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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 15

Genofond okrasných druhov (Rod Iris)

Ing. Milan Knoll a kol.

Botanická záhrada, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract:
Iris - family Iridaceae belongs, within moderate area of northern hemisphere to the most important
perennial plants. Blooming plant achieves height 10 - 150 cm, flowers of particultural shapes are mostly
striking grave, breed from the large number of wild species at those dominate blue-violet and yellow
colors. In cultural species the color scale of flower is diverse, besides deep red.

In gardening practice descriptors and classification of species according to Dykes several tens years
have been used that classifies to genus Iris species whit corms and bulbs. Likewise conception of genus
breadth with higher emphasis on phylogenetic relations, there was the Lawrenc system. Rodionenko
system one alike leans on phylogenetic relations, but genus is understood in narrower conception.
Rodionenko monograph Genus Iris had been used also in our horticultural literature. Based on
knowledge of Randolph, and mainly that of classification of iris was created that is used in the
publication American Iris Society.

Following literary information Dykes, Randolph, Lawrenc, Rodionenko and practical information of
breeders associated in Middle European Iris Society wild and cultural species were classified and
planted in the Botanical garden in appropriate sections, subsections, series and sub-series. Totally 302
cultural and 63 wild species are classified in appropriate groups, and of those 156 is documented with
use of photo of flower. List of species and the photoset are available in the Botanical garden and the
Dept. of genetics and plant breeding - center of biodiversity at the Slovak Agricultural University in Nitra.

Key words: decorative family genus Iris, geneepol, genotype, cultivation area, planting,
classification, Index seminum 

3. Riešiteľský kolektív: Jiřina Bečárová

4. Ciele vecnej etapy: 
a) introdukcia divorastúcich a kultúrnych druhov
b) zatriedenie rastlín do sekcií a subsekcií
c) výsadba
d) fotodokumentácia 

5. Dosiahnuté výsledky: 
a) ukončenie stavebných prác na Iridáriu
b) doplnenie výsadieb na volných plochách Iridária
c) zatriedenie divorastúcich a kultúrnych druhov 
d) zoznam druhov v tabuľkovej forme a fotodokumentácia je uložená na PC v Botanickej záhrade a

Katedre genetiky a šľachtenie rastlín - stredisko biodiverzity (P. Popík), pod názvom súboru
Iridárium VE 15

e) celovo je do príslušných skupín zatriedených 302 kultúrnych a 63 divorastúcich druhov z ktorých je
zatiaľ 156 fotodokumentovaných na úrovni kvetu.
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Pre obmedzený počet strán v priebežnej správe uvádzam zatriedenie iba časti divorastúcich druhov z
celkovej kolekcie kosatcov (tabuľka 1), fotodokumentácia je zobrazená názorne v prehliadacom
programe (obrázku 1).
Tabuľka 1: Prehľad o sústredených druhoch a genotypoch z genofondu irisov
GENUS IRIS L.
   PODROD I. IRIS L.
      SEKCIA A IRIS L.
         SUBSEKCIA IRIS – bradaté kosatce (The Eupogon)

MINIATURE DWARF BEARDED

P.č
.

Ploch
a

E.č. Názov druhu Pôvod Č.
foto./r.

R. výs.
v BZ

Pozn.

1 3 I. pumila L. Zobor 2001
2 3 I. pumila var.

heliotropii
BZ Varšava 2001

3 3 I. pumila var. coeruleaa BZ Varšava 354/94 2001
4 2 I. reichenbachii,

Heuffel.
BZ Průhonice 99 2001

STANDARD DWARF BEARDED

P.č
.

Ploch
a

E.č. Názov druhu Pôvod Č.
foto./r.

R. výs.
v BZ

Pozn.

1 1 I. aphylla L. BZ Lublin 1003/97 2001
2 2 I. aphylla L. 2001
3 2 I. aphylla ssp.

bohemica (F.W.
Schmidt)

2001

4 2 I. aphylla ssp.
hungarica (Wadst. et

Kit.)
5 2 I. aphylla ssp. polonica BZ Lublin 232/91 2001

INTERMEDIATE BEARDED

P.č
.

Ploch
a

E.č. Názov druhu Pôvod Č.
foto./r.

R. výs.
v BZ

Pozn.

1 2 I.germanica L. BZ Gottingen
1630/98

2001

2 2 I.germanica ssp.
vulgaris

BZ Průhonice 99 2001

3 2 I. florentina ssp.
albicans

BZ Průhonice 99 2001

MINIATURE TALL BEARDED

P.č
.

Ploch
a

E.č. Názov druhu Pôvod Č.
foto./r.

R. výs.
v BZ

Pozn.

1 1 I. variegata L. BZ Průhonice 2001
STANDARD TALL  BEARDED

P.č
.

Ploch
a

E.č. Názov druhu Pôvod Č.
foto./r.

R. výs.
v BZ

Pozn.

1 1 I. pallida Lamarck BZ Oldenburg
479/98

2001
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2 1 I. pallida ssp. dalmatica
(Hort.)

BZ Průhonice 2001

3 1 I. pallida ssp. ilyrica 2001
4 1 I. pallida ssp variegata 2001
5 8 I. trojana Kerner BZ Průhonice 99 2001

Obrázok 1: Fotodokumentácia zo sústredeného genofondu irisov

6. Realizačné výstupy 

a) Zriadené iridárium – prezentuje kolekciu rastlín, ktoré sú zatriedené podľa zahraničnej a domácej
literatúry a odborných poznatkov partnerských inštitúcií

b) Katalóg rastlín BZ – v zozname je zahrnutý rod Iris

c) Začlenenie problematiky do výučby z predmetu Kvetinárstvo FZKI (Doc. Ing. A. Jakábová, CSc.),
Botanické záhrady a arboréta AF SPU (RNDr. T. Baranec, CSc.) sústredené druhy slúžia ako
názorné učebné pomôcky

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
a) vedecké podujatia medzinárodné

BARANEC, T. –  KNOLL, M. – BEČÁROVÁ, J.: Collection of wild Iris in the University Botanical
Garden Nitra. In: Maďarské vedecké dni – Lippary János & Vas Károly Scientific Sympozium,
Budapešť, 2000, s. 72.

KNOLL, M. – BEČÁROVÁ, J. – TÓTH, K.: Liečivé rastliny rodu Iris  pestované v Botanickej záhrade
SPU Nitra In: Pestovanie, zber a spracovanie liečivých rastlín. [In: 4 th Int. Conf. „Cultivation harvesting
and procesing of medicinal herbs“], Ľubovnianske kúpele, 1999, s. 13 – 14.
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KNOLL, M. – BEČÁROVÁ, J.: Výskyt rodu Iris v NPR Zoborská lesostep a Čenkovská step. In:
Pracovná konferencia botanických záhrad a arborét stredných škôl. VOS a SzaS, Tábor, 2001, (v tlači,
imp.).

b) vedecké podujatia domáce
KNOLL, M. –BEČÁROVÁ, J. –GAŽOVČIAK, P.– BARANEC, T. – HABÁN, M. – TÓTH, K.:
Využitie niektorých druhov rodu Iris vo fytoterapii. In : Int. Conf. Trends in Agrifood sector, Nitra,
1999, s. 84.

KNOLL, M. – KRAJČOVIČOVÁ, D. – BEČÁROVÁ, J. – TÓTH, K.: Využitie rodu Iris v sadovníckej
tvorbe. In: Použitie rastlín v záhradníckej a krajinnej tvorbe. FZKI, Nitra, 2000, s. 154 – 157.

c) vedecké časopisy
KNOLL, M. – BARANEC, T. – BEČÁROVÁ, J.: Genetické zdroje rodu Iris v Botanickej záhrade SPU
Nitra. In: Genetické zdroje rastlín (Plant Genetic Resources – Annual report 1998), SPU, Nitra, 1999, s.
115 – 116. ISBN 80-7137-668-X

d) odborné časopisy

KNOLL, M. – BEČÁROVÁ, J. – TÓTH, K.: Liečivé druhy rodu Iris pestované v Botanickej záhrade
SPU  Nitra. In: Liečivé rastliny, roč. 36,1999, č.5, s. 129. ISSN 0323-2646

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky
a) Diverzita rodu Iris, jej zhodnotenie a možnosti využitia na Slovensku, Ing. M. Knoll, Katedra

botaniky, Doc. RNDr. L. Košťál, CSc.

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky

a) Téma diplomovej práce: Iris pseudacorus L.– štúdium reprodukčnej biológie v  alúviu Dunaja

Meno: Monika Bergerová

Ročník, fakulta: 5. ročník DiŠ, FZKI SPU

Meno školiteľa: RNDr. T. Baranec, CSc.

b) Téma diplomovej práce: Iris pumila L. – štúdium reprodukčnej biológie na Devínskej kobyle

Meno: Lucia Sobeková

Ročník, fakulta: 5. ročník DiŠ, FZKI SPU

Meno školiteľa: RNDr. T. Baranec, CSc.

c) Téma diplomovej práce: Bradaté kosatce a ich využitie v záhradno-architektonickej tvorbe

Meno: Ing. K. Tóth

Ročník, fakulta: absolvent FZKI SPU v roku 2001

Meno školiteľa: Ing. D. Hillová

10. Zahraničná a domáca spolupráca
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10.1 spolupracujúce inštitúcie

a) Middle European Iris Societi, Hlučín, ČR, (výmena rastlín, literatúra)

b) Botanická záhrada, BÚ AV ČR, Průhonice, ČR, (výmena rastlín, literatúra)

c) Botanická záhrada a arborétum, Mendelova zem. a les. Un., Brno, ČR, (výmena rastlín, literatúra)

d) BGCI (Index seminum - objednanie semenného materiálu z BZ)

10.2 Absolvované zahraničné pobyty 

a) Vyššia odborná a Stredná poľnohospodárska škola, Tábor, ČR, 13. – 16. 6. 2001, (konferencia)

b) Fakulta záhradníctva, Budapešť-Šorokšár, H, 27. 4. 2000 (dovoz rastlinného materiálu)

c) Botanická záhrada Troja, Praha, ČR, 29. 9. 2000 (dovoz rastlinného materiálu)

d) Botanická záhrada a arborétum, Mendelova zem. a les. Un., Brno, ČR, 27. – 28. 6. 2000 (dovoz
rastlinného materiálu)

e) Botanická záhrada, BÚ AV ČR, Průhonice, ČR, 30. – 31. 3. 1999 (dovoz rastlinného materiálu)

f) Botanická záhrada, BÚ AV ČR, Průhonice, ČR, 30. – 1. 10. 1999 (dovoz rastlinného materiálu)

g) Botanická záhrada, Powsin, PL, 1998

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

a)  využiť fotodokumentáciu na spracovanie informačného materiálu pre obrazový katalóg BZ

b) nové výsadby počas kvitnutia fotodokumentovať

c) kvitnúce Iridárium prezentovať laickej i odbornej verejnosti 

12. Súhrn
Iris – kosatec, čeľaď Iridaceae, patrí v miernom pásme severnej pologule k najvýznamnejším trvalkám.
Kvitnúce rastliny dosahujú výšku 10 – 150 cm, kvety osobitných tvarov sú väčšinou nápadne veľké,
vyšľachtené z početných divorastúcich druhov u ktorých prevláda modrofialová a žltá farba. U
kultúrnych druhov je farebná škála kvetov rozmanitá, okrem sito červenej farby. 

V záhradníckej praxi sa niekoľko desiatok rokov používala praktická klasifikácia a zatriedenie druhov
podľa Dykesa, ktorý zahrňuje do rodu Iris druhy s podzemkami i cibuľami. Podobné poňatie šírky rodu,
pri vyššom dôraze na fylogenetické vzťahy, má systém Lawrencov. Rodionenkov systém sa rovnako
opiera o fylogenetické vzťahy, avšak rod sa chápe v užšom poňatí. Rodionenkova monografia
R o d  I r i s bola použitá i v našej záhradníckej literatúre. Z poznatkov Randolpha, a hlavne Lawrenca
vzniklo triedenie kosatcov ktoré je použité v publikácii American Iris Society.

Na základe literárnych poznatkov Dykesa, Randolpha, Lawrenca, Rodionenka a praktických poznatkov
šľachtiteľov združených v Stredoeurópskej kosatcovej asociácie (Middle European Iris Society), sme
zatriedili, vysadili divorastúce a kultúrne druhy pestované v Botanickej záhrade do príslušných sekcií,
subsekcií, sérií a subsérií. Celovo je do príslušných skupín zatriedených 302 kultúrnych a 63
divorastúcich druhov z ktorých je 156 fotodokumentovaných na úrovni kvetu. Zoznam druhov a
fotodokument je k dispozícii v Botanickej záhrade a Katedre genetiky a šľachtenia rastlín – stredisko
biodiverzity. 



82

Rastliny vysadené na pestovateľských plochách, tvoria súčasť expozície vonkajších zbierok Botanickej
záhrady SPU.

13. Kľúčové slová: okrasné druhy rodu Iris, genofond, genotyp, pestovateľská plocha, výsadba,
zatriedenie, Index seminum


