
154

Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 23

Vývoj a spracovanie špecializovaných databáz pre genofond rastlín

RNDr. Zoltán Balogh, CSc. a kol.

Stredisko agrobiologickej informatiky, Agronomická fakulta,

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

3. Riešiteľský kolektív: Ing. Jaroslava Zimmerová, RNDr. Katarína Benyovszká, Katarína Ďuricová,
Marta Mydlová, Ján Pivarči, Marcel Bohunský

4. Dosiahnuté výsledky v rokoch 1999 -2001
V rokoch 1999 - 2001 sa riešiteľský kolektív podľa schválenej metodiky výskumného projektu zameral
na realizáciu využívania informačných a komunikačných technológií (ICT) v nasledovných oblastiach: 

 exploatácia grafických informačných systémov pre evidenciu, aktualizáciu a prezentáciu genetických
zdrojov – ukážkové plodiny sú málo rozšírené druhy ovocných a okrasných stromov a individuálne
stromy, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane prírodného výtvoru (Dula podlhovastá – CYDONIA
OBLONGA, Mišpuľa obyčajná – MESPILUS GERMASNICA, Jarabina oskorúšková – SORBUS
DOMESTICA ).

 tvorba špecializovaných databáz z oblasti ochrany a záchrany genofondu rastlín - ukážková plodina
Hrach siaty (PISUM L.)

Grafické informačné systémy
V rokoch 1999 - 2000 sme vytvorili špecializovaný databázový systém pre zber, uchovanie, spracovanie
a prezentácie výsledkov aktivít výskumného programu. Na programovú realizáciu sme použili
univerzálny geografický informačný systém InfoMapa v. 5.0 od firmy GeoInfo Data, spo. s r.o..,
vývojové prostredie MS Visual Basic v.6,0, MS Excel, MS Access z MS OFFICE 97. Na zber údajov
boli používané multimediálne technológie, HandPC Psion Series 3a.

Pri riešení problematiky sme predovšetkým opierali o geograficko-informačný systém InfoMapa 5.0.
Tento systém umožňuje pracovať so zložitým komplexom grafických a tabuľkových informácií. Pre
uvedený systém sme sa rozhodli po preštudovaní rôznych profesionálnych GIS systémov. Naša voľba
bola determinovaná aj cenovou dostupnosťou systému. Vybraný programový systém umožňuje ľahkú a
rýchlu orientáciu a efektívne vyhľadávanie informácií v zobrazenej mape a umožňuje užívateľovi
pridávanie nových programových modulov na tvorbu informačných vrstiev.

Pri práci so systémom InfoMapa 5.0 sme používali niektoré prvky, ktoré sú odvodené od základných
vrstiev. Základné princípy fungovania systému sú demonštrované na podstate už vytvorenej vrstvy a jej
následným prispôsobením vlastným špecifikám. Ovládanie systému nie je pre užívateľov zložité,
pretože pracujeme systémom typickým pre dnes bežné kancelárske aplikácie.

V rámci riešenia úlohy sme vytvorili novú informačnú vrstvu pre exploatáciu v oblasti záchrany a
ochrany genofondu starých a okrajových odrôd z rastlinných druhov na Slovensku a aplikovali ju na
vybrané plodiny. Vrstva sa vytvárala v takom editačnom režime, ktorý umožňuje editovať vrstvy
obsiahnuté v informačnom systéme InfoMapa 5.0. Nami vytvorená informačná vrstva o rozšírení druhu
pozostáva z nasledovných položiek:
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Oskoruša domáca (Sorbus domestica L.)
OBEC, OKRES, KRAJ

LOKALITA – informácia o lokalite, kde sa daný druh stromu nachádza, napr. vinica, okraj lesa, lúka,
medza, lesný porast a iné.

MAJITEĽ – jedná sa o majiteľa pozemku, na ktorom sa exemplár vyskytuje. Dispozícií sú základné
údaje o majiteľovi, adresa, číslo parcely apod.(nemusia byť vždy všetky údaje).

PRÍSTUP – udáva základné orientačné body, ktoré navádzajú prípadných záujemcov k danej lokalite.

ŠTÁTNA OCHRANA

STROM-TVAR – pre jarabinu poskytuje základnú biologickú charakteristiku habitusu. Môže
nadobúdať nasledovné tvary: 

1. krovitý 

2. klasický - jabloňovitý 

3. kónický - hruškovitý 

4. štíhly - topoľovitý 

5. rozložitý

OBRASŤ-TVAR – pre oskorušu poskytuje základnú biologickú charakteristiku tvaru obrastu. Môže
nadobúdať nasledovné tvary:

1. hladký

2. krúžkovitý

3. iný

PÚČIK-TVAR – k dispozícií sú dva nasledovné tvary:

1. kónicko – špicatý

2. rozšíreno - špicatý 

PLOD-TVAR – k dispozícií sú štyri nasledovné tvary:

1. hruškovitý

2. zvonovitý

3. okrúhly-plochý

4. okrúhly

PLOD-FARBA – charakterizuje vonkajšie farebné pokrytie plodu. Farba môže byť:
1. žltá (základná)

2. žltá s oranžovým povrchom – líčkom menej ako 50 %

3. žltá s hnedočerveným povrchom – líčkom (krycia farba kompaktná)

4. žltá s hnedočerveným povrchom – líčkom (krycia farba rozptýlená)

SEMENÁRSKA HODNOTA – určuje počet normálne vyvinutých semien na 1 plod:

1. počet normálne vyvinutých semien pod 8 ks/plod

2. počet normálne vyvinutých semien nad 8 ks/plod

TECHNOLOGICKÁ KVALITA – určuje obsah refrakcie hniličených plodov:

1. obsah refrakcie hniličených plodov pod 16°

2. obsah refrakcie hniličených plodov nad 16°
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Dula podlhovastá (Cydonia oblonga Mill.)
OBEC, OKRES, KRAJ, LOKALITA, MAJITEĽ, PRÍSTUP, ŠTÁTNA OCHRANA

STROM – TVAR:

1. krovitý 

2. typický – jabloňovitý 

3. kónický – hruškovitý

4. rozložitý

OBRAST – TVAR:

1. hladký

2. iný

PÚČIK – TVAR:

1. kónicko – špicatý 

2. rozšíreno – špicatý       

3. iný

PLOD – TVAR:

1. hruškovitý     

2. zvonovitý    

3. jablkovitý

PLOD – FARBA:

1. žltá         

2. žlto-plstnatá          

3. iná

Mišpuľa obyčajná (Mespilus germanica L.)
OBEC, OKRES, KRAJ, LOKALITA, MAJITEĽ, PRÍSTUP, ŠTÁTNA OCHRANA

RASTLINA – TVAR: 1.) krovitý, 2.) stromovitý – zákrsok, 3.) iný

PÚČIK – TVAR: 1.) kónicko – špicatý, 2.) rozšíreno – špicatý, 3.) iný

PLOD – TVAR: 1.) guľovitý, 2.) pologuľovitý, 3.) kónický, 4.) iný

PLOD – FARBA: 1.) hnedooranžová, 2.) gaštanovočervenkastá, 3.) iná

PLOD – POVRCH: 1.) hladký, 2.) drsný

KALIŠNÁ JAMA: 1.) malá – uzavretá, 2.) veľká – plochá, 3.) veľká – preliačená, 4.) iná

PLOD – FARBA DUŽINY: 1.) žltohnedá, 2.) červená

Niektoré znaky sa pre časovú náročnosť nehodnotili a niektoré znaky si vyžadujú dlhšie obdobie pre
hodnotenie a preto neboli do informačnej vrstvy zahrnuté.

Naprogramovali sme programové moduly na evidenciu a identifikáciu jednotlivých častí obrazovej
dokumentácie na médiách a ich zobrazovanie v príslušných oknách.

Pohľad na vytvorenú informačnú vrstvu. Ako príklad je uvádzaný pre oskorušu domácu v lokalite
Modra, kde vidieť jednotlivé položky informačnej vrstvy.
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Celkový pohľad na mapu s vyobrazením editovaného objektu v lokalite Modra.

Vypracovali sme programové definície morfologických, biologických a hospodárskych znakov
klasifikátora hrachu a vypracovali sme programové moduly na ich vyhľadávanie a výber.
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Bola spracovaná aj programová realizácia algoritmov pre vyhľadávanie a filtrovanie v databáze podľa
požiadaviek užívateľa.

Ukážky z pripravených výstupných zostáv sú uvedené v prílohe.

Tvorba špecializovaných databáz
V rokoch 1999 - 2001 riešiteľský kolektív pracoval na vývoji univerzálnych programových produktov
pre evidenciu genetických zdrojov V rámci riešenia v roku 1999 sme ako vzorovú plodinu vybrali hrach
(PISUM L.), a pri analýze sme vychádzali z dodanej metodiky, ktorá bola publikovaná v učebných
textoch č. 39 pre dištančné vzdelávanie J. Brindza a kol.: Hodnotenie diverzity rodu PISUM spp., SPU
v Nitre 1998. Pre vývoj aplikácie je použitý produkt firmy Microsoft. V roku 1999 vývoj sme začali
realizovať v programovacom jazyku Visual Basic v. 4.0 (v. 5.0), v rokoch 2000 - 2001 sme celý projekt
preprogramovali bo verzie 6.0, ktorá, vzhľadom na rozdielnosti s v. 4 (32 bitová aplikácia) bolo časovo
a intelektuálne dosť náročné. 

Bola dopracovaná prvá verzia celkovej štruktúry aplikácie pre prostredie MS Windows 98. 

Základný systém ponúk aplikácie obsahuje 14 položiek: Súbor, Edit, Systém, Taxonómia, Biológia,
Chemické zloženie hrachu, Choroby a škodcovia, Klasifikátor, Literatúra, Adresár, Slovníky, štatistická
analýza, Relax, Help. V každej položke sú ďalšie podpoložky. 

Ukážky vstupných a výstupných obrazovkových zostáv:
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Celá metodika na základe citovanej literatúry bola spracovaná ako virtuálny dokument. Sú vytvorené aj
formuláre a algoritmy na zobrazenie jednotlivých častí.

Štruktúry súborov v zmysle upresnenej metodiky boli aktualizované, ale niektoré detaily treba ešte
upresniť pre účely univerzálnosti systému.

Sú naprogramované moduly pre on-line tvorbu kmeňových súborov a ich aktualizáciu, a je pripravený
program na prenos základných údajov z tabuliek MS Excel. Treba ešte dokončiť programy na možnosť
postupnej aktualizácie kmeňových súborov touto formou.

Navrhli a pripravili sme výstupné obrazovky pre zobrazovanie zostáv z štatistickej analýzy. Boli
rozpracované algoritmy na spôsob archivácie, prenosu a zobrazenie výsledkov.

Naprogramovali sme programové moduly na evidenciu a identifikáciu jednotlivých častí obrazovej
dokumentácie na médiách a ich zobrazovanie v príslušných oknách.

Sú navrhnuté aj definície morfologických, biologických a hospodárskych znakov klasifikátora a
vypracované programové moduly na ich vyhľadávanie a výber.

Bola spracovaná programová realizácia algoritmov pre vyhľadávanie a filtrovanie v databáze podľa
požiadaviek užívateľa.

5. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach a v odbornej tlači
Balogh, Z. - Zimmerová, J. - Bohunský, M. - Brindza, J. - Gažo, J. - Benyovszká, K.: Informačné
technológie v agrobiologických disciplínách. In: Zbornik medzinárodnej konferencie UNINFOS 2000,
10. - 12. máj 2000, SPU v Nitre, s. 281 - 288.

6. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky 
Na riešenú problematiku doktorandi neboli napojení.

7. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
Téma: Možnosti využívania prostruiedkov a metód informačných technológii v oblasti biodiverzity. 

Diplomant: Marcel Bohunský, Školiteľ:RNDr. Zoltán Balogh, CSc., KGŠR

8. Zahraničná a domáca spolupráca
Nebola.

9. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenej problematiky
• Vytvorenie informačného systému Genotypdata PISUM S. a jeho distribúcia na CD ROM pre

študijné a výskumné účely v slovenskej a anglickej verzii.

• Na báze systému INFOMAPA vytvoriť referenčný model BIODIVERSITA SLOVAKIA pre
evidenciu a hodnotenie genetických zdrojov zriedkavo sa vyskytujúcich ovocných a okrasných
stromov na Slovensku na CD ROM.

• Pripraviť informačnú verziu modelu BIODIVERSITA SLOVAKIA, ktorá bude súčasťou Infomapy
SR.

10. Kľúčové slová: informačný systém, objektovo orientované programovanie, multimédia, grafický
informačný systém.


