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Slovensku                                                                                                                    VE 31

Prieskum a možnosti využitia ikrice (Secale cereale forma multicaule Metzg.)
na Slovensku
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Abstract
In 2001 was harvested 12 500 kg of mountain rye grain (Secale cereale forma multicaule Metzg.).
During the period of three last years were carried out chemical analyses of grain for a content of: Ntotal,
Nprotein, P, total sugars and starch. Analyses confirmed that soil-climatic factors of experimental years
significantly influenced quantitative characters of analyzed factors. The highest values were find out in
the grain from harvest in 1999 and lowest values in 2001.

With the aim to test possibilities of use green biomass for feeding of animals, were in autumn 2001 rye
sown on area of 17 ha for bread-baking experiments and for production of seeds for the next
reproduction in 2002.

Key words: Mountain rye (Secale cereale forma multicaule Metzg.), chemical analysis of grain, seed
production
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4. Ciele vecnej etapy
a) Prieskum a uchovanie genofondu ikrice na Slovensku

b) Overenie možností využitia produkčnej a nutričnej hodnoty z aspektu alternatívneho
poľnohospodárstva a racionálnej výživy.

c) Využitie v lesníctve a poľovníctve

d) Využitie v šľachtiteľských programoch

e) Využitie vo farmaceutickom priemysle ako média pre pestovanie námelu (Clavices purpurea).

5.  Dosiahnuté výsledky
V prvom roku riešenia vecnej etapy bol kladený dôraz na dopestovanie dostatočného množstva osiva
ikrice. Ikrica (pôvod z obce Novoť) bola vysiata na ploche 0,5 ha na ŠPP v katastri obce Žírany. Z tejto
plochy aj napriek nepriaznivému vplyvu klimatických podmienok v dôsledku ktorých bol porast veľmi
poľahnutý bolo dopestované 12500 kg osiva. 

V laboratóriu Strediska biológie a ekológie rastlín AF SPU Malanta boli urobené chemické analýzy zrna
ikrice z troch rokov. V šrote bol analyzovaný obsah: Ncelk., Nbielk.,
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P, celkové cukry, a škrob.

                                 Obsah:  Ncelk.
*

    Nbielk
*

.           P *    celk. cukry  škrob                      
Úroda:
1999                               21220  20700        4625           5,83 %         48,02 %
2000                               19400  19300        4438           5,58 %          48,21%
2001                               19456  18320        4562           5,55%          48,02%

. –––––––––––––––––––––
*obsah v mg.kg-1                 

Na jeseň roku 2001 bola ikrica vysiata na ŠPP SPU v katastri obce Oponice na ploche 14 ha a v katasti
obce Žírany 3 ha.

V roku 2001 osivo ikrice bolo poskytnuté pre skanzen Kysudského múzea vo Vychylovke a Katedre
krmovinárstva AF SPU v Nitre.

Koncom roka 2001 sme získali malú vzorku osiva ikrice zo skanzenu vo Vychylovke, ktorá sa tam
pestovala niekoľko rokov. 

6. Realizačné výstupy
Hmotný realizačný výstup 12500 kg dopestovaného osiva ikrice.

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
Nebola.

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky
Nie je.

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
Doteraz nie je. Je vypísaná téma diplomovej práce k riešenej problematike.

10. Zahraničná a domáca spolupráca
10.1 Spolupracujúce inštitúcie
Kysudské múzeum Čadca, skanzen vo Vychylovke - poskytnuté osivo pre pestovanie a propagáciu
v skanzene.

Katedra krmovinárstva AF SPU v Nitre - poskytnutie osiva pre riešenie výskumného projektu
„Úžitkovosť prostredia poľovnej zveri v antropogénnej leso-poľnohospodárskej krajine“.

Výskumná stanica VÚTPHP Poprad – poskytnutie osiva pre poloprevádzkové skúšky z aspektu
využiteľnosti v krmovinárstve v horských oblastiach.

10.2 Absolvované zahraničné pobyty
Neboli.

10.3 Prijatie zahraničných hostí
Nebolo uskutočnené.
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11.  Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov
Založené veľkoplošné prevádzkové pokusy na jeseň 2001 s cieľom zabezpečia dostatku biologického
materiálu pre overenie možností využitia tejto plodiny pre priame zelené kŕmenie hovädzieho dobytka
a možnosti jej konzervovania senážovaním pre zimné obdobie. 

Realizovať chlebopekárske poloprevádzkové pokusy s cieľom možnosti využitia ikrice v racionálnej
výžive.

Slamu využiť pri výrobe bioplynu na ŠPP v Kolíňanoch.

Odpadové zrno pri čistení využiť pre zimné kŕmenie pernatej zveri (jarabice, bažant).

12. Súhrn
V roku 2001 bolo dopestované 12500 kg zrna ikrice (Secale cereale forma multicaule Metzg.) Za
posledné obdobie troch rokov boli urobené chemické analýzy zrna na obsah: Ncelk., Nbielk., P, obasah
celkových cukrov a škrobu. Analýzy potvrdzujú, že pôdno-klimatické faktory pokusných rokov
významne ovplyvňovali kvantitatívny charakter obsahu analyzovaných faktorov. Pri analýzach celkove
boli najvyššie hodnoty zistené v zrne z úrody v roku 1999 a najnižšie v roku 2001.

S cieľom experimentálneho overenia možnosti využitia zelenej biomasy pre kŕmenie hospodárskych
zvierat, dopestovanie osiva pre ďalšiu reprodukciu a poloprevádzkové chlebo-pekárenské skúšky v roku
2002, bola na jeseň roku 2001 ikrica vysiata na ploche 17 ha.

Kľúčové slová: Ikrica (Secale cereale forma multicaule Metzg.), chemické analýzy zrna, produkcia
osiva


