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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 18

Rozmnožovanie genetických zdrojov ovocných kultúr

Ing. Marián Miko, CSc. a kol.

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, Agronomická fakulta, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract
Since 1998 till 2001 was propagation of genetic resources of fruit trees carried out in the Botanic garden
of Slovak University of Agriculture in Nitra and in the School farm in Sabinov. Propagation of main
fruit species was represented by production of multiplicated plants for in that time build up repositories
in Moravske Lieskové, Zeminske Podhradie, Ladzany, Sebechleby, Bacúch, Sabinov and in Malá Tŕňa.
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3. Riešiteľský kolektív: Ing. Štefan Hajdu KGŠR, AF, Alexej Oravec KGŠR, AF, Ing. Slavomír
Bernát - KZ, FZKI, Ján Ševčík - BZ, SPU, Marián Tkáč - BZ, SPU, Ing. Mikuláš Gargalík - ŠKM
Sabinov, Miroslav Dujava, - ŠKM , Sabinov.   
4. Ciele vecnej etapy 
a) vegetatívne rozmnoženie genetických zdrojov hlavných a okrajových ovocných druhov

b) príprava a výber vhodných podpníkových materiálov pre množenie a sledovanie afinity

c) výber a využitie vhodných genetických zdrojov pre generatívne podpníky

d) overovanie najvhodnejších metód vegetatívneho množenia ovocných, ale hlavne okrajových
ovocných druhov

e) produkcia druhovo špecifických výpestkov genetických zdrojov pre výsadby v jednotlivých
repozitóriach v požadovanom množstve a kvalite

f) produkcia vlastného podpníkového materiálu najvhodnejšieho pre sortiment uchovávaných druhov
ovocných kultúr

5. Dosiahnuté výsledky
V hodnotenom období rokov 1998 až 2001 bolo zabezpečované množenie vyselektovaných genetických
zdrojov ovocných kultúr v škôlkach Botanickej záhrady SPU v Nitre a na Školskom majetku pri SPTŠ v
Sabinove. Druhová štruktúra množených genetických zdrojov v priebehu hodnoteného obdobia je
uvedená v tabuľke:

Dôležitou súčasťou množenia GZ ovocných druhov je výber vhodných matečných stromov pre výrobu
generatívnych podpníkov. V uplynulom období bolo vyselektovaných niekoľko vhodných typov v
rámci sledovaných genofondov, pričom boli zdôraznené najmä biologické, produkčné a zdravotné
ukazovatele. V súčasnosti sú k dispozícii a to pri rodoch Malus, Pyrus, Prunus Cerasus a pri druhu
Sorbus domestica L. 

V roku 1999 bola založená matečná škôlka vybraných podpníkových komponentov vhodných pre
uchovávanie genetických zdrojov ovocných druhov na Školskom majetku v Sabinove. Výroba
vlastného podpníkového materiálu, či už vegetatívne, alebo generatívne množeného, by mala v
budúcnosti doriešiť problémy pomerne vysokého výpadu podpníkového materiálu ale aj výpestkov GZ
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po výsadbe, čo negatívne ovplyvňuje priebeh a organizáciu prác spojených so zabezpečovaním
kompletnosti výsadieb v rámci jednotlivých repozitórií.

Namnožené genetické zdroje vybraných ovocných druhov v rokoch 1998 - 2001 
Počet genetických zdrojov/ počet výpestkovGenetický zdroj

Ovocný druh     1998 1999 2000 2001 Spolu
Jabloň (Malus ssp.) 305/915 423/1270 310/1020 120/413 856/3618
Hruška (Pyrus ssp.) 85/245 85/228 150/506 0 320/979
Marhuľa (Armeniaca ssp.) 228/684 315/945 213/460 50/141 806/2230
Čerešňa, Višňa (Cerasus ssp.) 172/640 70/210 74/322 85/280 401/1452
Broskyňa (Persica ssp) 55/160 50/150 0 0 105/310
Slivka (Prunus ssp.) 244/728 185/535 215/820 32/114 676/2197
Orech (Juglans ssp.) 0 0 163/163 0 163/163
Vinič (Vitis ssp.) 150/1190 0 177/1330 0 320/2520
Dula podlhovastá        
(Cydonia oblonga var. Oblonga
Mill.)

0 0 0 4/20 4/20

Oskoruša domáca (Sorbus
domestica L.)

0 0     40/40 30/50 70/90

Mišpuľa obyčajná (Mespilus
germanica L.)

0 0 9/30 5/30 12/60

Gaštan jedlý (Castanea sativa) 20/515 0 0 0 20/515

V sortimente pôvodných krajových odrôd v rámci získaného biologického materiálu zo zberových
expedícií bolo identifikovaných viacero genetických zdrojov, ktoré pestovatelia v minulosti
rozmnožovali najmä odkopkami z koreňových výmladkov (višne, slivky a slivy ako napríklad v roku
1999 získané vzorky z tzv. Trakanskej červenej slivy zo zberov na Východoslovenskej nížine, ktorej
výskyt sa potvrdil súčasne na dvoch lokalitách východného Slovenska, alebo v rokoch predchádzajúcich
sústredené genotypy Bošáckej modrej a žltej slivky a pod.). Domnievame sa, že tieto formy by bolo
vhodné uchovať v pôvodnom type z čo možno najmenším nežiadúcim vplyvom podpníkového
materiálu. To si však vyžaduje zriadenie repozitória, respektíve jeho časti, kde by takéto genotypy bolo
možné uchovávať v pôvodnej forme.

Od roku 2000 príprava výpestkov (vrúbľovanie a očkovanie) bolo realizované v prevažnej miere na
ŠKM Sabinov, v menšom rozsahu, hlavne pri okrajových ovocných a okrasných druhoch v Botanickej
záhrade SPU v Nitre

Sledovanie vzťahov afinity podpník – vrúbeľ (očko) bolo v roku 2000 orientované najmä na okrajové
ovocné druhy, kde tento problém pri oskoruši (Sorbus domestica L.) bol dlhodobejšie riešený (r. 1997 –
2001) overovaním vhodnosti podpníkového materiálu ako je jarabina vtáčia, dula, semenáče hrušky
a vlastné generatívne podpníky pri klasickom štepení resp. očkovaní. Dosiahnuté výsledky pri týchto
podpníkových materiáloch boli neuspokojivé. Na základe pozitívnych referencií sme v roku 2000
založili pokus pre overenie možnosti množenia klonových potomstiev oskoruše vrúbľovaním
v skleníkových podmienkach (nevykurovaný skleník) vrúbľovaním na vlastné generatívne podpníky,
alebo podpníky jarabiny vtáčej, prípadne iných príbuzných druhov rodu Sorbus. Pre množenie v roku
2002 sme dopestovali semenáče (40 ks), ktoré z časti použijeme na vrúbľovanie v skleníku. Z roku 2001
je tiež k dispozícii 8 ks klonovo rozmnožených GZ oskoruše. 

Súčasný stav zaradených genetických zdrojov ovocných kultúr  v repozitóriách 
Realizačný kolektív venuje značnú pozornosť aj dlhodobému zabezpečeniu uchovania genotypov
vegetatívne množených druhov formou zriaďovania špeciálnych repozitórií v rôznych lokalitách
Slovenska. Za doterajšie obdobie bolo zriadených 8 repozitórií a to v obciach:
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Prehľad vývoja výsadieb genetických zdrojov ovocných druhov v repozitóriách za sledované obdobie

Prírastky za jednotlivé hodnotené rokyRepozitórium Výmera v
ha

Uchovávané GZ Rok
založenia 1998 1999 2000 2001 spolu

Bacúch 2 M, 1998 M - 273/525 M -56/145 – M -13/20 M - 334/667
Príbelce 3,5 Ca 1997 – – – – –
Sebechleby 2 C, V 1997 V - 150/1190 C - 56/103 V - 170/1330 – C - 56/180,

V - 320/2520
Ladzany 11 M, P, Pr, C,Co 1995 – M - 85/255 P - 50/150

Pr - 35/70
C - 32/68
Co - 370/370

C - 96/288
Pr - 27/54

M - 85/255
P - 50/150
Pr - 62/124
C - 32/68
Co - 370/370

Moravské
Lieskové

3 M, A 1999 – M - 45/130 M - 50/150 M - 35/80
A - 30/67

M - 130/360
A - 35/65

Zemianské
Podhradie

2,7 Pr 1998 Pr - 68/155 Pr - 16/1118 Pr - 15/37 – Pr - 129/310

Sabinov 12 M, P, Pr, C, A,
Pe, V, S, 

2000 – – M - 146/438
P - 43/129
Pr - 190/570
A - 145/435
Pe - 30/90
C - 19/57
S - 20/20

M - 193/579
V - 12/300
Pr - 19/57
P - 72/216
Pe - 4/12
C - 22/66
S - 21/21

M - 339/1017 
P - 115/345
Pr - 207/627
A - 145/435
Pe - 34/102
V- 12/300 
C - 41/123
S - 41/41

Malá Tŕňa 6 M, 2000 – – – M - 225/550 M - 225/550

Legenda:  M - Malus ssp. P - Pyrus ssp., C - Ceresus ssp., Pr - Prunus ssp., A - Armeniaca ssp., V - Vitis ssp., Ca - Castanea ssp.,                     
      J - Juglans ssp., Pe - Persica ssp., S - Sorbus domestica L., Co - Cornus mas L.
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Bacúch
V repozitóriu sú zaradené genetické zdroje jabloní (Malus ssp.) z oblasti Štiavnických vrchov,
Krupinskej planiny, Bielych Karpát a Horehronia (okolie Bacúcha) na výmere 2 ha. Výsadba bola
založená na jar v roku 1998 v počte 273 GZ o celkovom počte 525 ks výpestkov. Na jeseň v roku
1999 bolo dosadených ďalších 55 GZ jabloní z toho 35 botanických druhov jablone a medzidruhových
hybridov. Úplná kompletizácia výsadby bola ukončená v roku 2001 výsadbou 20 ks GZ. Kompletná
výsadba tak predstavuje kolekciu 334 genetických zdrojov o celkovom počte 667 jedincov k 1. 1. 2002.
V súčasnosti je výsadba je vo veľmi dobrom  kondičnom stave. 

Príbelce
Repozitórium gaštana jedlého (Castanea ssp.) na výmere cca 2,7 ha bolo založené výsadbou
generatívnych – podpníkov v roku 1997, ktoré v roku 1998 boli preočkované. Celkove je na lokalite
vysadených 265 jedincov, čo predstavuje 50 GZ. Na  jar v roku 2000 boli vysadené GZ okrasných
druhov a hybridov jabloní v celkovom počte 35 ks výpestkov, v mieste vstupnej časti do repozitória.
Ujatosť tohoto materiálu bola veľmi nízka.

Sebechleby
Repozitórium čerešní, višní (Cerasus ssp.) a viniča (Vitis ssp.) bolo založené v roku 1997. Kolekcia
čerešní na výmere 2 ha predstavovala 171 GZ v počte 342 kusov. Výsadba bola v roku 1998 výrazne
poškodená požermi vysokou zverou a dobytkom. V súčasnosti predstavuje kolekciu 54 GZ o počte 103
jedincov. Kolekcia čerešní v najbližšom období vyžaduje úplnú rekonštrukciu. Genetické zdroje viniča
sú vo veľmi dobrom stave. K inventarizačnému obdobiu 1. 1. 2002 kolekcia pozostávala z 320 GZ
o počte 2520 jedincov.

Ladzany
Repozitórium založené v roku 1995 predstavuje výsadbu 405 GZ jabloní (Malus ssp.) (z toho 25 GZ
botanických druhov a ich  hybridov), v počte 1250 výpestkov, 120 GZ hrušiek (Pyrus ssp.) v celkovom
počte 320 jedincov. V roku 2000  bolo premnožených a vysadených 50 GZ hrušiek, 70 sliviek (Pruns
ssp.), 68 čerešní (Cerasus ssp.) a 370 GZ drieňa (Cornus mas L.). Vysadený porast je v dobrom
kondičnom stave. Od roku 2000 sú v lokalite realizované klimatologické a fenologické pozorovania
podľa jednotnej metodiky. V rokoch 2002 - 2003 plánujeme dokompletizovanie výsadby. 

Moravské Lieskové
Výsadba predstavuje 130 GZ jabloní (Malus ssp.) získaných prevážne zo zberov v oblasti Bielých
Karpát. Výsadba bola započatá na jar v roku 1999 v celkovom počte 45 GZ (130 ks výpestkov)
a doplnená ďalšími 50-timi GZ v počte 150 jedincov na jeseň v roku 1999, ktoré PD a. s. Javorinka
vysadila na jar v roku 2000. Celový počet GZ k 1. 1. 2002 predstavuje kolekciu jabloní o celkovom
počte 130 genetických zdrojov v počte 360 jedincov. V roku 2001 bola kolekcia doplnená o 30 GZ
marhúľ v počte 67 jedincov. Výsadba jabloní bola realizovaná na náhradných plochách, v areáli
hospodárskeho dvora PD, čo vyhovuje z hľadiska pôdno-klimatických podmienok, ale aj po stránke
chránenia porastu, pretože tento sa nachádza v uzavretom oplotenom priestore. Genetické zdroje marhúľ
sú vysadené na voľnej ploche medzi hospodárskou budovou PD a hospodárskym dvorom. Tento stav
vyžaduje v súčasnosti zvýšenú starostlivosť pri chránení kolekcie a v budúcnosti zabezpečiť oplotenie aj
tejto časti kolekcie.

Zemianske Podhradie
Výsadba predstavuje 129 GZ slivkovín (Prunus ssp.) vysadených v rokoch 1998 - 2000 v počte fyzicky
existujúcich 310 jedincov. Pre kompletizáciu výsadby bude potrebné podsadiť cca 20 – 25 jedincov.
Repozitórium aj naďalej nie je chránené pred možným poškodením a ani nie sú vysporiadané vlastnícke
vzťahy k pozemkom, čo zapríčinilo omeškanie v dokompletizovaní kolekcie. 
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Sabinov
Výsadba repozitória na Školskom majetku Sabinov začala na jar v roku 2000, výsadbou genetických
zdrojov celého druhového sortimentu ovocia vrátane viniča (Vitis ssp.) (stolové odrody v obmedzenom
rozsahu). V súčasnosti je vysadených 120 GZ jabloní (Malus ssp.), 70 GZ hrušiek (Pyrus ssp.), 86 GZ
sliviek (Prunus ssp.), 85 GZ marhúľ (Armeniaca ssp.), 65 GZ broskýň (Persica ssp.). 

Malá Tŕňa
V hodnotenom roku bolo pre túto lokalitu pripravených 225 GZ/ 550 výpestkov GZ jablone. Pre rok
2002 sú pripravené genetické zdroje 40GZ/ 120 marhúľ na výsadbu v jarnom období a v roku 2003
41GZ/123 jedincov hrušiek.

V šiestich repozitóriach ovocných druhov sme začali realizovať fenologické pozorovania. Pre záznam
klimatologických a fenologických pozorovaní boli vytvorené technické predpoklady vybudovaním
meteorologických staníc na uvedených lokalitách a spracovaním Zápisníka fenologických pozorovaní v
roku 1999.

6. Realizačné výstupy
a) premnožené a vysadené genetické zdroje ovocných druhov v špecializovaných výsadbách

b) spracovaný „Zápisníka fenologických pozorovaní“ z uchovávaných genotypov v poľných
kolekciách autorov Miko M.- Župník M. 
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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 a realizačných výstupov
a) realizačné výstupy – kolekcie genetických zdrojov rastlín ovocných a okrajových druhov (využitie

pre poznávacie, kultúrno-spoločenské a výchovné účely)

b) vhodný genofond využiť v šľachtení, pri krajinotvorbe a pre rozvoj vidieka

12. Súhrn
V rokoch 1998 až 2001 množenie genetických zdrojov ovocných kultúr realizované v Botanickej
záhrade SPU v Nitre a na Školskom majetku v Sabinove. Množenie hlavných ovocných druhov
predstavovalo výrobu sadiva pre šesť v tomto období budovaných repozitórií v Moravskom Lieskovom,
Zemianskom Podhradí, Ladzanoch, Sebechleboch, Bacúchu, Sabinove a v Malej Tŕni. 

13. Kľúčové slová: repozitórium, genetický zdroj, uchovávanie, množenie


