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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 02

Monitoring a sústredenie geneticky významných foriem z krajových odrôd
v oblasti Gemera

Ing. Igor Kvetko

Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Štítnik

Abstract
The Gemer district forms an irregular polygon. It borders with Liptov and Spiš on the north, the Abov
and Turnianska districts on the east, and Hungary on the south. The most important rivers crossing
Gemer are Slaná, Muráň, Rimava, Balog, Blh, Štítnik and Turiec.

The residents of Gemer have been widely engaged in orchardry since the beginning of the 18th century.
In the past, Horný Gemer was one of the leading fruit-growing areas inthe region. The Society of
Cherry-growers of Jelšava – the first fruit-growers,  association in the area of present Slovakia – was
established as early as in 1796 in Jelšava. Many significant fruit-growers, who determined trends in
fruit-growing technologies and extended the assortment of fruit varieties, worked in this area. The
Horný Gemer region was concentrated with a wide range of fruit crops, both introduced and local
varieties. In 1998, the Secondary Agricultural School in Štítnik joined the research program
Preservation and protection of the endangered genofond in Slovakia at the individual stage level,
Monitoring and concentration of genetically significant forms of the regional varieties of the Gemer
area.

We have chosen to research the Horný Gemer area which is located over the river basins of Štítnik,
Muráň and Turiec, all of which flow into the Slaná river. The chosen area is administered by two district
authorities – Rožňava and Revúca. The areaa was known for a great number of famous fruit-growers,
such as Laco Ondrej, Orphanides, Ľudovít Samuel, Penzel Anton, Karol Viest and others, who werw
among the leading personalities of orchardry.

Our goal is to monitor several significant agricultural varieties and multiply and preserve the selected
material in the original location through conservation  „ in situ “ and thus save the genetic diversity for
the following generations.

Rich history and traditions of fruit growing in Gemer region have created basis for interest in this region
within solvving of the scieenttifit-technical projekt „Rescue and Protection of Endangered Plant
Genepool in Slovakia“ (C519/3) and mainly of its subject stage „Exploriation and Monitoring off
Originally Spread Cultural Plant Genepool in Gemer Region“ (subject stage 02). The main aim of itis to
find originally cultivated varieties and ecotypes of fruit species, propagate them andd conserve with
help of founding repositoria as a valuable cultural heritage for the next generations.

Results were processed by standard methods and fuzzy cluster analysis. Clustering is one of the most
fundamental issues in pattern recognition. It play a key rele in searching for structures in data. The
problem of fuzzy clustering is to find a fuzzy partition and associated cluster centers by which the
structure of the data is presented as best possible. We use fuzzy c means cluster analysis for evaluation
of  cherry.

Key words: survey and monitoring, cherry, multiplication, Plant Genepool, old cultivars, repositories,
fuzzy cluster analysis, typology, genome
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3. Riešiteľský kolektív: Ing. Igor Kvetko, SOUP Štítnik

4. Ciele vecnej etapy
a) Záchrana a ochrana pôvodne rozšíreného genofondu z úžitkových druhov rastlín v oblasti Gemera.

b) Prispieť k realizácii Národnej stratégie ochrany biodiverzity v zmysle prijatých úloh
medzinárodného Dohovoru o biologickej diverzite v pôsobnosti Slovenska. 

c) Aktívny podiel na realizácii úloh Národného programu ochrany genofondu kultúrnych rastlín.

d) Základný monitoring a inventarizácia stavu v udržiavaní pôvodne rozšíreného genofondu
úžitkových a divorastúcich druhov v katastroch 25 obcí v oblasti Geme

e) Odber a sústredenie základných vzoriek z genotypov rastlín pre prvotné hodnotenie na úrovni
plodov a semien.

f) Základný opis stanovíšť s udržiavaných genotypov formou GPS systému pre vypracovanie mapovej
dokumentácie.

g) Základná videodokumentácia s udržiavaných genotypov pre informačný systém GENOTYPDATA. 

h) Odber a konzervácia vzoriek z plodov ovocných genotypov vo forme kompótov pre určenie ich
senzorickej kvality.

i) Odber vzoriek z vybraných genotypov pre premnoženie za účelom ich dlhodobého uchovania.

j) Zhodnotenie kolekcií genotypov z vybraných druhov na úrovni hospodárskych znakov podľa
samotnej metodiky.

k) Základná katalogizácia genotypov v znakoch a vlastnostiach z vybranej kolekcie druhov podľa
unifikovaného klasifikátora.

l) Spracovanie základných podkladových údajov pre informačný systém GENOTYPDATA.

5. Dosiahnuté výsledky
Spoluprácu s SPU Nitra na riešení vedecko-technického projektu Záchrana a ochrana ohrozeného
genofondu rastlín sme začali v roku 1998. V prvej etape sme v rokoch 1998 a1999 vykonali prieskum
a zber geneticky významných foriem z krajových odrôd v oblasti stredného Gemera. Sústredený
materiál  podľa druhu a počtu obcí je uvedený v tabuľke 1.

V roku 1999 sme pokračovali v zbere a začali sme premnožovať materiál, ktorý sme získali
prieskumom. 

V našej ďalšej činnosti sme sa zamerali na premnoženie genotypov čerešní z oblasti Gemera, ktoré sú
umiestnené v ovocnej škôlke na SOUP Štítnik a majú byť vysadené v repozitóriu v Gemeri. Vrúble na
ďalšie premnoženie sme poskytli pre Školský majetok v Sabinove. 

Na premnoženie orechov vegetatívnou cestou sme dodali vrúble pre ovocnú škôlku vo Veselom pri
Piešťanoch ( Ing. Varga).

Vzorky chryzantém v črepníkoch sme odovzdali na šľachtiteľskú stanicu Katedry genetiky a šľachtenia
rastlín SPU Nitra.
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Tabuľka 1: Prehľad o všetkých druhoch a počte sústredených vzoriek v rámci prieskumu 

Počet vzoriek (vrátane duplicít)Druh
1998 1999 2001

Počet obcí a miest

jablká 1206 - - 26

hrušky 90 - - 13

čerešne 141 19 15 22

čerešňa vtáčia 20 - - 7

drienky 36 - - 2

marhule 1 - - 1

slivky 57 - - 5

myrobalán 14 - - 2

višne 3 - - 2

orechy 2 180 - 21

gaštany 3 - - 1

mahalebky 4 - - 1

mak 24 13 - 25

hrach 11 - - 7

fazuľa 240 69 - 45

kukurica 14 - - 12

hrachor 1 - - 1

paprika 2 - - 2

tekvica 4 - - 3

šalát 1 - - 1

slnečnica 1 - - 1

kôpor 1 - - 1

cesnak 1 - - 1

kŕmna repa 1 - - 1

chryzantémy 52 112 - 16

V roku 2000 sme sa zamerali na hodnotenie premnoženého materiálu genotypov čerešní Cerasum
avium. Oblasť Stredného Gemera je známa ako historická oblasť pestovania čerešní. Náš realizovaný
prieskum a monitoring to plne potvrdil. V prvej etape riešenej problematiky sme sústredili 180 vzoriek
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čerešní. Z uvedeného počtu sa nám podarilo zakompótovať 160 vzoriek čerešní, ktoré sme aj hodnotili
na úrovni plodov. V prvých rokoch sa nám neporadilo zakonzervovať genotypy veľmi skorých
a skorých genotypov čerešní.

Zamerali sme pozornosť na zhodnotenie vybraných  kvantitatívnych znakov listov (dĺžka, šírka a dĺžka
stopky) a plodov ( šírka plodov, výška plodov, hrúbka plodov, hmotnosť plodov, šírka kôstky, výška
kôstky, hrúbka kôstky a hmotnosť kôstky) a kvalitatívnych znakov (podľa Metodiky pre senzorické
hodnotenie kompótov čerešní) z kolekcie genotypov čerešní.

Videotechnikou sme natočili plody, kôstky, listy, jednoročné a dvojročné drevo, kvetné a listové púčiky.

Pomerne rozsiahle experimentálne údaje sme štatisticky vyhodnotili a uvedené výsledky využívame pre
inováciu deskriptorov hodnotených znakov.

Základné štatistické charakteristiky jednotlivých hodnotených znakov sú uvedené v tabuľke 2. V nej je
zrejmá rozmanitosť hodnotenej kolekcie genotypov čerešní..

Tabuľka 2: Základné štatistické charakteristiky hodnotených znakov

šírka
plodu

výška
plodu

hrúbka
plodu

hmotnosť
plodu

šírka
kôstky

výška
kôstky

hrúbka
kôstky

hmotnosť
kôstky

Počet genotypov 159 159 159 159 159 159 159 159
Priemer 18.77 18.66 17.22 5.15 7.43 11.30 9.17 0.38
Medián 18.94 18.91 17.34 5.09 7.44 11.37 9.19 0.37
Modus 19.06 18.46 17.14 4.87 7.5 10.95 8.87 0.4
Smerodajná odchýlka 2.41 2.15 1.83 1.21 0.48 0.84 0.60 0.06
Minimálna hodnota 12.31 12.07 11.3 1.53 5.77 8.26 7.6 0.2
Maximálna hodnota 30.94 23.82 22.03 8.91 8.29 13.25 10.67 0.57
Variačné rozpätie 18.63 11.75 10.73 7.38 2.52 4.99 3.07 0.37
Dolný  kvartil 17.27 17.31 16.05 4.29 7.19 10.84 8.79 0.33
Horný kvartil 20.17 20.11 18.39 5.84 7.77 11.89 9.58 0.42
Variačný koeficient 12.88 11.52 10.68 23.55 6.52 7.43 6.58 18.08

Pomocou fuzzy c zhlukovej analýzy sme zistili, že v kolekcii sa vytvorili dve veľké skupiny genotypov
čerešní. Do prvej skupiny patrí 39 genotypov, do druhej 70 genotypov, 59 genotypov je nevyhranených.
Do prvej skupiny patria genotypy menšie (v každom z hodnotených znakov). Druhú skupinu môžeme
charakterizovať ako genotypy s väčšími plodmi. Z praktického hľadiska je významné, že do druhej
skupiny patria genotypy, pre ktoré je charakteristický nižším podielom hmotnosti kôstky a hmotnosti
plodu. 

Hodnoty kvantitatívnych znakov pre typických predstaviteľov jednotlivých zhlukov sú uvedené v
tabuľke 3.

Tabuľka 3: Hodnoty jednotlivých kvantitatívnych znakov typických predstaviteľov
jednotlivých zhlukov

Znak 1. zhluk 2.zhluk
šírka plodu 16,67 20,14
výška plodu 16,74 19,94
hrúbka plodu 15,57 18,34
hmotnosť plodu 4,326 5,696
šírka kôstky 7,162 7,591
výška kôstky 10,88 11,57
hrúbka kôstky 8,877 9,352
hmotnosť kôstky 0,349 0,3912
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Graf 1: Typický predstavitelia jednotlivých zhlukov

V tabuľke 4 je uvedených po dvadsať genotypov čerešní patriacich výrazne do prvej, resp. druhej
skupiny, čo je vyjadrené i grafom 1.

Tabuľka 4: Dvadsať genotypov čerešní a ich funkcie príslušnosti (ax) patriacich výrazne
do prvej resp. druhej skupiny

Poradie
genotypu

Ax
1. zhluku

Ax
2.zhluiku

Poradie
genotypu

Ax
1. zhluku

Ax
2.zhluku

157 0,026 0,974 95 0,9051 0,0949
111 0,0303 0,9697 12 0,909 0,091
94 0,0315 0,9685 29 0,9102 0,0898
41 0,0325 0,9675 15 0,924 0,076
4 0,0333 0,9667 16 0,9318 0,0682

59 0,0361 0,9639 30 0,9411 0,0589
148 0,0371 0,9629 107 0,9468 0,0532
68 0,0382 0,9618 55 0,9484 0,0516
99 0,0382 0,9618 153 0,9486 0,0514

142 0,0402 0,9598 121 0,9588 0,0412
112 0,044 0,956 17 0,9589 0,0411
52 0,0455 0,9545 114 0,9656 0,0344
61 0,0491 0,9509 126 0,9656 0,0344
97 0,0508 0,9492 70 0,9665 0,0335
75 0,0518 0,9482 36 0,9685 0,0315
62 0,0533 0,9467 6 0,9709 0,0291

146 0,0536 0,9464 21 0,9722 0,0278
82 0,0578 0,9422 93 0,9757 0,0243

113 0,0592 0,9408 73 0,9775 0,0225
154 0,063 0,937 74 0,9805 0,0195

6. Realizačné výstupy
a) Prieskum a odber vzoriek z pôvodne udržiavaného genofondu na úrovni 20 úžitkových rastlinných

druhov.

b) Odber vzoriek z vybraných genotypov pre ich premnoženie za účelom dlhodobého uchovania.

c) Konzervácia plodov z pôvodných genotypov ovocných druhov formou kompótovania v 4
opakovaniach.

d) Spracovanie základnej mapy rozšírenia pôvodných genotypov z úžitkových druhov rastlín
v systéme MAPINFO.
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e) Spracovanie podkladových údajov pre vydanie Katalógu udržiavaného genofondu v oblasti Gemera.

f) Spracovanie podkladových údajov s komplexnou dokumentáciou Genofond Gemera na CD ROM.

g) Vyhľadanie vhodného pozemku pre zriadenie repozítória pre dlhodobé uchovávania z vegetatívne
množených druhov.

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
KVETKO, I.: Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Štítniku prispieva k záchrane genofondu
Gemera. In: Zora Gemera, roč. VII., utorok 26.1. 1999, č. 4, 4 s.

KVETKO, I.: Záchrana prírodných a kultúrnych hodnôt. In: Agrospektrum, roč. IV., 1999, č.1, 11 s.

KVETKO, I.: Podiel SOUP v Štítniku k záchrane pôvodného genofondu Gemera. In: Prírodné
bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera, 29. mar. 1999a, s. 43-46.

KVETKO, I.: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera. In: Agrospektrum, roč. IV., jún 1999, č.
2, s. 9-10

KVETKO, I.: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera. In: Zora Gemera, roč. VII., streda 7. 4.
1999, č. 14, s. 2 a 6.

KVETKO, I.: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera. In: Revúcke listy, roč. VIII., apríl 1999,
č. 4, 8 s.

KVETKO I.: Možnosti kuchynského využitia niektorých „zabudnutých“ rastlinných druhov vo výžive.
In: Zora Gemera, roč. VII., utorok 13. 4. 1999, č. 15, 2 s.

KVETKO, I.: História ovocinárstva na Gemeri. In: Genetické zdroje rastlín 1998, SPU v Nitre, 1999, s.
123 – 124. ISBN 80-7137-668-X

KVETKO, I.: Feuit production in Gemer region. In: Acta fytotechnica et zootechnica. Trends in
Agrifood Sector 1st to 4th of November 1999, 73 s. ISBN 1335-258 X .

KVETKO, I.: Podiel SOUP v Štítniku k záchrane pôvodného genofondu Gemera. In: Obnova ovocných
sadov v obci Brdárka, 1999, s.16-17.

HRONEC, O. - HAJDÚK, J. - KVETKO, I.: Stav vegetácie v imisnom poli SMZ Jelšava a SLOVMAG
Lubeník. In: O ekológii vo vybraných agromeráciach Jelšavy - Lubeníka a stredného Spiša 2000, s. 26-
29  ISBN 80-88985-17-X.

KVETKO, I.: Z histórie ovocinárstva v strednom Gemeri. In: Zahradníctví, roč. V., 2001, č.8, 9 s.

KVETKO, I.: Záchrana a ochrana genofondu kultúrnych rastlín v Gemeri. In: Možnosti a problémy
rozvoja regiónu Horný Gemer, 15-17. nov. 2001, ( v tlači )

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky 
autor - Hospodárska významnosť udržiavaného genofondu z úžitkových druhov rastlín v oblasti
Gemera.

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
Nie je napojená.
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10. Zahraničná a domáca spolupráca

10.1. Spolupráca s Občianským združením Radzim v Brdárke.

10.2 Absolvovanie zahraničnej exkurzie v Rakúsku v oblasti Puch, využitie krajiny a tradície
ovocinárstva.

11. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenia
problematiky

a) Prieskum a sústredenie krajových odrôd.

b) Uchovanie plodov.

c) Založenie repozitória z vybraných druhov v oblasti Gemere.

d) Využitie poznatkov v pedagogickej činnosti na SOUP Štítnik.

e) Inovácia klasifikátora čerešní

12. Súhrn
Gemerská stolica tvorí nepravidelný mnohouholník. Na severe susedí s Liptovom a Spišom, na východe
s Abovom a Turnianskou stolicou, na juhu hraničí s Maďarskom. Začiatkom 19. storočia sa ku Gemeru
pripojil aj Malohont. Najvýznamješie rieky pretekajúce cez Gemer sú Slaná, Muráň, Rimava, Balog,
Blh, Štítnik a  Turiec.

Ovocinárstvom sa obyvatelia  Gemera zaoberali v širšej forme asi od počiatku 18. storočia. Najstarším
ovocinárskym spolkom na území dnešného Slovenska, ale popredným i na celom území Uhorska bol
Spojený čerešnícky spolok v Jelšave. Založený bol 1. septembra 1796 v Jelšave. V roku 1998 sme sa
ako škola zapojili do riešenia vecnej etapy v rámci kooperácie vo výskumnom programe Záchrana
a ochrana ohrozeného genofondu rastlín na Slovensku na úrovni samostatnej vecnej etapy Monitoring
a sústredenie geneticky významných foriem z krajových odrôd v oblasti Gemera.

Pre svoj prieskum sme si vybrali Horný Gemer, ktorého územie sa nachádza v povodí rieky Štítnik,
Muráň a Turiec, ktoré ústia do rieky Slanej. Vybraná oblasť je začlenená do okresov Rožňava a Revúca.
V oblasti pôsobilo veľa významných ovocinárov ako boli Laco Ondrej, Orphanides, Ľudovít Samuel,
Penzel, Karol Viest a ďalší, ktorí patrili medzi významné osobnosti v ovocinárstve. 

Našou snahou je uskutočniť prieskum niektorých významných poľnohospodárskych druhov a vybraný
materiál premnožiť a uchovať na pôvodnom stanovišti konzerváciou „in situ“ a takto zabezpečiť
genetickú diverzitu pre ďalšie generácie. 

Bohatá história a tradície ovocinárstva na Gemeri sa stali podnetom záujmu o túto oblasť v rámci
riešenia vedecko-technického projektu „Záchrana a ochrana ohrozeného genofondu rastlín na
Slovensku“ (C519/3) a najmä jeho vecnej etapy „ Prieskum a monitoring pôvodne rozšíreného
genofondu úžitkových druhov rastlín v oblasti Gemera“ (VE 02). Hlavným cieľom je vyhľadať pôvodne
pestované odrody a ekotypy ovocných druhov, rozmnožiť ich a uchovať formou zakladania repozitórií,
ako cenné kultúrne dedičstvo pre budúce generácie.

Výsledky boli spracované štandartnými metódami a zhlukovpu analýzou. Zhluková analýza zohráva
významnú úlohu pri hľadaní štruktúry hodnotených údajov. Pre hodnotenie kolekcie genotypov čerešní
na základe ôsmich kvantitatívnych znakov sme použili fuzzy c zhlukovú analýzu.

Kľúčové slová: prieskum a monitoring, čerešne, premnoženie, genofond rastlín, staré odrody,
repozitórium, fuzzy zhluková analýza, typológia, genotyp


