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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 14

Genofond gaštana jedlého

RNDr. Milan Bolvanský, CSc. a kol.

Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín v Nitre, Akademická 2

Abstract
On chestnut experimental plot in Arborétum Mlyňany it has been carried out a study on variability and
production value of 262 seedlings from 37 progenies derived from both open pollination and controlled
intraspecific Castanea sativa x C. sativa and interspecific Castanea sativa x Castanea crenata crosses
performed in 1981 and 1982. High variability in all studied morphological characteristics of vegetative
and reproductive organs and phenological characteristics was observed among progenies and within
progenies. Multivariate analysis of 18 morphological characteristics in 118 trees from 25 progenies has
detected a distinct dissimilarity of the group of interspecific hybrids. Following the results of the study
on chestnut in our condition a new descriptor list for chestnut genetic resources has been developed.
Descriptors included in the present descriptor lists (UPOV, FAO, JICA) have been modified and new
four descriptors for fruits have been added. In hetero-vegetative propagation (grafting) of chestnut, a
positive effect of the higher ambient temperature (cca 30 oC) and higher humidity (cca 80o), higher
vitality and hybrid origin of both stock and scion on establishment of grafts were observed. In 1998 first
repository of chestnut in Slovakia was established at the locality Príbelce using various chestnut types
valuable from both genetical and cultivation points of view. In 2001 the first evaluation of fertility of
240 accessions in the repository was carried out. In total 15 % of seedlings and 37,3 % of grafts have
yielded.

3. Riešiteľský kolektív: RNDr. Milan Bolvanský, CSc., Ing. Gabriela Juhásová, CSc, Ing. Ľubomír
Mendel – Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín Nitra, Ing. Marián Miko, CSc, Ing.
Štefan Hajdú - KGŠR AF SPU v Nitre

4. Ciele vecnej etapy
a) Štúdium domáceho genofondu gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) a jeho obohatenie

o cudzokrajnú zárodočnú plazmu iných druhov gaštana 

b) Sústredenie produkčne a geneticky cenných domácich ekotypov gaštana a domácich
medzidruhových hybridov v ex situ kolekciách

c) Nájdenie najefektívnejších metód vegetatívneho množenia a ochrany gaštana proti chorobám
v našich podmienkach

5. Dosiahnuté výsledky  

5.1 Vyhodnotenie semenných potomstiev z vybraných ekotypov gaštana
Na experimentálnej ploche v Arboréte Mlyňany sa vyhodnotila variabilita 262 genotypov z 37
semenných potomstiev, pochádzajúcich z voľného a kontrolovaného vnútrodruhového opelenia
Castanea sativa x C. sativa a medzidruhového opelenia Castanea sativa x Castanea crenata.
uskutočneného v rokoch 1981 a 1982. Ako materské jedince boli použité domáce ekotypy C. sativa ako
otcovské 5 domácich ekotypov C. sativa, 1 zahraničná odroda C. sativa a 1 zahraničná odroda C.
crenata. 

Hodnotenie morfologických znakov vegetatívnych a reprodukčných orgánov a fenologických znakov
potomstiev analýzou variancie poukázalo na vysokú variabilitu všetkých sledovaných znakov medzi
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potomstvami a medzi jednotlivými genotypmi v rámci potomstiev. Multivariačnou a zhlukovou
analýzou 118 genotypov 25 potomstiev sa ukázalo, že zhluky - skupiny genotypov vytvárané pomocou
tejto metódy nie sú vždy zhodné s prirodzenými skupinami – potomstvami. Jednoznačne však boli do
spoločného zhluku odseparované genotypy patriace k medzidruhovým hybridom, ktoré sa odlišujú od
ostatných genotypov vo väčšine hodnotených znakov. Vytvorené zhluky boli najlepšie charakterizované
nasledovnými znakmi: dĺžka tyčiniek a jahniad, dĺžka výhonkov, veľkosť listu, pomer dĺžky a šírky listu,
dĺžka stopky, dĺžka ostňov na čiaškach, hmotnosť plodov, podiel plodov s výbežkami osemenia a stupeň
prenikania výbežkov osemenia do jadra.

Na základe hodnotenia vybraných znakov dôležitých z hľadiska produkcie plodov (znaky plodov,
termín dozrievania plodov habitus stromu) boli vybrané jedince, ktoré sa najviac približovali ku
kritériám pre ideotyp gaštana ako ovocnej dreviny. Výberové kritériá museli byť stanovené v našom
prípade menej rigorózne nakoľko jedinec, ktorý by v každom prioritne sledovanom znaku (hmotnosť
plodu, počet semien v plode, počet a dĺžka výbežkov osemenia do jadra) vykazoval najlepšie parametre
podľa medzinárodných kritérií fakticky nejestvoval. Komparatívnou analýzou bolo nakoniec vybraných
15 jedincov s priemerne veľkými plodmi (6 – 8 g) ale s relatívne dobrými parametrami kvality jadra.
Všetky jedince zo stredne veľkými a veľkými plodmi (8-11g) mali totiž nízku kvalitu jadra (vysoký
počet výbežkov osemenia a stredne dlhé až dlhé výbežky osemenia). Medzi vyselektovanými jedincami
bolo 5 medzidruhových hybridov, 8 vnútrodruhových hybridov a 2 jedince z voľného opelenia (tabuľka
1). Hoci pri medzidruhových hybridoch bolo vysoké kolísanie hmotnosti plodov medzi rokmi, oproti
ostatným jedincom z výberu mali lepšie parametre kvality jadra plodu (malý počet alebo žiadne
výbežky osemenia). 

Zisťovanie korelačných závislostí medzi najdôležitejšími charakteristikami plodov ukázalo, že
najtesnejšia je závislosť medzi hmotnosťou a šírkou plodov (tabuľka 2). V prípade potreby (analýza
nadmieru vysušených plodov) je možné šírku plodov použiť ako kritérium pre veľkosť plodov a
s vysokou mierou presnosti je možné podľa nej odhadnúť hmotnosť plodov. Nie veľmi priaznivá je
stredne silná korelácia medzi hmotnosťou a počtom sept (výbežkov osemenia) čo poukazuje, že
v našich podmienkach je ťažko nájsť pri veľkých plodoch málo výbežkov osemenia.

Tabuľka 1: Niektoré charakteristiky genotypov vybraných zo semenných potomstiev
Genotypy d Hmot. Dĺžka

sept
Počet

semien
Počet
sept Š/V Dozr Habitus

(g) (g) (mm)
A1 VO/20 1,85 7,39 2,25 1,00 0,63 1,21 5 7
A1 x CREN/1 1,00 6,39 2,75 1,00 0,57 1,04 1 7
A1 x CREN/5 2,84 6,12 3,19 1,00 0,67 0,98 1 5
TV21 x CREN/6 3,30 6,61 3,37 1,03 0,23 1,08 5 5
TV21 x CREN/7 6,00 7,65 3,03 1,00 0,51 1,08 5 5
TV21x CREN/13 3,40 7,64 3,16 1,17 0,32 1,04 3 7
TV26 x PL14/3 0,90 6,59 3,87 1,02 1,32 1,11 5 5
TV26x PL14/8 1,20 6,68 3,71 1,00 1,96 1,18 7 5
TV26 x PL14/15 1,35 7,45 4,22 1,06 0,96 1,04 5 7
TV26 x PL14/24 1,18 6,95 3,31 1,01 1,96 1,12 7 7
TV26 x PL14/34 0,46 6,75 3,67 1,00 2,07 1,14 7 7
TV26 x PL25/9 1,74 7,04 4,20 1,03 1,70 1,14 7 7
TV21 x PL25/3 2,07 7,76 4,39 1,00 1,68 1,01 5 5
TV21 x PL25/14 0,84 7,76 4,75 1,00 1,85 1,09 5 5
TV21 x PL18/24 1,40 7,87 3,00 1,00 0,20 1,00 5 5

Legenda:

d - rozdiel v hmotnosti plodov medzi rokmi, Hmot. – priemerná hmotnosť plodu, Š/V - šírka/výška
plodu, Dozr. - termín dozrievania plodov, (1-veľmi skoro, 3-skoro, 5-stredne, 7-neskoro), Habitus - tvar
koruny stromu (5 - polovzpriamený, 7 - rozložitý)
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Tabuľka 2.  Korelačné koeficienty medzi niektorými charakteristikami plodov
Výška Šírka Š/V Hrúbka Dĺžka 

jazvy
Šírka 
jazvy

Počet
semien

Počet
sept

Hmotnosť 0,86 0,91 0,36 0,85 0,55 0,48 -0,10 0,45
Výška 0,82 0,01 0,68 0,47 0,41 -0,23 0,40
Šírka 0,58 0,71 0,51 0,40 -0,11 0,49
Šírka/Výška 0,27 0,22 0,13 0,13 0,28
Hrúbka 0,46 0,49 -0,06 0,42
Dľžka jazvy 0,31 0,02 0,18
Šírka jazvy -0,03 0,20
Počet semien -0,20
Počet sept

Kurzívou napísané hodnoty sú štatisticky nepreukazné. Ostatné hodnoty sú štatisticky vysoko
preukazné.

5.2 Zostavenie nového klasifikátora pre genetické zdroje gaštana na Slovensku
Nový klasifikátor vznikol úpravou a inováciou zahraničných klasifikátorov najmä klasifikátora UPOV
pre odrody gaštana a jeho hybridov a japonského klasifikátora pre hodnotenei genetických zdrojov
gaštana a je určený pre popis a rozlišovanie foriem, resp. genotypov - jedincov gaštana jedlého
vyznačujúcich sa určitými dedične podmienenými znakmi odlišujúcimi ich od ostatných jedincov druhu.

Klasifikátor pozostáva z 32 morfologických a fenologických znakov. Zahŕňa 10 znakov hodnotiacich
celú rastlinu, 2 znaky pre výhonky, 3 znaky pre listy, 2 znaky pre kvety, 10 znakov pre plody a 5 znakov
na hodnotenie čiašok. Z uvedeného počtu znakov – deskriptorov boli pri štyroch upravené názvy a
zvýšil sa pri nich počet kategórií. Znak embryónia sa zmenil na podiel viacsemenných plodov. znak
prenikanie osemenia do jadra na podiel plodov s výbežkami osemenia a pri znaku veľkosť plodov boli
použité miernejšie kritériá pri vytváraní kategórií ako pri zahraničných klasifikátoroch. Plody, ktoré u
nás popisujeme ako veľké sú v oblastiach intenzívneho pestovania gaštana iba priemerné až stredne
malé. Počet kategórií pri všetkých znakoch bol rozšírený na 5.

Zaviedli sa 4 nové znaky, ktoré sa nevyskytovali v zahraničných klasifikátoroch a to podiel plodov s
tromi a viac semenami, priemerný počet výbežkov osemenia na plod, priemerná dĺžka výbežkov
osemenia a index prenikania osemenia do jadra.

5.3 Heterovegetatívne množenie vybraných genotypov gaštana 

a) Dopestovanie podpníkov a vrúbľovanie na prechodnom mieste (v skleníku, škôlke)
Koncom apríla a začiatkom mája v rokoch 1998, 1999 a 2000 bolo vo vegetačnej klietke KGŠR SPU a
v škôlke Botanickej záhrady SPU v Nitre vysadených postupne cca 350, 200 a 300 plodov
pochádzajúcich z vnútrodruhových (Castanea sativa x Castanea sativa) a medzidruhových hybridov
(Castanea sativa x Castanea crenata) gaštana rastúcich na TVP v Arboréte Mlyňany. Od roku 1999 sa
sadili iba naklíčené plody pričom sa vrchol primárneho koreňa zaštipoval. Tento spôsob sadenia
používajú pestovatelia gaštanových výpestkov v Taliansku. V roku 2000 bola väčšia časť plodov (cca
200 ks) jednotlivo zasadená do kvetináčov z umelej hmoty za účelom dopestovania podpníkov na
vrúbľovanie v skleníkových podmienkach.

V troch rôznych termínoch, od konca apríla do polovice mája roku 2000 bolo vo vegetačnej klietke
KGŠR SPU a v škôlke Botanickej záhrady SPU v Nitre navrúbľovaných cca 200 jedno- až dvojročných
semenáčov pochádzajúcich z plodov vnútrodruhových a medzidruhových hybridov. Vrúbľovanie sa robilo
vrúbľami z vybraných starých jedincov z Príbeliec, Plachtiniec, Tlstého Vrchu a mladých jedincov z TVP
v Arboréte Mlyňany. Ujatosť vrúbľov zaštepených koncom apríla a začiatkom mája bola necelých 20 % a
z 35 vrúbľov založených v polovici mája sa neujal žiadny.
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Koncom februára 2001 bolo 60 jednoročných podpníkov – semenáčov pochádzajúcich z 5
medzidruhových (Castanea sativa x C.crenata) a 2 vnútrodruhových hybridov (C.sativa x C.sativa)
prenesených do skleníka kde sa nechali narašiť až do štádia nových 5 – 10 cm výhonkov. Semenáče boli
potom zaštepené sčasti vrúbľami z materských stromov (tri medzidruhové a dva medzidruhové hybridy)
a sčasti vrúbľami zo starých jedincov z lokalít Príbelce a Stredné Plachtince metódou spájkovania
jednoduchého a s protijazýčkom. Ujatosť vrúbľov mesiac po vrúbľovaní kolísala od štádia naliatych
púčikov až po 18 cm dlhé výhonky. Najlepšia ujatosť s najdlhšími novými výhonkami bola pri vrúbľoch
z jedinca DP 8 (Príbelce) a to nezávisle od podpníkov. Pri každom druhu vrúbľa kolísala ujatosť
v závislosti od hrúbky vrúbľa aj podpníka. Hrubšie – vitálnejšie vrúble na hrubších – vitálnejších
podpníkoch mali najlepšiu ujatosť nezávisle na pôvode. Optimálna hrúbka vrúbľov v pokuse sa ukázala
5 - 7mm (približne hrúbka ceruzky). Neprijali sa iba tri vrúble (5 %). Po prenesení vrúbľovancov na
otvorenú plochu, do škôlky, koncom mája, dva mesiace po vrúbľovaní, však 6 ujatých vrúbľov uhynulo
v priebehu ďalších dvoch mesiacov hoci bolo zabezpečené clonenie. Konečná úspešnosť vrúbľovania
v skleníku bola 85 %.

b) Vrúbľovanie na voľnej ploche (repozitórium Príbelce)
Koncom apríla 1999 sa uskutočnilo prvé vrúbľovanie trojročných semenáčov vybranými genotypmi
z vnútrodruhových a medzidruhových hybridov ako aj z ekotypov gaštana jedlého. Zo
128 navrúbľovaných jedincov (vrúble zo 48 genotypov v dvoch až troch opakovaniach) bolo koncom
mája ujatých 90 (70,3 %) no koncom júla už iba 59 (46,1 %). Najlepšia ujatosť bola zaznamenaná na
podpníkoch pochádzajúcich z medzidruhových hybridov (C.sativa x C.crenata ) a v prípadoch keď
podpník (semenáč) a vrúbeľ pochádzali z toho istého stromu. Koncom júla a koncom augusta bolo
robené očkovanie jedincov, ktoré odvrhli vrúble ako aj ďalších semenáčov dosiaľ neštepených. Celkove
bolo zaočkovaných 60 jedincov očkami z 28 genotypov vo dvoch až troch opakovaniach. Ujalo sa len
niekoľko očiek, ktoré však do konca roka resp. v priebehu zimy vyhynuli.

Začiatkom mája 2000 sa navrúbľovalo 70 štvor-ročných semenáčov pochádzajúcich jednak
z medzidruhových hybridov ako aj vybraných starých jedincov z rôznych lokalít, z ktorých boli použité
aj vrúble. Vrúble boli zobraté z 20 jedincov (genotypov) z lokalít Dolné Príbelce, Horné Príbelce,
Stredné Plachtince, Krupina a Tlstý Vrch a boli použité v troch až štyroch opakovaniach. Dva mesiace
po vrúbľovaní bolo ujatých 30 vrúbľov zo 16 genotypov, čo predstavuje 43,5 % ujatosť. Najlepšia
ujatosť bola pozorovaná pri vrúbľoch z Dolných Príbeliec a Stredných Plachtiniec. Napriek
nepriaznivému počasiu v období po vrúbľovaní (nadmerné teploty a najmä sucho) bola ujatosť približne
rovnaká ako v minulom roku. Do konca vegetačného obdobia však polovica ujatých vrúbľov odumrela
a ujatosť sa znížila na cca 20 %.

Zo 40 vrúbľovaní uskutočnených začiatkom mája 2001 v repozitóriu Príbelce bolo po mesiaci ujatých
20 no počas vegetačného obdobia uhynulo 10 vrúbľov takže výsledná ujatosť bola 25 %. Podobne ako
v minulých rokoch negatívnu úlohu pri ujímaní zohrali meteorologické podmienky (vysoké teploty,
nízka vzdušná a pôdna vlhkosť).

c) Závery z doterajších výsledkov vrúbľovania gaštana jedlého a jeho hybridov
a) Úspešnosť vrúbľovania je výrazne vyššia v skleníkových podmienkach v porovnaní s vrúbľovaním

na voľnej ploche (až 4-krát). Po prenesení vrúbľovancov na voľnú plochu je však určité riziko ich
úhynu v dôsledku náhlej zmeny vonkajšej teploty a vlhkosti.

b) Pri vrúbľovaní na voľnej ploche je najvýhodnejší termín druhá polovica apríla vo fenologickej fáze
rozvíjania púčikov

c) Na ujatosť vrúbľov pozitívne vplýva vitalita vrúbľa aj podpníka. Najvýhodnejšia hrúbka vrúbľa a
zároveň minimálna hrúbka podpníka je 5-7 mm. Hrubší a vyšší podpník pozitívne ovplyvňuje
ujatosť vrúbľov.

d) Lepšie výsledky sa dosiahli pri použití hybridných podpníkov (semenáče z hybridov Castanea sativa
x C.crenata) a vrúbľov z týchto hybridov
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5.4 Vyhodnotenie vitality a plodnosti jedincov gaštana v repozitóriu Príbelce
Zo 263 sadeníc gaštana vysadených v repozitóriu Príbelce na jar roku 1988 sa neujalo cca 20 jedincov
(7,6 %). Tieto boli na jar 1999 nahradené trojročnými semenáčmi a čiastočne vrúbľovancami rovnakých
alebo rôznych genotypov.

V roku 2001 bolo zaznamenaný úhyn 26 jedincov (10,6 %) no pri 6 z nich boli už nové výhonky
z koreňového krčku. Do tohto počtu boli zahrnuté aj vyhynuté jedince z minulých dvoch rokov
nenahradené novými. Väčší úhyn (17,6 %) bol zaznamenaný na hornej časti plochy, s menej kvalitnou,
kamenistou pôdou. V dolnej vlhšej časti s lepšou pôdou bol úhyn len 8,2 %, včítane tých čo rašili od
koreňového krčku. V tejto časti plochy boli však niektoré jedince (10 – 15) v roku 2001 značne
poškodené zverou (srncami - olupovanie parohov) čo z veľkou pravdepodobnosťou spôsobí ich
uhynutie v budúcom roku. V dolnej časti kde je 3 štvrtiny všetkých jedincov sú tieto vitálnejšie a sú tu
aj všetky plodiace zaznamenané na ploche s výnimkou jedného. Výskyt plodiacich jedincov v tejto časti
súvisí s hybridným pôvodom semenáčov a vrúbľovancov. Podiel rodiacich semenáčov bol síce 2,5-krát
nižší no mali väčšiu úrodu čiašok. Čiašky boli väčšinou sterilné takže úroda plodov bola nižšia ako pri
vrúbľovancoch (tabuľka 3). Plody sa získali zo iba semenáčov a vrúbľovancov hybridného pôvodu. Z
21 vrúbľovancov sa zozbieralo celkove 416 plodov (2 až 61 plodov na jedinca) s priemernou
hmotnosťou plodov 5,56g (od 2,47 do 11,57 g). Fertilita jedincov vyjadrená podielom plných plodov v
čiaškach kolísala od 6,06 do 73,33 %. Priemerná hodnota 31,68 % ukazuje na nízku fertilitu. Pri 6
sledovaných semenáčoch bola fertilita ešte nižšia (20,91 %). Nižšia bola aj hmotnosť plodov (3,03 g).
Podrobnejšie údaje rodivosti sledovaných jedincov sú v tabuľke 4.

5.5 Introdukcia cudzokrajnej zárodočnej plazmy gaštana
V priebehu októbra roku 2000 boli z troch rôznych krajín Európy, Talianska, Slovinska a Portugalska
dovezené plody zo 7 odrôd marónov a 5 ekotypov gaštana. Plody boli zastratifikované pri teplote 2-3 oC
v chladiarenskej miestnosti po dobu necelých 6 mesiacov. Podiel klíčiacich plodov pred sadením pri
marónoch dovezených z Talianska a Portugalska kolísal od 34 % pri odrode Duanzha po 94,1 % pri
odrode Longal. V kultivačnej klietke sa vysadilo celkove 335 naklíčených plodov, z ktorých sa
dopestovalo 331 semenáčov, čiže vzchádzavosť bola 66,4 %. Najvyššie semenáče boli pri maróne
Marsol (cca 80cm), najnižšie pri ekotype z lokality Močilno v Slovinsku (cca 15 cm). Podrobnejšie
údaje o počte stratifikovaných, naklíčených, nenaklíčených plodov a počte dopestovaných semenáčoch
sú v tabuľke 5

Tabuľka 3: Rodivosť a vitalita semenáčov a vrúbľovancov v repozitóriu Príbelce v roku 2001
SemenáčeČasť

plochy neplodiace plodiace Spolu
žijúce

 % plodiacich Čiašky Vyhynuté
jedince

%

horná 40 1 41  2,4 6
dolná 90 22 112 19,6 561
Spolu 130 23 153 15,0 567

Vrúbľovance
horná 20 0 20 0 0
dolná 22 25 47 53,2 475
Spolu 42 25 67 37,3 475

Jedince spolu
horná 60 1 61 1,6 13 17,6
dolná 112 47 159 29,6 7 + 6   8,2

Spolu 172 48 220 21,8 20 + 6 10,6
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Tabuľka 4: Údaje o fertilite a plodnosti jedincov gaštana (5-ročných semenáčov a 3-
ročných vrúbľovancov) v repozitóriu Príbelce

Podiel plných Priemerná
Genotyp Klon Počet čiašok Počet plodov plodov hmotnosť

(%) (g)
Vrúbľovance:
A 1 x sativa/ 1 1 85 61 23,92 3,31
A 1 x sativa/ 2 1 5 2 13,33 5,05
A 1 x sativa/ 3 1 5 7 46,67 7,27
A 1 x sativa/ 7 1 41 33 26,83 3,42
A 1 x crenata/ 1 1 40 29 24,17 7,79
A 1 x crenata/ 2 1

2
10
7

7
5

23,33
23,81

5,56
2,7

A 1 x crenata/ 3 1 35 10  9,52 3,87
A 1 x crenata/ 5 1

2
31
52

25
31

26,88
19,87

6,72
4,17

TV 21 x sativa/ 1 1
2

15
21

30
26

66,67
41,27

4,19
5,11

TV 21 x crenata/ 1 1 14 8 19,05 6,85
TV 21 x crenata/ 3 1 7 11 52,38 6,74
TV 21 x crenata/ 4 1 45 16 11,85 7,42
TV 21 x crenata/ 6 1

2
5
22

11
4

73,33
  6,06

6,43
7,85

TV 21 x crenata/ 9 1
2

13
36

13
51

33,33
47,22

3,92
2,47

TV 21 x crenata/ 13 1 37 10   9,01      11,57
TV 21 x crenata/ 15 1 13 26 66,67 4,38
Spolu 539 416 31.68 5,56
Semenáče:
A 1 x sativa/ 1 13 17 43,59 5,11
A 1 x crenata/ 5 23 11 15,94 2,66
TV 21 x crenata/ 4 25 24 32,00 1,91
TV 21 x crenata/ 9 34 15 14,71 2,33
TV 21 x crenata/ 11 39 3 2,56 2,76
TV 21 x crenata/ 13 6 3 16,67 3,43
Spolu 140 73 20.91 3,03
Genotypy spolu 679 489 29.28 4,46
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Tabuľka 5: Úspešnosť dopestovania semenáčikov z plodov zahraničných odrôd a ekotypov gaštana v roku 2001

Odroda/ ekotyp Pôvod Plody Semenáče
stratifikované naklíčené % nenaklíčené pokazené dopestované %

Marigoule veľké pl. Francúzsko 25 17 68,0 4 4 17 68,0
Marigoule – malé pl. Francúzsko 49 34 69,4 9 6 30 61,2
Marsol Francúzsko 31 28 90,3 3 0 28 90,3
Précoce Migoule Francúzsko 16 7 43,8 5 4 5 31,2
Marroni di Maradi Taliansko 28 14 50,0 12 2 13 46,4
Colosal USA 28 15 53,6 8 5 15 53,6
Duanzha Japonsko 47 16 34,0 21 10 16 34,0
Longal Portugalsko 34 32 94,1 0 2 32 94,1
Spolu maróny 255 163 63,9 59 33 156 61,2
Marón z Vitovlje Slovinsko 39 36 92,3 3 0 36 92,3
Ekotyp z Haloze Slovinsko 35 30 85,7 5 0 30 85,7
Ekotyp z Jelovice Slovinsko 57 54 94,7 3 0 45 78,9
Ekotyp z Močilno Slovinsko 35 30 85,7 5 0 12 34,3
Castanea mollissima z Dolenje Slovinsko 32 22 68,8 10 0 22 68,8
Spolu Slovinské gaštany 198 172 86,9 26 33 145 73,2
Spolu plody 453 335 74,0 85 33 301 66,4
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5.6 Výsledky zhodnotenia zdravotného stavu gaštana jedlého na lokalite Dolné Príbelce 
V roku 1999 bolo na piatich mladých jedincoch v repozitóriu Príbelce a na dvoch starých stromoch
gaštana v jeho blízkosti zaznamenané usychanie konárov v dôsledku infekcie hubou Cryphonectria
parasitica (Murr.) Barr,  ktorá spôsobuje rakovinu kôry gaštana jedlého. Jedná o vysoko virulentnú
hubu, ktorá spôsobuje usychanie celých porastov gaštana jedlého. V roku 2001 sa na jednom so
spomínaných dvoch napadnutých jedincov detekoval výskyt hypovirulentného kmeňa tejto huby čo je
priaznivý jav nakoľko v tomto prípade sa rakovinové rany môžu zahojiť a napadnutý strom prežije. Na
druhej strane zdravotný stav jedincov v repozitóriu môže byť negatívne ovplyvnený výskytom vysoko
virulentných kmeňov Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr, v neďalekých lokalitách Stredné a Horné
Príbelce.

Okrem spomínanej rakoviny kôry sa v repozitóriu Príbelce a jeho blízkosti vyskytujú aj menej
nebezpečné hubové choroby. Na mladých jedincoch bolo zaznamenané poškodenie listov
nižšieho stupňa spôsobené parazitickou hubou Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schroet. a
jej konídiovým štádiom Cylindrosporium castaneae (Lév.) Krenner a Phyllosticta maculiformis
Desm. Na konároch starých stromov v okolí repozitória sa vyskytujú huby  Valsa intermedia
Desm. a jej konídiové štádium Cytospora intermedia Sacc., Melanconis modonia Tul., Diplodia
cstaneae Desm., Phomopsis castaneae Woronich, ktoré spôsobujú usychanie konárov a
miestne nekrózy na konároch a na kmeni.

6. Realizačné výstupy
V roku 1998 bolo založené prvé repozitórium gaštana jedlého v Príbelciach v spolupráci s tamojším
Roľníckym družstvom, terajším podnikom Agrodružstvo s.r.o. Na ploche 2,7 ha bolo vysadených 263
dvojročných semenáčikov pochádzajúcich prevažne z medzidruhových hybridov C. sativa x C. crenata
nachádzajúcich sa na TVP v Arboréte Mlyňany. 

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach a v odbornej tlači

a) domáce vedecké podujatia
Bolvanský M.: Súčasný stav a perspektívy šľachtenia gaštana u nás a vo svete. In: Dreviny vo verejnej
zeleni: Zborník referátov a príspevkov medzinárodnej konferencie 24 -25. apríl, Nitra: Ústav ekológie
lesa SAV, 2001. s. 46-51.

b) medzinárodné vedecké podujatia

Bolvanský M., Mendel Ľ.: New descriptor list for chestnut genetic resources: proposal. In: Abstracts
Workshop and annual meeting of COST action G4 on Genetic resources and silviculture of chestnut. 29.
Sept.-2. Oct. 1999, Nitra, 17-19.

Kormuťák A., Bolvanský M., Tokár F.: Isoensyme polymorphism in two populations of chestnut in
Slovakia. In: Abstracts Workshop and annual meeting of COST action G4 on Genetic resources and
silviculture of chestnut. 29. Sept.-2. Oct. 1999, Nitra, 13 – 14

Tokár F., Bolvanský M., Perháčová Z.: Growth, wood production and fruiting in half-sib progenies of
European chestnut. In:Abstracts Workshop and annual meeting of COST action G4 on  Genetic
resources and silviculture of chestnut. 29. Sept.-2. Oct. 1999, Nitra, 51 - 52

Bolvanský M., Mendel Ľ.: Variabilty and grouping of chestnut genotypes derived from open and
controlled pollination. Phenological and morphological characteristics. In: Abstracts – COST action G4
Multidisciplinary Chestnut Research. October 18-22, 2000, Vila Real, Portugal,. 44-45.
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Tokár F., Bolvanský M.: Growth and timber production characteristics of 35 year old progenies derived
from the selected old trees of Castanea sativa MILL.. In: Abstracts – COST action G4 Multidisciplinary
Chestnut Research. October 18-22, 2000, Vila Real, portugal,  54-55.

Juhásová G., Kamenická A.: Microscopical fungal parasites on chestnut. In: Abstracts COST action G4
Multidisciplinary Chestnut Research 4.- 6.5.2000 Greece, Thessaloniki, 2000, p. 80-81.

Juhásová G., Bernadovičová S.: Results of control against microscopic fungi damaging chestnut trees.
In: Zborník zo 46. Vedeckých dní ochrany rastlín, Budapešť 22.-23.2.2000, s. 170 (poster)

Bolvanský M.: Morphometric study of European chestnut in a selected area of the Slovak Republic.
COST – G4 Multidisciplinary Chestnut Research – Final Meeting: Program and Abstracts, 23. - 27. 5.
2001, Monte Verità, Ascona, Switzerland, 2001. p.29.

Bolvanský M., Mendel Ľ.: Guidelines for evaluation of genetic resources of European chestnut. COST –
G4 Multidisciplinary Chestnut Research – Final Meeting: Program and Abstracts, 23. - 27. 5. 2001,
Monte Verità, Ascona, Switzerland, 2001. p. 72.

c) vedecké časopisy – zahraničné
Bolvanský M., Mendel Ľ.: Results of the first controlled crosses in European chestnut in the Slovak
Republic. Acta Horticulturae, 494, Proc. 2nd Int. Symp. on Chestnut, 1999,  309-316.

Bolvanský M., Mendel  Ľ.:  Inheritance of some fruit and flower characteristics in full-sib progenies of
chestnut. Acta Horticulturae, 494, Proc. 2nd Int. Symp. On Chestnut,1999

d) periodiká - domáce
Bolvanský M., Mendel  Ľ.: Nový klasifikátor gaštana jedlého – New descriptor list of European
Chestnut. In: Genetické zdroje rastlín – Plant Genetic Resources 1998, ročenka – annual report, 1999,
111 – 112

Mendel Ľ., Bolvanský M.: Evaluation of progenies of European chestnut (Castanea sativa Mill.) by
discriminant analysis. In: Plant Genetic Resources 1999, annual report, Slovak Agricultural University
in Nitra, 2000, p. 26-28 

Bolvanský M.: Seasonal variation in quantitative traits of fruits in chestnut progenies of different origin.
In: Folia oecologica, 2001, vol. 28, No.1-2, p. 33-42.

e) vysokoškolské učebné texty

Bolvanský M., Ostrolucká M.G.: Uchovanie genofondu rastlín peľom. Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Edícia Ochrana biodiverzity, 1999, 47

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky
Názov doktorandskej dizertačnej práce: „Hospodárska cennosť jedincov semenných potomstiev gaštana
jedlého (Castanea sativa Mill.)“, doktorand Ing . Ľubomír Mendel, Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka
biológie drevín Nitra, školiteľ Doc. Ing. Ján Brindza, CSc., školiteľ špecialista RNDr. Milan Bolvanský,
CSc. Dizertačná práca bola úspešne obhájená dňa 3. novembra 2000 pred komisiou pre obhajoby
dizertačných prác z vedného odboru 41-02-9, špeciálna rastlinná výroba na Agronomickej fakulte SPU
v Nitre. Táto práca bola určitou časťou prepojená s riešením VE 14 (viď výsledky pod bodmi 4c a 4d)

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky: žiadne

10. Zahraničná a domáca spolupráca:

10.1 Spolupracujúce inštitúcie – názov inštitúcie a jej sídlo/ zameranie spolupráce
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– Roľnícke družstvo Dolné Príbelce – ošetrovanie vysadeného materiálu v repozitóriu a celková
údržba repozitória. 

– Universita dégli Studi di Torino, Dipartamento di Colture Arbore, Torino, ITALY, Univerza
v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, SLOVENIJA – spolupráca
pri zostavovaní nového klasifikátora gaštana jedlého

10.2 Absolvované zahraničné pobyty – pracovisko/ účel a prínos cesty 
– Dr. Bolvanský sa v roku 1999 zúčastnil niekoľkodňového pobytu na dvoch pracoviskách

v Taliansku: Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, Arezzo a Istituto per la patologia degli Alberi
Forestali – C.N.R., Firenze, v rámci medzinárodného projektu INCO – COPERNICUS riešenom na
Ústave ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín Nitra. Z pobytu sa získali cenné poznatky
z pestovania gaštana ako lesnej dreviny, z množenia gaštana vrúbľovaním a z biologickej ochrany
gaštana proti rakovine spôsobenej parazitickou hubou Cryphonectria parasitica.

– V období od 15. Do 24 júna 2000 sa Dr. Bolvanský zúčastnil študijného pobytu na Univerzite
v Turíne, Oddelenie pestovania drevín. Oboznámil sa s pestovaním gaštana v ovocných a lesných
kultúrach v severozápadnom Taliansku – región Piemont a odobral vzorky peľu z vybraných odrôd
ázijských druhov. Tieto boli potom použité na kontrolované opeľovanie vybraných jedincov
gaštana jedlého u nás

– V dňoch od 3. do 7. Októbra 2000 sa Dr. Bolvanský, Doc. Brindza a Ing. Parkáni z Agrodružstva
Príbelce zúčastnili veľtrhu gaštana v Cuneu, Taliansko za účelom prezentácie vzoriek plodov z
niektorých našich ekotypov gaštana ako aj výsledkov dosiahnutých pri pestovaní gaštana na
Slovensku. Navštívila sa aj komerčná ovocná škôlka na gaštany, jablone a hrušky Guido Bassi
Vivai v Cuneu kde nám boli poskytnuté vzorky plodov z rôznych odrôd gaštana jedlého a jeho
medzidruhových hybridov za účelom dopestovania podpníkov v našich podmienkach. Bola
dohodnutá spolupráca pri výmene rastlinného materiálu (vrúble gaštana a ovocných drevín).
Navštívili sme ďalej repozitórium (kolekcia) lokálnych odrôd jabloní a hrušiek a stredisko ochrany
biodiverzity - Scuola Teorico Practica Malva – Arnaldi v Bibiane, kde sme sa oboznámili s
metódami záchrany a uchovávania ohrozených lokálnych variet ovocných druhov.

10.3 Prijatie zahraničných hostí – meno hosťa a účel návštevy
Koncom septembra 1999 boli prijatí na niekoľkodňový pobyt dvaja pracovníci zo Španielska: Josefa
Fernandez Lopéz a Santiago Pereira –Lorenzo a jeden z USA: Frederick V. Hebard, ktorí sa zaoberajú
genetickými zdrojmi gaštana a šľachtením gaštana na rezistenciu k rakovine. V dňoch 29. septembra až
2. októbra 1999 sa potom títo pracovníci zúčastnili zasadnutia pracovných skupín COST akcie G4
v Nitre spolu s ďalšími 32 výskumnými pracovníkmi z 13 krajín Európy zaoberajúcich sa štúdiom
gaštana jedlého.

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

1. Na základe poznatkov získaných pri heterovegetatívnom množení gaštana bude možné oficiálne
doporučiť resp. predložiť na uznávacie konanie podpníky hybridného pôvodu pochádzajúcich
z domácich hybridov gaštana Castanea sativa x Castanea crenata, a zároveň vypracovať normy pre
heterovegatatívne množenie gaštana v našich podmienkach

2. Na základe poznatkov z niekoľkoročného hodnotenia semenných potomstiev budú predložené na
uznávacie konanie najmenej tri nové odrody gaštana jedlého

3. Po získaní vrúbľovancov zahraničných veľkoplodých odrôd gaštana ako aj rôznych cudzokrajných
ekotypov sa získa cenný materiál na selekciu nových vysokoprodukčných typov gaštana v našich
podmienkach
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4. Vzhľadom na výskyt parazitických mikroskopických húb na lokalite Dolné Príbelce doporučujú sa
nasledovné ochranné opatrenia

a) proti škvrnitosti listov
mechanická ochrana – odstraňovanie zdroja nákazy (vyhrabávanie, kompostovanie, alebo pálenie listov,
kompost sa musí chemicky ošetriť).

chemická ochrana – účinné fungicídy zo zoznamu povolených prípravkov proti škvrnitostiam listov.

b) proti chorobám konárov a kmeňa
mechanická ochrana -odstraňovanie zdroja nákazy (poškodených a suchých konárov).

c) proti rakovine kôry gaštana
Mechanické ochranné opatrenia – odstránenie stromov poškodených 4 a 5 stupňom poškodenia,
odpílenie suchých konárov. Všetky rezné rany sa ihneď musia ošetriť stromovým balzamom na rany
(Kambilan, Santar a pod.) 

Na ošetrenie gaštanov napadnutých rakovinou je najvýhodnejšie použiť hypovirulentné kmene huby
Cryphonectria parasitica. Na Slovensku sa už niekoľko rokov za týmto účelom používajú kmene
získané z Ústavu patológie rastlín v Clermont Ferrande vo Francúzsku. Ústav ekológie lesa SAV ako
jediné pracovisko na Slovensku môže využívať hypovirulentné kmene francúzskeho pôvodu na
ošetrenie rakovinových rán gaštana jedlého.

12.  Súhrn
Na experimentálnej ploche gaštana jedlého v Arboréte Mlyňany sa uskutočilo vyhodnotenie variability a
hospodárskej cennosti 262 jedincov z 37 potomstiev pochádzajúcich z voľného a kontrolovaného
vnútrodruhového opelenia Castanea sativa x C. sativa a medzidruhového opelenia Castanea sativa x
Castanea crenata. uskutočneného v rokoch 1981 a 1982. Zistila sa vysoká variabilita všetkých
sledovaných morfologických znakov vegetatívnych a reprodukčných orgánov a fenologických znakov
medzi potomstvami a medzi jednotlivými genotypmi v rámci potomstiev. Multivariačná analýza 18
znakov pri 118 jedincoch z 25 potomstiev poukázala na výraznú odlišnosť skupiny jedincov hybridného
pôvodu Castanea sativa x Castanea crenata . Na základe výsledkov štúdia variability gaštana v našich
podmienkach bol zostavený nový klasifikátor pre genetické zdroje gaštana. Vychádzalo sa z popisných
znakov – deskriptorov v súčasných zahraničných klasifikátoroch (UPOV, FAO, JICA), ktoré sa upravili
a zároveň sa doplnili 4 nové deskriptory pre plody. Pri heterovegetatívnom množení gaštana sa zistil
kladný vplyv vyššej vonkajšej teploty (cca 30 oC) a vyššej vlhkosti (cca 80o), vyššej vitality a
hybridného pôvodu podpníka a vrúbľa na ujatosť vrúbľovancov. V roku 1998 sa založilo prvé
repozitórium gaštana na lokalite Príbelce z produkčne a geneticky cenných typov gaštana rastúcich na
Slovensku. V roku 2001 sa uskutočnilo prvé hodnotenie rodivosti a fertility jedincov v repozitóriu.
Zarodilo 15 % semenáčov a 37,3 % vrúbľovancov.

13. Kľúčové slová: gaštan jedlý, morfologická variabilita, klasifikátor, repozitórium, množenie,
choroby


