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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 08

Genofond maku (Papaver spp.)

Ing. Beáta Brezinová a kol.

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, Agronomická fakulta, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract
During research period up to now was collected set of 1103 genotypes of poppy (including
duplications). The collection consists of old land races from collecting expeditions in traditional regions
of slovakia and collections obtained from institutions focused on research, breeding and conservation of
poppy abroad and in our country. evaluated genotypes were described by anatomic and morphologic
traits at the level of germinating plants, leaves, buds, flowers, poppy heads and seeds. description of
traits and properties in field and laboratory conditions was realized by innovated descriptor list.
Acquired seeds are stored in gene bank at present.

3. Riešiteľský kolektív: pracovníci KGŠR AF SPU Eva Chovancová, Alexej Oravec, Ing. Štefan
Hajdu, pracovníčka BZ SPU Veronika Koprdová

4. Ciele vecnej etapy
- Prieskum, vyhľadávanie a sústreďovanie rôznych genotypov maku siateho ako nenahraditeľného

prírodného a kultúrneho bohatstva.

- Prieskum výskytu starých krajových odrôd maku v rázovitých oblastiach Slovenska.

- Zber starých krajových odrôd maku na území Slovenska podľa dohodnutého časového
harmonogramu.

- Získavanie nových poznatkov o genofonde maku na základe popisu anatomických a
morfologických znakov genotypov počas vegetácie a v laboratórnych podmienkach.

- Využitie získaných údajov pri príprave monotematickej publikácie o maku siatom a tvorbe
inovovaného univerzálneho klasifikátora maku siateho.

- Zhromažďovanie podkladov pre tvorbu katalógu odrôd maku siateho.

- Tvorba, spracovanie a zhromažďovanie údajov a obrazovej dokumentácie o genofonde maku
siateho na zaradenie do informačného systému GENOTYPDATA.

- Zhromaždenie, premnoženie a spracovanie semenného materiálu na dlhodobé uskladnenie
v génovej banke.

 5. Dosiahnuté výsledky 
Počas hodnoteného obdobia rokov 1998 - 2001 bol na pracovisku sústredený súbor 1103 genotypov
Papaver spp. Tabuľka 1 Táto kolekcia je rozdelená do dvoch pracovných súborov podľa rozsahu
spracovania jednotlivých genotypov. 

- Jeden súbor tvoria genotypy získané počas zberových expedícií v rázovitých regiónoch Slovenska –
Kysuce, Orava, Liptov, Gemer, Spiš, Zamagurie, Čergov, Magura, Šariš . Zberové expedície boli
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realizované v rokoch 1999 a 2001 podľa schválenej metodiky a dvoch etapách, v období kvitnutia
a potom v období zrelosti. Zozbieraný materiál bol zhodnotený formou základného opisu na úrovni
tobolky a semena (prejav 15 znakov). V priebehu ďalšieho hodnotenia bude súbor premnožený,
kompletne zdokumentovaný a semenný materiál spracovaný na dlhodobé uskladnenie v génovej
banke.

- Druhý súbor tvoria genotypy získané z rôznych domácich a zahraničných pracovísk zaoberajúcich
sa výskumom a šľachtením maku alebo udržiavaním kolekcií genofondu maku siateho. Tieto
materiály boli na našom pracovisku postupne v rokoch 1998 – 2000 vysievané a počas ich
hodnotenia sa zabezpečil v priebehu vegetácie základný popis anatomických a mofologických
znakov na úrovni klíčiacej rastliny, listovej ružice, listov, pukov, kvetov a zrelej tobolky (prejav 24
znakov) a zaznamenal sa nástup jednotlivých fenologických fáz a zdravotný stav. Pri laboratórnych
rozboroch po zbere boli popísané znaky na úrovni toboliek a semena (prejav 15 znakov). Súbor bol
zdokumentovaný aj obrazovou formou na úrovni listov, kvetov, toboliek a semena. Premnožený
semenný materiál je v súčasnosti uložený v génovej banke na katedre. V súčasnosti prebieha
kompletizácia všetkých získaných parametrov a ich spracovanie na úroveň štatistického
vyhodnotenia a možnosti zaradenia do databázových systémov.

 6. Realizačné výstupy
- Záchrana sekundárne ohrozeného druhu na Slovensku z dôvodov novej legislatívy upravujúcej

možnosti pestovania maku siateho na Slovensku.

- Textové a číselné údaje a obrazová dokumentácia získaná hodnotením sústredeného genofondu pre
zaradenie do informačného systému GENOTYPDATA.

- Rozsiahly podkladový materiál získaný popisom sledovanej kolekcie pre tvorbu inovovaného
univerzálneho klasifikátora maku siateho.

- Spracované a zdokumentované zozbierané vzorky starých krajových odrôd zo zberových expedícií
na území Slovenska.

- Skompletizovaný údajový a obrazový materiál hodnotenej kolekcie genofondu maku VIR Petrohrad
ako podklad pre tvorbu katalógu tejto kolekcie.

- Premnožený semenný materiál celého zhromaždeného genofondu maku uložený v génovej banke
katedry.

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach a vo vedeckej a odbornej tlači
Vzhľadom na to, že výsledky nášho štúdia genofondu maku v súčasnosti ešte nie sú kompletne
spracované a vyhodnotené, nemohli byť zatiaľ publikované.

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky 
Hospodárske zhodnotenie rozšírených foriem maku (Papaver spp.) na Slovensku, Mgr. Beatrix
Zaťková, KGŠR, AF, vedúci práce Doc.Ing.J.Brindza, CSc.

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky 
Zhodnotenie niektorých znakov rozšírených foriem maku (Papaver spp.) na Slovensku, Anna Žipajová,
KGŠR, AF, školiteľ Doc.Ing.J.Brindza, CSc.

10. Zahraničná a domáca spolupráca

10.1 Výskumné pracoviská
- Výskumný ústav rastlín VIR N. I. Vavilova Petrohrad – spolupráca na rozširovaní databázy

genofondu maku formou hodnotenia kolekcie 404 genotypov maku, ktorá ním bola z tohto
pracoviska exkluzívne poskytnutá.
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- IHAR Poznaň, Skúšobná stanica Borovo - spolupráca na tvorbe univerzálneho klasifikátora maku
a metodiky popisu a hodnotenia prejavu jednotlivých znakov pri maku, spracovanie kolekcie 40
genotypov zo sortimentu tejto stanice, ktorá nám bola poskytnutá.

- VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš - spolupráca na tvorbe univerzálneho klasifikátora maku,
participácia na tvorbe  monotematickej publikácie o maku, upresnenie metodiky zakladania
a hodnotenia pokusov s genofondom, konzultácie o metodickom postupe pri hodnotení a popise
prejavov jednotlivých znakov hodnotených pri maku siatom.

- SLOVAKOFARMA a.s. Hlohovec – spolupráca na úrovni poskytovania súborov genotypov z tohto
pracoviska.

 10.2 Absolvované zahraničné pobyty
- IHAR Poznaň, Skúšobná stanica Borovo - nadviazanie osobných kontaktov s pracovníkmi SS,

získanie nových genotypov z poľskej kolekcie maku, výmena poznatkov pri hodnotení vlastností
genofondu maku s ich využitím pri tvorbe inovovaného klasifikátora maku siateho, konzultácie
a upresnenie metodického postupu pri zakladaní ako aj hodnotení pokusov s genofondom.

 10.3 Prijatie zahraničných hostí
- Ing. Ivona Donatová, zodpovedná za udržiavanie kolekcie maku siateho na SS v Borove, spolupráca

na vypracovaní metodiky klasifikácie genofondu maku siateho.

Zoznam charakteristík – hodnotenie počas vegetácie
Hypokotyl
Antokyánové zafarbenie
Listová ružica
Farba listov
Veľkosť (priemer) listovej ružice
Výskyt trichómov na listoch
Listy 
Farba
Povlak
Postavenie listov na stonke
Tvar listovej čepele
Okraj listovej čepele
Členitosť listovej čepele
Kvetné púčiky
Farba
Tvar
Výskyt trichómov na púčikoch
Kvety
Typ
Farba korunných lupienkov
Typ korunných lupienkov
Veľkosť zárezov korunných lupienkov
Farba bazálnej škvrny
Intenzita farby bazálnej škvrny
Tvar bazálnej škvrny
Veľkosť bazálnej škvrny
Farba nitiek
Tobolka
Povlak na zrelej tobolke
Výskyt trichómov na stonke pod tobolkou
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Zoznam charakteristík – laboratórne rozbory
Tobolka
Rebrovanie
Tvar tobolky
Šírka tobolky
Dĺžka tobolky
Pukavosť – vytváranie otvorov pod bliznou v čase zrelosti
Postavenie podpornej kvetnej stopky
Tvar blizny
Tvar stredu blizny
Počet bliznových lalokov
Povrch bliznových lalokov
Okraj bliznových lalokov
Šírka plodolistov 
Dĺžka plodolistov
Farba semena
Hmotnosť semena 1 tobolky
Fenologické pozorovania – vzchádzanie, vytvorenie listovej ružice, háčkovanie, kvitnutie, zrelosť

Hodnotenie zdravotného stavu: 
výskyt chorôb - Helminthosporium papaveris, Peronospora arborescens, Vírusová žltačka maku
výskyt škodcov - Aphis fabae, Ceutorrhynchus macula – alba, Stenocarus fuliginosus

Tabuľka 1: Súbor genotypov sústredených na KGŠR v rokoch 1998 - 2001
(vrátane duplicít)

Zdroj genotypov Rok

1998 1999 2000 2001 Spolu 1998-2001

Zberové expedície 49 29 78

Slovakofarma a.s. Hlohovec 200 118 60 378

VIR Petrohrad 404 404

SS Borovo 131 131

VŠS Malý Šariš 104 104

Juhoslávia 8 8

Spolu 200 806 68 29 1103

Súhrn 
V priebehu doterajšieho obdobia sa v rámci riešenia vecnej sústredil súbor v rozsahu 1103 genotypov
maku siateho (vrátane duplicít). Tvorí ho skupina starých krajových odrôd získaná zberovými
expedíciami v rázovitých regiónoch Slovenska a kolekcie získané z pracovísk zaoberajúcich sa
výskumom a šľachtením maku a udržiavaním kolekcií genofondu maku u nás i v zahraničí.
Z hodnotených genotypov sa zabezpečil základný opis anatomických a morfologických znakov na
úrovni klíčiacej rastliny, listov, pukov, kvetov, tobolky a semena. Všetky hodnotené genotypy boli
spracované aj formou obrazovej dokumentácie na úrovni listov, kvetov, toboliek a semena. Hodnotenie
znakov a vlastností v poľných a laboratórnych podmienkach sa realizovalo za pomoci priebežne
inovovaného klasifikátora. Premnožený semenný materiál je v súčasnosti uložený v génovej banke
katedry.

11. Kľúčové slová: mak, klasifikátor, genofond, zberové expedície, génová banka.


