukrov 

(suché, polosuché, polosladké) od farby (biele, ružové, červené), a od obsahu etanolu. Vplyv 

obsahu zvyškových cukrov vo víne na jeho organoleptické parametre sa potvrdil. Polosladké 

vína získali vyššie priemerné bodové ohodnotenie (83,45) ako polosuché (81,86) a suché 

(81,95). Tento rozdiel je mimoriadne významný aj pri praktickom ponímaní, pretože 

o umiestnení vína na súťažiach rozhodujú často len desatiny bodu. Na konkrétnej súťaži vín 

sa udeľovala strieborná medaila od bodového zisku 83,00 bodov vyššie.  

Metódou analýzy rozptylu sme ďalej zistili, že aj farba vína má vplyv na organoleptické 

bodové hodnotenie. Červené (83,59) a ružové (83,61) vína získali vyšší počet bodov ako biele 

vína (82,36).  

Obsah etanolu v prípade bielych vín nemal žiadny vplyv na výsledky organoleptického 

hodnotenia. V prípade červených vín skupina s obsahom etanolu do 12,99 obj. % získala 

priemerný počet 82,85 bodov a skupina s obsahom etanolu nad 13,0 obj. % priemerný počet 

83,65 bodov.  

Závislosť medzi fyzikálno - chemickými parametrami vína a výsledkami zmyslovej analýzy  

je pomerne nízka. 

Kľúčové slová: Fyzikálno – chemická analýza vína, organoleptické hodnotenie vína, obsah 

redukujúcich cukrov, etanol 
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ÚVOD 

Chemickou analýzou vína dokážeme stanoviť mnoho parametrov, ktoré vypovedajú o 

jeho pravosti a zložení z pohľadu normami určených znakov. Finále v hodnotení kvality vína 

však patrí zmyslovej analýze. Ideálne víno z fyzikálno – chemického pohľadu nemusí v 

každom prípade lahodiť i zmyslom posudzovateľa - spotrebiteľa. Zmyslová analýza je vo 

vinárskej technológii ešte vždy tá najpodstatnejšia. Demonštráciou kvality vín sú súťažné 

degustácie, ktoré sa konajú každoročne na rôznych úrovniach – od miestnych až po 

medzinárodné konkurzy (Ailer, 2001). V našom výskume sme v súbore súťažných vzoriek 

jednej z takýchto súťaží vín komplexne vyhodnotili vplyv vybraných fyzikálno - chemických 

parametrov vína na počet získaných bodov z organoleptického hodnotenia. Je všeobecne 

známe, že organoleptické hodnotenie je veľmi subjektívnou analýzou. Výskumom uvedených 

závislostí môžeme podporiť zmyslovú analýzu a posunúť ju k vyššej objektivite.  

MATERIÁL A METÓDY 

Vzorky vína organolepticky hodnotilo 60 posudzovateľov, z ktorých 70 % vlastnilo 

osvedčenie podľa ISO a EN platné v rámci Európskej únie. Hodnotilo sa 100 bodovým 

systémom Medzinárodnej únie enológov (U.I.O.E). Každú skupinu vzoriek vína vyhodnotilo 

5 posudzovateľov a po vyradení najvyššej a najnižšej hodnoty sa z troch zvyšných hodnôt 

vypočítal aritmetický priemer.  

Sledované fyzikálno - chemické ukazovatele boli stanovené metódou ATR, ktorá je 

založená na FT - NIR spektrometri. Analyzovalo sa spolu 458 vzoriek vína, ktoré pochádzali 

z piatich krajín Európy a z troch pestovateľských ročníkov. 

Na štatistické vyhodnotenie výsledkov bol použitý Microsoft Excel, program 

Statgraphics - metóda ANOVA (Analysis of Variance), LSD test, Studentov t-test. Hladina 

významnosti alfa = 0,05. Tieto štatistické metódy používali pri výskumoch biologického 

materiálu napríklad Musilová, et al. (2013), ďalej Vollmannová et al. (2012).  

Vplyv obsahu zvyškových cukrov vo víne na jeho organoleptické hodnotenie boli 

zisťované len v  bielych vínach. Vzorky bielych vín boli rozdelené na nasledovné kategórie: 

suché (obsah redukujúcich cukrov 0 - 4 g/l), polosuché (obsah redukujúcich cukrov 4,1 – 12 

g/l a polosladké (obsah redukujúcich cukrov 12,1 – 45 g/l). Kategória polosuchých vín bola 

ďalej rozdelená na dve podkategórie: od 4,1 do 8,0 a od 8,1 do 12,0 g/l redukujúcich cukrov. 

Pre výskum vplyvu farby vína na výsledky senzorického hodnotenia jeho kvality boli 

vína rozdelené na skupiny biele, ružové a červené. 
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Za účelom výskumu vplyvu obsahu etanolu vo víne na jeho senzorické hodnotenie 

boli biele a červené vína rozdelené na dve skupiny. V prípade bielych vín prvá skupina 

obsahovala vzorky s obsahom etanolu do 11,99 obj. % a druhá skupina vzorky s obsahom 

etanolu nad 12,0 obj. %. V prípade červených vín prvá skupina obsahovala vzorky s obsahom 

etanolu do 12,99 obj. % a druhá skupina vzorky s obsahom etanolu nad 13,0 obj. %. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Úlohou zmyslovej analýzy je hlbšie štúdium vzájomných závislostí medzi 

fyziologickými a psychologickými javmi v samotnom procese vnímania jednotlivých 

zmyslových kvalít. V súčasnosti je zmyslová analýza jednoznačne zaraďovaná medzi vedecké 

metódy (Pokorný, 1993). O výskume závislosti medzi fyzikálno - chemickými 

a organoleptickými parametrami vína existuje len veľmi málo vedeckých prác a literárnych 

zdrojov.  

Organoleptické parametre budúceho vína významne závisia od minerálneho zloženia 

pôdy v mieste pestovania hrozna. Mineralita je stopou miesta pestovania hrozna, odrazom 

terroir a významnou devízou senzorickej jedinečnosti, dlhovekosti a vyzrievacieho potenciálu 

vína (Ailer, 2012). Scheiblhofer a kol. (2005) sledovali vplyv skladovania červeného vína 

v rôznych typoch barikových sudov na jeho analytické a organoleptické parametre. 

V analytických parametroch zistili štatisticky preukazné rozdiely v obsahu β - metyl γ – 

oktalaktónu (kokosová aróma) v prospech francúzskych barikových sudov. Pri senzorickom 

hodnotení nezistili preukazné rozdiely v kvalite medzi jednotlivými variantmi skladovanými 

18 mesiacov v bariku. Rozdiel medzi zmyslovými parametrami vín skladovaných v bariku 

oproti kontrolnej vzorke skladovanej bez barikovania bol však signifikantný.  

Rýchlosť vnímania pocitov jednotlivých receptorov chutí nie je rovnaká. Najrýchlejšie 

reagujú zmysly na slanú chuť, potom na sladkú, kyslú a najpomalšie na horkú chuť (Kopec a 

Horčin, 1997). Slaná chuť je v prípade vína zanedbateľná. Prvý dojem z vína ovplyvňujú 

cukry. Prioritné vnímanie cukrov receptormi jednoznačne potvrdzuje ich význam pre 

viskozitu a organoleptickú plnosť vína. Viskozita je významným kvalitatívnym atribútom 

vína. Víno s dostatočnou viskozitou označujeme ako plné, pretože senzoricky pôsobí 

komplexne, harmonicky. Nurgel a Pickering (2005) hodnotili viskozitu modelového vína po 

aplikácii štandardných prídavkov etanolu, cukru a glycerolu.  Na viskozitu roztoku mal 

najväčší vplyv cukor a najmenší glycerol. Vplyv etanolu na viskozitu označili autori ako 

mierny. V roku 2009 sa zmenili v Európskom spoločenstve pravidlá označovania vína 

z pohľadu obsahu redukujúcich cukrov. Suché víno môže mať za určitých podmienok obsah 
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zvyškového cukru až 9 gr/l a polosuché až 18 gr/l. Potvrdzuje to význam obsahu zvyškového 

cukru pre organoleptický profil vína (Ailer, 2013). 

Pri zmyslovej analýze sa hodnotí vzájomný pomer jednotlivých chuťových zložiek, 

najmä harmonický pomer medzi sladkosťou a kyslosťou (Kopec a Horčin, 1997). Obsah 

cukru vo víne sa pritom nachádza v omnoho širších hodnotových rozpätiach, ako obsah 

kyselín. Vplyv obsahu zvyškových cukrov vo víne na jeho organoleptické parametre sa 

potvrdil aj v našich analýzach (P-value = 0,0004, tab. 1). Polosladké vína získali priemerné 

hodnotenie 83,46 bodov, priemerné bodové ohodnotenie polosuchých vín bolo 81,86 a 

suchých vín 81,95 bodov (tab. 2). Tento rozdiel je mimoriadne významný aj v praktickom 

ponímaní, pretože o umiestnení vína na súťažiach rozhodujú často len desatiny bodu. Na 

konkrétnej súťaži vín sa udeľovala strieborná medaila od bodového zisku 83,00 bodov vyššie. 

Pod bodovou hodnotou 82,99 bodov sa medaila neudeľovala.  

Tabuľka 1: ANOVA Table for points by sugar together  

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 9031,26 247 36,5638 2,91 0,0004 

Within groups 389,328 31 12,559   

Total (Corr.) 9420,59 278    

Table 2: Summary statistics for variance of points by categories – white wines 

Kategória Priemer Minimum Maximum 

polosladké 83,46 76,0 88,75 

polosuché 81,86 70,0 89,75 

suché 81,96 70,5 89,0 

Total 81,98 70,0 89,75 

Zistili sme, že obsah cukru v rámci jednej kategórie vína nemá vplyv na jeho 

organoleptické hodnotenie. Podrobne sme vyhodnotili kategóriu bielych polosuchých vín, kde 

sme vzorky s obsahom redukujúcich cukrov 4,1 až 12,0 g/l rozdelili na dve podkategórie: od 

4,1 do 8,0 g/l a od 8,1 do 12,0 g/l. V podkategórii od 4,1 do 8,0 g/l získali vína priemerné 

hodnotenie 81,55 bodov a v podkategórii od 8,1 do 12,0 g/l 81,78 bodov. Tieto rozdiely nie sú 

štatisticky významné (tab. 3). Kategóriu polosuchých vín sme analyzovali týmto spôsobom 

z toho dôvodu, že ju považujeme pre vnem sladkej chute za kľúčovú z pohľadu rozpätia 

obsahu zvyškových redukujúcich cukrov. 
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Table 3: Významnosť rozdielov v bodovom hodnotení bielych polosuchých vín podľa množstva 

redukujúcich cukrov 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 subcategory 4,1 – 8,0 g/l 8,1 – 12,0 g/l 

Mean 81,55 81,78 

Variance 12,39 15,61 

Observations 36 59 

Hypothesized Mean Difference 0  

df 81  

t Stat - 0,302  

P(T<=t) one-tail 0,382  

t Critical one-tail 1,664  

P(T<=t) two-tail 0,764  

t Critical two-tail 1,99  

Obsah redukujúcich cukrov nad 12 g/l dáva predpoklad vyššieho a aj vyrovnanejšieho 

bodového hodnotenia vín. Polosladké vína mali v senzorickom hodnotení rozpätie 12,75 

bodov, zatiaľ čo suché a polosuché vína mali rozpätie až 19 bodov (tab. 2). Vysvetľujeme to 

tým, že chuťový pocit kyslosti je silne maskovaný prítomnými cukrami. Prahová koncentrácia 

kyselín sa po pridaní cukru znásobuje (Kyzlink, 1988). Obsah cukru znásobuje aj prahovú 

koncentráciu iných chuťových nedostatkov vína (rozklad kvasníc, myšina, oxidácia). Jedným 

z nedostatkov vína, ktorý dokáže zvyškový cukor zastrieť, je aj netypické starnutie vína, 

pričom zvýšený obsah cukru výraznejšie maskuje nedostatky v chuti vína ako defekty vo 

vôni. Organoleptický profil fenoménu netypické starnutie vína podrobne popisuje Ailer 

(2012). Autor uvádza, že stres viniča je významnou príčinou nižšieho zmyslového hodnotenia 

vyrobeného vína aj v prípade, ak sú jeho fyzikálno-chemické parametre vyhovujúce. 

Farba vína má vplyv na senzorické hodnotenie (P-value = 0,003, table 4). Pomocou 

LSD testu mnohonásobného porovnania sme zistili, že vzorky červeného (priemerná hodnota 

83,59 bodov) a ružového vína (priemerná hodnota 83,61 bodov) sú si hodnotením veľmi 

podobné. Signifikantne sa od nich odlišujú vzorky bielych vín, ktoré boli hodnotené nižším 

počtom bodov (priemerná hodnota 82,36 bodov, tab. 5). Dôvodom nižšieho bodového 

hodnotenia skupiny bielych vín môže byť väčšia prísnosť posudzovateľov. V tejto skupine 

kladú posudzovatelia tradične najvyššie nároky na farbu, aromatiku i chuťovú priamočiarosť 

vína. 
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Table 4: Analysis of Variance for points by color of wine - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

MAIN EFFECTS      

 A: color of wine 164,93 2 82,46 5,87 0,003 

RESIDUAL 6334,77 451 14,05   

TOTAL (CORRECTED) 6531,35 457    

Table 5: Multiple Range Tests for points by color of wine, Method: 95,0 % LSD 

Farba vína LS Mean Homogeneous Groups 

biele 82,36 X 

červené 83,59 X 

ružové 83,61 X 
 

Schneider (2005) sledoval vzťahy medzi analytickými a senzorickými parametrami vo 

24 vzorkách suchých vín odrody Dornfelder. Obsah etanolu v testovaných vínach sa 

pohyboval od 11,2 do 13,5 obj. %. V skupine suchých vín neboli pre výsledky zmyslového 

hodnotenia rozhodujúce zvyškové redukujúce cukry, ani obsah etanolu. Rozhodujúci pre 

senzorickú kvalitu bol obsah celkových fenolov, antokyánov a ovocná aromatika. Kvalita 

hrozna, jeho zdravotný stav, cukornatosť, skladba organických kyselín a obsah fenolických 

látok, sú základom pre vyzrievací potenciál a aromatický profil budúceho vína. Tieto 

kvalitatívne parametre je možné dosiahnuť len správnou agrotechnikou v priebehu vegetácie 

a správnou voľbou termínu zberu hrozna (Ailer, 2002).  

Výsledky zmyslového hodnotenia bielych a červených vín podľa obsahu etanolu sme 

vyhodnotili aj v našom výskume. Obsah etanolu nemal signifikantný vplyv na výsledky 

zmyslového hodnotenia bieleho vína (tab. 6). Vysvetľujeme to tým, že pre kvalitu bieleho 

vína nie je najdôležitejšia cukornatosť hrozna, ale spôsob výroby vína a spôsob i čas jeho 

vyzrievania. V prípade červených vín skupina s obsahom etanolu do 12,99 obj. % získala 

priemerný počet 82,85 a skupina s obsahom etanolu nad 13,0 obj. % priemerný počet 83,65 

bodov (tab. 7). Medzi skupinami vín nie sú signifikantné rozdiely. Tieto výsledky nie sú 

štatisticky preukazné a potvrdili analýzy, ktoré publikoval Schneider (2005). Červené vína 

s obsahom etanolu nad 13,0 obj. % získali nezanedbateľne vyššie bodové hodnotenie a to až 

o 0,8 bodu. Tento rozdiel má veľký význam pre vinársku technológiu i z pohľadu prípadného 

umiestnenia vín na súťažiach. Z praktického hľadiska sa dá očakávať, že obsah etanolu 
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v červených vínach nad 13,0 obj. % zlepší jeho organoleptické parametre, pretože takéto víno 

pochádza z dostatočne vyzretého hrozna. Dostatočná zrelosť hrozna vytvorí dobrý vyzrievací 

potenciál a dá základ pevnej štruktúre červeného vína. Dôležité je aj dodržiavanie správnej 

agrotechniky vo vinici v priebehu vegetácie. Extrémne výkyvy vo vlhkostných pomeroch, 

konkurencia pokryvnej flóry a deficit vo výžive viniča významne zhoršujú kvalitu 

a organoleptický potenciál budúceho vína (Ailer a kol. 2013). 

Table 6: Významnosť rozdielov v bodovom hodnotení bielych vín podľa obsahu etanolu 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

Biele vína   

 Obsah etanolu do 11,99 vol. % nad 12,0 vol. % 

Mean 81,97 81,79 

Variance 13,53 38,41 

Observations 50 229 

Pooled Variance 34,01  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 277  

t Stat 0,19  

P(T<=t) one-tail 0,424  

t Critical one-tail 1,653  

P(T<=t) two-tail 0,849  

t Critical two-tail 1,969  

Table 7: Významnosť rozdielov v bodovom hodnotení červených vín podľa obsahu etanolu 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

červené vína   

 Obsah etanolu to 12,99 vol. %  above 13,0 vol. % 

Mean 82,85 83,65 

Variance 19,62 10,73 

Observations 63 71 

Pooled Variance 14,89  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 132  

t Stat - 1,21  
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P(T<=t) one-tail 0,115  

t Critical one-tail 1,656  

P(T<=t) two-tail 0,229  

t Critical two-tail 1,978  

ZÁVER 

Cieľom nášho výskumu bolo podporiť subjektívne zmyslové hodnotenie vína 

merateľnými fyzikálno–chemickými parametrami. Poznanie týchto závislostí je veľmi 

dôležité pre praktickú vinársku technológiu, ale aj vo väzbe na konečného spotrebiteľa 

produktu. Tieto poznatky sa dajú využiť aj pri kategorizácii vzoriek v rámci organizácie 

súťaží vín. 

Výsledky potvrdili vplyv obsahu redukujúcich cukrov na senzorické parametre vína.  

Redukujúce cukry vo víne zvyšujú jeho viskozitu, ktorá je významným kvalitatívnym 

atribútom vína. Víno s dostatočnou viskozitou označujeme ako plné, pretože senzoricky 

pôsobí komplexne, harmonicky. Cukry dokážu prekryť aj mnoho organoleptických 

nedostatkov, ktoré sa v suchých vínach hodnotia negatívne. Obsah redukujúcich cukrov nad 

12 g/l dáva predpoklad vyššieho a vyrovnanejšieho bodového hodnotenia vín. Obsah 

redukujúcich cukrov v rámci kategórie polosuchých vín nemá štatisticky významný vplyv na 

jeho zmyslové hodnotenie.  

Farba vína ovplyvňuje zmyslové bodové hodnotenie. Skupiny červených a ružových 

vín mali signifikantne vyššie a vyrovnanejšie zmyslové hodnotenie ako skupina bielych vín. 

Pri bielych vínach sú posudzovatelia tradične prísnejší a kladú najvyššie nároky na farbu, 

aromatiku i chuťovú priamočiarosť vína. 

Obsah etanolu štatisticky významne nevplýva na výsledky zmyslového hodnotenia 

vína, ale skupina červených vín s obsahom etanolu nad 13,0 obj. % dosiahla z praktického 

pohľadu relevantne vyššie bodové hodnotenie ako skupina s obsahom etanolu do 12,99 obj. 

%. Potvrdila sa skutočnosť, že surovina na výrobu červeného vína musí byť dostatočne 

vyzretá, v ideálnom prípade s potenciálom na obsah etanolu v hotovom výrobku nad 13,0 obj. 

%. V bielych vínach nie je pre organoleptickú kvalitu vína najpodstatnejší obsah etanolu. 

Významnejšia je technológia výroby, manažment obsahu zvyškového cukru a spôsob i čas 

finalizácie vína. 
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VPLYV FOLIÁRNEJ APLIKÁCIE ZINKU A SELÉNU NA ÚRODU A OBSAH 

CHLOROFYLU V BROKOLICI 

Miroslav ŠLOSÁR, Ivana MEZEYOVÁ, Alžbeta HEGEDÜSOVÁ 

Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre 

ABSTRACT 

The aim of research work was to examine the effect of foliar zinc and selenium application on 

the chlorophyll and carotenoid content in broccoli. The field experiment with broccoli (variety 

Covina F1) was founded in 2014 in the area of the Botanical garden of Slovak University of 

Agriculture in Nitra. Within experiment, we examined three fertilization variants: 1st - control; 

2nd - zinc application (1,5 l of Zinkuran SC fertilizer.ha-1); 3rd -  selenium application (500 mg 

of sodium selenite.ha-1). Each variant was divided into 4 repeatings (plots). In each repeating, 

9 broccoli seedlings were planted in the planting space 0,5x0,5 on the 2nd July. The harvest of 

broccoli florets was performed gradually, depending on the broccoli maturation, in three 

dates: 5th September 2014, 9th September 2014 (main harvest) and 16th September 2014. The 

carotenoid content was determined chromatographically from broccoli florets, harvested on 

the 9th September 2014. The foliar zinc and selenium application resulted in statistically 

significant increase of yield quantity and carotenoid content in broccoli. The selenium had 

more expressive impact from aspect of quantitative parameters of broccoli yield. On the other 

side, zinc application was expressed by more marked increase of carotenoid content in 

broccoli compared to the selenium variant. 

Keywords: broccoli, zinc, selenium, chlorophyll, carotenoids 

ÚVOD 

Zelenina je nenahraditeľnou a veľmi dôležitou súčasťou ľudskej stravy, pretože 

obsahuje široké spektrum vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a rôznych fytochemických 

látok, ktoré súhrnne pôsobia na celý imunitný systém človeka. Napriek uvedeným 

skutočnostiam je situácia z pohľadu pestovania a konzumácie zeleniny na Slovensku 

neuspokojivá (Uher a i., 2009). Brokolica môžeme označiť v súčasnosti stále za menej známy, 

resp. málo pestovaný druh zeleniny v SR. Priemerná zberová plocha brokolice v období 2007-
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2013 bola na úrovni 33,1 ha. Podiel brokolice z celkovej plochy hlúbovej zeleniny 

predstavoval hodnotu 3,75%. Priemerná spotreba zeleniny za obdobie rokov 2007-2012 bola 

na úrovni 97,9 kg/obyvateľ/rok. V situačnej správe je spotreba brokolice kombinovaná so 

spotrebou karfiolu, pričom ich priemerná spotreba za obdobie rokov 2007-2012 bola na 

úrovni 3,7 kg/obyvateľ/rok.  Z celkovej spotrebovanej čerstvej zeleniny predstavovali karfiol 

a brokolica 3,78% (Meravá, 2014). 

Brokolica je bohatým zdrojom rôznych látok s priaznivými účinkami na ľudské 

zdravie, medzi ktoré patria prírodné rastlinné pigmenty, a to najmä karotenoidy, prípadne 

chlorofyl (Delgado-Vargas a i., 2000). Hlavný priaznivý účinok karotenoidov spočíva v ich 

antioxidačných schopnostiach. Významnou schopnosťou karotenoidov je reakcia so 

singletovým kyslíkom a vrátenie molekuly excitovaného kyslíka do základného energetického 

stavu, a preto sú označované ako „zhášače“. Karotenoidy môžu taktiež priamo zachytávať 

voľné radikály (Stahl, Sies, 2003). Ursellová (2001) uvádza, že karotenoidy môžu zohrávať 

významnú úlohu pri prevencii proti rakovine žalúdka a tráviaceho traktu, pľúc, a krčka 

maternice, ochrane proti kardiovaskulárnym ochoreniam či zvýšení celkovej imunity 

organizmu. Rôzne výskumné štúdie naznačujú inverzný vzájomný vzťah medzi rizikom 

rakoviny hrtana, pľúc, hrubého čreva a konzumáciou potravín obsahujúcich karotenoidy 

(Gallicchio a i., 2008; Chang a i., 2015; Kuppusamy a i., 2014). Olives Barba a i. (2006) 

podobne naznačujú existenciu vzájomného vzťahu medzi príjmom karotenoidov a 

redukujúcim sa rizikom niektorých ochorení ako sú napríklad rakovina, kalcifikácia kostí, 

degenerácia očí a poruchami nervového systému. Obsah karotenoidov v konzumných častiach 

rastlín je veľmi variabilný v závislosti od viacerých faktorov, pričom medzi najvýznamnejšie 

patria odroda (Mendelová a i., 2012), hnojenie (Reif a i., 2012), skladovanie a spracovanie 

plodín (Mareček a i., 2011). 

Výskumná úloha bola riešená v rámci projektov VEGA 1/0105/14 „Riešenie 

nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy 

záhradníckych plodín“ a KEGA 038SPU-4/2014 „Rozvoj teoretických vedomostí a 

praktických zručností študentov pri výučbe predmetu Bioaktívne látky v záhradníckych 

produktoch“ 

Materiál a metodika 

Cieľom výskumnej úlohy bolo sledovanie vplyvu foliárnej aplikácie zinku a selénu na 

celkovú úrodu, priemernú hmotnosť ružíc a obsah karotenoidov v brokolici. Malo-parcelkový 

poľný pokus bol založený v roku 2014 v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre. Do pokusu 
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bola zaradená stredne-skorá odroda brokolice COVINA F1 od firmy BEJO ZADEN BV so 

sídlom vo Warmenhuizene (Holandsko). 

Celková plocha pokusu, vrátane chodníkov, bola 48,75 m2. Každý variant (9 m2) bol 

rozčlenený na 4 parcelky (opakovania) s plochou 2,25 m2. Výsadba brokolice sa uskutočnila 

2. 7. 2014, pričom v rámci opakovania bolo vysadených 9 sadeníc brokolice v spone 0,5x0,5 

m. V rámci výskumnej úlohy sme sledovali nasledovné varianty hnojenia: 

1. kontrola (K) - základné hnojenie N:P:K:S = 200:40:160:70 kg.ha-1, 

2. variant (Zn) - základné hnojenie + foliárna aplikácia zinku (1,5 l hnojiva ZINKURAN 

SC/ha), 

3. variant (Se) - základné hnojenie + foliárna aplikácia selénu (500 mg Se/ha). 

 

Obrázok 1: Poľný pokus s brokolicou (2013) 

Základné hnojenie poľného pokusu bolo uskutočnené na základe agrochemického rozboru 

pôdy (tabuľka 1). Fosfor a draslík neboli aplikované, pretože ich zásoba v pôde prevyšovala 

požiadavky brokolice pre pestovanie. Vypočítanú dávku síry, spolu s časťou dusíka, sme 

aplikovali vo forme hnojiva DASA 26/13 (26% N, 13% S), a to 3 týždne pred výsadbou 

(11.6.2014). Zostávajúca časť dusíka bola doplnená vo forme hnojiva LAD27 (27% N, 4% 

MgO, 7% CaO), ktoré sme aplikovali v 2 termínoch: 3 týždne (23. 7. 2014) po výsadbe (50% 

dávky LAD 27) a 6 týždňov (11. 8. 2014) po výsadbe (50% dávky LAD 27) 23.7.2014. 

Foliárna aplikácia zinku a selénu bola uskutočnená 6 týždňov po výsadbe (12. 8. 2014). Zinok 
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bol aplikovaný vo forme hnojiva ZINKURAN SC (36% Zn). Selén bol aplikovaný vo forme 

roztoku selenanu sodného.  

Tabuľka 1: Agrochemická charakteristika pôdy pred založením pokusu 

pH/KCl 
Obsah živín (mg.kg-1 pôdy) 

% humusu 
Nan P K S Ca Mg 

6,47 19,5 S 86,3 D 498 VV 26,25 S 6610 V 816 VV 3,46 D 

Obsah živín: S - stredný; D - dobrý; V - vysoký; VV - veľmi vysoký 

 

Obrázok 2: Odroda brokolice COVINA F1 

Zber ružíc brokolice, spolu s konzumnou časťou hlúbu dlhou 10 cm, sa realizoval postupne 

podľa dozrievania v 3 termínoch: 5. 9. 2014, 9. 9. 2014 (hlavný zber) a 16. 9. 2014. Priemerná 

vzorka brokolice určená pre stanovenie obsahu karotenoidov bola pripravená z ružíc 

zberaných 9.9.2014. Priemerná vzorka bola pripravená zo 4-5 ružíc brokolice, ktoré boli 

rozštvrtené a následne boli krížovým spôsobom odobraté 2 protiľahlé časti z každej ružice. 

Celkový obsah karotenoidov bol stanovený spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 450 nm 

podľa metodiky Hegedüsovej a i. (2007). Na štatistické vyhodnotenie výsledkov boli využité 

štandardné metódy za použitia štatistického softvéru Statgraphics Centurion XVII (StatPoint 

Inc. USA) - multifaktorová analýza rozptylu (MANOVA), LSD test.   
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Foliárna aplikácia zinku a selénu mala významný vplyv na celkovú úrodu ružíc brokolice, 

pričom jej hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 15,83 t.ha-1 (kontrola) do 18,68 t.ha-1 (Se). Na 

variante Se sme zistili štatisticky vysoko preukazne vyššiu úrodu o 18,0% v porovnaní 

s kontrolným variantom. Na variante Zn bol zaznamenaný štatisticky preukazný nárast úrody 

o 12,6% oproti kontrole. Aplikácia selénu sa prejavila štatisticky preukazne vyššou úrodou 

o 4,8% v porovnaní s variantom, kde bol aplikovaný zinok (tab. 2). 

Tabuľka 2: Vybrané parametre úrody brokolice (odroda ´Covina F1´) 

Variant 
Úroda 

(t.ha-1) 

Priemerná hmotnosť ružíc 

(g) 

Obsah karotenoidov 

(mg.kg-1 č. h.) 

K 15,83 ± 0,39a 395,7 ± 10,2a 41,78 ± 0,62a 

Zn 17,83 ± 0,25b 444,9 ± 5,8b 54,88 ± 0,76c 

Se 18,68 ± 0,30c 467,1 ± 6,8c 48,30 ± 0,68b 

*priemer ± štandardná odchýlka, č. h. čerstvá hmota 

Different letters in the same column (a, b, c) show statistically significant differences at the level 

α=0,05. 

Priemerná hmotnosť ružíc brokolice je významným kvantitatívnym parametrom z hľadiska 

kalkulácie celkovej úrody, resp. predaja a konečného spotrebiteľa brokolice. Hodnoty 

priemernej hmotnosti ružíc brokolice sa pohybovali v rozpätí od 395,7 g (kontrola) do 467,1 

(Se). Na variantoch Zn a Se sme zistili štatisticky preukazne vyššiu hodnotu priemernej 

hmotnosti ružíc brokolice v porovnaní s kontrolným variantom (tab. 2). 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že zinok a selén sú významné 

mikroelementy z hľadiska formovania úrody brokolice. Uvedený fakt bol prezentovaný 

v prácach viacerých autorov. Solanki a i. (2010) zistili, že hnojenie zinkom (30 kg.ha-1) viedla 

k významnému zvýšeniu úrody mrkvy, cibule a karfiolu. Abd El-All (2014) konštatovali 

pozitívny vplyv zinku na kvantitatívne parametre úrody brokolice, pričom narastajúca dávka 

zinku viedla k postupnému zvyšovaniu úrody brokolice v rozpätí od 5,9% do 23,5%. Kazemi 

(2013) podobne konštatovali, že postupne sa zvyšujúca dávka zinku viedla k štatisticky 

preukaznému nárastu úrody rajčiakov. Adhikari (2012) zistil, že zvýšená dávka selénu mala 

za následok štatisticky nepreukazné zvýšenie úrody brokolice na všetkých variantoch 
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s aplikovaným selénom. Broadley a i. (2010) a Moonjung a i. (2000) podobne konštatovali 

štatisticky nepreukazný vplyv aplikácie selénu v pokuse s pšenicou a koriandrom. 

Karotenoidy sú tvorené skupinou viac ako 700 žltých, oranžových a červených (výnimočne 

žlto-zelených) lipofilických pigmentov, najčastejšie sa vyskytujúcich v rastlinách, riasach 

a fotosyntetizujúcich baktériách. Karotenoidy sú zodpovedné za sfarbenie rôznych druhov 

ovocia, zeleniny a kvetov. Brokolica, ale aj iné druhy plodín zelenej farby, sú taktiež dobrým 

zdrojom karotenoidov, avšak ich typické sfarbenie je maskované prítomnosťou chlorofylu 

(Velíšek, Cejpek, 2008). Zhang a Hamauzu (2004) uvádzajú, že dominantným karotenoidom 

v brokolici je β-karotén, luteín a violaxantín, ktoré predstavujú až 54,7% z celkového obsahu 

karotenoidov. 

Aplikácia zinku a selénu viedla k štatisticky preukaznému zvýšeniu obsahu karotenoidov 

brokolici v porovnaní s kontrolným variantom (tab. 2). Priemerný obsah karotenoidov sa 

pohyboval v rozpätí od 41,78 mg.kg-1 do 54,88 mg.kg-1 čerstvej hmoty, pričom jeho najvyššia 

hodnota bola zistená na variante s aplikáciou zinku (Zn). Na uvedenom variante sme zistili 

vyšší obsah karotenoidov o 31,4% oproti kontrole. Na variante s aplikáciou selénu (Se) bol 

v porovnaní s kontrolným variantom zaznamenaný nárast obsahu karotenoidov o 15,6%. Na 

variante Zn bol zistený štatisticky preukazne vyšší obsah karotenoidov oproti variantu Se. 

Dosiahnuté výsledky sú v zhode s prácou Donga a i. (2013), ktorí konštatovali, že zvyšujúca 

sa dávka selénu mala za následok štatisticky preukazný nárast celkového obsahu karotenoidov 

v listoch kustovnice čínskej (Lycium chinense). Hajiboland a Keivanfar (2012) taktiež zistili, 

že aplikácia selénu mala pozitívny účinok na celkový obsah karotenoidov v repke olejnej 

(Brassica napus L.). Efekt aplikácie zinku bol testovaný v experimentoch s rôznymi 

plodinami. Aslam a i. (2014) uvádzajú, že obsah karotenoidov v pšenici bol výrazne vyšší v 

dôsledku foliárnej aplikácie zinku. Naopak, Rahdari a i. (2013) zistili, že aplikácia rôznych 

dávok zinku mala variabilný vplyv na obsah karotenoidov v sójových bôboch. 

ZÁVER 

Cieľom výskumnej úlohy bolo zistiť vplyv foliárnej aplikácie zinku a selénu na celkovú 

úrodu, priemernú hmotnosť ružíc a celkový obsah karotenoidov v brokolici. Na základe 

dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že oba mikroelementy (Zn a Se) majú 

významnú úlohu z hľadiska formovania úrody brokolice. Foliárna aplikácia zinku a selénu 

viedla k štatisticky preukaznému zvýšeniu všetkých sledovaných parametrov v porovnaní 

s kontrolným variantom. Aplikácia selénu mala výraznejší vplyv na kvantitatívne parametre 
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úrody brokolice v porovnaní so zinkom. Naopak, aplikácia zinku viedla k výraznejšiemu 

nárastu obsahu karotenoidov v brokolici oproti variantu so selénom. 
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LEAD A RISK ELEMENT FOR AGRICULTURAL LAND 

Jana URMINSKÁ 

Department of Environmentalism and Zoology, FAFR,  SAU  Nitra 

ABSTRACT 

The problematic of lead effect to the agri-environment is still current, because the lead is a 

high risk element for all organisms. The aim of this paper was to analyze and evaluate the 

concentrations of lead in monitored localities influenced by diverse anthropogenic activities. 

Sediment is a medium, which significantly affects the agricultural landscape. The analyses of 

the sediment samples were carried out by the atomic absorption spectrometry with using by 

seven-steps selective sequential extraction (speciation by Ziehen and Brűmmer), by the flow 

electrochemistry methods (certificate no. 01871/101/1/2001). In the study area samples we 

found the following concentrations of lead in the range from 2.034 to 73.92 mg.kg-1 Pb of dry 

matter. The analyses of the chemical indicators, elements were carried out by the Decision of 

the MA SR no. 531/19994-540, by the Methodological guideline of ME SR 549/98-2, by the 

Annex. 8 of Part 3 of the Act no. 203/20009 Coll. amending for the Act no. 188/2003 Coll. 

Keywords: agri-environment, concentration, lead, organisms, risk 

INTRODUCTION  

One of the most significant environmental challenges of our time which affects every part of 

the environment is the contamination of agricultural land by hazardous chemical elements. As 

reported by Khun et al. (2008), topicality regarding the issue of toxic elements in the 

environment is in the fact that in principle there are none mechanisms for self cleaning as 

these elements only move from one natural reservoir into another one. Furthermore, they are 

in reciprocal relation with various categories of different living organisms and articulate 

undesirable consequences are left everywhere due to this influence. Lead is classified as such 

an element. It ranks to the most widespread heavy metals and its uptake from food is 

considered as one of the most hazardous due to the toxicity of Pb compounds (Kabata-Pendias 

- Pendias, 1984, Davies, 1990, Hronec et al., 2002, Makovníková et al., 2006). Tlustoš et al. 

(2007) reports that lead in soil is a very little mobile and it belongs to the least mobile 

chemical elements at all. In soil medium it is well adsorbed with the clay fraction and humus. 
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It also has a high affinity for building up complexes with the insoluble humic acids which 

results in the soil contamination and lead being fixed and immobile in the humus layers. 

Makovníková (2000) in Tlustoš et al. (2007) states that 40% of lead in soil is organically 

bound, wherein the lead binding is stronger than binding with the clay minerals. On the other 

hand, fulvic acids chelate with Pb and increase its mobility in soil and plant uptake, too. Soils 

with the high pH assist the precipitation of lead in the form of hydroxides, phosphates or 

carbonates. Moreover, they contribute to the production of lead-organic complexes (Tlustoš et 

al., 2007). Normal concentration of Pb detected in soils moves in the range 2-300 mg.kg-1 and 

an average content is 5-50 mg.kg-1 (Beneš - Pabianová, 1986). Higher concentrations reaching 

the value of approximately 2911.0 mg.kg-1 of lead were detected in the regions affected by 

industry (Wang et al., 2006). Sedimentary environment as so called „collection point of 

chemical substances” is a part of agricultural land. This cumulative medium is used to modify 

chemical-physical soil conditions. The average content of lead in the river sediments in 

Slovakia is estimated at 20±56 mg.kg-1 (Bodiš - Rapant, 1999). As reported by Urminská 

(2013), anomalies regarding the highest lead concentration (21-113 mg.kg-1) in the Slovak 

Republic are related to the areas of sediment build-up at the wider extent of the river basins of 

Váh, Hron, Slaná where the urban and industrial agglomerations, ore mining and agricultural 

activity are concentrated. Anthropogenic proportion of Pb was proved in the areas of 

Podunajská Lowland, Rudňany and Štiavnica Hills where its industrial concentration is 2.5 

fold compared to the preindustrial one. The lead content above the average is also 

characteristic for sediment build-up areas created by crystalline localised in the core 

mountains of the Western Carpathians. High concentrations of Pb are associated with the 

industrial activity, transport, geogenic origin too (Salminen et al., 2005 in Urminská, 2013). 

Lead, as a highly hazardous heavy metal, is strongly affected by synergism with other 

chemical elements such as Zn, Cd, Cu where strong positive correlation is demonstrated 

(Salminen et al., 2005).The small mobility of lead and the fact that the signs of toxicity are 

manifested relatively late does not preclude that it does not have any negative impact on 

organisms. The aim of this report is to point out to the hazards which Pb as a toxic element 

present in the environment poses. This study is based on the records of the chemical research 

of the specific environment. The research itself was conducted at various sites in the Slovak 

Republic. The principle of flow electrochemistry, AAS and SSE methods were used in order 

to determine Pb as a hazardous chemical of the environment. 
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MATERIAL AND METHODS 

In many cases, the level of the environmental pollution by hazardous substances is evaluated 

and reviewed through the collected and analyzed samples of the individual environmental 

components. Sedimentary environment has a high, unprejudiced and noticeable potential in 

relation to the agricultural land, in this particular case. Assessment of the environmental 

quality of the reference area was based on the field observations and chemical analyses of 

sediments in accordance with „Methodological Directive of Ministry of Environment of the 

Slovak Republic no. 549/98-2”, according „Decisions of Ministry of Agriculture of the 

Slovak Republic on maximum permitted limits of the harmful substances in soils and on the 

designation of organisations authorised to detect the real values of these substances no. 

531/1994-540” and in accordance with „Annex no.8, part 3 of the Act no. 203/2009 Coll. 

amending Act no.188/2003 Coll.” When assessing the concentrations of lead from the 

selected area, we focused on the total contents and on bio accessible fractions. Sampling and 

laboratory processing of the analysed samples were performed by standard procedures 

intended for this particular medium (Urminská, 2011). The pH was determined in the aqueous 

leachates 1 mol.dm-3 KCl in accordance with the valid methodology for soils and earth (Fiala 

et al., 1999). Analysis of leachate samples was conducted by analytical procedures according 

to certificate no. 01871/101/1/2001 using the principle of flow electrochemistry, atomic 

absorption spectrometry and sequential selective extraction methods. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Based on the field macroscopic observation it can be concluded, that the selected areas of 

scientific interest are characterized by colourful ecosystem where the geogenic and 

anthropogenic impacts are alternated. Sedimentary environment was chosen for chemical 

analyses because in time and space it represents the environment suitable for unprejudiced 

assessment of the environmental contamination. The limit values for lead in sediments are 

shown in table no. 1. They are established according to „Methodological Directive of ME SR 

no. 549/98-2”, „Decisions of MA SR on maximum permitted limits of the harmful substances 

in soils and on the designation of organisations authorised to detect the real values of these 

substances no. 531/1994-540” and in accordance with „Act no. 203/2009 Coll. which amends 

Act no.188/2003 Coll.” The areas of agricultural land such as populated areas, territories 

intensely used for agriculture and gardening activities, areas affected by transport emissions 

and household waste, a territory of nature reserves surrounded by utilized agricultural soils 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

245 
 

and „cumulative“ territory of water reservoirs  affected by long lasting intense anthropogenic 

mining activity  were selected  as the areas of interest suitable for  evaluation. Cherry stream 

is the river located in Podunajská Lowland flowing through the district areas of Zlaté 

Moravce and Nitra. It is surrounded by the utilized agricultural land. It was selected as an area 

of interest as it is used for agricultural and gardening activities and as it is affected by 

transport emissions and waste as well. The concentration of lead in the collected sedimentary 

samples varied from 4.16 mg.kg-1 to 25.53 mg.kg-1 in dry matter and the range of the pH 

values varied from 7.20 to 7.93 (Urminská, 2009a). The site of Čaradice stream was 

designated as another area of interest. It springs in the mountain range called Pohronský 

Inovec situated at the southern foothill of the hill Drienka. It flows through the territory called 

Tekov, specifically through the district areas of Zlaté Moravce and Levice. The concentration 

of lead in the collected sedimentary samples varied from 6.36 mg.kg-1 to 73.92 mg.kg-1 in dry 

matter and the range of the pH values varied from 6.23 to 7.72 (Urminská, 2009b). 

Table 1 Limit values of lead in sediments according to A - Annex no.8, part 3 of Act no.203/2009 Coll. 

amending Act no.188/2003 Coll.; B - Methodological Directive of ME SR 549/98-2; C - Decisions of 

MA SR no. 531/1994-540 (in mg.kg-1 dry matter) 

Element                                                     A B C 

Pb 750,0 
 

TV         85,0 
MPC     530,0 

A*          58,0 
B*         150,0 

TV - target value of negligible hazard, MPC - maximum permitted concentration, A*- concentrations 

non-threatening for living organisms (if the concentration of the element/substance is below this 

value), B*- concentrations threatening for living organisms. 

The highest concentration detected at the site of Čaradice stream exceeded the highest 

concentration found at the area of Cherry stream by 189.54 % so Čaradice stream emerges in 

the fore when these two areas are compared. Based on the observations and result analyses  it 

can be concluded that during the monitored period lead accumulated in Čaradice stream and 

its sediment exceeded the limit value A*established in accordance with Decision of MA SR 

no. 531/1994-540 by 27.45 %. The pollution of this territory is caused by an intense impact of 

transport emissions and waste materials. Nature reserves Alúvium Žitavy and Žitavský Luh 

which are surrounded by the utilized agricultural land were also chosen as the areas of 

interest. Lead concentration varying in the range from 9.645 mg.kg-1 to 42.725 mg.kg-1  in dry 

matter was found in the sedimentary samples collected in the nature reserve Alúvium Žitavy. 

The pH values ranged from 6.7 to 7.78 (Urminská, 2011a). Lead concentration varying in the 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

246 
 

range from  2.034 mg.kg-1 to 18.302 mg.kg-1 in dry matter was found in the sedimentary 

samples collected in the nature reserve Žitavský Luh. The pH values ranged from 5.48 to 

7.66. The highest concentration detected in the nature reserve Alúvium Žitavy exceeded the 

highest concentration found in the nature reserve Žitavský Luh by 133.44 % so the nature 

reserve Alúvium Žitavy emerges in the fore when these two areas are compared. Therefore it 

can be concluded that concentration of analytically detected lead ranged below the critical 

levels. However, lead occurrence in the values of several tens of milligrams detected in both 

areas is a negative signal and the measured pH value (5.48) also contributes to the 

environmental risks. When monitoring hazardous elements in the water reservoirs, this 

element was also analytically measured in the reservoirs used for agritourism and water 

management, and the ones with long term effects of anthropogenic mining activity 

(Urminská, 2011b). Lead concentrations measured in the selected water reservoirs of the 

Banská Štiavnica area were characterized by the values below the risk limit values. However, 

lead poses potential impact on living organisms. The proof of potential bio accessibility was 

demonstrated by the application of the sequential selective extraction. Lead found in the 

samples varied in the range of values from 8.20 mg.kg-1 to 59.04 mg.kg-1 in dry matter. SSE 

detected that this risk element was represented by 59 %in the fractions potentially accessible 

for living organisms (Urminská, 2011). Long-term results achieved by several authors 

confirm that lead is considerably affected by the geochemical environment and anthropogenic 

activities, too. As stated by Tlustoš et al. (2007), when considering the temporal point of 

view, Pb contamination has mostly permanent nature. Furthermore, another negative fact 

regarding the environment and organisms is that it has highly exhibited significance and 

positive dependency with As, Cd, Cu, Zn and Hg (Urminská, 2011). As regards soil exchange 

reaction, the acidic pH environments occur in the areas with an intense anthropogenic activity, 

such as extraction of ores containing sulphur. The current state of the environment is 

associated with air pollution e.g. by SO2 that comes from burning of fossil fuels. Lead is less 

soluble and less bio accessible when it is present in the form of crystallic minerals than when 

it is adsorbed on the mineral surfaces. However, if the pH is reduced, it can be relatively 

easily desorbed on the mineral surfaces (Vojteková - Krakovská, 2006). Tlustoš et al. (2007) 

reports that lead admissibility is considerably affected if the pH is changed from 5 to 7. 

Mobility proportion is decreased as much as by 20 %. However, if the pH drops below 4 its 

mobility increases. Risk metals can be significantly toxic even at low concentrations and lots 

of them can be accumulated in living organisms. Therefore their occurrence in the 

environments can pose a risk of negative change of the environmental quality (Peng et al., 
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2009, Šutriepka, 2006, Urminská, 2011). As claimed by Tlustoš et al. (2007), Pb mobility in 

plants is affected by the pH, oxidation-reduction potential, ion competition, hydrolysis, 

chelation and formation of insoluble compounds, too. What is more, soil contributes to the 

lead contamination of the productive plant parts only partially. However, the atmospheric 

deposition considerably contributes to the contamination. Tlustoš et al. (2007) also reports 

that due to the low mobility of lead in cumulative natural media, foliar uptake and uptake by 

other parts out of the roots, especially in polluted areas, seem to be significant. However, both 

leafy plant parts and above mentioned root system play an important role in accumulation. 

There is a linear dependency between lead taken from soil by roots and its concentration in 

the soil solution. If the ph value is high, lead is predominantly accumulated in roots. It is 

stored in the form of crystals and coagulum along the root cell walls (Tlustoš et al., 2007). 

The yeast fermentation process is a biological filter on the lead content. Into must of the wine 

grapes found Ailer and Bujdoš (1997)  the values in the interval from 0.004 to 0.011 mg.kg-1. 

In the analysed wines they found the decrease of the lead content about 25 to 94%, while in 

most cases it was more than 50%. Lead accumulated in plants reduces the activity of oxide-

reduction processes of photosynthesis, water intake, and transport in the vascular bundles. 

Furthermore, it causes mitochondria disorder and thus reduces the growth activity of plants. 

Human beings cannot avoid contamination. Lead is inhaled and orally penetrated into the 

body in the form of lead ethyl derivates, lead sulphur, and lead acetate. Assimilated Pb is 

transported by blood to the different body tissues. It considerably affects hematopoietic 

system, as it reduces the activity of 5 aminolevulinic acid anhydrase and thus it is inhibited. 

Additionally, the formation of porphobilinogen is slowed down; the oxidation process of 

coproporphyrinogen to protoporphyrinogen is inhibited, and incorporation of ions Fe2+ to 

protoporphyrin heme is inhibited which is the cause of anemia (Bencko et al, 1995). 

Approximately 90 % of per orally taken lead is excreted by faeces and urine. Acceptable 

human dose is 0.06-0.5 mg.70 kg-1.day-1, toxic level is 1 mg.day-1 and LD50 presents the value 

of 10 g.day-1. Lead is a very powerful cumulative poison that is accumulated in bones. The 

most common form of acute lead poisoning is impairment of digestive system after the 

ingestion of contaminated food. Chronic poisoning is manifested as impairment of central 

nervous system, typical grey trim on the gums, toxic anemia, encephalopathy and 

nephropathy (Makovníková et al., 2006, Verstraeten et al., 2008). Lead has powerful 

carcinogenic and teratogenic effects (Hořejší, 1973, Bencko et al., 1995, Verstraeten et al., 

2008, Khun et al., 2008, Kosnett, 2010).  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Sandra+V.+Verstraeten
http://www.springerlink.com/content/?Author=Sandra+V.+Verstraeten
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The values of analytically detected lead were below the levels of toxicity. The hazards of lead 

for agricultural land are not represented in its concentration but in its potential toxic bio 

accessibility. Concentration is crucial if it reaches high value exceeding the risk limit for 

organisms under current valid legislation. The populated area, the land utilized by intense 

agricultural and gardening activities, the land affected by transport emissions and domestic 

waste emerge in the fore. Lead as a non-essential element affecting living organisms is a 

highly risky element because it remains in individual components of the environment in an 

unchanged concentration. Another negative phenomenon regarding the environment is that it 

has highly exhibited significance and positive dependency with As, Cd, Cu, Zn and Hg. 
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CADMIUM RISK ELEMENT IN THE SELECTED AREA  

OF AGRICULTURAL LAND  

Jana URMINSKÁ 

Department of Environmentalism and Zoology, FAFR,  SAU  Nitra 

ABSTRACT 

Soil as a storage medium is responsibility indicators for showing environmental pollution. 

The problematic of cadmium effect to the environment is high actual, because the cadmium is 

a risk element for all organisms. The aim of this paper was to analyze and evaluate the soil on 

an experimental basis of SAU in Nitra Lower Malanta to determine the concentrations of 

cadmium in monitored soil. The analyses of the soil samples were carried out by the atomic 

absorption spectrometry. In the study area samples collected from 2012 to 2014, we found the 

following concentrations of cadmium in the range from 1.17 to 1.58 mg.kg-1 Cd of dry matter. 

The analyses of the chemical indicators, elements were carried out by the Notice of MA SR 

no. 59/2013 and The decision of the MA SR no. 531/1994-540. 

Keywords: agricultural land, cadmium, potentially toxic element, soil 

INTRODUCTION  

Soil is classified as a significant cumulative medium of the environment. There are various 

chemical, physical and biological processes constantly in progress in soil and their influence 

causes intense changes of soil properties. Consequently, these changes have a great impact on 

fertility- on organisms. Hazardous chemical elements are also classified as a major 

influencing factor. Cadmium is such an element. Within the soil profile it tends to concentrate 

in the upper horizons and its occurrence is mostly in the form of Cd2+ ion. It forms complex 

ions, molecules of CdOH+, Cd (OH)2, CdCl42-, CdSO4, CdCl3-, CdCO3  and organic chelates at 

the high pH (Kabata-Pendias - Pendias, 1984). Migration, activity and cadmium solubility are 

significantly affected by the soil pH, granulity, content of organic matter, microorganisms and 

red-ox potential (Khun et al., 2008, Urminská, 2011). Solubility of cadmium decreases as the  

pH value increases and therefore it is immobile and cumulating in the alkaline soils 

(Hegedűsová - Hegedűs - Musilová, 2006, Tlustoš et al., 2007). As stated by several authors, 

high cadmium concentrations (1.9-83.4 mg.kg-1 Cd) are in the soils fertilized by contaminated 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

253 
 

phosphate fertilizers. The result of such toxic influence is the reduction of organic matter 

decomposition. Low contents (up to 2.5 mg.kg-1 Cd) are found in the sandy soils containing 

low content of clay fraction and humus substances. High binding capacity of cadmium to 

ferric and manganese oxides is the reason that cadmium can reach up to 50 % solubility which 

is dangerous phenomenon in the contaminated areas, in particular. The cadmium 

concentration in soils ranges from 0.01 to 15 mg.kg-1 (Beneš - Pabianová, 1986). Cadmium is 

a cumulative poison highly toxic to all organisms. Its negative impact on plants is manifested 

by reduced photosynthetic activity. It also interferes with the transformation of nitrogen 

compounds and is reflected by impaired membrane systems. Moreover, it operates as a 

retardant on the root system and causes chlorosis, even necrosis with an overall decline in 

biomass and yields up to 22 % (Makovníková et al., 2006).As it is mainly accumulated in the 

roots and the leaves of plants, the root crops and the leafy vegetables pose one of the most 

serious health risks for humans (Tlustoš et al., 2007). The aim of this research was to analyze 

the soil through the principles of atomic absorption spectrometry and to determine the 

concentrations of cadmium in this cumulative medium which is important for growing crops. 

Material and Methods 

Assessment of the environmental quality of the reference area was based on the field 

observations and chemical analyses in accordance with „Decree of the Ministry of Agriculture 

and Rural Developments of the Slovak Republic no. 59/2013 amending and supplementing 

Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Developments of the Slovak Republic no. 

508/2004 Coll., which implements § 27 of the Act no. 220/2004 Coll. on the protection and 

use of agricultural land and amending the Act no. 245/2003 Coll. on the integrated prevention 

and the control of the environmental pollution amending and supplementing certain acts“ and 

according to „Decisions of Ministry of Agriculture of the Slovak Republic on maximum 

permitted limits of the harmful substances in soils and on the designation of organisations 

authorised to detect the real values of these substances no.531/1994-540”. While assessing the 

concentrations of potentially toxic elements, we focused particularly on the concentrations of 

cadmium which pose significant hazards to the cultivated plants - to all organisms. Agro 

ecosystems are crucial sites for human food production of animal and plant origin 

(Hegedűsová - Hegedűs - Musilová, 2006). The experiment was conducted at the stationary 

experimental site of the Slovak Agricultural University called Lower Malanta, which is 

located approximately 5 000 m away from the premises of the Slovak Agricultural University. 

The site is situated at an altitude of 175-180 metres. It is a warm climatic area situated on 
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brown soils made up from floury loess proluvial sediments where an average temperature 

during the growing season is 16.4 °C and the average precipitation is 561 mm (Václav et al., 

2014). Various factors, in particular the values of exchange soil reaction, must be taken into 

account when determining the limit values of hazardous elements in agricultural land. In order 

to determine the concentrations of cadmium, soil samples were collected from arable soil at 

the depth of 0.30 m. They were taken four times a year using soil borehole. Laboratory 

processing regarding the samples of analyzed soils was performed using the standard 

procedures. First of all, the samples were dried at the laboratory temperature, and then they 

were homogenized and sieved to the fraction of less than 1mm. This fraction was intended for 

determination of the basic chemical parameters and it was used for laboratory experiments, 

too. The pH was determined in aqueous leachates 1 mol.dm-3 KCl in accordance with 

obligatory methodology concerning soils and earth (Fiala et al., 1999). The total contents of 

chemical elements in soils were established by AAS method. 

Results and discussion 

Based on the terrain macroscopic observation it can be concluded that the experimental site 

base of Lower Malanta has a rich ecosystem. During the monitored period it was found out 

that the pH in the soil samples ranged from 5.85 to 6.39. In 2012 the concentration of the 

selected element - toxic cadmium ranged from 1.32 mg.kg-1 to 1.47 mg.kg-1  in dry matter, in 

2013 it was from 1.17 mg.kg-1 to 1.49 mg.kg-1in dry matter and in 2014 it ranged from 1.4 

mg.kg-1 to  1.58 mg.kg-1in dry matter. According to Decree of the MA RD SR no. 59/2013 

Coll. the threshold limit value for cadmium is 1.0 mg.kg-1in dry matter. The threshold limit 

value for cadmium in soil-plant correlation is set to 0.1 mg.kg-1 in dry matter. According to 

Directive no. 531/1994-540 for A class , the threshold limit value for cadmium represents  the 

concentration of 0.8 mg.kg-1 (A- reference value which means that the soil is not contaminated 

if concentration of element/substance is below this value. In case this value is procured or 

even exceeded, it means that the content of this substance is higher than background values 

for the reference area, or it is even higher than the values of sensitivity limits established 

analytically), for B class it represents the concentration of 5.0 mg.kg-1 in dry matter (B - 

indicative limit value means that that soil contamination was analytically demonstrated. 

Further study and control of the polluted area is required if the origin, acreage area and 

concentration can have negative impacts on human health or other environmental 

components.) The total concentrations of cadmium in soils during the period from 2012 to 

2014 are shown in figure no. 1.  Based on the observations carried out during the monitored 
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period and consequent result analysis it can be concluded that cadmium exceeded the limit 

value specified by Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Developments of the 

Slovak Republic no. 53/2013. Particularly in 2012, the concentrations most exceeded the limit 

by 47.0 % and in 2014 by 58.0 % at the selected sites. According to assessment regarding 

Decision no. 531/1994-540, which was carried out in 2012, the cadmium concentration most 

exceeded A limit by 83.75 %, in 2013 it was by 86.25 % and in 2014 it was by 97.5 %. 

However, the concentration 5.0 mg.kg-1 for B class was not exceeded. Influence of the foliar 

nutrition on risk elements content into must of the wine grape varieties in Nitra area observed 

Ailer (1999). He found the values of Cadmium in the interval from 0.006 to 0.037 mg.kg-1. 

 
 the threshold limit value for cadmium (1.0 mg.kg-1) according to Decree of the Ministry of 

Agriculture and Rural Developments of the Slovak Republic no. 59/2013 Coll.. 
  the concentration limit A for cadmium (0.8 mg.kg-1) according to Directive no.   
         531/1994-540 

Figure 1 The total cadmium concentrations in soil for the period from 2012 to 2014  

Toxicity of Cd is significant, even hazardous, for each environmental component because it 

interferes with the parts of abiotic and biotic sphere (Alloway, 1990, Hegedűsová - Hegedűs - 

Musilová, 2006, Nordberg et al., 2007). Cadmium does not manifest any essential function. 

Its concentration is markedly influenced by mining and extracting activities (Khun et al., 

2008, Urminská, 2011) as well as by the use of contaminated sewage sludge and the low 

quality of phosphate fertilizers used in the agricultural areas. Both synergic and antagonistic 

correlation between Cd and other elements also contribute to its toxicity. It shows strong and 

positive correlation with zinc, lead, copper and mercury. As reported by Khun et al. (2008) 

and Dadová (2013) uptake of Cd from soil into plants depends on the plant species and 

cadmium concentration in soil. However, they are not the only dependencies because it is also 

affected by soil properties and soil exchange reaction, in particular. Most intensively it is 



ZÁHRADNÍCTVO 2015 
 

256 
 

uptaken by the plants growing in the acidic soils which are poor in calcium and humus. The 

indicator regarding soil exchange reaction is a significant factor in correlation to chemical 

elements. The pH is a key parameter in assessment of mobility and bio accessibility of 

hazardous elements in the environment (Salminen et al., 2005, Makovníková et al., 2006, 

Peng et al., 2009, Urminská, 2011). Khun et al. (2008) also claims that individual elements 

are predominantly more mobile in acidic reaction of the specific area. The most significant 

increase in solubility of cadmium occurs if the pH of Cd<6.5 (Khun et al., 2008). The general 

rule applies that the potential accessibility of hazardous elements-heavy metals is inversely 

proportional to the value of soil exchange reaction (Čéry et al., 2007). As described by 

Barančíková (1998), Makovníková et al. (2006), Tlustoš et al.(2007), cadmium mobility and 

thus its bio accessibility is the highest in acidic soils with the pH ranging from 4.5 to 5.5, 

although Cd in alkaline soils is mostly less mobile. Cadmium has a tendency to precipitate on 

the surface of clay minerals as the pH level moves to the alkaline range. If the pH level is 

higher than 7.5, mobility of Cd is influenced by solubility of CdCO3 or Cd3(PO4)2 (Tlustoš et 

al., 2007). Tlustoš et al. (2007) also reports that there is a linear dependency between the 

element content in the soil and their content in plants. Regarding Cd the dependency is linear 

if its concentration is below 4.0 mg.kg-1. However, if it exceeds 5.0 mg.kg-1 plant uptake is 

independent. In several cases hazardous elements are mainly accumulated in the roots of 

plants. The above ground parts and generative organs are less contaminated. The research 

studies have found out that Cd as a hazardous element exhibits intense mobility and bio 

accessibility in relation soil-plant-man. Accessible forms for organisms often exceed more 

than 50 % (Liu et al., 2008, Hiller et al., 2010, Urminská, 2011). As stated by Tlustoš et al. 

(2007) and  Dadová (2013), thus plants uptake Cd by roots  in the form of Cd2+ diffusion due 

to chelation of metal by  organic acids secreted by the plant root system. Wang et al. (2006) 

found out that Cd is much more accumulated by leafy vegetables than by fruit vegetables. 

Phytotoxic effect is manifested variously, either by internal or external changes. According to 

Dadová (2013), Hegedűsová - Hegedűs - Musilová (2006), Makovníková et al. (2006), 

Tlustoš et al. (2007) the most commonly reported symptoms of Cd phytotoxicity are chlorosis 

of leaves, browning and root retardation, reduced photosynthetic activity, disruption of 

germination and plant transpiration, impairment of membrane systems, reddish-brown 

colouring of leaf veins, creating of purple-brown spots on leaves, necrosis of leaves and an 

overall decline in biomass due to the leaf cast. Soil contamination is an integral part of the 

environment. It is also a source for pollution of other environmental components and food 

chain (Hegedűsová - Hegedűs - Musilová, 2006). If the growing agricultural crops are 
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contaminated by Cd; it can get into human body by ingestion. Following per oral or 

penetrative exposure this metal is transported by blood from intestinal mucosa to liver, 

kidneys and seminiferous tubules. Cadmium binds with proteins, particularly with 

macroglobulin and albumin in blood plasma. Gradually it cumulates in kidneys and bones 

(Suwazono et al., 2006, Schutte et al., 2008). During excretion the cadmium concentration is 

increased in bile and pancreatic juice. Cadmium binds glutathione in bile and thus is excreted 

from the body. Toxicity, excretion and accumulation of cadmium in the human body are 

influenced by other elements, in particular Ca, Cu, Zn a Se (Massányi et al. 2008, Urminská, 

2010).The maximum tolerable daily intake is 0.007-0.3 mg.70 kg-1.day-1. However, Cd 

concentration from 3-330 mg.day-1 presents toxicity risk and LD50 is 1500-9000 mg.day-1 

(Urminská, 2011). Ingestion of Cd contaminated food induces acute disorder of digestive 

tract. Long-term exposure to cadmium is manifested by renal impairment (Suwazono et al., 

2006). Tubular proteinuria is considered to be the main symptom of such damage. Cadmium 

is nephrotoxic and hepatotoxic chemical element (Klaassen et al., 2009). In severe cases other 

tubular functions are impaired, too as a result of disorder of calcium metabolism induced by 

cadmium. Moreover, it leads to both shortening and softening of bones and thus disease called 

osteomalacia which occurrence prevails within the female population (Schutte et al., 2008). 

Cadmium demonstrates statistically significant direct toxicity for the human body 

(Makovníková et al., 2006). Carcinogenic and teratogenic effects of Cd are also known 

(Beseda et al., 1994, Bencko et al., 1995, Kafka - Punčochářová, 2002, Massányi et al. 2008, 

Klaassen et al., 2009, Talio et al., 2010). Ailer (1999) found considerable high cadmium 

content decrease by the yeast fermentation process. Assessed values from 0.002 to 0.008 

mg.kg-1 represent a decrease of the original copper content about 60 - 80 %. 

Soil, as a cumulative medium, acts as a reliable indicator of the state of the environmental 

pollution. The issue regarding an impact of cadmium on the environment is currently at the 

top of the agenda because this element poses hazards to all organisms. The objective of this 

study was to analyze the soil located at the experimental base of the SAU in Nitra called 

Lower Malanta and to determine cadmium concentrations in soil. The leachate soil samples 

were analyzed by atomic absorption spectrometry method. Based on the results obtained  in 

research conducted during the period from 2012 to 2014 it can be concluded that cadmium 

was present at concentrations 1.17-1.58 mg.kg-1 in dry matter and it exceeded the maximum 

threshold limits determined for that element under the current legislation. Assessment of the 

environmental quality of the reference area was based on the field observations and chemical 
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analyses in accordance with „Decree of the MA SR no. 59/2013 amending and supplementing 

Decree of the MA RD SR no.508/2004 Coll., which implements § 27 of the Act no. 220/2004 

Coll. on the protection and use of agricultural land and amending the Act no. 245/2003 Coll. 

on the  integrated prevention and the control of the environmental pollution amending and 

supplementing certain acts“ and according to „Decisions of MA SR on maximum permitted 

limits of the harmful substances in soils and on the designation of organisations authorised to 

detect the real values of these substances no. 531/1994-540”. 
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RAJČIAKA JEDLÉHO 
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ABSTRACT 

In the years 2012 and 2013 were based pot experiments in model conditions for monitoring 

the transfer of Cd doses from soil to plants Tomato. The experiment had three variants, 

namely control, variant with 1 mg Cd per kg soil and variant with 2 mg Cd per kg soil. In 

general, most of cadmium cumulated in the roots and less in the aboveground parts of the 

plant and at least in the fruits. Between options was detected statistically significant and 

highly significant difference. 

ABSTRAKT 

V rokoch 2012 a 2013 boli založené nádobové pokusy v modelových podmienkach na 

sledovanie prenosu dávok Cd z pôdy do rastliny rajčiaka jedlého. Pokus mal tri varianty, a to 

kontrolu, variant s 1 mg Cd na kg pôdy a variant s 2 mg Cd na kg pôdy. Všeobecne najviac 

kadmia sa kumulovalo v koreňoch, menej v nadzemnej časti  rastliny a najmenej v plodoch. 

Medzi variantmi sa zistil štatisticky významný až vysoko preukazný rozdiel. 

Kľúčové slová: Kadmium (Cd), substrát, rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum Mill.) 

ÚVOD 

Kadmium (Cd) je prvok, ktorý patrí medzi ťažké kovy. Do prostredia sa dostáva prevážme 

z priemyselných splodín a hnojív (TOMAN, et al., 2003). Kadmium je všeobecne dobre 

odčerpávaný z pôdy rastlinami (BABEJOVÁ, DLAPA, 2001). Preto sa môže prvotne 

vyskytovať v rastlinných produktoch, ako sú krmivá a potraviny rastlinného pôvodu. Rastliny 

prijímajú kadmium z pôdy koreňmi (KOVÁČIK et al., 2001). Väčšie množstvo kadmia sa 
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nachádza vo voľne rastúcich hubách a koreňovej zelenine (HEGEDŰSOVÁ, HEGEDŰS, 

MUSILOVÁ, 2006).  

 V našich pokusoch sme sledovali vplyv zvýšenej koncentrácie kadmia v pôde na 

prenos do rastliny rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.).  

MATERIÁL A METÓDA 

V rokoch 20012 a 2013 boli založené nádobové pokusy v modelových podmienkach na 

sledovanie prenosu dávok Cd z pôdy do rastliny rajčiaka jedlého. PVC kontajnery sme 

naplnili pôdnym substrátom s pH 7,4 o hmotnosti 11 kg. Do pôdy sme dodali živiny N, P, 

K vo forme roztokov soli NH4NO3, KH2PO4 a K2SO4 v množstve zodpovedajúcom 0,2 g N; 

0,17 g P; 1,5 g K na 1 kg vysušenej pôdy. Kadmium sme aplikovali vo forme Cd(NO3)2 4H2O. 

volili sme tri varianty: 

 1. kontrolný variant  NPK,  

 2. variant  NPK +1 mg Cd.kg-1 pôdy, 

 3. variant  NPK +2 mg Cd.kg-1 pôdy. 

Do takto pripravených kontajnerov sme vysiali semená rajčiakov pre tri varianty a desať 

opakovaní. V každej nádobe sa po vzídení semien ponechala jedna rastlina. Počas vegetácie 

sa substrát zalieval vodou na 75% vodnú kapacitu. Ďalšie ošetrovanie rastlín sa vykonávalo 

v súlade s bežnými pestovateľskými metódami (UHER, KÓŇA, VALŠÍKOVÁ, 

ANDREJIOVÁ, 2009).  

Celkový obsah Cd v koreňoch a listoch rajčiakov sa určil po mineralizácii rastlinného 

materiálu suchou cestou. V zemine sa stanovil obsah Cd eluovateľný s HNO3,  

c=2 mol.dm-3. V roztokoch rastlinných a pôdnych vzoriek sa kadmium stanovoval na 

prístroji AAS-200, elektrotermickou atomizáciou pár v grafitových kyvetách. 

 Hygienická nezávadnosť konzumnej časti sa hodnotila podľa najvyššieho prístupného 

množstva (Vestník MP SR a MZ SR č. 18558/2006), kde hodnota pre rajčiaky ani zeleninu 

nie je určená. Vestník povoľuje e najvyššie množstvo kadmia 0,8 mg.kg-1 maku. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Zmeny pôdneho obsahu Cd mali dopad na zmenu jeho obsahu v koreňoch i 

nadzemných častiach rajčiakov. Z množstva Cd odčerpaného z pôdy, najväčší podiel pripadal 

na koreňové časti rastlín (tab. 1,3). 
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 Riziko zvýšeného obsahu Cd v koreňoch a nadzemných častiach rajčiakov v 

porovnaní s kontrolným variantom bolo štatisticky významné až vysoko preukazné (tab. 2,4).  

Grafmi 1,2 a 3 porovnávame aj rozdiely v obsahu Cd v roku 2012 a 2013. Podľa nich 

nemožno hovoriť o jednoznačnom vplyve rokov. Iba pri plodoch z druhého strapca na 

rastline boli zistené  vyššie obsahy Cd v roku 2012, a to pri všetkých variantoch.  

 Preukaznosť medzi variantmi je znázornená aj na grafe 4. Najnižšie množstvo Cd boli 

zistené pri kontrole, kde sa Cd nepridával do substrátu. Oproti kontrole bol preukazne vyšší 

obsah Cd vo variante 2 a 3, kde bolo do pôdy pridané Cd v množstve 1mg.kg pôdy a 2 mg.kg 

pôdy. Všeobecne najviac kadmia sa kumulovalo v koreňoch, menej v nadzemnej časti  

rastliny a najmenej v plodoch. Naše poznatky sú v súlade s autormi, ktorí sledovali 

koreňoví prijem Cd a jeho distribúciu v rastlinách (CHRENEKOVÁ et. al. 1991, 

LAHUČKÝ,1997). Vplyv aplikácie kontaktných listových hnojív na obsah Cd v hroznovom 

mušte sledoval AILER (1999). V priebehu troch sledovaných rokov zistil hodnoty v rozpätí 

0,006 až 0,037 mg.kg-1.  

 Pri porovnaní plodov z prvého zberu (plody 1) a posledného zberu (plody 2) sa zistil 

vyšší obsah Cd v plodoch zo zberu na konci vegetácie.. Priemerný obsah Cd vo všetkých 

častiach rastliny v prvom variante  bol 0,1496 mg.kg-1. Pri druhom variante sa priemerný 

obsah Cd zvýšil na 1,0387 mg.kg-1 a v treťom variante na 1,4395 mg.kg-1. To znamená, že 

rajčiaky v kontrolnom variante obsahovali najmenej kadmia. Pri druhom variante sa do 

substrátu pridávalo kadmium v množstve 1 mg.kg-1 pôdy. Tu a zvýšil obsah Cd v rastline na 

1,0387 mg. V treťom variante spôsobila aplikácia 2 mg Cd na 1 kg pôdy priemerné zvýšenie 

tohto ťažkého kovu na 1,4395 mg hmoty rajčiakov.  

 Priemerný obsah Cd v jedlých častiach rajčiakov za dva roky sú uvedené v tabuľke 5.  

Plody z prvého zberu obsahovali menej kadmia ako plody z posledného zberu, v výnimkou 

tretieho variantu. Obsah kadmia v plodoch prvého aj posledného zberu stúpal tak, že 

najmenej Cd bolo v plodoch kontroly, viac pri druhom variante a najviac pri treťom variante. 

AILER (1999) zistil štatisticky významný úbytok Cd v priebehu alkoholovej fermentácie 

hroznového muštu. Vo vínach stanovil hodnoty od 0,002 do 0,008 mg.kg-1 Cd. Kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae utilizovali v priebehu fermentácie 60 až 80 % Cd. 

ZÁVER 

V modelových podmienkach pod fóliou sa sledoval transfer rôznych dávok kadmia z 

pôdneho substrátu do podzemnej a nadzemnej časti rajčiakov. Dávky Cd l mg.kg-1  

a 2 mg.kg-1 pôdy predstavovali zvýšené zaťaženie pôdy kadmiom. Vplyv rokov sa 
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jednoznačne neprejavil. Iba pri plodoch z posledného zberu na konci vegetačného obdobia 

boli zistené vyššie obsahy Cd v roku 2012, a to pri všetkých variantoch.  

Zistil sa zvýšený, štatisticky významný až vysoko preukazný transfer Cd do koreňov a 

nadzemných častí rajčiakov pri variantoch 2 a 3 v porovnaní s kontrolným variantom. 

Priemerný obsah Cd vo všetkých častiach rastliny v prvom variante  bol 0,1496 mg.kg-1. Pri 

druhom variante sa priemerný obsah Cd zvýšil na 1,0387 mg.kg-1 a v treťom variante na 

1,4395 mg.kg-1. Hodnotením hygienickej nezávadnosti sa neprejavili aplikované dávky Cd 

ako rizikové. 

Poďakovanie 

Táto výskumná práca bola podporovaná z projektu VEGA 01/0105/14. 

Tab.1  Obsah kadmia v rôznych častí rastliny rajčiaka jedlého v roku 2012 

Variant  Časť 
rastliny 

Sušina 
 

Cd (mg.kg-1) 

  % minimum maximum priemer s 
1.kontrolný 
variant  
NPK 

Korene 19,31 0,1321 0,3016 0,2131 0,0535 
Nadzemná 
časť 

14,57 0,1125 0,2000 0,1500 0,0242 

Plody1 5,49 0,0000 0,1141 0,0476 0,0434 
Plody 2 6,04 0,1764 0,2897 0,1710 0,0388 

2. variant  
NPK  
+1 mg 
Cd.kg-1 
pôdy 

Korene 18,14 1,7244 5,8006 2,9276 1,2113 
Nadzemná 
časť 

15,92 0,3750 1,5500 0,7944 0,3443 

Plody 1 5,41 0,1395 1,4338 0,4842 0,3807 
Plody 2 6,10 0,4451 1,4474 1,0093 0,2735 

3. variant  
NPK  
+2 mg 
Cd.kg-1 
pôdy 

Korene 18,67 2,0819 7,9781 3,5310 1,8075 
Nadzemná 
časť 

16,32 1,3000 1,9875 1,5413 0,2338 

Plody 1 5,49 0,8080 1,4253 1,1477 0,1737 
Plody 2 6,33 0,8647 1,5500 1,1478 0,2305 

Legenda: plody 1. = prvé dozreté plody, 2.= plody na konci vegetačného obdobia,  s =  smerodajná 

odchýlka 
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Tab.2  Štatistické hodnotenie údajov z tab. 1 

Rozdiel 
medzi 

variantmi 

Korene Nadzemná 
časť Plody 1. Plody 2. 

F P F P F P F P 
1 : 2 24,252 ++ 24,621 ++ 6,251 + 55,133 ++ 
1 : 3 13,191 ++ 64,528 ++ 28,497 ++ 47,358 ++ 
2 : 3 0,440 - 27,834 ++ 18,539 ++ 5,255 + 

F 0,05 = 3,07,   F 0,01 = 5,06 

Tab.3  Obsah kadmia v rôznych častí rastliny rajčiaka jedlého v roku 2013 

Variant  Časť 
rastliny 

Sušina 
 

Cd (mg.kg-1) 

  % minimum maximum priemer s 
1.kontrolný 
variant  
NPK 

Korene 22,051 0,1110 0,4575 0,2416 0,0917 
Nadzemná 
časť 

16,79 0,0712 0,2375 0,1347 0,02421 

Plody1 6,77 0,0022 0,2103 0,1505 0,0608 
Plody 2 8,93 0,0507 0,1653 0,0882 0,0388 

2. variant  
NPK  
+1 mg 
Cd.kg-1 pôdy 

Korene 24,93 0.9075 1,5137 1,2473 0,0917 
Nadzemná 
časť 

18,72 0,7637 1,4387 1,1122 0,2183 

Plody 1 7,07 0,2337 0,5339 0,3881 0,0943 
Plody 2 10,50 0,1569 0,6315 0,3462 0,1337 

3. variant  
NPK  
+2 mg 
Cd.kg-1 pôdy 

Korene 26,84 1,2131 3,0200 1,8892 0,5798 
Nadzemná 
časť 

16,32 0,9663 1,9862 1,5301 0,3513 

Plody 1 18,84 0,2527 0,4759 0,4113 0,1150 
Plody 2 10,17 0,1852 0,5015 0,3173 0,1242 

Legenda: plody 1. = prvé dozreté plody, 2.= plody na konci vegetačného obdobia, s =  smerodajná 

odchýlka 

Tab.4  Štatistické hodnotenie údajov z tab. 2 

Rozdiel 
medzi 

variantmi 

Korene Nadzemná časť Plody 1. Plody 2. 

F P F P F P F P 

1 : 2 202,88 ++ 157,389 ++ 43,938 ++ 49,095 ++ 
1 : 3 42,826 ++ 89,250 ++ 19,985 ++ 20,470 ++ 
2 : 3 9,067 ++ 8,502 ++ 0,085 - 0,319 - 

F 0,05 = 3,07,   F 0,01 = 5,06 
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Tab. 5 Priemerný obsah Cd v plodoch z prvého a posledného zberu (mg.kg-1) 

Variant Rok Cd (plody 1) Cd (plody 2) 
1. 2012 + 2013 0,0991 0,1296 
2. 2013 + 2013 0,4362 0,6778 
3. 2012 + 2013 0,7795 0,7326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1  Obsah Cd v sušine 1. variantu rajčiaka v rokoch 2012 a 2013 (mg.kg-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2  Obsah Cd v sušine 2. variantu rajčiaka v rokoch 2012 a 2013 (mg.kg-1) 
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Obr. 3  Obsah Cd v sušine 3. variantu rajčiaka v rokoch 2012 a 2013 (mg.kg-1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Porovnanie variantov v obsahu Cd v sušine rajčiaka v rokoch 2012 a 2013 (mg.kg-1) 
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JEDLÉ KVETY V GASTRONÓMII 
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Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 

Katedra zeleninárstva 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is the gathering of the data available on the prevalence and usage of 

edible flowers. The materials obtained divided into groups according to crops: edible wild 

plants flowers, edible flowers of medicinal plants, edible flowers of vegetables, edible flowers 

of ornamental plants and edible flowers of fruit trees. In this work we describe properties of 

selected species, the method of use, and we have appointed to dangerous plants for human 

health. 

ÚVOD 

Nezvyčajný záujem o záhradníctvo a záhradný dizajn evidujeme v Európe 

v 16.storočí. Dámy na panstvách sa zaujímali o používanie, pestovanie a uchovávanie kvetov 

v domácnosti. Za čias Tudorovcov v rokoch 1485 až 1603 sa zaznamenal veľký záujem 

o využívanie a jedlých kvetov. Rozkvet v tejto oblasti pokračoval aj za čias Stuartovcov.  

Neskôr, koncom 17.storčia upadá záujem o používanie kvetov a rastlín v kuchyni a záujem 

klesá až do polovice 19. storočia.  

 Eleanour Sinclair Rohde (1881-1950) britská záhradná historička, záhradníčka 

napísala v roku 1920 knihu Záhradné bylinky. Obsahovala návody na používanie byliniek. 

Vybudovala bylinkovú záhradu, pričom poznatky čerpala aj z  originálnych textov zo 16. 

a 17.storočia. 

V tom čase do šalátov dávali nakladané púčiky jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), 

prútnatca metlinatého (Cytisus scoparius), javora jaseňolistého (Acer negundo) a doplnené 

horčicovými semienkami. Postupne sa výrazne rozširoval sortiment potravín doplnené 

jedlými kvetmi. Na farmárskych trhoch alebo  sa rozširoval predaj kvetov nechtíka, ruží, 

tekvice, ľalií a iných druhov. 

Na našom území sa konzumovanie kvetov príliš nerozšírilo a nemá tradíciu. 

V súčasnosti sa však zvyšuje záujem o jedlé kvety, čo je dôsledkom reakcie na všeobecnú 

globalizáciu. Zároveň rastie náročnosť spotrebiteľa o estetický vzhľad, zdokonaľovanie chuti, 
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vône jedál,  buduje sa odlišný životný štýl , kde je miesto aj pre konzumáciu zdravotne 

prospešnej stravy, vrátane vybraných druhov jedlých kvetov. 

CIEĽ PRÁCE  

Cieľom diplomovej práce je zhromaždenie dostupných údajov o výskyte a možnosti 

využitia jedlých kvetov. Získané materiály rozdeliť do prehľadných skupín podľa plodín.  

METODIKA PRÁCE  

Práca je zameraná na získanie údajov o jedlých kvetoch. Použitie jedlých kvetov 

v našej kuchyni je málo známe a k téme je málo literárnych zdrojov. Jedlé kvety sú rozdelené 

do piatich skupín: 

- jedlé kvety divorastúcich rastlín, 

- jedlé kvety liečivých rastlín, 

- jedlé kvety zeleninových druhov, 

- jedlé kvety okrasných rastlín,  

- jedlé kvety ovocných stromov. 

V práci sme popísali vlastnosti vybraných druhov, spôsob ich použitia a venovali sme sa aj 

nebezpečným rastlinám pre zdravie človeka. 

VÝSLEDKY 

Zbieranie kvetov 

Kvety na gastronomické účely sa majú zbierať ráno v teplom a suchom počasí pred 

rozvinutím alebo čerstvo otvorené, kedy obsahujú najviac éterických olejov. Kvety na 

kulinárske účely je najlepšie pestovať vo vlastnej záhrade. Ak používame kvety rastlín zo 

záhradných centier, musíme sa presvedčiť, či neboli ošetrované pesticídmi. Alergici by kvety 

jesť nemali. Ak nje možné, odstránime tú časť, ktorá obsahuje tyčinky s peľom. Z kvetu by sa 

mali odstrániť zelené časti, oko je kalich a stonka. Ak je v kvete veľa drobného hmyzu, 

ponoríme kvety do misky so studenou vodou, do ktorej sme primiešali trochu soli. Do vody 

dávame kvety aj preto, aby nezvädli, kým ich použijeme (Brown, 2011). 
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Jedlé kvety divorastúcich rastlíny 

Nevädza poľná (Centaurea cyanus) 

 

Obr. 1: Nevädza poľná (Centaurea cyanus) 

V gréckej mitológii pomohla Chirónovi vyliečiť nohu, ktorú si poranil v súboji 

titanov. Kvet obsahuje triesloviny, antokyánové farbivá, horčíny, saponíny a minerálne látky. 

Má močopudné a žlčopudné účinky, používa sa aj pri hnisavých a zápalových ochoreniach 

očí.Kvet sa používa do ľadových kociek , na ozdobu jedál (Kresánek, Kresánek, 2008). 

Púpava lekárska (Taraxacum officinale) 

 

Obr. 2: Púpava lekárska (Taraxacum officinale) 

Púpavu poznáme ako burinu, ale je aj cennou liečivou rastlinou. Obsahuje provitamín 

A, vitamín C, vitamíny zo skupiny B, saponíny, horčíny a  množstvo minerálnych látok.. Na 

čaje proti tráviacim ťažkostiam a proti rakovinových ochorení sa používajú listy, korene, 

stonky aj kvety. Žltými okvetnými lístkami sa môžeme zdobiť polievky, prílohy k mäsitým 

jedlám a používajú sa aj na výrobu medu, vín a sirupov. Púčiky kvetov môžeme restovať na 

oleji.  
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Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)                                                                                                                                                                   

 

Obr. 3: Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) 

Ďatelinu nájdeme hlavne na lúkach. Zbierame kvetné hlávky, ktoré sú červené, svetlo 

karmínové alebo biele, bez listov. Sušíme ich riedko rozložené pri teplote do 35 °C. Používa 

sa hlavne na čaj (Brown, 2011). Obsahuje glykozid trifoliín, triesloviny, silicu, organické 

kyseliny, flavóny, vitamíny a estrogénne látky. Ďatelinové listy sa pridávajú do zeleninových 

šalátov, polievok a omáčok. Malé dávky vplývajú na predchádzanie srdcovocievnym 

ochoreniam. U žien zabezpečujú ľahší priebeh klimaktéria. Je bohatým zdrojom rastlinných 

estrogénov. Vykazujú antidepresívny účinok, obmedzujú návaly tepla, potenie, poruchy 

spánku. Ďatelinová silica má dezinfekčné účinky, uplatňujú sa pri poruchách trávenia, pri 

zápaloch ústnej dutiny a hltana. Rovnako aj na vonkajšie použitie pri infikovaných kožných 

postihnutiach (http://bylinky.nazdravie.sk/sk/datelina-lucna). 

Jedlé kvety liečivých rastlín 

Borák lekársky (Borago officinalis)                                                                                                                                                        

 

Obr. 4: Borák lekársky (Borago officinalis) 

http://bylinky.nazdravie.sk/sk/datelina-lucna
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Ako burina rastie od Španielska až po Turecko. Zbierajú sa mladé listy a kvety. Kvety 

sú vhodné na zdobenie ovocných polievok, šľahačkových múčnikov, pridávajú sa do 

ovocných šalátov a môžu sa kandizovať. Má chuť podobnú uhorkám. Pôsobí protizápalovo, 

ukľudňuje centrálnú nervovú sústavu, lieči kašeľ a reumatizmus (Lánská, Žilák, 2006). 

Nechtík lekársky (Calendula officinalis) 

 

Obr. 5: Nechtík lekársky (Calendula officinalis) 

Kvety sa používajú ako korenie a farbivo do masla, syrov, čajového pečiva, omeliet, 

polievok, cestovín a jedál z ryže. Má mierne horkú chuť. Aj mladé listy sa pridávajú 

do šalátov a do varených jedál. Nechtík je známy aj ako liečivá bylinka. Obsahuje kyselinu 

salicylovú, vitamín C, karotenoidy, saponíny. Je účinný pri drobných poraneniach, zápaloch 

kože, slabých popáleninách, spáleniach od slnka a hubových infekciách. Šťava z rastliny sa  

používa aj na odstraňovanie bradavíc, kurích ôk a mozoľov.( (Lánská, Žilák, 2006, 

pluska.sk,4). 

Rumanček pravý (Chammomilla matricaria) 

Rumanček je jedna z najstarších liečivých rastlín. Má protizápalové účinky, pôsobí 

proti nadúvaniu, kŕčom, má potopudné a upokojujúce účinky. Lupienky sa môžu nasypať na 

šaláty, najviac sa však kvety používajú ako čaj. Zvyknú sa skombinovať najmä s mätou, 

šalviou. (Creasy, 1999). 
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Obr. 6: Rumanček pravý (Chammomilla matricaria) 

Jedlé kvety zeleninových druhov 

Cesnak pažítkový – pažítka (Allium schoenophrasum) 

 

Obr. 7: Cesnak pažítkový – pažítka (Allium schoenophrasum) 

Pažítka obsahuje množstvo vitamínu C, provitamínu A, vitamíny zo skupiny B, 

minerálne látky, najmä Ca a éterické oleje obsahujúce síru, ktoré spôsobujú typickú 

chuť, vôňu listov i kvetov pažítky. Kvety sú príjemne chrumkavé, používajú sa do šalátov, 

omeliet, na dekorácie a dochutenie paštét, pomazánok. Známe je aj pažítkové maslo aj 

pažítkový ocot (Browm, 2011). 

Tevica (Cucurbita  pepo) 

Tekvica obyčajná pochádza zo Strednej Ameriky a tisícročia bola kultúrnou plodinou 

hlavne v Mexiku. U nás je to jednoročná rastlina. Jej mäsité bobule využívame ako potravinu 
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alebo krmivo. Obsahuje sacharidy, bielkoviny, tuky, vitamíny, enzýmy, dusíkaté látky, 

minerálne soli a jej semená obsahujú až 25% oleja. Konzumácia kvetov je medzi gurmánmi 

veľmi obľúbená. Konzumné sú kvety rôznych tekvíc, napr. tekvice obyčajnej, veľkoplodej, 

muškátovej a figolistej (Uher, et al, 2009). 

 

Obr. 8: Tevica (Cucurbita  pepo) 

Hrach siaty (Pisum sativum) 

 

Obr. 9: Hrach siaty (Pisum sativum) 

Hrach jen veľmi rozšírená, obľúbená a zdravá. Jeho kvety sú veľkou delikatesou. 

Chutia jemne sladko ako hrášok a sú krehké. Hrach má biele alebo ružové dekoratívne kvety. 

Môžu sa použiť na zdobenie jedál, zákuskov a nápojov. Pridávajú sa aj do šalátov  (Hayseová, 

2010). 

Jedlé kvety okrasných rastlín 

Begonia hľuznatá (Begonia x tuberhybrida) 

Begónia hľuznatá môže mať kvety bielej, ružovej, červenej a žltej farby. Sú veľmi 

atraktívne. Chuť je sladká a trochu trpká.  Dodávajú šalátom chrumkavosť a zaujímavý 
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vzhľad. Farebné lupienky sa dajú kombinovať s rôznymi zeleninami na ozdobovanie jedál 

(Hayesová,2010). Kvety begónie vyniknú na každom šľahačkovom, ovocnom a zmrzlinovom 

pohári (http://www.zenskykoutek.cz/clanek-jedle-kvety-zdobi-chutnaji-a-jsou-zdrave). 

 

Obr. 10: Begonia hľuznatá (Begonia x tuberhybrida) 

Klinček záhradný (Dianthus caryophyllus) 

 

Obr. 11: Klinček záhradný (Dianthus caryophyllus) 

Klinčeky majú korenistú vôňu ale lupienky majú sladkú chuť. Na zdobenie dezertov sa 

používa celý kvet, prípadne sa môže ponoriť do vína na zvýraznenie chuti. Jednotlivé 

lupienky sa pridávajú do omáčok, šalátov, želé a dezertov (Běloun, 2013). 

Ľaliovka plavá (Hemerocallis fulva H. x hybrida) 

Ľaliovka je nenáročná trvalka, ktorá kvitne od júna až do mrazov. Patrí medzi 

najčastejšie používané kvety na kulinárske účely. Má krásne veľké žlté, oranžové, hrdzavé 

alebo červené ľaliovité kvety. Ich lupene sú krehké, chutia sladko, jemne, trošku po 

melónoch. Celé kvety sa používajú na zdobenie ovocných , či syrových tanierov. Lupienky sa 

http://www.zenskykoutek.cz/clanek-jedle-kvety-zdobi-chutnaji-a-jsou-zdrave
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pridávajú do šalátov. Kvety sa dajú naplniť sorbetom, zmrzlinou, zamraziť a podávať ako 

dezert (Hayesová,2010). 

 

Obr. 12: Ľaliovka plavá (Hemerocallis fulva H. x hybrida)  

Jedlé kvety ovocných stromov 

Pomarančovník (Citrus sinensis)  

 

Obr. 13: Pomarančovník (Citrus sinensis)  

Citrónovník (Citrus limon) 

 

Obr. 14: Citrónovník (Citrus limon) 
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Pomaranče a citróny sú stromy pochádzajúce z juhovýchodnej Ázie a ostrovov 

východného Pacifiku. Kvitnú od jari do leta. Kvety sú biele až ružové a voňavé. V kuchyni sa 

využívajú pre silnú a sladkú chuť a vôňu. Sú ideálne na kryštalizovanie - kandizovanie. 

Používajú sa na zdobenie tort, zákuskov a nápojov (Creasy, 1999). 

Jabloň (Malus) 

 

Obr. 15: Jabloň (Malus) 

Jabloňové kvety majú príjemnú kvetinovú chuť, sú veľmi vhodné ako ozdoba 

ovocných šalátov. Odborníci odporúčajú nepreháňať ich konzumáciu, pretože vo veľkom 

množstve obsahujú stopy kyanidu. Okvetné lístky jabloní sú veľmi pekné v šalátoch 

a nápojoch. Lupienky môžeme kryštalizovať a dávať ich ako oblohu k pečeným jablkám, na 

torty, ovocné polievky, na palacinky a pod. (Creasy, 1999). 

Baza čierna (Sambucus nigra) 

 

Obr. 16: Baza čierna (Sambucus nigra) 

Baza čierna podľa ľudového podania lieči 99 chorôb. Bola považovaná za dôležitú 

rastlinu chrániacu ľudské obydlia. Zbierame kvety aj plody. Kvitne už polovici mája.  
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Z kvetov sa vyrábajú sirupy, vína, limonády, obaľujú sa v cestíčku a smažia na sladko či 

slano, varí sa z nich čaj. Z kvetov by sa mali čo najviac odstrániť stopky, pretože obsahujú 

zložky (sambunigrin) dráždiace obličky. Zrelé plody sú čierne drobné bobule so silne 

farbiacou šťavou. Môžu sa pridávať do nápojov, či na koláče. Ostatné časti rastliny sú 

jedovaté. Pri zbere kvetov či bobúľ, nezamieňať s ostatnými druhmi bazy, ani s podobnými 

kvetmi a plodmi iných rastlín, ktoré sú väčšinou jedovaté (Lánská, Žilák, 2006). 

Rizikové rastliny 

Rrastliny, ktoré predstavujú zdravotné riziko obsahujú látky, ktoré môžu byť jedovaté, 

dráždivé a spôsobujú zdravotné problémy, napríklad alkaloidy, glykozidy ovplyvňujúce 

činnosť hladkého svalstva, dýchacieho ústrojenstva a činnosť srdca. Rizikových rastlín je 

veľmi veľa. Medzi ne patria: 

Konvalinka (Convalaria majalis) 

 

Obr. 17: Konvalinka (Convalaria majalis) 

Konvalinka (Convalaria majalis)  obsahuje glykozidy, ktoré ovplivňujú činnosť srdca. 
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Durman obyčajný (Datura stramonium) 

 

Obr. 18: Durman obyčajný (Datura stramonium) 

Durman obyčajný (Datura stramonium) obsahuje vysoko toxické alkaloidy. 

Ostronôžka poľná (Delphium consolida) 

 

Obr. 19: Ostronôžka poľná (Delphium consolida) 

Ostronôžka poľná (Delphium consolida) obsahuje jedovaté alkaloidy. 
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Oleander záhradný (Nerium oleander) 

 
Obr. 20: Oleander záhradný (Nerium oleander) 

Oleander záhradný (Nerium oleander) srdcové glykozidy. 
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ABSTRAKT 

Abiotické faktory vplývajú na rastliny na úrovni elektrónov, iónov, buniek, medzibunkových 

štruktúr, až napokon na celé organizmy. K najvýznamnejšie pôsobiacim abiotickým faktorom 

patrí magnetické pole (MP), vo všetkých jeho podobách a úrovniach. V experimente sme 

skúmali vplyv pôsobenia nízkofrekvenčných statických homogénnych magnetických polí na 

rast koreňovej sústavy a nadzemnej časti fazule záhradnej kríčkovej (Phaseolus vulgaris L.), 

odrody Inka a Zenit v kontajneroch. Fazuľu sme rozdelili do 4 skupín po 12 rastlinkách 

v jednej skupine, pričom 3 skupiny boli experimentálne (EG 1 = 20 mT, EG 2 = 40 mT a EG 

3 = 55 mT) a jedna skupina bola kontrolná bez vplyvu magnetického poľa (CG). Všetky 4 

skupiny mali rovnaké svetelné, tepelné aj vlahové podmienky. Najlepšie a najvýraznejšie 

výsledky sme pozorovali v skupine EG2 pri indukcii 40 mT. 

Kľúčové slová: magnetické pole, semeno fazule, klíčenie, Petriho misky, magnetická cievka 

ÚVOD 

 Magnetické pole ovplyvňuje rastlinné biologické systémy na úrovni elektrónov, iónov, 

buniek, medzibunkových štruktúr, až napokon celých organizmov. Magnetické pole (MP) 

pôsobí na rastliny vo všetkých jeho podobách a úrovniach. Rastliny sa vyznačujú vlastnými 

atribútmi (atribútmi živých sústav), princípmi, zákonitosťami a zákonmi, vyvíjajúce sa na 

základe existujúcich  fyzikálnych a chemických procesov, avšak kvalitatívne dosahujúce 

vyššieho, svojbytného stupňa vývoja hmoty. Magnetické polia svojimi účinkami výrazne 

ovplyvňujú život rastlín a to od počiatku klíčenia, až po rast, produkciu a reprodukcie živej 

rastlinnej hmoty. Rôzne pôsobia na úrovni bunky, inak na úrovni orgánov a napokon inak na 

úrovni celých biologických sústav.  

  V našom experimente sme sa zamerali na sledovanie vplyvu rôznej úrovne 

magnetických polí na biologické vlastnosti koreňovej sústavy a nadzemnej časti fazule dvoch 
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odrôd (Inka, Zenit). Dosiahnuté výsledky potvrdili vplyv pôsobenia magnetického poľa na 

rast rastlín fazule. 

CIEĽ PRÁCE 

  Cieľom nášho experimentu bolo zistiť mieru vplyvu magnetického poľa na rast 

a vývin koreňovej sústavy a nadzemnej časti fazule odrody Inka a Zenit. 

MATERIÁL A METODIKA 

Popis materiálu: 

Odroda Inka je strakatá, kríčkovitá fazuľa.  Dosahuje dĺžku struku  7-10 cm s počtom 4-6 

semien. Vegetačná doba plodiny je 115 dní. 

Odroda Zenit predstavuje viacposchodový kríčkový systém. Struky má dlhé  7-8 cm 

s obsahom 5-6 semien. Je odolná voči chorobám. Vegetačná doba u tejto plodiny je 100-110 

dní. 

Elektromagnetický induktor 

 Na výrobu magnetického poľa sme v našich pokusoch použili elektromagnetický 

induktor, ktorý sa skladal z prívodného sieťového vodiča, prevodníka napätia, prívodných 

vodičov k indukčnej cievke a samotnej indukčnej cievky s priemerom 55 cm (obr.1). Do 

stredu cievky sme vkladali skúmaný biologický materiál v kontajneroch pre zakoreňovanie. 

Elektromagnetický induktor vytváral nastaviteľné nízkofrekvenčné impulzné magnetické 

pole s rôznou indukciou. 

Elektromagnetický induktor sa skladá: 

- prívodný sieťový vodič, 

- prevodník napätia, 

- merač magnetickej indukcie, 

- prívodné vodiče k indukčnej cievke, 

- valcová indukčná cievka. 

      Experimentálne skupiny boli určené pre rôzne elektromagnetické indukcie (EG) v troch 

opakovaniach: 
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1. EG 1 = 20 mT, 

2. EG 2 = 40 mT, 

3. EG 3 = 55 mT. 

 Osivo sme vysiali do výsevných misiek naplnených substrátom záhradníckej zeminy, 

v počte 12 ks z každej odrody. Na jednej polovici misky bola vysiata odroda Inka, na druhej 

odroda Zenit. Vzorky sme zaradili do 3 experimentálnych skupín a jednej skupiny kontrolnej, 

ktorá neprechádzala procesom magnetizovania. 

      V pokuse sme semeno fazule magnetizovavali v indukčnej cievke v troch indukciách 20 

mT, 40 mT, 55 mT a v troch opakovaniach. Po dobu dvoch týždňov boli zakoreňovače 

uložené v laboratóriu pri rovnakom prísune svetla, tepla a s pravidelnou závlahou. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na fazuliach vo výsevných nádobách sme sledovali vplyv elektromagnetického poľa na rast 

podzemnej a nadzemnej časti fazule. Najlepšie a najvýraznejšie výsledky sme pozorovali pri 

EG2 pri indukcii 40 mT. Údaje sú zaznamenané v tabuľkách 1,2, 3 a 4. 

 

Obr. 1 Elektromagnetický induktor 
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Obr.2  Vizuálne porovnanie nadzemnej časti rastlín všetkých 3 experimentálnych skupín (EG1, EG2 

a EG3) na konci pokusu 

 

 
Obr. 3   Stav kontrolnej skupiny na konci pokusu 

       V nadzemnej časti fazule je viditeľný rozdiel vo veľkosti jednotlivých sledovaných 

skupín. CG  - kontrola a EG1 pri indukcií 20mT sú zrovnateľné avšak v porovnaní s EG2 (40 

mT) a EG3 (55 mT) sú viditeľné rozdiely hlavne pri odrode Zenit, ktorá má apikálnu 

tendenciu (obr. 2 – 7). 
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Tabuľka 1 Namerané hodnoty v skupine EG 1 – 20 mT 

PARAMETRE//ODRODA Zenit Inka 
Dĺžka listu (cm) 5,5 8,0 
Šírka listu (cm) 4,5 7,0 
Hrúbka stonky (mm) 3,0 5,0 
Výška rastliny (cm) 14,0 18,0 
Počet vzídených rastlín 
(X/12) 

9 12 

Dĺžka koreňa (cm) 6,0 5,5 
Váha rasliny (g) 1,7501 3,0764 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Porovnanie veľkosti listov 

Tabuľka 2 Namerané hodnoty v skupine EG 2 – 40 mT 

PARAMETRE//ODRODA Zenit Inka 
Dĺžka listu (cm) 8,0 10,0 
Šírka listu (cm) 6,5 9,8 
Hrúbka stonky (mm) 4,0 5,0 
Výška rastliny (cm) 41,0 23,5 
Počet vzídených rastlín 
(X/12) 

9 12 

Dĺžka koreňa (cm) 7,2 10,5 
Váha rasliny (g) 3,3973 5,9787 
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Obr. 5  Porovnanie veľkosti listov 

Tabuľka 3 Namerané hodnoty v skupine EG 3 – 55 mT 

PARAMETRE//ODRODA Zenit Inka 
Dĺžka listu (cm) 7,5 10,5 
Šírka listu (cm) 4,7 9,2 
Hrúbka stonky (mm) 3 6,0 
Výška rastliny (cm) 28,0 25,0 
Počet vzídených rastlín 
(X/12) 

9 10 

Dĺžka koreňa (cm) 12,2 13,5 
Váha rasliny (g)  2,5749 5,9774 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.6  Porovnanie veľkosti listov 
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Tabuľka 4 Namerané hodnoty v kontrolnej skupine CG – 0 mT 

PARAMETRE//ODRODA Zenit Inka 
Dĺžka listu (cm) 5,5 6,5 
Šírka listu (cm) 4,6 6,3 
Hrúbka stonky (mm) 3,0 5,0 
Výška rastliny (cm) 13,2 13,5 
Počet vzídených rastlín 
(X/12) 

8 12 

Dĺžka koreňa (cm) 9,0 10,0 
Váha rasliny (g) 2,3975 3,1199 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7  Porovnanie veľkosti listov 

Nízkofrekvenčné statické homogénne magnetické pole výrazne ovplyvnilo rast 

nadzemnej a podzemnej časti rastlín fazule. Najvýraznejšie hodnoty sme zaznamenali pri 

indukcii magnetického poľa 40 mT (2. EG), ktoré hodnoty zaznamenali štatistickú 

významnosť p< 0,001 vo vzťahu k testovanej kontrolnej skupine. O niečo nižšiu štatistickú 

významnosť (p< 0,005) sme zaznamenali v 3. EG (55 mT), taktiež vo vzťahu ku kontrolnej 

skupine. Obdobne, o vplyve magnetického poľa na rast odrezkov viniča pojednáva aj štúdia 

autorov Dardeníz, Tayyar a Yalçin, (2006), ktorá potvrdila pozitívny účinok magnetického 

poľa na rast letorastov a na zakoreňovanie odrody Uslu. Štúdie vykonávané autormi 

Aksyonov et al. (2001) potvrdili, že 15 minútové ošetrenie semien pšenice  magnetickým 

poľom o indukcii 30 mT  spôsobilo zväčšenie rastu koreňov o takmer 25%, pričom dĺžka 

stonky sadeníc bola väčšia o 40% oproti kontrolnej vzorke. Autori Vashisth  a Nagarajan 

(2008, 2010) potvrdzujú rýchlejší rast koreňov aj nadzemnej časti po aplikácii magnetického 

poľa na vzchádzajúci cícer a slnečnicu. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagarajan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18512697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagarajan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18512697
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ABSTRACT 

The goal of this paper is to determine content of biologically active compounds, what means 

phenolics and flavonoids, and antioxidant activity of 8 species of traditional Chinese 

medicine, that are cultivated in Czech Republic. Content of phenolics was determined by 

Folin-Ciocalteu procedure, contents ranged between 724.512 – 4434.756 mg GAE/100g dry 

matter. Total content of flavonoids was determined by aluminium chloride method and 

contents ranged between 228.411 – 4474.172 mg CAE/100g dry matter. Antioxidant activity 

was determined by DPPH method, values ranged between 1.498 – 25.523 mM Trolox/100g 

dry matter. The lowest values was observed in extract of Viola yedoensis Makino and the 

highest values was observed in extract of Houttuynia cordata Thunb. 

INTRODUCTION 

China is famous for its specific system of traditional medicine. According to investigations, 

there are over 7000 species of medicinal plants in China, but number of the most commonly 

used species is around 150 (INSTITUTE OF CHINESE MATERIA MEDICA, 1989). The 

effort to capture the wisdom of traditional healing systems has led to a resurgence of interest 

in herbal medicines (TYLER, 2000), therefore Asian species are being introduced to 

cultivation outside of their geographical origins particularly in Europe and North America 

(BRINCKMANN, 2015), where herbal products have been incorporated into so-called 

‘alternative’, ‘complementary’, ‘holistic’ or ‘integrative’ medical systems (IARC, 2002). 

Some of introduced chinese medicinal species are cultivated as ornamental plants, e.g. 

Houttuynia cordata, Lycium chinense (SMALL, 2012), Iris domestica (syn. Belamcanda 

chinensis) (LARBIE et ABBOAH-OFFEI,2014), Viola yedoensis (ZHANG et al., 2011). 

The goal of this paper is to determine content of biologically active compounds, what means 

phenolics and flavonoids, and antioxidant activity of 8 species of traditional Chinese 
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medicine, that are cultivated at experimental field of Faculty of Horticulture MENDELU in 

Brno. 

Materials and methods 

Plant material and extract preparation - All analysed plant material was cultivated at Mendel 

University in Brno, Faculty of Horticulture. Leaves were harvested in stage of full flowering 

and were naturally dried and stored in paper bags in dark and dry place. The samples of leaves  

representing each taxon ware ground in universal grinding mill (maximum grain size 3 mm). 

Small amount of milled sample (around 2 g) was added to 75% methanol (50 ml), kept at the 

room temperature in digestor for 24 hours, occasionally mixed and filtered. List of samples is 

represented by Tab 1.  

Tab.1 List of samples 

Sample No. Species 
1 Ferula assa-foetida L. 
2 Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim  
3 Agastache rugosa (Fisch. & C. A. Mey.) Kuntze 
4 Platycodon sinensis Lem. 
5 Lycium chinense P. Mill. 
6 Houttuynia cordata Thunb. 
7 Viola yedoensis Makino 
8 Iris domestica (L.) Goldblatt & Matt 

Determination of total phenolics (TPC) - the content of total phenols in each of methanol 

extract was determined according to the Folin-Ciocalteu procedure (YOU et al., 2007). 

Methanol extract (0.5 ml) was mixed with 9 ml of distilled water and 1 ml of Folin-Ciocalteu 

reagent and left to react standing at room temperature for 5 min. Sodium bicarbonate solution 

(10 ml, 7%) was added to the mixture and incubated at room temperature for 90 min and the 

absorbance was measured at 765 nm, using spectrophotometer (JENWAY 6100). Total 

phenolic content was expressed as mg GAE /100g plant matter. All samples were analysed 

duplicately and averaged.  

Determination of flavonoid content (TFC)- aluminium chloride method was used for total 

content of flavonoids determination (ZLOCH et al., 2004). Suitable diluted methanol extract 

(0.2 ml) was mixed with 1.5 ml of distilled water and 0.2 ml NaNO2 (5%) and kept in room 

temperature for 5 min. Aluminium chloride solution (0.2 ml, 10%) was added to the mixture, 

shaken vigorously and incubated for 5 min. And finally sodium hydroxide solvent (1.5 ml, 
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1M) and 1 ml of distilled water were added to mixture, shaken vigorously and incubated for 

15 min. The absorbance was measured at 510 nm, using spectrophotometer (JENWAY 6100). 

The total flavonoid content was expressed as mg CAE/100g plant matter. All samples were 

analysed duplicately and averaged.  

Determination of antioxidant activity (AC) by DPPH method - Stock solution of DPPH – 

0.079 g DPPH was added to 50 ml of methanol (75%). Reagent solution – 2.5 ml of DPPH 

stock solution was added to 100 ml of methanol solution (75%), concentration of reagent 

solution is 100 μM.l-1. Suitable diluted methanol extract (0.2 ml) was added to 3.8 ml DPPH 

reagent solution, mixed and incubated in the dark for 30 min (JAO et KO, 2002). The 

absorbance was measured at 515 nm, using spectrophotometer (JENWAY 6100). All samples 

were analysed duplicately and averaged. The antioxidant activity was expressed as mM 

Trolox/100 g dry matter. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results of determination of antioxidant activity, total phenolics and flavonoid contents are 

represented in Tab 2. The total content of phenolics ranged between 724.512 – 4434.756 mg 

GAE/100g dry matter, the lowest content shown Viola yedoensis and highest content shown 

Houttuynia cordata. The total content of flavonoids ranged between 228.411 – 4474.172 mg 

CAE/100g dry matter, the lowest and the highest content shown the same samples as in case 

of determination of phenolics, i.e. Viola yedoensis and Houttuynia cordata. In a case of 

antioxidant activity values ranged between 1.498 – 25.523 mM Trolox/100g dry matter, the 

lowest and the highest activity shown the same samples, Viola yedoensis and Houttuynia 

cordata. 

Tab. 2 Determination phenolic content, flavonoid content  and antioxidant activity  

Sample TPC TFC AC 
[mgGAE/100g dry matter] [mgCAE/100g dry matter] [mM/100g dry matter] 

1 Ferula assa-foetida  2615.793 2429.495 15.601 
2 Eleutherococcus senticosus  4139.459 3341.118 24.921 
3 Agastache rugosa  3455.363 3057.508 18.312 
4 Platycodon sinensis 3889.930 3058.529 24.523 
5 Lycium chinense  2540.150 1485.431 10.089 
6 Houttuynia cordata  4434.756 4474.172 25.523 
7 Viola yedoensis  724.512 228.411 1.498 
8 Iris domestica  1476.769 563.811 3.724 
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Over the last few years, there has been a rapid increase in the information available on the 

medicinally important phyto-constituents (means essential oil, flavonoids and other 

polyphenols, fatty acids and alkaloids) of H. cordata (FU et al., 2013). But comparation of 

results is very difficult, because methodics which are used are slightly different and also 

different units are used. According to the study of TODA (2005), the content of total phenolic 

of Houttuynia cordata leaves is 11.4 ± 0.2 mg Gallic acid g-1dw. CAI et al. (2012) study 

presents slightly lower content, respectively 9.52 ± 0.3 and 10.3 ± 0.9 mg Gallic acid g-1dw, 

but contents obtained in this study are higher. YANG et al. (2013) study presents 5.93±0.21 

mg GAE/g dried extract.  

According to CAI et al. (2012), antioxidant activity reached 30.50 μM Trolox g-1. 

PROMMAJAK et al. (2014) found a strong correlation between total  phenolic content and 

DPPH-radical scavenging capacity in case of H. cordata. Our results are similar, because H. 

cordata shown the highiest total phenolic content and antioxidant activity. 

H. cordata is extraordinary plant, because it plays role in Traditional Chinese Medicine due to 

its compounds, also decorate gardens as perennial plant and could be used as leafy vegetable. 
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