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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na 
Slovensku                                                                                                                   VE 12

Genofond drobného ovocia

doc. Ing. Ján MATUŠKOVIČ, PhD. a kol.

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract

The solution to the small fruit gene pool is concentrated on two species – strawberry and honeysuckle.
In a set of strawberry are 29 foreign cultivars and two sorts of Slovak origin. Phenology and contents of
some substances in fruits are evaluated. Information about every cultivar (leaves, flowers bud, flowers,
green fruits, mature fruits) are preparing. Gene pool of honeysuckles is created from 29 subjects differ-
ently old – two years old are 24 clones, 3 years old are 3 clones and seven years old are two seedlings
which are yields. We evaluate phenology, growth dynamics of bushes, fruit weight and contents of
some substances in fruits. Obtained results were presented on IX. International horticulture conference
in Lednice na Morave in year 2001. Two PhD students and five students are affiliated to solution to this
subject task. Very good co-operation is created in Slovakia and also with aboard (Czech republic, Rus-
sia). Obtained results is possible use exploit for creation of educational texts for distance and other
forms of education and obtained gene pools are exploited for specialized education of students on Slo-
vak University of Agriculture.
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3. Riešiteľský kolektív: doc. Ing. Ján Matuškovič, PhD., Ing. Jozef Mikla, Ing. Stanislava Veličk-
ová, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

4. Ciele vecnej etapy
a) Získanie a uchovanie svetového sortimentu zemeolezu ale aj domácich výberov a vypracovanie

klasifikátora.

b) Získanie a uchovanie odrôd domáceho a svetového sortimentu jahôd, popis ich znakov a príprava
podkladov pre systém GENOTYPDATA.

5. Dosiahnuté výsledky v roku 2001
Zemolez kamčatský 

V romto roku sme súčaný genofong pozostávajúci z dvoch semenáčov L. edulis, L. kamtschatica Gerda`
/ 25 a troch klonov LKL – 7, 20, a 35, hodnotili podľa priebehu fenologických fáz dynamiky rastu
kríkov a pri prvých dvoch semenáčoch aj na hmotnosť plodov a niektoré kvalitatívne znaky plodov.

Na jeseň sme z Klčova priniesli ďalších 24 klonov ( LKL – 2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 31, 33, 42,
48, 49, 52, 54, 58, 60, 66, 78, 96, 102 a 103). Sú to jednoročné vegetatívne namnožené rastliny,
vysadené v kontajneroch. Sú zazimované v parenisku a na jar 2002 budú vysadené v zbierke genofon-
dov.

V Klčove máme už dvojročné rastliny odrôd Nimfa, Sadruženstvo, Viola, Lebjoduška, Kamčadalka,
Fialka, Goluboje vereteno, Valchovaja, Tomička, Roksana, Pavlovskaja, Morena a Amfora, ktoré nám
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priviezla a darovala pri osobnej návšteve v roku 2000 pani profesorka Plechanovová z Petrohradu. Po
ich premnožení sa vysadia aj do genofondu v Nitre.

Sledovanie priebehu fenologických fáz v roku 2001

Fenologické fázy
Lonicera

edulis
Gerda/25        Klon       

   LKL-7
 Klon 

LKL-20
      Klon
    LKL-35

Začiatok pučania 2.2.2001 4.2.2001 7.2.2001 9.2.2001 9.2.2001
Tvorba kvetných pukov 20.2.2001 27.2.2001 2.3.2001 5.3.2001 5.3.2001
Plné kvitnutie 29.3.2001 3.4.2001 6.4.2001 9.4.2001 11.4.2001
Začiatok tvorby plodov 20.4.2001 24.4.2001 24.4.2001 24.4.2001 24.4.2001
Začiatok dozriev. plodov 7.5.2001 11.5.2001 7.5.2001 18.5.2001 15.5.2001
Zber plodov 24.5.2001 24.5.2001 31.5.2001 31.5.2001 31.5.2001
Ukončenie rastu 1.8.2001 3.8.2001 druhý rast 3.8.2001 3.8.2001
Opad listov 21.9.2001 21.9.2001 28.9.2001 28.9.2001 28.9.2001
Vegetačný pokoj 1.10.2001 1.10.2001 4.10.2001 4.10.2001 4.10.2001

Sledovanie dynamiky rastu kríkov a hmotnosti plodov
Biologický materiál Lonicera edulis a Lonicera kamtschatica Gerda / 25 sa dostal do siedmeho roku po
výsadbe a klony LKL – 7, 20 a 35 do štvrtého roku po výsadbe. Hodnotí sa päť kríkov v mesiacoch apríl
až júl. 

Biologický 
materiál

Základná výška
kríkov na jar

Konečná výška
kríkov na jeseň

Nárast fytomasy
(m-1)

Index rastu
(%)

Lonicera  edulis 0,52 0,59 0,07 13,46
Lonicera kamtschatica
Gerda  / 25

0,60 0,77 0,17 28,33

Klon   LKL-7 0,54 0,85 0,31 57,41
Klon   LKL-20 0,31 0,38 0,07 22,58
Klon   LKL-35 0,33 0,41 0,08 24,24

Z tabuľky dynamiky rastu kríkov vidieť, že Gerda / 25 v tomto ročníku rastie dynamickejšie o 10 cm
(index rastu 28,3 %) oproti Lonicera edulis s indexom rastu 13,5 %. Pri sledovaných klonoch sa znovu
potvrdil najvyšší prírastok pri LKL 7 (31 cm, čo zvýrazňuje aj index rastu 57,4 %). Ďalšie klony LKL
20 a 35 majú prírastky len 7 až 8 cm čo predstavuje index rastu 22,6 až 24,2 %.

Sledovanie hmotnosti plodov v roku 2001
Biologický
materiál

Dátum zberu Hmotnosť plodov
na kríku v dkg

Lonicera  edulis 24.5. 6,83
Lonicera kamtschatica Gerda  / 25 24.5. 4,56

Z ročného hodnotenia úrod vidieť, že L. edulis poskytol vyššiu hmotnosť plodov na jeden krík (6,83
dkg) ako L. K. Gerda / 25 ( 4,56 dkg).

Táto skutočnosť nám v tomto roku 2001 dovolila získané plody využiť na ďalšie kvalitatívne chemické
rozbory.

Vybrané kvalitatívne ukazovatele plodov zemolezu v %
Varianty SUŠINA REDUKUJÚCE

SACHARIDY
ORGANICKÉ

KYSELINY
LONICERA
KAMTSCHATICA
GERDA  / 25

14,42 4,30 3,84

LONICERA  EDULIS 16,92 5,50 3,52
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Jahody
V tomto roku sme sa zamerali na hodnotenie dvoch skupín jahôd. V prvej skupine bol súbor 22 odrôd,
ktoré boli vysadené na jeseň roku 2000 a boli problémy s ich uchovaním a premnožením. Druhú sku-
pinu tvorí súbor 9-tich odrôd, ktoré už vstúpili do rodivosti a tak sme pri nich mohli robiť celú škálu
pozorovaní, rozborov a iných činností.

Hodnotenie priebehu fenologických fáz deviatich odrôd jahôd v roku 2001

Pri hodnotení fenologických fáz v pestovateľskom roku 2001 vidieť variabilitu nástupu pri hodnotených
deviatich odrodách jahôd.

Vyrastanie nových lístkov zo srdiečok prezimovaných trsov začalo už 5. februára pri piatich odrodách a
12. februára  pri ostatných štyroch odrodách.

Tvorbu kvetných pukov sme zaznamenali v období od 14. do 17. apríla.

Začiatok kvitnutia po plné kvitnutie je v intervale od 18. apríla (Magura, Elsanta), do 2.mája (Andrea,
Senga Sengana).

Medzi začiatkom tvorby plodov 4. mája (Karmen) a začiatkom dozrievania 18. mája (Andrea), je ča-
sový interval 14 dní.

FENOFÁZY
Vyrastanie
nových líst-
kov zo sr-

diečka

Tvorba
kvetných

pukov

Začiatok
kvitnutia

Plné
kvitnutie

Tvorba plo-
dov

Začiatok
dozrievania

plodov

Konzumná
zrelosť plo-

dov

ANDREA
5.II.

MAGURA
14.IV.

MAGURA
18.IV

MAGURA
30.IV

KARMEN
4.V.

ANDREA
18.V.

MAGURA
1.VI

MAGURA
5.II

ELSANTA
14.IV.

ELSANTA
18.IV.

ELSANTA
30.IV.

INDUKA
4.V.

ELSANTA
18.V.

ELSANTA
1.VI.

ELSANTA
5.II.

GORELLA
14.IV.

GORELLA
18.IV.

GORELLA
30.IV.

GORELLA
4.V.

KARMEN
18.V.

KARMEN
1.VI.

GORELLA
5.II.

ANDREA
17.IV.

ANDREA
22.IV.

ZEFYR
30.IV.

MAGURA
7.V

INDUKA
18.V.

ANDREA
7.VI.

ZEFYR
5.II.

SENGA
SENGANA

17.IV.

ZEFYR
22.IV.

ANDREA
2.V.

ANDREA
7.V.

MAGURA
21.V.

SENGA
SENGANA

7.VI.
SENGA

SENGANA
12.II.

KARMEN
17.IV.

SENGA
SENGANA

22.IV.

SENGA
SENGANA

2.V.

ELSANTA
7.V.

SENGA
SENGANA

21.V.

INDUKA
7.VI.

KARMEN
5.II.

INDUKA
17.IV.

KARMEN
22.IV.

KARMEN
2.V.

SENGA
SENGANA

7.V.

GORELLA
21.V.

GORELLA
7.VI.

INDUKA
12.II

BOUNTY
17.IV.

INDUKA
22.IV

INDUKA
2.V

BOUNTY
7.V.

ZEFYR
21.V.

ZEFYR
7.VI.

BOUNTY
12.II.

ZEFYR
17.IV.

BOUNTY
22.IV.

BOUNTY
2.V.

ZEFYR
7.V.

BOUNTY
24.V.

BOUNTY
10.VI.

Konzumná zrelosť plodov má tri časové obdobia. Najskôr (1.júna) sú zrelé odrody Magura, Elsanta a
Karmen, ďalej nasledujú (7. júna) odrody Andrea, Senga Sengana, Induka, Gorella a Zefyr a končí ( 10.
júna) odrodou Bounty.

Popri v súčasnom období svetom uznávanej odrode Elsanta z nášho Slovenského šľachtenia veľmi
seriózne fenologické parametre dosahuje odroda Magura a Andrea a sú dokonca priaznivejšie aj pri
porovnaní s u nás štandardnou odrodou Senga Sengana. 



63

Štandardná odroda Senga Sengana sa podľa fenologických pozorovaní deviatich odrôd pohybuje
v strede v časovom intervale od 12. februára do 7. júna.

Hodnotenie obsahu kyseliny citrónovej a celkových cukrov  v plodoch jahôd za rok 2001

Najvyššie % obsahu kyseliny citrónovej majú odrody Andrea a Induka (0,88%), nasleduje odroda Zefyr
s 0,86 % hneď za ňou odroda Magura s 0,85 %. Potom nasledujú odrody Senga Sengana, Elsanta a
Bounty s 0,83 %, Karmen s 0,82 % a Gorella s 0,77 % kyseliny citrónovej.

Naše Slovenské odrody s obsahom 0,85 % Magura a 0,88 % Andrea sú na špici súčasne nami sledo-
vaných odrôd.

Odroda KYSELINA

CITRÓNOVÁ V %

CELKOVÉ CUKRY 

V %

ANDREA 0,88 7,4

INDUKA 0,88 10,2

ZEFYR 0,86 5,8

MAGURA 0,85 6,6

SENGA SENGANA 0,83 5,9

ELSANTA 0,83 6,4

BOUNTY 0,83 5,4

KARMEN 0,82 7,2

GORELLA 0,77 6,6

Ďalej sme pri tomto súbore odrôd sledovali obsah celkových cukrov v % ktoré spolu s kyselinou ci-
trónovou vytvárajú harmonickú alebo disharmonickú súčasť vnemových pocitov pri konzumácii plodov.
Najvyšší obsah cukrov sme zistili pri odrode Induka s 10,2 % a najnižší pri odrode Bounty 5,4 %.

Robili sme odber biologického materiálu ( listy, kvetné puky, kvety, zelené plody, dozreté plody) z 9-
tich už rodiacich odrôd pre spracovanie databázy a uloženie na  CD-ROM.

Pripravili sme nové sadenice ( po 20 ks )  z 31 odrôd pre výsadbu v novozakladajúcom sa repozitóriu pri
SPU v Nitre v priestoroch riadiaceho centra Záchrany a ochrany ohrozeného genofondu rastlín na
Slovensku.

6. Realizačné výstupy
a) Doteraz získané výsledky budú využité pri tvorbe učebných textov pre dištančné a ostatné formy

vzdelávania Drobné ovocie a Menej známe ovocné druhy.

b) Získané genofondy zemolezov a jahôd slúžia pre odbornú výučbu študentov všetkých foriem
výučby na SPU.

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
1. MATUŠKOVIČ, J., ŽIAKOVÁ, A.: Hodnotenie fenologických fáz vybraných druhov a klonov

zemolezu ( Lonicera ssp. Caeruleae). Poster, IX. Medzinárodná záhradnícka konferencia, Lednice
na Moravě, 2001, Zborník abstraktov, s.295, ISBN-80-7157-524-0.

2. MATUŠKOVIČ, J., MIKLA. J.: Štúdium databázy užšieho svetového sortimentu jahôd a obsah
kyseliny citrónovej v nich. Poster, IX. Medzinárodná záhradnícka konferencia, Lednice na Moravě,
2001, Zborník abstraktov, s.292, ISBN-80-7157-524-0.
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3. ŽIAKOVÁ, A., MATUŠKOVIČ, J.: Skúsenosti s pestovaním zemolezu v podmienkach Slovenska.
In: Informace pro zahradníctví, roč. V, 2001, č. 4, s. 13. ISSN-12-12-37-81.

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky:
Téma: Štúdium fenologických, morfologických a diferenciačných procesov zemolozu (Lonicera ssp.

Caeruleae Rehd.) 

Doktorand: Ing. Alena Žiaková

Pracovisko: KOVaV

Školiteľ: doc. Ing. Ján Matuškovič, PhD.

Téma: Získanie, uchovanie domáceho a svetového sortimentu jahôd, analýza plodov na organické ky-
seliny.

Doktorand: Ing. Jozef Mikla

Pracovisko: KOVaV

Školiteľ: doc. Ing. Ján Matuškovič, PhD.

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
Téma: Vplyv netkanej textílie na dynamiku rastu nadzemnej hmoty a úrody zemolezu kamčatského

Diplomant: Roman MIČIAN

Téma: Vplyv netkanej textílie na dynamiku rastu Lonicera Edulis

Diplomant: Peter BENČAT

Téma Vplyv netkanej textílie na dynamiku rastu Lonicera kamtschatica Gerda/25

Diplomant: Nina SCHANEROVÁ

Téma: Hodnotenie vybranej kolekcie jahôd na nutričné hodnoty plodov

Diplomant: Miroslav ČULÁK

Téma: Hodnotenie vybranej kolekcie jahôd na hygienickú čistotu plodov

Diplomant: Katarína LOJDOVÁ

10. Domáca a zahraničná spolupráca

10.1 V rámci Slovenska spolupracujeme
a) HERBATON, s.r.o. Klčov - spoločné získavanie biologického materiálu do zbierok zemolezu

a jahôd 

b) PLANTEX, s.ro. Veselé pri Piešťanoch - pomoc pri získavaní sortimentu jahôd

10.2 Medzinárodná spolupráca:
a) Ústav šlechtení a množení zahradnických rostlin MZLU v Brne, Záhradnicka fakulta v Lednici na

Moravě, Česká republika - získavanie nových genetických zdrojov zemolezu 
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b) VIR, St. Peterburg, Rusko - získavanie nových genetických zdrojov zemolezu a jahôd

10.3 Prijatie zahraničných hostí: 
doc.Ing.Vojtěch Řezníček,CSc., MZLU Brno, Česká republika - 2 dni, účasť na koordinačnej rade,
uskutočnenej v dňoch 10. až 11. júla 2001 v Nitre a v Klčove – išlo o prehliadku biologických zdrojov
zemolezu ich zhodnotenie a možnosti ich premnoženia do zbierok v Nitre a Brne.

11. Súhrn
V súčasnom období je práca na genofonde drobného ovocia zameraná na dva ovocné druhy, a to na
jahody a zemolez kamčatský. Pri jahodách je to súbor 29 odrôd svetového a dvoch odrôd Slovenských.
Ich hodnotenie pribieha cez fenologické pozorovania a hodnotenie niektorých obsahových látok
v plodoch. Súčasne sa pripravujú informácie o každej odrode ( listy, kvetné puky, kvety, zelené plody,
dozreté plody) do databázy na CD- ROM. Genofond zemolezov pozostáva z 29 subjektov, ktoré sú
rôzne staré od dvoch rokov (24 klonov) trojročné sú 3 klony a sedemročné sú 2 semenáče, ktoré už
prinášajú aj úrodu. Hodnotíme ich cez fenológiu, dynamiku rastu kríkov, hmotnosť plodov a niektoré
obsahové látky v plodoch. Doteraz získané skúsenosti boli v roku 2001 prezentované na IX.
Medzinárodnej záhradníckej konferencii v  Lednice na Moravě. Na túto vecnú etapu sú napojení dvaja
doktorandi a , piati diplomanti. Existuje veľmi dobrá spolupráca v rámci Slovenska ale aj so zahraničím
( Česká republika a Rusko). Z realizačných výstupov je v súčasnosti možné doterajšie výsledky využiť
pri tvorbe učebných textov pre dištančné a ostatné formy vzdelávanie a získané genofondy už slúžia pre
odbornú výučbu študentov všetkých foriem výučby na SPU.

12. Klúčové slová: Zemolez kamčatský, jedlé formy, jahody, svetový sortiment

Čerpanie finančného rozpočtu

VE – 12 Genofond drobného ovocia
Pridelené finančné prostriedky, potvrdené dňa 24. mája 2001 pod č.j. GF 43-01 predstavovali 10. 000,-
Sk.

Čerpanie:

Cestovné ............................................................................................ 4.201,80 Sk

Nákup agrochemikálií ....................................................................... 5.266,00 Sk

Nákup filmov a zhotovenie fotografií ...............................................    754,30 Sk

      Spolu: 10.222,10 Sk


