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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 17

Genofond tropických druhov

Marián Červeňanský

Botanická záhrada, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract
In the years 1998 – 2001 were completions, preservations, cultivations, reproductions and
determinations of genetic sources. All of genetic sources were from expeditions, exchange, present and
through Index Seminum. In this time period were 851 of biological samples. They were 2 kinds of
reproduction: generative and vegetative. All of biological samples will be helpful to future research in
Botanical Garden in Nitra.
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3. Riešiteľský kolektív: Ing. Milan Mišák - BZ SPU Nitra, Daniela Kabrhelová – BZ SPU Nitra,
Margita Záhorská – BZ SPU Nitra, Jana Ostertágová – BZ SPU Nitra 
4. Ciele vecnej etapy
- sústreďovanie tropických rastlín
- uchovávanie, kultivovanie a premnožovanie tropických rastlín
- determinácia udržiavaných tropických rastlín
- výber vhodných rastlín pre proces šľachtenia

5. Dosiahnuté výsledky 
Obdobie rokov 1998 – 2001 bolo zamerané na sústreďovanie a uchovávanie genetických zdrojov
tropických rastlín. Tieto sa získavali jednak expedičnou činnosťou pracovníkov BZ, ako aj výmenou s
rôznymi botanickými záhradami a záujmovými organizáciami, darmi a cez Index Seminum. 

Tabuľka 1: Prehľad o počte získaných biologických vzoriek tropických rastlín 
     Získaný počet biologických vzoriek tropických rastlín

1998 1999 2000 2001
expedičná činnosť 35 125 120 108
výmena medzi BZ 40 35 40 55
dary 5 15 10 29
Index Seminum 54 58 65 57

Celkove sa za toto obdobie získalo 851 biologických vzoriek vrátane duplicít. Do genofondu tropických
rastlín v BZ sa najviac biologických vzoriek podarilo získať v roku 2001 (249), v roku 2000 (235)
a v roku 1999 (233).

Z jednotlivých čeľadí boli najviac zastúpené nasledovné rody:

Orchidaceae: 

Phragmipedium, Ornithocephalus, Octomeria, Epidendrum, Maxillaria, Oncidium, Masdevallia,
Pleurothallis, Lophiaris, Trigonidium, Leochilus, Scaphyglottis, Bulbophyllum, Dendrobium, Dichaea,
Cattleya, Trichopilia, Nanodes, Mormodes, Laelia, Arpophyllum, Auliza, Brassavola, Campylocentrum,



89

Catasetum, Cycnoches, Encyclia, Gongora, Isochilus, Jacquiniella, Lacaena, Neolehmania, Stanhopea,
Stelis, Pescatorea, Dracula, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Doritis.

Bromeliaceae: 
Tillandsia, Vriesea, Catopsis, Aechmea, Racinaea, Hechtia, Bilbergia, Neoregelia, Guzmania, Ananas.
Araceae: 
Philodendron, Anthurium, Alocasia, Colocasia, Monstera, Diefennbachia
Arecaceae: 
Caryota, Phoenix, 
Piperaceae:
Peperomia,  

Úžitkové rastliny: 

Theobroma (kakaovník), Coffea (kávovník), Artocarpus (chlebovník), Passiflora (múčenka), Psidium
(gvajáva), Citrus (limeta).    

Súčasne sa zabezpečovalo premnoženie genetických zdrojov rastlín z čeľadí Orchidaceae a
Bromeliaceae získaných z expedície Nikaragua v rokoch 1997 – 2000 v in vitro podmienkach
v laboratóriu botanickej záhrady. Ostatné druhy čeľadí Arecaceae, Araceae, Piperaceae, Moraceae,
Scrophullariaceae a pod. boli premnožované generatívnym a vegetatívnym spôsobom.

V súčasnosti sú mnohé druhy zo spomenutých čeľadí pripravené na zavedenie do kultúry, aby tak
obohatili kolekciu genetických zdrojov tropických druhov. 

6. Realizačné výstupy:
6. 1. fotografický materiál a diapozitívy, BZ SPU

6. 2. Videozáznamy, BZ SPU

6. 3. biologické vzorky tropických rastlín, BZ SPU 

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
M. Mišák - Biotopy orchideí v provincii Jinotega a Matagalpa v Nikaragui, In: Interorchid 2001, Brno

M. Červeňanský – Projekt N. E. W. S. a budovanie BZ v Jinotege v Nikaragui, In: Interorchid 2001, Brno

M. Mišák – Orchideové kráľovstvo, In: Enviromagazín 2001, Banská Bystrica, str. 14 – 15

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky 
Farebná a tvarová variabilita u kvetenstva rodu Phalaenopsis, Katarína Reháková, Botanická záhrada
SPU, Doc. Ing. Anna Jakabová, CSc.

Výživa orchideí u semenáčov druhu Epidendrum nocturnum, Jana Mareková, Botanická záhrada SPU,
Doc. Ing. Anna Jakabová, CSc.

Chemizmus ťažko klíčiacich orchideí rodov Paphiopedilum a Phragmipedium, Jana Ostertágová,
Botanická záhrada SPU, Doc. Ing. Marián Brestič, CSc.

10. Zahraničná a domáca spolupráca: 
10.1 Rakúska orchideárska spoločnosť, Viedeň – pomoc pri rozširovaní sortimentu čeľade Orchidaceae
a pri determinácii jednotlivých druhov orchideí
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Pražská botanická záhrada v Tróji, Praha – pomoc pri rozširovaní sortimentu čeľadí Orchidaceae a
Bromeliaceae

Botanická záhrada Akadémie vied, Vácrátót, Maďarsko – pomoc pri rozširovaní sortimentu čeľade
Orchidaceae, hlavne subtribusu Sarcanthinae a čeľade Asclepiadaceae, hlavne rodu Hoya

Botanická záhrada UPJŠ, Košice – pomoc pri rozširovaní hybridného sortimentu čeľade Orchidaceae,
hlavne rodu Phalaenopsis.  

10.2 Botanická záhrada Vácrátót, Maďarsko – dovoz biologického materiálu čeľadí Orchidaceae,
Bromeliaceae, Aizoaceae

10.3 Gerencsér László, Galántai Tibor (BZ Vácrátót) – výmena biologického materiálu, návrh
spolupráce pri sústreďovaní a determinácii biologického materiálu čeľadí Orchidaceae, Bromeliaceae
a Aizoaceae.

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

V období 1998 – 2001 sa genofond tropických druhov rastlín rozrástol o 851 biologických vzoriek,
z ktorých najviac (388) získalo z expedičnej činnosti pracovníkov BZ. Veľký počet (234) sa získal aj
cez Index Seminum a výmenou medzi BZ v rámci Slovenska ako aj v zahraničí (170). 

10.1 Všetky biologické vzorky budú slúžiť na ďalšie pestovanie v kultúre BZ a ich využitie v procese
šľachtenia. 

11.2 Výsledky z pestovania ako aj fotodokumentačný materiál budú slúžiť pre potreby vzdelávania vo
vyučovacom procese na predmetoch Botanika tropických a subtropických kultúr, Ochrana genofodu
rastlín. 

11.3 Fotodokumentačný materiál bude tiež využitý počas usporiadania výstav pre oboznámenie širokej
verejnosti s krásami tropických rastlín a ich využitia s následným apelovaním na ochranu životného
prostredia.

12. Súhrn

Obdobie rokov 1998 – 2001 bolo zamerané na sústreďovanie, uchovávanie, kultiváciu a premnožovanie
genetických zdrojov. Súbežne sa uskutočňovala aj determinácia udržiavaných tropických rastlín. Tieto
sa získavali jednak expedičnou činnosťou pracovníkov BZ, ako aj výmenou s rôznymi botanickými
záhradami a záujmovými organizáciami, darmi a cez Index Seminum. 

Celkove sa za toto obdobie získalo 851 biologických vzoriek vrátane duplicít. Súčasne sa zabezpečovalo
premnoženie genetických zdrojov rastlín z čeľadí Orchidaceae a Bromeliaceae získaných z expedície
Nikaragua v rokoch 1997 – 2000 v in vitro podmienkach v laboratóriu botanickej záhrady. Ostatné
druhy čeľadí Arecaceae, Araceae, Piperaceae, Moraceae, Scrophullariaceae a pod. boli premnožované
generatívnym a vegetatívnym spôsobom.

V súčasnosti sú mnohé druhy zo spomenutých čeľadí pripravené na zavedenie do kultúry, aby tak
obohatili kolekciu genetických zdrojov tropických druhov. 

Všetky biologické vzorky budú slúžiť na ďalšie pestovanie v kultúre BZ. Výsledky z pestovania ako aj
fotodokumentačný materiál budú slúžiť pre potreby vzdelávania vo vyučovacom procese na predmetoch
Botanika tropických a subtropických kultúr, Ochrana genofodu rastlín. Fotodokumentačný materiál
bude tiež využitý počas usporiadania výstav pre oboznámenie širokej verejnosti s krásami tropických
rastlín a ich využitia s následným apelovaním na ochranu životného prostredia.
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13. Kľúčové slová: tropické rastliny, orchidey, bromélie, biologická vzorka


