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NIEKTORÉ PRODUKČNÉ A KVALITATÍVNE UKAZOVATELE 
CÍCERA BARANIEHO (CICER ARIETINUM L.) 

SOME PRODUCTION AND QUALITATIVE TARITS OF CHICKPEA 
(CICER ARIETINUM L.) 

▪ Norbert Gáborčík, Ľubomír Pastucha  

Abstract: Data on variability of chickpea (Cicer arietinum L.) productivity of 
genotypes and cultivars are given in this paper. On the base of 36 genotypes great 
variability of grain yield (2.143 - 3.000 t ha–1 ) was confirmed. Mean grain yield was 
2,550 t ha–1 .The grain yield of high- and medium -productive genotypes was 26 % 
and 9.4 % higher in comparison to low -productive ones. Comparing three chickpea 
cultivars (two types) confirmed  that cv. Kaniva has the higher fat concentration than 
another  two cultivars but the fat acid concentration and proportion was lower in this 
cultivar. A negative relationship between fat and in fat soluble vitamins was found.  
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1 Úvod 

Aj na Slovensku sa pomerne veľká časť plodín, v minulosti pestovaná vo väčšom 
rozsahu, pomaly dostala do úzadia a začali sme ich zaradovať k tzv. „zabudnutým“ 
plodinám. V ich spektre sa nachádzajú aj niektoré strukoviny, najmä však hrachor 
siaty (Lathyrus sativus L.) a cícer baraní (Cicer arietinum L.). Dnes sa dá povedať, že 
oba druhy prekonávajú určitú renesanciu pestovania či využívania, o čom svedčí aj 
povolenie prvých slovenských kultivarov. V prípade cícera baranieho boli nedávno 
povolené prvé kultivary Alfa, Beta a Slovák a už pred jeho povolením sme získali 
dostatočne množstvo informácií o kvalitatívnych vlastnostiach zrna tejto strukoviny 
a jej produkčnej schopnosti (Gáborčík a Pastucha, 1996). Záujem spotrebiteľov 
o túto strukovinu na Slovensku neustále narastá, žiaľ podstatnú, v niektorých rokoch 
až úplnú prevahu má cícer importovaný zo zahraničia. 

Cieľom príspevku je poukázať na variabilitu produkčnej schopnosti genotypov cícera 
baranieho a taktiež niektorých kvalitatívnych vlastností. 

2 Materiál a metódy 

V prvom pokuse (Hontianske Tesáre 140 m n.v.) sme v roku 2001 sledovali 
produkčnú schopnosť 36 genotypov cícera baranieho vrátane domáceho kultivaru 
Slovák (LUGUMEN, v.o.s., Piešťany). Rastliny boli pestované v tzv. riadkových 
kultúrach (2 opakovania, plocha parcely 3, 15 m2). Pokus bol založený 1. IV. 2001 
a rastliny vzišli 22. apríla. Z celkového súboru sme pre porovnanie vybrali vždy štyri 
genotypy s maximálnou, priemernou a minimálnou produkciou zrna. 
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Tabuľka 1: Základná charakteristika zŕn cícera baranieho 
Genotyp,kultivar

u Typ Farba osemenia HTS 
(g) 

Kaniva kabuli svetlobéžová 402 
Slovák intermed. béžová 280 

HOTI-95 intermed. béžová 279 

V druhom sledovaní sme porovnávali koncentráciu mastných kyselín, tuku , 
tokoferolov a karoteonoidov v dvoch genotypoch intermediálneho typu (cv. Slovák, 
HOTI-95) a jedného kultivaru (cv. Kaniva) typu kabuli (tab. 1). Postup chemických 
analýz uvádzaných v príspevku sme uviedli v predchádzajúcej práci (Gáborčík, 
2000). 

3 Výsledky a diskusia 
Pri porovnaní troch skupín cícera baranieho sme nepotvrdili podstatnejšie rozdiely 
v počte dní do začiatku kvitnutia, resp. plnej zrelosti sledovaných genotypov (tab. 2), 
na druhej strane sa ukázalo, že stredne - a vysoko – produkčné genotypy boli o 9 % 
nižšie než súbor nízko-produkčných genotypov. Je zaujímavé, že hmotnosť tisícich 
zŕn bola najvyššia v prvej a tretej skupine, avšak najnižšie v druhej skupine, ktorá 
dosahovala 86 % a 89 % voči vysoko- a nízko-produkčným genotypom.  

Tabuľka 2: Vybrané charakteristiky a úroda zrna troch skupín 
genotypov cícera baranieho 

Počet dní Skupina genotypov 
(produkcia) kvitnutie Zrelosť 

Výška rastlín 
(cm) 

HTS 
(g) 

Úroda 
(t ha– 1) 

V y s o k á 65 117 428 ±  21 430 ± 47 2,94 ± 0,05 
S t r e d n á 64 115 428 ± 88 416 ± 23 2,55 ± 0,01 

N í z k a 64 119 483 ± 62 371  ± 59 2,33 ± 0,07 
P r i e m e r (n=36) 64 117 439 ± 59 396  ± 43 2,55 ± 0,20 

V sledovanom súbore genotypov cícera baranieho sa dosiahla priemerná úroda zrna 
2,55 t ha –1, pričom domáci kultivar Slovák sa zaraďoval k stredne produkčným 
genotypom. Skupina vysokoprodukčných genotypov sa líšila v úrode zrna oproti 
priemere o 15,3 % a nízkoprodukčná skupina genotypov dosahovala 91 % 
v porovnaní s priemerom sledovaného súboru genotypov. Z porovnania nízko a 
vysokoprodukčných genotypov je zrejmé, že vyššia úroda zrna v prvej skupine je 
dopadom vyššej retencie vytvorených fotoasimilátov v zrne, čo potvrdzuje vyššia 
hodnota hmotnosti tisícich zŕn (15,9 %). Z porovnania produktivity jednotlivých 
genotypov je zrejmá široká variabilita úrod zrna, čo dáva predpoklady pre ďalšiu 
selekciu a šľachtenia cícera baranieho s cieľom dosahovania vyšších úrod. 
V nasledujúcom období šľachtenia bude však nutné pozornosť zamerať jednak na 
šľachtenie na vyššiu odolnosť voči chorobám (prípadne škodcom), ale aj na stránku 
kvalitatívnu (napr. varivosť, koncentráciu nutričných látok a pod.). 

Rozdiely vo vybraných kvalitatívnych znakoch porovnávaných typov cícera neboli až 
tak rozdielne ako v prípade kvantitatívnych znakov. V koncentrácii tuku najvyššiu 
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hodnotu dosahoval cv. Slovák (tab. 3) s malým rozdielom voči cv. Kabuli, avšak 
podstatne väčším voči sledovanému genotypou HOTI-95 (84 %). 

Tabuľka 3: Koncentrácia mastných kyselín (g 100 g –1)v jedlom podiele 
cícera 

 

Mastná 
kyselina Kaniva Slovák HOTI-95 

C14:0 myristová 0,007 0,007 0,012 
C16:0 palmitová 0,56 0,53 0,64 

C16:1 palmitoolejová 0,022 0,019 0,026 
C18:0 stearová 0,078 0,059 0,077 
C18:1 olejová 1,74 1,43 1,37 
C18:2 linolová 2,67 2,78 3,04 

C18:3 linolenová 0,14 0,15 0,15 
C22:0 behénová 0,017 0,017 0,018 
Tuk (mg g-1) 52,8 53,4 50,0 

Na druhej strane bol práve tento genotyp charakterizovaný vyššou koncentráciou 
mastných kyselín (s výnimkou kyseliny stearovej a olejovej). To sa nakoniec odrazilo 
aj v percentuálnom zastúpení jednotlivých mastných kyselín v ich spektre (tab. 4).  

Tabuľka 4:Zloženie mastných kyselín oleja izolovaného z cícerových zŕn 
(hmotnostné percento z celkových mastných kyselín) 

(%) Mastná 
kyselina 

Kaniva Slovák HOTI-95 

C14:0 myristová 0,14 0,14 0,22 
C16:0 palmitová 10,59 10,67 12,03 

C16:1 palmitoolejová 0,41 0,38 0,49 
C18:0 stearová 1,48 1,17 1,45 
C18:1 olejová 33,04 28,51 25,66 
C18:2 linolová 50,56 55,61 56,93 

C18:3 linolenová 2,60 3,02 2,82 
C22:0 behénová 0,33 0,34 0,33 

Domáci kultivar Slovák dosahoval najvyšší podiel kyseliny linolovej a behénovej 
v pomernom zastúpení jednotlivých mastných kyselín. 

Ďalším sledovaným kvalitatívnym znakom bola koncentrácia tokoferolov a 
karotenoidov v zrne (tab. 5). Pri porvnaní jednotlivých genotypov je evidentné, že 
najvyššiu koncentráciu sumy tokoferolov a karotenoidov dosahoval genotyp HOTI-
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95, nižšiu koncentráciu mal cv. Kaniva (93 % a 84 %) a najnižšiu cv. Slovák (82 % a 
78 %). 

Tabuľka 5: Koncentrácia tokoferolov a karotenoidov (mg 100 g-1) 
v jedlom podiele cícera 

Tokoferoly Vzorka £ β + τ δ Σ Karotenoidy 

Kaniva 2,08 13,69 1,36 17,13 5,45 
Slovák 1,76 12,00 1,24 15,00 5,10 

HOTI-95 2,08 15,02 1,26 18,36 6,51 
P r i e m e r  1,97 14,05 1,20 17,22 6,88 

Údaje o koncentrácii tuku a tokoferolov i karotenoidov v týchto kultivaroch 
(genotypoch) naznačujú na negatívnu závislosť oboch parametrov, čo sa výraznejšie 
prejavilo pri porovnaní troch typov cícera baranieho (tab. 6). 

Tabuľka 6: Priemerná koncentrácia tuk, tokoferolov a karotenoidov 
v troch typoch cícera baranieho 

Koncentrácia (mg 100 g-1) 
Tokoferoly 

Typ Tuk (mg g-1) 
£ β + τ δ Σ Karotenoidy 

kabuli 52,8 2,08 13,69 17,13 32,90 5,45 

intermediálny 51,7 1,92 13,51 16,68 32,11 5,81 

desi 40,3 1,96 14,52 17,59 34,07 8,07 

Na rozdiely v produkčnej schopnosti cícera baranieho sme už poukázali 
v predchádzajúcej práci (Pastucha a Gáborčík, 1996) čo korešponduje aj 
s výsledkami získanými v tejto štúdii. Na kvalitatívnu diferencovanosť typov cícera 
baranieho poukázala Smolíková (1996), pričom práve tento aspekt sa dostáva čoraz 
viac do popredia (Williams a Sing, 1997). 

V snahe zvýšiť spotrebu strukovín na Slovensku, ktorá je silne pod odporúčanou 
hladinou, zaujme svoje miesto aj cícer baraní, ktorý bol kedysi bežne pestovanou 
strukovinou. Aj postupný nárast denných teplôt a pokles pôdnej vlhkosti môže 
podporiť ďalšie rozširovanie pestovania tejto strukoviny. 

Súhrn: V príspevku sú uvedenú výsledky o produkčnej schopnosti širšieho sortimentu 
genotypov cícera baranieho (Cicer arietinum L.). Na príklade 36 genotypov sa 
potvrdila značná variabilita úrod zrna (od 2,143 do 3,000 t ha –1), pri priemernej 
úrode 2,55 t ha–1. Vysoko- a stredneprodukčné genotypy dosahovali v porovnaní 
s nízko produkčnou skupinou genotypov vyššie úrody zrna o 26 % a 9,4 %.Z 
porovnania troch kultivarov (2 typy cícera) vyplynulo, že typ kabuli mal vyššiu 
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koncentráciu tuku, ale nižšiu koncentráciu i relatívny podiel mastných kyselín 
v porovnaní s genotypm HOTI-95. Ten bol však charakterizovaný najvyššou 
koncentráciou tokoferolov a karotenoidov v zrne. Naznačuje sa na negatívny vzťah 
medzi koncentráciou tuku a v tuku rozpustných vitamínov sledovaných kultivarov a 
typov cícera baranieho. 

Kľúčové slová: cícer baraní, genotypy, kultivary, produktivita, mastné kyseliny, 
vitamíny 
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