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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 11

Genofond ovocných a okrajových druhov

Ing. Marián Miko, CSc.
Katedra genetiky a šľachtenia, Agronomická fakulta, Slovenská poľnohospodárska

univerzita Nitre

Abstract
During evaluation period was performed research of quantitative abundance of old and local varieties in
region Gemer. There was found out and identified 65 old and local varieties of genera Malus, where
healthy and typical clones were propagated and conserved in repositories. In less-known species we
found 36 indiviuals of quince (Cydonia oblonga Mill.), 46 individuals of medlar (Mespilus germanica
L.). Preliminary were described and evaluated 97 individuals of service-tree (Sorbus domestica L.). On
selected individuals in 5 localities (Jabloňovecko-Pukanecká, Nitriansko-Jelenecká, Modrianska,
Moravsko Lieskovská a Zemplínska) was evaluated variability of specific traits. Evaluated individuals
occurred in orchards, vineyards and non-forest communities. We prepared descriptor list of selected 42
descriptors for morphological description including fruits, which represents potential for differentiation
of intraspecific taxons.
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3. Riešiteľský kolektív: Ing. Gažo Ján, PhD. – KGŠR, AF, Ing. Hajdu Štefan – KGŠR, AF, Doc. Ing.
Matuškovič Ján PhD – KZ, FZKI, Ing. Bernáth Slavomír, CSc. – KZ, FZKI, Ing. Roman Ďuriš – KZ,
FZKI, Ševčík Ján – BZ, SPU, Tkáč Marián – BZ, SPU, Oravec Alexej KGŠR, AF, Chovancová Eva –
KGŠR, AF, Kuklová Gabriela – KGŠR, AF.

4. Hlavné ciele riešenia v uplynulom období boli orientované na
- systematické hodnotenie a triedenie genetických zdrojov získaných zo zberových expedícií,

výmenou a ich zaradenie do poľnej kolekcie

- prípravu podkladových údajov (vrátane fenologických pozorovaní) pre hodnotenie jednotlivých
okrajových ovocných druhov 

5. Dosiahnuté výsledky
V hodnotenom období rokov 1998 až 2001 bola venovaná pozornosť dvom okruhom problémov:  

- mapovaniu rozšírenia starých a krajových odrôd v oblasti Gemera a niektorých vybraných
oblastiach Východného Slovenska, 

- mapovaniu rozšírenia a hodnoteniu variability menej známych ovocných druhov (Cydonia oblonga
Mill., Mespilus germanica L. a Sorbus domestica L.)

Výsledky za hodnotené obdobie môžeme interpretovať prostredníctvom rodu Malus, kde v období
rokov 1991 až 1999, bolo predbežne ohodnotených viac ako 5000, vzoriek z oblastí:
• Štiavnických vrchov 
• Krupinskej planiny
• Bielych Karpát
• Gemera
• Šariša a vybraných lokalít Východného Slovenska
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V roku 1998 bol uskutočnený výskum kvantitatívneho zastúpenia starých a krajových odrôd v oblasti
Gemera. V priebehu riešenia do roku 1998 bolo v rámci zberových expedícií sústredených 1118 vzoriek
starých, krajových a v minulosti v odporúčaných sortimentoch zaradených (staré odrody) odrôd. Z
týchto môžeme 350 charakterizovať ako pôvodný spontánny genotyp z oblasti Slovenska, prípadne ako
odrody lokálneho významu a ekotypy. 

Najvyššie 5 - 10% - né zastúpenie sme zistili pri odrodách Baumanová reneta, Kanadská reneta,
Hontianske, Batul, Onthario, Solivarské ušľachtilé a Parmena zlatá zimná.

 V Krupinsko-štiavnickej oblasti sú najviac zastúpené odrody: Hontianske, Gravštýnske, Parména zlatá
zimná, Boskoopské, Batul, Kanadská reneta, Boikovo.

V oblasti Bielych Karpát odrody: Parména zlatá zimná, Hontianské, Batul, Krasokvet žltý, Blenheimska
reneta, Boskoopske, Herbertová reneta.

A v oblasti Gemera odrody- Baumanová reneta, Kanadská reneta, Onthario, Solivarské ušľachtilé, Batul
a Parména zlatá zimná. 

Medzi starými odrodami nájdenými iba po jednom exemplári na celom sledovanom území boli odrody
Rehtáč súdkovitý, Docman, Veľkovojvoda bádenský, Štetínske, Ribstonske, Peasgood, Evino,
Daňkovo, Coxová reneta, Antonovka, Ananásová reneta. Celkove bolo za sledované obdobie bolo pri
rode Malus nájdených a identifikovaných 65 starých a krajových odrôd, z ktorých zdravé a typické
klony boli premnožené a uchované v repozitóriách. 

Nie menšiu pozornosť sme venovali v tejto vecnej etape menej rozšíreným a tým aj menej známym
druhom ovocných kultúr na Slovensku ako, dule podlhovastej, mišpuli obyčajnej a jarabine
oskorušovej, ktoré sú rozšírené hlavne v teplejších oblastiach Slovenska.

Vo vzorkách nami získanej kolekcie dúl (36 vzoriek plodov) sme zachytili všetky tri základné formy -
jablkotvarú, hruškotvarú, ale aj zvonotvarú. Variabilita tvaru a veľkosti plodov pri tomto druhu je
vysoká, čo je podmienené vnútrodruhovou variabilitou foriem. Hmotnosť plodov hodnotenej kolekcie
dosahovala hodnôt od 65 do 396g. Medzi vzorkami boli identifikované aj tri odrody, ktoré predstavovali
odporúčaný sortiment z roku 1933 Bereczkého, Champion, Perzská cukrová.

V sústredenej kolekcii mišpúľ (46 vzoriek plodov) sme zachytili morfologickú variabilitu na úrovni
kvetných listeňov (absencia, celistvo-okrajové, vykrajované), ako aj vo veľkosti a tvare plodov od
guľovitého tvaru cez pologuľovitý až hruškovitý, resp. zvonovitý. Značná variabilita bola zistená pri
tvare kališnej jamy, kde boli hodnotené genotypy s veľmi malou, strednou ale aj veľkou a veľkou
rozštiepenou kališnou jamou. Hmotnosť plodov sa pohybovala v rozmedzí od 11g až 38 g. Maximálny
priemer plodov dosahoval hodnôt 48 - 49 mm. 

Mapovanie rozšírenia jarabiny oskorušovej bolo zamerané na oblasti areálov jej rozšírenia
dokumentované v literatúre. V období riešenia projektu sme celkove zaregistrovali a predbežne opísali a
zhodnotili 97 jedincov, pričom celkový počet jedincov v nelesných spoločenstvách na Slovensku
odhadujeme na cca 150 ks.

Hodnotenie variability znakov oskoruše sme uskutočnili na vybraných jedincoch piatich lokalít
(Jabloňovecko-Pukanecká, Nitriansko-Jelenecká, Modrianska,  Moravsko Lieskovská a Zemplínska),
vybrané sledované jedince sa nachádzali v sadoch, viniciach a nelesných spoločenstvách. Hodnotenie na
úrovni vybraných znakov bolo realizované v období rokov 1997 – 2001. Počet hodnotených jedincov na
lokalitách bol rôzny a pohyboval sa od 3 do 19. 
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Na hodnotených jedincoch sme sledovali vybrané znaky na úrovni celej rastliny, listov a plodov. Listy
a plody boli odobraté v čase zrelosti semien t.j. v prvej polovici septembra, nakoľko po analýze boli
využité pre dopestovanie generatívnych podpníkov pre ďalšie klonové množenie pre ich dlhodobé
uchovávanie. Odobraté vzorky slúžili pre zhotovenie obrazovej dokumentácie pre vytvorenie databáz

predmetného druhu. Na úrovni rastlín
sme hodnotili obvod kmeňa, tvar koruny
a tvar púčikov. Na úrovni listov celkovú
dĺžku a šírku nepárnoperovitých listov,
počet párov lístkov, dĺžku a šírku lístkov,
tvar, bázu a okraj lístkov. Na úrovni
plodov sme hodnotili tvarové,
hmotnostné a rozmerové parametre,
sfarbenie plodov (základná a krycia
farba), farbu, počet, hmotnosť tisíc
semien a ich tvarové charakteristiky.

Obrázok: Variabilita tvaru plodov jarabiny oskorušovej - Sorbus domestica L.
v sledovaných lokalitách v roku 2001
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Ukazovatele variability vybraných kvantitatívnych znakov jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) hodnotené v roku 2001

Hmotnosť plodu v g Šírka plodu v cm Dĺžka plodu v cm Šírka listu v cm Dĺžka listu v cm
Genotyp _

x Max Min
_
x Max Min

_
x Max Min

_
x Max Min

_
x Max Min

Jel – 1 7,38 10,00 6,50 2,26 2,60 1,9 2,78 2,90 2,70 x X x x x x

Jel – 2 11,32 15,00 8,00 2,62 3,20 2,20 3,23 3,70 2,80 7,95 9,80 5,90 13,59 17,30 10,30

Jel – 3 12,25 13,80 11,00 2,66 2,80 2,50 2,84 3,00 2,70 11,68 13,20 8,90 19,85 20,70 17,20

Jel – 4 11,66 18,00 8,50 2,48 3,00 2,20 2,77 3,10 2,30 12,60 14,40 11,20 21,99 24,40 19,40

Jel – 5 10,17 14,40 7,90 2,51 2,90 2,30 3,15 3,60 2,84 11,64 13,90 8,30 21,00 25,70 16,50

Jel – 6 13,40 14,50 12,00 2,68 2,80 2,40 2,86 3,10 2,70 11,52 14,10 9,20 18,58 24,20 15,80

Jel – 7 11,57 14,00 6,00 2,27 2,60 2,00 2,91 3,30 2,50 9,30 10,50 8,30 14,62 16,00 13,00

Mod – 1 12,31 16,40 8,90 2,72 3,00 2,40 2,47 3,05 2,20 10,48 13,00 7,10 18,71 22,90 14,20

Mod – 2 11,08 14,60 8,50 2,52 2,90 2,30 2,31 2,50 2,10 9,47 11,80 8,30 17,72 20,80 15,80

Mod – 3 7,70 11,60 5,20 2,24 2,50 2,00 2,37 2,70 2,10 9,98 13,00 8,00 18,53 20,60 15,20

Chon. 9,19 11,40 7,30 2,28 2,50 2,00 2,75 2,90 2,60 10,32 12,80 7,60 20,44 27,00 15,40

Por – Mi 12,81 16,40 8,70 2,63 3,90 2,00 3,23 3,60 2,90 11,24 12,60 8,30 22,46 27,00 18,00

Por – 2 7,99 10,10 5,90 2,28 2,50 2,00 2,67 2,90 2,50 9,80 10,60 8,70 18,42 19,60 17,50

Por – Fil 7,44 10,10 4,90 2,14 2,50 1,70 2,40 2,80 2,00 8,90 11,50 6,20 16,29 21,00 11,10

Ml – 1 11,16 14,80 8,00 2,40 2,70 2,00 2,75 3,10 2,20 9,00 9,60 8,50 18,43 19,30 17,60

Hrn 12,63 19,00 5,00 2,43 3,00 1,70 2,61 3,10 2,00 9,37 10,05 9,20 15,40 23,60 16,45

Kon 34 14,84 21,80 12,00 2,66 3,10 2,40 3,13 3,60 2,80 9,69 11,50 8,40 20,32 23,80 17,30

• - označenie sledovaných genotypov je pracovným označením
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Na klasifikáciu a opis znakov sme ako východisko použili klasifikátor pre rody Sorbus a Arónia VIR St.
Petersburg zostavený L.A.Burmistrovom v roku 1993 ako návrh pre ďalšiu odbornú diskusiu. Použitím
uvedeného klasifikátora sme charakterizovali jednotlivé genotypy prostredníctvom 42 vybraných
deskriptorov opisujúcich rastlinu, jej morfotyp na úrovni jednotlivých znakov, ako aj plodov. Vzorový
klasifikátor tejto skupiny znakov obsahuje 78 deskriptorov, čo zohľadňuje variabilitu predmetných
rodov a tým vyžaduje aj vyšší počet úrovní v rámci použitých škál na rozdiel od požiadaviek
klasifikácie nami sledovaného druhu. Výsledky riešenej problematiky boli prezentované na odborných
podujatiach v priebehu riešenia úlohy.

V hodnotenom období sme zabezpečovali premnoženie niektorých vybratých genotypov oskoruše a
mišpúľ. V súčasnosti sú dlhodobo uchovávané genotypy oskoruše - semenáče z lokalít Modrá a
Jabloňovce v repozitóriu Sabinov v počte 41 jedincov a na výsadbu je pripravených ďalších 50
výpestkov z oblasti Moravského Lieskového o celkovom počte 40 GZ (sú medzi nimi aj štepence).

6. Realizačné výstupy
• sústredené a premnožené genetické zdroje ovocných druhov podľa priloženého prehľadu

• spracovaný návrh klasifikátora pre druh Sorbus domestica L.   

• podkladové údaje pre spracovanie databázy genetických zdrojov  

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach a vo vedeckej a odbornej tlači
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9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
- Hodnotenie biologickej a hospodárskej cennosti oskoruše domácej (Sorbus domestica L.)

Henrieta Verešová 5. roč. št. odbor záhradníctvo FZKI SPU ( ukončená v roku 2000)

- Hodnotenie variability vybratých znakov oskoruše domácej (Sorbus domestica L.)
- Jana Červeňáková, 4. roč. št. odbor Aplikovaná biológia AF SPU 

- Štúdium genofondu druhu Sorbus domestica L. rozšíreného na území Slovenskej republiky
- Lucia Zvolenská, 4 roč. št. odbor Aplikovaná biológia AF SPU

10. Zahraničná a domáca spolupráca
Školský Majetok Sabinov

Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť Šenkvice

Inštitút sadovníctva Skierniewice (ISK) - Poľsko

Botanická záhrada Varšava - Poľsko

Országos mezogazdaszági minositési intézet – Helvécia – Kecskemét - Maďarsko

Botanikai és okologikai kutáto intézet MTA Vácrátót – Maďarsko

Arborétum Tiszakurt – Maďarsko

Alsótekeresi faiskola Kft. Balatonvilágos

11. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov
• Vytvoriť duplicitné kolekcie menej známych ovocných druhov v repozitóriách pre vyselektované

genotypy  podľa požiadaviek jednotlivých druhov na ekologické a pôdno-klimatické podmienky 

• charakteristiku genetických zdrojov okrajových ovocných druhov využiť pri upresnení taxonómie
druhu a vytváraní databázového systému

12. Súhrn
V hodnotenom období bol uskutočnený výskum kvantitatívneho zastúpenia starých a krajových odrôd v
oblasti Gemera. V tejto oblasti bolo nájdených a identifikovaných 65 starých a krajových odrôd rodu
Malus, z ktorých zdravé a typické klony boli premnožené a uchované v repozitóriách. Pri menej
známych ovocných druhoch sme zaregistrovali 36 dúl (Cydonia oblonga Mill.), 46 mišpúľ (Mespilus
germanica L.). Predbežne bolo opísaných a zhodnotných 97 jedincov jarabiny oskorušovej (Sorbus
domestica L.). Na vybraných jedincoch piatich lokalít (Jabloňovecko-Pukanecká, Nitriansko-Jelenecká,
Modrianska,  Moravsko Lieskovská a Zemplínska) bola hodnotená variabilita vybraných znakov.
Hodnotení jedinci sa nachádzali v  sadoch, viniciach a nelesných spoločenstvách. Bol spracovaný
klasifikátor vybraných 42 deskripčných znakov opisujúcich rastlinu - jej morfotyp vrátane plodov, ktoré
predstavujú základné diferenciačné znaky vnútrodruhových taxónov.

10. Kľúčové slová: genetický zdroj, repozitórium, okrajový ovocný druh, variabilita


