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ÚVOD 
Genetické zdroje rastlín a ich ochrana sú hospodársky a politicky významnou 

strategickou úlohou štátu. Sú významnou zložkou majetku štátu, lebo do značnej miery majú 
priamy vplyv na potravinovú bezpečnosť krajiny. Na Slovensku sa zhromažďujú a udržiavajú 
v rozhodujúcej miere za štátne prostriedky pomerne dlhú dobu, u mnohých druhov už od roku 
1951. Predtým, než nastúpila táto profesionálne orientovaná činnosť, genetickým zdrojom sa 
venovali šľachtitelia nových odrôd formou tvorby pracovných kolekcií východiskových 
materiálov  pre hybridizačné programy, pri plnení šľachtiteľských cieľov jednotlivých plodín. 

Problematika genetických zdrojov rastlín (ďalej len GZR) sa na Slovensku rieši 
v zmysle zákona č.215/2001 Z .z. o ochrane genetických zdrojov rastlín (ďalej len zákon), 
a jeho vykonávacej vyhlášky č. 238/2006 Z.z. a podľa schváleného Národného programu 
ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2005-2009 
(ďalej len  Národný program v skratke NP).  

Zákon definuje Národný program ako súhrn  organizačných,  právnych a ekonomických 
opatrení na zabezpečovanie komplexnej a sústavnej ochrany genetických zdrojov rastlín pre 
výživu a poľnohospodárstvo. Vychádzajúc z tradície riešenia úloh ochrany genetických 
zdrojov rastlín u nás, MP SR  poverilo plnením úloh Národného programu SCPV-
VÚRV Piešťany  a zároveň aj jeho koordináciou v zmysle uznesenia z 28. porady vedenia 
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky z 11. novembra 1991.  

Prvý samostatný dokument o ochrane genofondu kultúrnych rastlín „Program ochrany 
genofondu kultúrnych rastlín v Slovenskej republike“ bol vypracovaný a schválený  na  
porade vedenia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy  3.2.1992. Od vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky v roku 1993 po súčasnosť sa Národný program riešil formou buď 
projektov štátnej objednávky, resp. vedecko-technickým projektom a formou účelových 
činností.   

V rokoch 1995-1998 to bol projekt štátnej objednávky  „Ochrana genofondu kultúrnych 
rastlín v Slovenskej republike“. V rokoch 1999-2002 sa riešil vedecko-technický projekt 
„Ochrana genofondu kultúrnych rastlín Slovenska a jeho zlepšovanie progresívnymi 
metódami.  Následne riešenie pokračovalo ako jednoročné účelové činnosti  na koordinačnom 
pracovisku na VÚRV Piešťany.  

V rámci výskumného programu SPU Nitra významne k riešeniu úloh Národného 
programu od roku 1993 prispelo riešenie projektu A-58 “Záchrana ohrozeného genofondu 
rastlín na Slovensku”. V projekte sa riešil prieskum a zhromažďovanie pôvodného genofondu, 
zakladanie a prevádzkovanie repozitórií, vytváranie a zdokonaľovanie informačného systému, 
výučba, vzdelávanie a ďalšie aktivity boli súčasťou tohto projektu.  

Ďalšou formou, ktorá veľkou mierou prispela k riešeniu bolo financovanie úloh 
Národného programu cez dotačnú politiku MP SR pre riešiteľské pracoviská na základe 
výnosov MP SR na podporu podnikania . 

Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu 
a poľnohospodárstvo (Medzinárodná zmluva) vstúpila do platnosti v júli 2004.  Jej cieľom je 
zachovanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a 
poľnohospodárstvo a spravodlivé delenie sa o výhody, ktoré vyplývajú z ich využívania, 
v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo 
a bezpečnosť potravín.  

Pre Slovenskú republiku ako členský štát EÚ sú záväzné medzinárodné dokumenty ako 
je Dohovor o biologickej diverzite, Celosvetový plán akcií na udržiavanie genetických 
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zdrojov, Medzinárodná zmluva o genetických zdrojoch rastlín a ďalšie uznesenia zo zasadnutí 
Komisie FAO pre genetické zdroje. Slovensko ako členská krajina ECPGR (Európsky 
program spolupráce pre GZR), dodržiava Medzinárodné zásady zberu a transferu GZR, 
zúčastňuje sa na riešení medzinárodných výskumných projektov v rámci EÚ. 

 
 
 

I.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 

1.1    SÚČASNÝ  STAV  VÝSKUMU  A VYUŽÍVANIA  GENETICKÝCH  ZDROJOV   RASTLÍN 
 
SR pristupuje integrovane k výskumu, uchovávaniu a trvalo udržateľnému využívaniu 

GZR pre výživu a poľnohospodárstvo. Na základe významných svetových akcií týkajúcich sa 
ochrany GZR reagovala SR prijatím patričných legislatívnych opatrení ako je prijatie 
Dohovoru o biologickej diverzite v  Zbierke zákonov č.34/1996, prijatie uznesenia vlády SR 
č. 231 z 1.4.1997 o schválení Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku. 
Aktualizácia základných úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu Národnej 
stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku  pre roky 2003 až 2010 bola vykonaná uznesením 
vlády SR č. 1209 zo 6. novembra 2002.  

Na základe doterajšej činnosti s GZR bola koncom roku 2004 pripravená inovácia a vo 
februári 2005 dokončený schvaľovací proces dokumentu „Národný program ochrany 
genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2005-2009“. Materiál bol 
uverejnený i s prílohami vo Vestníku MP SR, dňa 1. marca 2005, v čiastke 8, pod poradovým 
číslom 34.  

Schválením Národného programu sa zvýšila možnosť koordinačnej činnosti pre SCPV-
VÚRV Piešťany. Zmluvným zriadením riešiteľských pracovísk došlo k jasnému definovaniu 
ich úlohy pri práci s GZR. Metodiky práce na riešenie úloh s kolekciami plodín boli v 
priebehu doterajšieho riešenia aktualizované tak aby zachytili zmeny a nové prístupy 
k uchovávaniu,  dokumentácii, hodnoteniu a využívaniu zhromaždených genotypov.  

Na začiatku riešenia NP v roku 1996 bolo 20 pracovísk s 21 038 GZR, ktoré pri riešení 
doteraz postupovali podľa medzinárodne uznávaných štandardov a doteraz platnej Rámcovej 
metodiky ( ŽOFAJOVÁ a kol., 1996) 

Metodické postupy, ktoré sú uvedené ďalej v tejto metodike nadväzujú na zásady 
používané v minulých etapách výskumu genetických zdrojov rastlín na Slovensku a sú 
záväzné pre  všetky súčasné i budúce riešiteľské pracoviská Národného programu. 
 
1.1.1  Rozširovanie kolekcií genetických zdrojov 

Hlavným zdrojom prírastkov GZR do kolekcií budú výmeny s iným génovými bankami, 
získavanie vzoriek od množiteľov, šľachtiteľov a iných prípadných donorov. Rast kolekcií sa 
bude riadiť dopredu vypracovanou stratégiou rozširovania. Zároveň budú uskutočňované 
zberové expedície doma a v zahraničí. V budúcnosti budú vytypované oblasti na uchovávanie 
in situ a druhy, ktoré budú uchovávané on farm. 

1.1.2  Evidencia a dokumentácia genetických zdrojov 
  Génová banka SR vedie centrálnu evidenciu o GZR  pre výživu a  poľnohospodárstvo. 
Všetci účastníci Národného programu sú povinní zabezpečovať dokumentáciu GZR a ich 
kolekcií v súlade s metodickým postupom prípravy  dát a tvorbou databáz. Informačný systém 
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je vedený formou databáz a je v súlade s medzinárodnými štandardmi. Jednotlivé databázy – 
pasportná, popisná sú vedené v prostredí FOX PRO, ktoré je kompatibilné s aplikáciou 
EXCEL. Údaje do databáz riešitelia GZR zasielajú vo forme EXCEL buď e-mailom, alebo na 
rôznych nosičoch. Popisná databáza je upravovaná na žiadosť kurátora podľa 
zodpovedajúceho klasifikátora a je dopĺňaná o získané údaje z iných výskumných úloh (DNA 
markery, zásobné bielkoviny a i.). V budúcnosti sa plánuje s vypracovaním obrazovej 
dokumentácie. Jednotlivé databázy sú prepojené cez národné evidenčné číslo vzorky. 

1.1.3  Štúdium a hodnotenie genetických zdrojov  
 Hodnotenie GZR je robené podľa národných klasifikátorov, klasifikátorov  EVIGEZ 
a Bioversity (predtým IPGRI). Pri niektorých druhoch je ešte potrebné spracovať národný 
klasifikátor, čo sa bude odvíjať od stratégie rozširovania GZR. Do popisnej databázy sú 
zahŕňané dvojročné hodnotenia v poľných pokusoch, ktoré sú doplnené laboratórnymi 
hodnoteniami (bielkoviny, škrob, lepok atď.). Na SCPV-VÚRV Piešťany už viac rokov 
prebieha hodnotenie GZR na DNA markery v kolekciách pšenice, fazule a pripravuje sa 
hodnotenie jačmeňa a ovsa. 

 1.1.4  Uchovávanie genetických zdrojov 
Genetické zdroje sú v súčasnosti uchovávane v podmienkach ex situ  v génovej banke 

semenných druhov v aktívnej a základnej kolekcii. Vegetatívne rozmnožované GZR sú 
uchovávané ako trvalé výsadby v poľných kolekciách génovej banky. Pracovná kolekcia je 
uchovávaná v skladových podmienkach na riešiteľských pracoviskách, vybrané druhy sa 
uchovávajú v in vitro kolekcii (zemiaky, chmeľ). V budúcnosti je predpoklad uchovávania 
i spôsobom in situ a on-farm,  pri niektorých vybraných druhoch sa uvažuje i s kryo-
prezerváciou. 
1.1.5  Regenerácia genetických zdrojov 

V rámci Národného programu sa v súčasnosti regenerujú 2 typy  vzoriek. Prebieha 
regenerácia GZR z aktívnej kolekcie, ktorým sa v priebehu skladovania znížila klíčivosť pod 
minimálnu klíčivosť, alebo pokleslo množstvo uloženého semena pod kritickú hranicu. 
Kritickou hranicou sa rozumie 3 x minimálne množstvo semena, ktoré je uvedené pri každej 
skladovanej vzorke. Ďalej prebieha regenerácia GZR, ktoré ešte neboli uložené v GB ale nie 
je pri nich rozmnožené dostatočné množstvo semena v zodpovedajúcej klíčivosti na 
uskladnenie do génovej namky.  

1.1.6  Uskladnenie genetických zdrojov 
Semenné vzorky GZR zhromaždené v rámci Národného programu sú uložené v génovej 

banke SR so sídlom na SCPV-VÚRV Piešťany. Vzorky sú vysušené na 5 – 8 % vlhkosť 
a uchovávané v sklenných kontajneroch s twist-off uzáverom, pri teplote do 5o C – aktívna 
kolekcia a pri -17o C – základná kolekcia. V podmienkach základnej kolekcie je uchovaná i 
bezpečnostná kolekcia  z génovej banky VÚRV Praha-Ruzyně. Bezpečnostná kolekcia 
z génovej banky SR je na základe dvojstrannej dohody, uložená v génovej banke VÚRV 
Praha-Ruzyně. Na základe dvojstranných dohôd sú v génovej banke SR uložené vzorky pre 
DUS skúšky z ÚKSÚPu Bratislava a vzorky z Vodohospodárskej výstavby Bratislava. 

1.1.7  Využívanie genetických zdrojov 
Genetické zdroje rastlín sú v súlade z medzinárodnými dohodami poskytované 

bezplatne len pre šľachtenie, výskumné a vedecké pracoviská a vzdelávacie inštitúcie. 
Neposkytujú sa na ekonomické využívanie. Množstvo vydávaných semien sa riadi 
odporúčaniami Bioversity International Rím. Semená sa poskytujú na základe podpisu 
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štandardnej Dohody o výmene materiálu (sMTA). Krokom pre lepšie priblíženie vzoriek GZR 
užívateľom  bude zriadenie webovej stránky pasportných údajov GZR. 

1.1.8  Spolupráca 
Spolupráca na poli ochrany genetických zdrojov rastlín  vyplýva z ich globálneho  

charakteru. V posledných rokoch sa ochrana genetických zdrojov rastlín orientovala hlavne 
podľa dokumentu „Global Plan of Action (FAO, 1996), ktorý určuje súčasnú stratégiu 
monitorovania, štúdia, uchovávania a využívania genetických zdrojov. Pri práci s genetickými 
zdrojmi sa uplatňuje i spolupráca medzi Národnými programami jednotlivých krajín EÚ.  

Spolupráca v rámci NP a Slovenskej republiky 
V rámci Národného programu prebieha spolupráca medzi riešiteľskými pracoviskami, 
ktoré boli zmluvne zriadené. Okrem toho je nadviazaná spolupráca so Slovenskou 
Agentúrou životného prostredia Banská Bystrica, Štátnou ochranou prírody Banská 
Bystrica,  PF UK Bratislava, Univerzitou KF Nitra a pracoviskami SAV Bratislava 
a Nitra .   

Medzinárodná spolupráca a členstvo v medzinárodných odborných združeniach 
Medzinárodnú koordináciu ochrany genetických zdrojov zaisťujú hlavne FAO, 
Bioversity International cez svoje programy. Zástupcovia SR spolupracujú najmä v rámci 
členstva v ECPGR v pracovných skupinách Cereals (Wheat, Barley, Avena), Forages, 
Fruits (Prunus, Malus/Pyrus), Vegetables, (Allium, Brassica, Leafy Vegetable), 
Medicinal and Aromatic Plants, Grain Legumes, Documentation and Information, In situ 
a on farm .  
S Génovou bankou Praha, Česká Republika je spolupráca na úrovni projektov 
medzivládnej vedecko-technickej spolupráce, je vzájomné uchovávanie bezpečnostnej 
kolekcie GZR, organizovanie spoločných zberových expedícií. Významná je i vzájomná 
spolupráca s výskumnými ústavmi a šľachtiteľskými pracoviskami ako riešiteľskými 
subjektami Národného programu ČR, zodpovednými za kolekcie plodín a to:  

Výzkumná stanice travních ekosystémů Jevíčko, AGRITEC, s.r.o. Šumperk, OSEVA 
PRO, s. r.o., Výzkumná stanice travinářská, Rožnov-Zubří, Masarykova Univerzita Brno, 
VÚB Havlíčkův Brod, VESA Velhartice, MZLU Brno- ZF Lednice na Moravě. 
Maďarským zástupcov v spolupráci je hlavne Institute for Agrobotany (RCA), 
Tápiószele, a Vesprém University, Georgicon faculty, Potato Research centre, Kesthely, 
s ktorými je spolupráca pri organizovaní medzinárodných zberových expedícií a 
projektov medzivládnej vedecko-technickej spolupráce.  
Z Poľska sú to  IHAR, Radzików, Bydgoszcz, IHAR, Mlochow, Institut warzyvnictwa, 
Skierniewice kde je spolupráca pri organizovaní medzinárodných zberových expedícií a 
v rámci pracovných skupín ECPGR a medzinárodných projektov.  

So slovinským Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana sa spolupráca rozvíja na poli 
organizovania zberových expedícií a pri riešení projektov medzivládnej vedecko-
technickej spolupráce. 
 

1.2 METODICKÉ  ZÁSADY  KONZERVÁCIE 
 Riešiteľské pracoviská uchovávajú genetické zdroje domestikovaných, alebo 
pestovaných druhov rastlín a rastlín chránených v mieste ich prirodzeného výskytu, ktoré sa 
využívajú na vytvorenie, vyvinutie, alebo objavenie nových odrôd rastlín, v účelových 
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technických zariadeniach génovej banky, v poľných kolekciách a v repozitóriach v rozsahu 
ustanovenom v Národnom programe. V regulovaných podmienkach sa uchovávajú semená 
a časti rastlín GZR pri zachovaní ich nezmenenej genetickej informácie. Formy uchovávania 
genetických zdrojov sú ex situ, in situ, in vitro, on farm a kryo-prezervácia Niekedy môžu byť 
metódy uchovávania kombinované, napr. poľná kolekcia a in vitro. 
1.2.1  Zhromažďovanie, zbery a získavanie genetických zdrojov rastlín 
 O zhromažďovaní genetických zdrojov rastlín je viacero literárnych údajov, ktoré 
pochádzajú z rôznych zdrojov a z rôzneho obdobia. V ostatných rokoch sú organizované 
zberové expedície viacerými pracoviskami, ktoré sa zároveň zaoberajú otázkami 
zhromažďovania a uchovávania genetických zdrojov rastlín a s ich ďalším hodnotením a 
využívaním pre budúce generácie. Nezastupiteľné miesto pri organizovaní zberových misií v 
rôznych oblastiach a krajinách sveta má Bioversity International - bývalý Medzinárodný ústav 
pre genetické zdroje rastlín IPGRI so sídlom v Ríme. 
 Hlavným cieľom zhromažďovania genetických zdrojov rastlín je predchádzať genetickej 
erózii a trvalej strate zdrojov spôsobených nadmerným alebo ich nekontrolovaným 
využívaním.  

1.2.1.1  Významne pojmy: 
Ø Zberateľ znamená právnickú, alebo fyzickú osobu, ktorá zbiera, alebo zhromažďuje 

genetické zdroje rastlín a príslušné informácie. 
Ø Darca znamená krajinu, alebo právnickú či fyzickú osobu, ktorá dáva k dispozícii 

genetické zdroje rastlín pre zber. 
Ø Práva pestovateľov sú práva vznikajúce z minulých, súčasných a budúcich prínosov 

pestovateľov pri uchovávaní, zlepšovaní a sprístupňovaní genetických zdrojov rastlín, 
najmä tých, ktoré sú v centrách pôvodu/diverzity. Tieto práva sú zaručené v 
"International Community" (Medzinárodnom spoločenstve) ako splnomocnencovi pre 
súčasné a budúce generácie pestovateľov, na zabezpečenie všetkých výhod pre 
pestovateľov a podporu ich ďalšieho prínosu ako aj dosiahnutie celkového cieľa 
"International Undertaking". 

Ø Genetická erózia znamená stratu genetickej rôznorodosti. 

1.2.1.2   Všeobecné platné právne predpisy pre zberové aktivity 
 Pri organizovaní zberových expedícií na našom území a v zahraničí je potrebné 
vychádzať z medzinárodných dokumentov, konvencii a právnych predpisov dotýkajúcich sa 
zberu a transferu genetických rastlín: 
Ø Zákony SR: http://www.zbierka.sk,  http://www.mpsr.sk,  http://www.lifeenv.gov.sk  

Ø Zákon NR SR č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín  
Ø Vyhláška MP SR č-238/2006 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z.z.  

o ochrane genetických zdrojov rastlín 
Ø Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Ø Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny 

Ø Zákon NR SR č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov 

http://www.zbierka.sk
http://www.mpsr.sk
http://www.lifeenv.gov.sk
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Ø Vyhláška MP SR č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone 
rastlinolekárskej starostlivosti. 

Ø Zákon NR SR č. 291/1996 Z.z. o odrodách a sadivách  
Ø Zákon SNR č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám 

zvierat v znení zákona NR SR č. 22/1996 Z.z. a ďalších predpisom 
Ø Dohovor o biologickej diverzite (1992) (Oznámenie č. 34/1996 Z.z.) 

Ø Medzinárodná zmluva o ochrane genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo 
Ø Medzinárodnou konvencia o ochrane rastlín a ostatné dohody obmedzujúce šírenie 

škodcov a chorôb 
Ø Odporučenie komitétu Rady Európy č. 16 (1990), 

Ø Medzinárodný záväzok o genetických zdrojoch rastlín (FAO, 1983) 
Ø Dohovor o ochrane prírody a stanovíšť v Európe 

Ø Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými živočíchmi a rastlinami (CITES) 
Ø Dohovor o mokradiach medzinárodného významu 

Ø Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie FM ZV 
ČSFR č. 159/1991 Zb.). 

Ø Akékoľvek dohody medzi zberateľmi, hostiteľskou  krajinou a génovou bankou 
uskladňujúcou  genetické zdroje rastlín   

1.2.1.3  Zberové expedície genetických zdrojov rastlín 
 Prieskum genetických zdrojov rastlín sa vykonáva štandardnými metódami, v rámci 

zberových expedícií, pričom odber vzoriek genetických zdrojov je dovolený v množstve 
potrebnom na účely identifikácie rastliny alebo jej vlastností. Údaje získané z  prieskumu 
a zberu genetických zdrojov rastlín génová banka zhromažďuje, spracováva určeným 
spôsobom a trvale uchováva. Zásady pre vykonávanie zberových expedícií sú uvedené 
v dokumente FAO „International Code of Conduct for Germplasm Collecting and Transfer 
(FAO, Rome, 1994). 

 Prieskum a zber genetických zdrojov rastlín je oprávnená vykonávať len právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá má na jeho vykonávanie kvalifikačné predpoklady, a ak ide 
o prieskum osobitne chránenej časti prírody a krajiny, aj súhlas orgánu ochrany prírody. 

Oprávnená osoba je povinná pred začatím prieskumu uzavrieť s vlastníkom (správcom, 
nájomcom) pozemku dohodu o podmienkach jeho vykonania. Oprávnená osoba je povinná 
vopred oznámiť orgánu ochrany prírody začatie a ukončenie prieskumu, osobitne chránenej 
časti prírody a krajiny a po jeho ukončení podať organizácii ochrany prírody poverenej 
vedením národnej databázy správu o jeho výsledku. Oprávnená osoba môže pri odovzdávaní 
údajov do národnej databázy určiť podmienky, za akých možno tieto údaje sprístupňovať a 
poskytovať o nich informácie. 

Prieskum a zber genetických zdrojov rastlín alebo ich ďalší výskum je v zberových 
expedíciách vykonávaný za účasti jedného alebo viacerých účastníkov Národného programu 
ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo Slovenskej republiky. 

Výskumný ústav je oprávnený zbierať genetické zdroje domestikovaných alebo 
pestovaných druhov rastlín vrátane krajových odrôd sám alebo v spolupráci s riešiteľskými 
pracoviskami na celom území Slovenskej republiky s cieľom zhromažďovať a uchovávať ich 
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v génovej banke. Iné slovenské a zahraničné právnické osoby a fyzické osoby môžu na území 
Slovenskej republiky zbierať genetické zdroje domestikovaných alebo pestovaných druhov 
rastlín vrátane krajových odrôd iba so súhlasom ministerstva a za podmienok určených v 
tomto súhlase.  

1.2.1.4  Stratégia prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín 
 Stratégie prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín sú stanovované podľa účelu 
zberovej expedície a typu zberovej expedície. Z tohto pohľadu môžu byť zberové expedície 
nasledovné: 

Ø Záchranné zbery genetických zdrojov rastlín, ktoré sú ohrozované genetickou eróziou 
alebo vyhynutím druhu. Tieto zberové expedície sú väčšinou organizované a 
zabezpečované v prípade ohrozenie druhu genetickou eróziou vo významných 
oblastiach a použitie in-situ ochrany nie je možné.  

Ø Zbery k bezprostrednému využitiu genetických zdrojov rastlín v šľachtení rastlín,  
pestovaniu alebo výsadbe a inému hospodárskemu využitiu.  

Ø Rozšírenie diverzity v ex-situ kolekcii, napr. chýbajúci druh, genotyp alebo odber 
vzorky rastlín z určitého územia. Tento materiál je možné využiť pre reintrodukciu  a 
rehabilitáciu ekosystémov v pôvodnej oblasti výskytu. 

Ø Zbery pre výskumné účely genetických zdrojov rastlín. Ďalší rozvoj všeobecných 
poznatkov genofondu je často významnou motiváciou pre zber genetických zdrojov 
rastlín. Zárodočná plazma je často využívaná pri riešení výskumných problémov 
súvisiacich taxonómiou, evolúciou a domestikáciou a i. 

Ø Náhodné zbery genetických zdrojov rastlín, ktoré môžu byť vykonané za špecifických 
okolností a potrieb. Genetické zdroje rastlín niekedy zbierame náhodne v priebehu 
misie, ktorá bola pôvodne zameraná na zber významných druhov. 

Typ zberovej expedície závisí od cieľa expedície a stratégie využitia zozbieraných 
genetických zdrojov rastlín. Podľa toho rozoznávame nasledovné typy zberových expedícií: 

Ø Viacdruhová zberová expedícia, pri ktorej je zložitejšia optimalizácia stratégie odberu 
vzoriek vyplývajúcej z rozdielnych štádií dozrievania, odlišných požiadaviek na 
zberateľské techniky rastlinných druhov  

Ø Druhovo-špecifická zberová expedícia sa vykonáva vtedy, ak máme viac poznatkov o 
rozšírení zberaného druhu a zberateľský kolektív je zvyčajne viac oboznámený s 
ekogeografiou a biologickými vlastnosťami zberaného druhu.  

Ø Zber divorastúcich druhov je sprevádzaný s menším rozsahom zozbieraných diaspór, 
ktoré je spôsobené rôznym stupňom zrelosti a štádiom dozrievania.  

Ø Zber pestovaných druhov má širší zberateľský záber. Generatívne vzorky môžu byť 
zbierané z rozmanitých miest, z polí, záhradiek, sadov, skladov, trhov a inštitúcií.  

Ø Jednorazová alebo viacrazová zberová expedícia je dôvodom pre viaceré návštevy z 
dôvodu variability v čase dozrievania, spôsobenej zemepisnou šírkou, nadmorskou 
výškou a klimatickými rozdielmi vo vybranej oblasti. V priebehu týchto zberov je 
možné zhromaždiť sociálnoekonomické, etnografické a etnobotanické informácie, 
ktoré prispejú k stanoveniu genetickej erózie. 

Ø Centralizované zberové expedície sú centrálne plánované a vykonávané národnými 
génovými bankami, poľnohospodárskymi výskumnými centrami s dôrazom na priority 
zberaných druhov a oblasti zberu. 
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Ø Decentralizované zberové expedície sú zabezpečované miestnymi expertmi s možnosť 
organizovania efektívnych zberových programov s miestnymi organizáciami (roľníci, 
NGO).  

 
1.2.1.5  Predmet prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín 
 V predmete zberu genetických zdrojov rastlín je generatívny alebo vegetatívny 
rozmnožujúci biologický materiál druhov ekonomického alebo spoločenského významu, 
obzvlášť pre súčasné poľnohospodárstvo alebo v budúcnosti so špecifickým vzťahom k 
výžive, s nasledovnými kategóriami rastlín: 
a) Divorastúce druhy, alebo predchodcovia kultúrnych druhov (liečivé druhy, ktoré 

zberáme voľné prírode alebo rôzne druhy rastlín, ktoré sú prirodzenou zložkou na 
lúkach a pasienkoch, pričom sú intenzívne využívané) predstavujú skupinu 
divorastúcich druhov v príbuzenskom vzťahu s pestovanými druhmi a môžeme ich 
využiť ako donory cenných znakov a vlastností alebo s potenciálnym využitím 
v budúcnosti. 

b) Pestované vyšľachtené odrody v súčasnosti využívané na novovyšľachtené odrody. 
Tieto odrody  sú produktom cieľavedomého kríženia, mutagénnych faktorov a umelého 
výberu za účelom vytvorenia určitých znakov a ich ustálenia a udržania. Syntetická 
populácia  je umelo vytvorená zmes rozličných genotypov – línií, ktoré sa však 
navzájom prekrížia (odroda). 

c) Staré (reštringované) odrody. 
d) Krajové odrody (krajové populácie) sú v podstate miestne a regionálne populácie, ktoré 

sa dlhodobo pestujú v určitej oblasti a vyznačujú sa niektorými cennými hospodárskymi 
vlastnosťami (rasa, miestna odroda, lokálna odroda, ekotyp, krajová populácia, miestna 
populácia, roľnícka odroda a tradičná odroda). Pri krajových odrodách má práve zber 
a ochrana týchto vzoriek veľký význam, nakoľko je to najcennejší biologický materiál 
v každej krajine. 

e) Šľachtené línie, ktoré predstavujú semiprodukt šľachtenia majú zvyčajne úzky 
genetický základ, pretože pochádzajú z malého počtu odrôd alebo populácií.  

f) Špeciálne genetické zdroje zahŕňajú iné genetické kombinácie ako chromozomálne 
alebo genomické mutanty 
 Zberanými časťami rastlín sú diaspóry, či už generatívne alebo vegetatívne (semená, 

spóry, klasy, plody, plodstvá, odkopky, vrúble, odrezky, cibule, poplazy, pacibuľky, oddelky, 
odnože, polykormony apod.)  

 Zber častí generatívne rozmnožovaných rastlín (klasov, šúľkov, strukov apod.) sa 
vykonáva v dobe úplnej zrelosti a vyschnutia. Výmlat vzoriek zo zberovej expedície je 
najvhodnejšie robiť ručné s čistením na sitách, v prípade väčšej vzorky môže sa robiť na 
špeciálnych drhlíkoch a čističkách. Závažným a významným faktorom v priebehu zberov 
semien je druhová rozdielnosť a nerovnomernosť ich dozrievania.  

Semená zo zrelých plodov ovocných drevín získavame ručným vylušťovaním. Dužinu 
plodov oddeľujeme od semien vyplavovaním vodou a osievaním na sitách. Získané semeno 
potom rozprestrieme a necháme pomaly oschnúť na zatienenom mieste. Väčšinu semien 
ovocných druhov je vhodné stratifikovať. 
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Pre zachovanie pôvodných hospodárskych a morfologických vlastností genetických 
zdrojov ovocných alebo okrasných drevín vykonávame odber vegetatívnych častí (vrúbľov 
alebo očiek), ktorými sa tradične rozmnožujú a rozširujú pre pestovateľské účely.  

Pri zbere vegetatívnych častí je potrebné odoberať zdravé, vyvinuté, vyzreté a 
nenamrznuté častí z materských rastlín. V našich podmienkach sa pre jarné vrúbľovanie 
odoberajú vrúble z kôstkovín koncom decembra a z jadrovín v januári až februári za 
bezmrazového počasia. Pre letné očkovanie sa režú vrúble vo vegetácií krátko pred použitím. 
Odrezané letorasty na mieste odberu odlisťujeme tak, aby pri očkách zostala stopka. V 
prípade viacdňovej zberovej expedície je potrebné označené vrúble zabaliť do vlhkej látky a 
mikroténu a uskladniť ich v chladiacom zariadení, ktoré je potrebné mať v základnej výbave 
expedície.  

V priebehu zberovej expedície sa môžu diaspóry rastlín získať niekoľkými spôsobmi: 
na poliach, v skladoch, tržniciach, v ústavoch resp. iným spôsobom. Najčastejšie sa našich 
podmienkach vyskytujú dva spôsoby, a to na poliach alebo priamo od pestovateľa z jeho 
zásob, t.j. skladu.  

Spôsob získania na poli sa rozdeľuje na priamy zber semena z pestovateľského porastu 
(pole, pridomová záhradka), z udržovaných trvalých lúčnych porastov (lúky a pasienky) alebo 
voľne resp. divorastúcich porastov (hospodársky dvor, breh potoka, okraj poľa, pri ceste a i.).  

Pri priamom zbere na pestovateľských porastoch dôležitým faktorom zberu vzoriek 
genetických zdrojov rastlín je obdobie zberu a s tým súvisiaca zrelosť semien a plodov. 

1.2.1.6  Odborná príprava prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín 
Pred každou zberovou expedíciou je potrebné pripraviť trasu a časový harmonogram 

(itinerár) zberovej expedície podľa predchádzajúcich floristických a herbárových údajov. 
Významnou časťou je správne terminovanie zberovej expedície podľa fenologických 

údajov plánovaných zberaných druhoch. 
Neodmysliteľnou súčasťou zberovej expedície je zabezpečiť si potrebnú dokumentáciu 

a povolenie prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín. Aby mohol orgán vydávajúci 
povolenia dospieť k rozhodnutiu či udeliť alebo neudeliť povolenie, je potrebné adresovať 
žiadosť tomuto orgánu, ktorému sa zaviažu rešpektovať dôležité zákony príslušného štátu, 
v ktorom demonštrujú vedomosti a informovanosť o druhoch, ktoré  majú byť zbierané, o ich 
distribúcii a metódach zberu, poskytnú indikatívne plány pre poľnú misiu - vrátane 
predbežnej trasy, odhadovaného načasovania expedície,  typov materiálov, ktoré sa majú 
zbierať, druhov a množstiev - a ich plány na hodnotenie, uskladnenie a využívanie 
zozbieraného materiálu. Ak je to možné, malo by byť uvedené, aké výhody môže získať zo 
zozbieranej kolekcie inštitúcia alebo hostiteľská krajina. V žiadosti je potrebné informovať 
inštitúciu alebo hostiteľskú krajinu o spôsobe pomoci, ktorá môže byť požadovaná, aby sa 
dopomohlo k úspechu expedície. Ďalej je potrebné uviesť, ak si to hostiteľská krajina želá, 
plány spolupráce s domácimi odborníkmi, vedcami, študentmi, nevládnymi organizáciami a 
ďalšími, ktorí môžu pomôcť, alebo môžu mať prospech z účasti na zberovej expedície alebo 
jej následných aktivitách, vymenovať domácich a zahraničných  kurátorov, ktorým majú byť 
vzorky distribuované pri ukončení expedície a poskytnúť také osobné údaje, aké môže 
hostiteľská krajina požadovať. 

1.2.1.7  Materiálne zabezpečenie prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín 
Okrem zabezpečenia ochrany genetických zdrojov rastlín, ich poškodenia, 

kontaminácie, je potrebné dbať o osobnú bezpečnosť v osobnom vybavení pre danú oblasť a 
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klimatické podmienky, zdravotnícke potreby, povolenia pre zber, cestovné náležitosti a 
potreby (outdoor). 

Materiál potrebný pri zberoch: papierové a mikroténové sáčky, zápisník, turistické 
mapy, lupa, nôž, nožnice a papier pre herbárové položky. 

Ostatné pomôcky pre stanovenie miesta zberu a dokumentáciu: GPS prístroj, fotoaparát, 
filmy, videokamera, prenosný ph-meter, luxmeter a meter. 

Doprava: plánuje sa podľa počtu účastníkov zberovej expedície resp. miesta zberu. 
Ubytovanie: v prípade, že bude potrebné vykonať expedíciu s pobytom v prírode budú 

potrebné stany, spacie vaky, lampy, obuv do terénu, pomôcky na varenie, oblečenie pre teplé 
aj studené podmienky a antibiotiká resp. ďalšie zdravotnícke pomôcky. 

Zdravotné odporučenia: Tri mesiace pred cestou by sa mali skontrolovať záznamy o 
očkovaniach. Niektoré vakcíny, napr. kombinácia proti osýpkam, mumpsu a rubeole, sa 
podávajú opakovane. Ak sú pochybnosti, mali by sme sa nechať preočkovať. Potvrdenie o 
očkovaní sa nosí vždy so sebou priložené k pasu. V niektorých krajinách je potrebné 
medzinárodné potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici, najmä v oblastiach Afriky a Južnej 
Ameriky, kde sa žltá zimnica vyskytuje. Pred vycestovaním by sa malo zistiť (ošetrujúci 
lekár, hygienická stanica, zastupiteľstvo), aké potvrdenia a očkovania sú potrebné v cieľovej 
krajine. 

1.2.1.8  Prieskum a zber genetických zdrojov rastlín 
Zberatelia by mali rešpektovať domáce zvyky, tradície, hodnoty a vlastnícke práva a 

mali by demonštrovať pocit vďačnosti domácemu spoločenstvu, najmä ak využívajú ich 
poznatky o charakteristikách a hodnotách vzoriek. Zberatelia by mali primerane reagovať na 
ich žiadosti o informácie, vzorky rastlín alebo pomoc. 

Veľkosť zozbieranej vzorky by mala predstavovať kolekciu semien, ktorou sa zachová 
genetická variabilita daného druhu pre potrebu ochrany genetického zdroja, s dôrazom na 
udržanie životaschopnosti populácie v ich prírodnom prostredí a ekosystéme. Pri zberoch po 
domácnostiach a drobných roľníkoch budeme vychádzať s možnosti a dobrovoľnosti 
poskytnutia vzorky jeho vlastníkom. V prípade malej populácie v prirodzenom stanovišti 
vykonáme jeho monitoring pre zber v nasledujúcich rokoch. 

Požadované množstvo semena na uchovanie v génovej banke je pre samoopelivé druhy 
4 000 a cudzoopelivé 12 000 semien, v prípade uloženia do oboch kolekcií je potrebné 
dvojnásobné množstvo semena s pridaním 500 – 3000 semien na uloženie do bezpečnostnej 
kolekcie. Minimálne množstvo semena na uloženie do génovej banky je 1000 semien, je však 
akceptované len v prípade vzácnych druhov získaných zo zberových expedícií, alebo v 
prípade nemožnosti v aktuálnom čase rozmnožiť získanú vzorku. 

Aby sa nezvýšilo riziko genetickej erózie, získavanie genetických zdrojov rastlín by 
nemalo ochudobniť populácie sadivových materiálov pestovateľov alebo divorastúcich 
druhov alebo odstrániť signifikantné genetické variácie z domáceho genofondu. Pri zbere 
pestovaných alebo divorastúcich genetických zdrojov je vhodné, aby pestovatelia, ktorých sa 
to týka, boli informovaní o cieli expedície a o tom, ako a kde môžu požadovať a získať 
vzorky zozbieraných genetických zdrojov rastlín. Duplicitné vzorky by im tiež mali byť 
ponechané, ak o to požiadajú. Pri každom zbere vzoriek rastlín by mali zberatelia 
systematicky zaznamenávať údaje a podrobne popisovať rastlinnú populáciu, jej diverzitu, 
biotyp a ekológiu. Z tohto dôvodu by malo byť tiež zdokumentovaných čo najviac domácich 
poznatkov o genetických zdrojoch (vrátane postrehov o adaptácii na životné prostredie a 
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miestnych metód a technológií prípravy a využitia rastliny); mimoriadnu hodnotu môžu mať 
fotografie. 

Po skončení zberovej expedície je potrebné spracovať vzorky rastlín, ktoré môžu byť 
zhromaždené na uchovanie; súčasne by mali byť pripravené dôležité pasportné údaje, uložiť 
duplicitne súbory všetkých kolekcií a príslušných materiálov a záznamy všetkých informácií, 
uzavrieť dohody s pracovníkmi, ktorí majú na starosti karanténu, skladovanie osiva a s 
kurátormi, na zabezpečenie čo najrýchlejšej prepravy vzoriek do podmienok, ktoré 
optimalizujú ich životaschopnosť. V súlade s požiadavkami importujúcich krajín získať 
osvedčenie(ia) o zdravotnom stave rastlín a ďalšiu dokumentáciu potrebnú pre prenos 
zozbieraného materiálu, upozorniť inštitúciu, alebo hostiteľskú krajinu a FAO "Commission 
on Plant  Genetic Resources" na akékoľvek ohrozenie rastlinných populácií alebo dôkaz o 
zvýšenej genetickej erózii odporučiť spôsob nápravy. 

V závere je potrebné spracovať správu o zberovej expedícii, vrátane navštívených 
lokalít, identifikačných a pasportných údajov o zozbieraných rastlinných vzorkách a mieste 
určenom pre uchovávanie. Kópie správy by mali byť predložené v hostiteľskej krajine orgánu 
alebo inštitúcii udeľujúcemu povolenia. 

1.2.1.9  Dokumentácia prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín 
V priebehu zberovej expedície je povinnosťou zberateľov viesť si zberateľský denník a 

vykonávať dokumentáciu zozbieraného materiálu v chronologickom systéme.  
V priebehu prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín vykonávame botanické 

zaradenie vzorky a pridelenie evidenčného čísla vzorky v zberateľskom denníku, stanovenie 
zemepisných súradníc miesta zberu, nadmorskej výšky pomocou geografického 
polohovacieho systému, popísanie lokality, miesta, topografie, geografie, dátumu zberu 
a ďalšie údaje požadované pre dokumentáciu genetických zdrojov rastlín. Každá zozbieraná 
vzorka musí mať pridelené číslo zberu. Získané údaje je potrebné spracovať 
v dokumentačnom systéme (dbf, xls apod.) pre ďalšie spracovanie a využitie. 

Údaje v zberateľskom denníku: 
1. Meno zberateľa 
2. Názov pracoviska (ústav, inštitúcia) 
3. Názov expedície – akronym expedície: napr.: zberová expedícia bola na území 

Ukrajiny v oblasti Východných Karpát v roku 1997, názov – „Karpaty 97“, akronym – 
UKRKAR97 

4. Názov štátu (kód ISO), krajiny alebo oblasti zberu, trasa expedície 
5. Doba zberovej expedície 
6. Mena účastníkov zberovej expedície 
7. Zameranie – cieľ zberovej expedície 
8. Lokalita č. 
9. Lokalita .....................km ......... od .................................smerom na ........................ 
10. Dátum zberu 
11. Provincia (kraj, oblasť) 
12. Zemepisná šírka 
13. Zemepisná dĺžka 
14. Nadmorská výška 
15. Výšková zóna (planárna, kolínna, montánna, alpínska) 
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16. Topografie: (údolie, plošina, riečna terasa, zvlnený terén, úbočie, vrcholy) 
17. Svahovitosť 
18. Orientácia k svetovým stranám 
19. Podložná hornina 
20. Skeletovosť 
21. Pôdny druh (piesčitá, piesčitohlinitá, hlinitá, ílovitohlinitá, ílovitá) 
22. Pôdny typ (černozem, hnedozem, hnedá pôda, rendzina, podzol, iný) 
23. Ďalšie informácie o pôde (zasolení, pH, farba,...) 
24. Habitat / vegetační kryt (les, kroviny, lúky a pasienky, step, polopúšť a púšť, 

arktoalpínska tundra, močiar, orná pôda, úhor, sad, vinice) 
25. Disturbančné faktory (erózia, pastva, záplavy, pestovanie, osídlenie - ruderalizácia, 

iné) 
26. Početnosť populácie – hustota (roztrúsená – menej ako 1 %, riedky  1-5 %, hustejšia 

(častá) 5-25 %, veľmi hustá 25 a viac %) 
27. Dominantnosť druhu 
28. Ostatné hlavné druhy 
29. Rozsah morfologickej variability 
30. Znaky s vysokou variabilitou 
31. Choroby a škodcovia - % infikované / vplyv populácie  
32. Typ vzorky (generatívna, vegetatívna) 
33. Veľkosť vzorky (počet rastlín) 
34. Plocha na ktorej bola vzorka zozbieraná 
35. Potreba determinácie po zbere 
36. Typ zberu (hromadná vzorka, individuálne z oddelených rastlín) 

1.2.1.10  Obrazová dokumentácia 
 Okrem uvedených spôsobov dokumentácie prieskumu a zberu genetických zdrojov 

rastlín neodmysliteľnou súčasťou každej expedície a každej zbierky je ich obrazové 
zaznamenanie.  

Vo všeobecnosti možno odporučiť malé fotografické prístroje, ktoré sú ľahké a vyriešia 
mnohé problémy pri fotografovaní na zberových expedíciách. Poloautomatické jednooké 
zrkadlovky s manuálnym zaostrovaním sú oveľa spoľahlivejšie pre klasický spôsob 
zaznamenávania obrazu z expedícií. V súčasnosti, však nastupujú digitálne fotoaparáty, ktoré 
sú výhodne najmä pre rýchlosť z dokumentovania a prezentovania prieskumu a zberu 
genetických zdrojov rastlín. Veľmi vhodné sú  fotografické prístroje s vymeniteľnými zoom 
objektívmi, filmovými kazetami pre perforované kinofilmy alebo svitkové filmy. 

V priebehu prieskumu a zberu genetických zdrojov rastlín nosí sa obal fotoaparátu, 
kryty na objektívy, tienidla, filter proti ultrafialovému svetlu, svetelné a farebné filtre a veci 
na čistenie. V obmedzenej miere je potrebný blesk, užitočný býva statív. 

Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 52 mm ma rovnaký uhol zorného poľa ako oko. 
Širokouhlé objektívy od 18 do 35 umožňujú väčší zorný uhol a dobrú hĺbku poľa. 
Teleobjektívy (75 do 200 mm ale aj viac) sú vhodné na fotografovanie blízkych aj 
vzdialených objektov.  
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V priebehu fotografovania v exteriéri si v prvom rade vytvoríme kompozíciu, tj. 
stanovíme čo je hlavné a čo je vedľajšie na obraze, k tomuto účelu je vhodné využívať body, 
línie, skupinu tvarov, plochu, svetlo a tieň. Dôležitou časťou je umiestnenie hlavného motívu 
do stredu obrazu, postup čítania obrazu (zľava do prava), rozloženie svetlých a tmavých miest 
v obraze.  

Významnou súčasťou dokumentácie rastlín v prírode alebo aj interiéri je 
makrofotografia. Problematické je pre makrosnímky zabezpečenie dostatok svetla a hĺbka 
ostrosti, podľa možnosti vždy používajte stojan a k osvetleniu rôzne odrazové dosky alebo k 
tomu určené zariadenia. Pri zrkadlení používame tlmenie svetla priesvitným papierom alebo 
látkou. Pri fotografiách a makrofotografiách rastlín alebo ich častí je dôležité pozadie, ktoré 
by nemalo splývať s fotografovaním predmetom ale nemalo by pôsobiť príliš kontrastne. Vo 
všeobecnosti odporúča sa pre svetlé predmety tmavo-matné pozadie a pre tmavé predmety 
svetlo-matné pozadie. Veľmi vhodné je pozadie s matného materiálu farby sivomodrej, 
modrej, tmavohnedej, svetlohnedej ale aj iné podľa farebného zloženia fotografovaného 
predmetu. 

Archivovanie fotografických snímok robíme postupne, pričom môžeme mať archív 
podľa predmetu fotografovania, problému riešenia alebo iných oblastí resp. doby 
fotografovania. V archíve fotografické snímky chránime pred prachom, vysokou teplotou, 
vlhkosťou a mechanickým poškodením. 

Neodmysliteľnou súčasťou dokumentárnej fotografie je jej popis (text): plné meno 
autora snímky, dátum vzniku fotografie, miesto a mesto, kde vznikla snímka, popísať zľava 
doprava predmety, ktoré je zreteľne poznať na snímke. V prípade, že ide o fotografiu iného 
autora, uviesť majiteľa copyright, vlastníka autorských práv.  

1.2.1.11  Zber a spracovanie herbárových položiek 
 Zbierame podľa možnosti len za pekného počasia, keď neprší a nie je rosa. Zbierame 

rastliny iba nepoškodené, so všetkými časťami: s koreňom (alebo inými podzemnými 
časťami), listami, kvetmi, prípadne aj s plodmi. Pokiaľ možno zbierame exempláre 
charakterizujúce určité stanovište. Priamo na mieste zberu si robíme potrebné poznámky o 
vlastnostiach stanovišťa a lokality. 

K zberu rastlín do herbára potrebujeme malú lopatku (prípadne väčší nôž) na vyberanie 
rastliny z pôdy, hárky savého papiera, vrecká z impregnovaného materiálu na odkladanie 
nazbieraných rastlín, zápisník na poznámky, lupu (zväčšujúca 10 - 15x na predbežné 
určovanie rastlín), príručku („ kľúč“) na určovanie rastlín a mapu územia. 

Ak chceme rastliny inštalovať vylisované, na mieste zberu ich vložíme medzi hárky 
savého papiera, avšak predtým upravíme jednotlivé časti rastliny do definitívneho tvaru. 

Rastliny spracujeme pokiaľ možno ešte v deň zberu. Na sušenie potrebujeme savý 
(prípadne novinový) papier a vlnitý lepenkový papier. Rastliny spolu s pomocnou etiketou (s 
údajmi o lokalite a pod.) vložíme medzi dva hárky pijavého papiera a takúto „položku“ 
prípadne ešte medzi hárky novinového papiera. Veľmi veľké rastliny, ktoré sa nezmestia na 
použitý formát papiera, ohneme do podoby písmen N, M alebo W. Menej vhodné je 
rozrezávanie rastlín na viac častí. Takto uložené rastliny dáme do lisovacích dosiek a 
zaťažíme hmotnosťou približne 70 kg. Ak papier na sušenie vymieňame každý deň, rastliny 
sa usušia pri bežnej izbovej teplote za 3 - 5 dní. 

Vysušené rastliny ukladáme na hárky bieleho baliaceho papiera, a to vždy na „drsnú“ 
stranu (rozmery hárkov sú 30 x 45 cm, 35 x 52,5 cm, 44 x 29 cm, 48 x 29,5 cm a pod. ). 
Každú rastlinu na osobitnom hárku označíme etiketou ( s rozmermi 74 x 105 mm alebo 105 x 



 17 

148 mm), ktorá má obsahovať tieto základné údaje: názov inštitúcie vlastniacej herbár, meno 
druhu (latinsky, prípadne aj slovensky), lokalitu a údaje o nej (nadmorská výška, popis 
stanovišťa a pod.), dátum zberu, meno osoby, ktorá rastlinu zbierala, a meno osoby, ktorá 
rastlinu určila. Etiketa musí byť napísaná čitateľne, aby sme uľahčili prácu v budúcnosti 
všetkým, ktorí budú s herbárovou položkou pracovať. Na niektorých etiketách je natlačený aj 
tex revid. (Revidit). 

1.2.1.12  Získavanie genetických zdrojov od darcov 
Zhromažďovanie a získavanie genetických zdrojov rastlín domáceho a zahraničného 

pôvodu zabezpečujú kurátori rastlín. Za týmto účelom kurátori v aktívnej alebo v pasívnej 
(zabezpečenie informácie o výskyte významných vzoriek rastlín v jednotlivých oblastiach) 
forme zúčastňujú zberových expedícií. Kurátori priebežné monitorujú publikácie, webové 
stránky a zoznamy organizácii a firiem (OECD) zaoberajúcich sa šľachtením, udržovaním a 
príp. pestovaním záujmových genetických zdrojov rastlín. Na základe referencií získavajú 
nové genetické zdroje rastlín pre potreby Národného programu a podľa požiadaviek výskumu 
a šľachtenia. Niektoré genetické zdroje je možné získať priamo od šľachtiteľov a výskumných 
pracovníkov po vzájomnej dohode. 

Aby bolo možné v budúcnosti identifikovať pôvod vzoriek, kurátori by mali zaistiť, že 
pôvodné identifikačné čísla alebo kódy uvádzané zberateľmi budú aj naďalej spájané so 
vzorkami, ku ktorým sa vzťahujú. Kurátori by mali zabezpečiť, pokiaľ je to možné a vhodné, 
že budúce otázky miestnych komunít a pestovateľov, ktorí poskytli originálny materiál, ako aj 
hostiteľskej krajiny budú zodpovedané a že vzorky zozbieranej zárodočnej plazmy rastlín 
budú poskytnuté na požiadanie. 

1.2.2  Uchovávanie ex situ   
Na Slovensku je v činnosti Génová banka SR, ktorá je umiestnená v SCPV- Výskumnom 

ústave rastlinnej výroby Piešťany. Dlhodobé uchovávanie v regulovaných teplotných podmienkach  
je základnou prioritou pri práci s kolekciami genetických zdrojov. Vegetatívne množené druhy sú 
uchovávané na riešiteľských, alebo zmluvných pracoviskách v poľných kolekciách. Všeobecné 
zásady uchovávania sú platné pre obidve skupiny plodín. Schéma činnosti GB je uvedená v prílohe 
č. 8. 
Semená genetických zdrojov sú uchovávané v génovej banke v troch  kolekciách: 

Základná kolekcia (ZK) - slúži na dlhodobé uchovávanie semien GZ pri teplote -17 °C. 
Uchovajú sa v nej všetky domáce odrody, krajové, GZ získané zberovými expedíciami na území 
Slovenska a ďalšie GZ na základe odporučenia kurátora, Rady genetických zdrojov a na základe 
medzinárodných zmlúv. Zo základnej kolekcie sa semená nedistribuujú, semeno sa odoberá len v 
prípade pravidelného monitoringu klíčivosti (raz za 10 rokov) v prípade regenerácie  a výnimočne pre 
výskumné účely. GZ uložené v základnej kolekcii musia byť duplicitne uložené v aktívnej kolekcii. 

Aktívna kolekcia (AK) - slúži na strednodobé uchovávanie semien GZ pri teplote 2-5 °C na 
dobu viac ako 10 – 15 rokov, podľa zásoby semena a jeho klíčivosti. Zahŕňa všetky GZ 
nachádzajúce sa v jednotlivých riešených kolekciách. Vzorky GZ slúžia na šľachtiteľské, vý-
skumné a vzdelávacie účely, pre regeneráciu a hodnotenie. Dostupnosť vzoriek môže byť 
voľná (Y), viazaná na povolenie riešiteľa (L), alebo nemusí byť vzorka dostupná vôbec (N) a je 
označená v pasporte každej vzorky v stĺpci DOS. 

Bezpečnostná kolekcia (BK) -je duplicitná kolekcia ZK, ktorá vznikla odobratím 500- 3000 
semien zo vzorky a je uskladnená na inom mieste. V prípade Slovenska je to Génová banka 
VÚRV Praha-Ruzyně, ČR. Semená bezpečnostnej kolekcie nie sú určené na distribúciu 
a zostávajú majetkom darcu. Uchovávanie tejto kolekcie je riešené na zmluvnom základe. 
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Pracovná kolekcia (PK) - slúži kurátorovi kolekcie a nie je skladovaná v génovej banke a nie 
je uvádzaná v centrálnej evidencii. Pri tejto kolekcii nie je stanovené minimálne množstvo 
semena. 

Príjem, kontrola vzorky a jej registrácia 
V priebehu rozmnožovania semien na požadované množstvo pre uloženie do génovej banky 

udržuje riešiteľské pracovisko genetické zdroje v pracovnej kolekcii na svojom pracovisku. Po 
namnožení dostatočného množstva semena na uloženie do génovej banky sú semená odovzdané 
spolu s odovzdávacím protokolom a vypracovanými pasportnými údajmi (príloha č. 2). Vzorka  
musí byť čistá, nemorená, homogénna, zdravá (bez viditeľnej infekcie a bez škodcov) s dobrou 
klíčivosťou podľa príslušnej normy. Vstupná vlhkosť by nemala presahovať 15 %. Požadované 
množstvo semena na uchovanie v génovej banke je pre samoopelivé druhy 4 000 a cudzoopelivé 
12 000 semien, v prípade uloženia do oboch kolekcií je potrebné dvojnásobné množstvo semena 
s pridaním 500 – 3000 semien na uloženie do bezpečnostnej kolekcie.  Minimálne množstvo 
semena na uloženie do GB je 1000 semien, je však akceptované len v prípade vzácnych druhov 
získaných zo zberových expedícií, alebo v prípade nemožnosti v aktuálnom čase rozmnožiť daný 
GZ.  

Vegetatívne rozmnožované druhy GZR sa hodnotia na trvalom stanovišti v poľnej  výsadbe, 
kde sú podľa pokusníckych zásad rozmiestnené kontrolné odrody, ktoré umožňujú štatistické 
vyhodnotenie výsledkov.  
 Vzorky semien sa do génovej banky zasielajú vo vhodných obaloch, najlepšie v 
papierových vreckách, ktoré sú označené menovkami. Na menovke je uvedené: 

Druh GZ 
Národné evidenčné číslo (NEC) 
Názov GZ 
Rok zberu 

Vzorky sa odovzdajú s vyplnenými pasportnými údajmi a s odovzdávacím protokolom  
ktorého potvrdená kópia sa odovzdá riešiteľovi GZR. 
 
Príloha protokolu 

Poradové č. NEČ Názov GZ Hmotnosť vzorky     HTS Kolekcia 

 
Požadované množstvá a kvalita semien GZ pre strednodobé a dlhodobé uchovávanie v GB 

Typ GZ ZK AK BK Spolu 
Samoopelivé druhy 4000 4000 500-1 000 8 500 - 9 000 
Cudzoopelivé druhy 12000 12000 3000 27 000 
 Pri zvlášť drobných a vzácnych semenách bude množstvo dohodnuté po vzájomnej 
konzultácii s riešiteľom kolekcie. Semená s rekalcitrantným charakterom (neznášajú 
vysúšanie) a semená hybridov nie sú uchovávané v GB, za GZ sú považované len 
rodičovské komponenty hybridov. Veľkosť vzorky musí zahŕňať genetickú variabilitu GZ. 
Na získanie dostatočného množstva semena jedného GZ sa jednotlivé ročníky zberu nesmú 
miešať. Každý ročník musí byť uložený zvlášť. Pri odosielaní vzorky do GB je potrebné brať do 
úvahy, že zo vzorky bude pred samotným uložením odobratých 200 semien na zisťovanie 
klíčivosti a 4 g na zistenie vlhkosti. Pri odoslaní viacerých vzoriek GZ z jedného druhu, 
ktoré boli zberané vtom istom roku a uskladnené v rovnakých podmienkach, sa na vlhkosť 
odoberá priemerná vzorka. Odovzdávané vzorky musia mať minimálnu   klíčivosťou   podľa 
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normy (zákon NR SR č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona  č. 470/2002 Z. z. 
a podľa Handbook of Seed Technology for Genebanks No 3, IPGRI, 1985 ). 

Zisťovanie klíčivosti 
Klíčivosť je základným kritériom pri zisťovaní vhodnosti vzoriek na uchovávanie v GB. 

Semená s nižšou počiatočnou klíčivosťou strácajú počas skladovania klíčivosť rýchlejšie a 
starnutím semena je pri nich väčšie nebezpečenstvo cytologických zmien. Na test klíčivosti sa z 
každej vzorky odoberá 2 x 100 semien. Test klíčivosti sa robí podľa noriem ISTA, AOSTA a STN 
46 0610. Do génovej banky sa prijímajú vzorky, ktoré zodpovedajú minimálnej klíčivosti osiva, 
podľa zákona č. 291/1969 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. Keď klí-
čivosť semien nezodpovedá hodnotám uvedeným v citovaných metodikách, vzorka sa vráti 
riešiteľovi na regeneráciu. Výnimku tvoria vzorky vzácnych druhov zo zberových expedícií. 
Registrovanie dát sa robí „hardwarovo" a softwarovo (databáza PRIRAS). 

Sušenie semena  
Vzorky zasielané do GB nemajú mať vyššiu vlhkosť ako je bežné pri osive, max. 15%. Pre 

dlhodobé skladovanie je potrebné znížiť obsah vody (vlhkosť) v semenách tak, aby sa obmedzila 
látková výmena a pritom nedošlo k poškodeniu semena. Skladovacia vlhkosť semien sa pohybuje 
od 4 - 8 % podľa jednotlivých druhov. Dĺžka sušenia závisí od počiatočnej vlhkosti semena a od 
jeho anatomicko-biologických vlastností. Semená sa kontinuálne sušia vo vysúšacej miestnosti 
pri teplote 20 °C a 15 % RVV v otvorených perforovaných nerezových nádobách. Veľmi malé 
semená sa sušia v otvorených papierových vreckách. Kontrola vlhkosti semena vo vysúšacej 
miestnosti sa zisťuje priebežne (z priemernej vzorky) na vlhkomere, pri malých množstvách semena 
sa vlhkosť kontroluje vážením, podľa nasledujúceho vzorca: 

Výsledná hmotnosť   =  vstupná hmotnosť  x  (100 - % vstupnej vlhkosti) 
semena  semena   (100 - % skladovej vlhkosti) 

Vlhkosť semien sa v génovej banke SR zisťuje na vlhkomere Sartorius MA 40. Z jednotlivých 
vzoriek semien sa odoberá priemerná vzorka o hmotnosti 5 g.  

Balenie semien 
Po vysušení sa vzorka uloží do sklenených kontajnerov s „twist“ uzáverom. Používajú sa tri 

veľkosti: 720 ml, 360 ml a 210 ml, podľa veľkosti semena. Do každého pohára je vložené 
perforované igelitové vrecko s indikačným silikagélom (3,5 resp. 1,5 g). Každý kontajner je 
zvonku aj vo vnútri označený štítkom, na ktorom je uvedené skladové číslo, kód plodiny, NEC, 
názov GZ, dátum uloženia a typ kolekcie a číslo skladovacej komory. Kontajnery sú ukladané do 
prepraviek, množstvo v prepravke závisí od veľkosti kontajnera. Ak sa jedna vzorka nevmestí do 
jedného kontajnera, môže byť uložená vo viacerých – najviac v piatich. Na uzáver pohára sa napíše 
skladovací kód - napr. 7AC/122, čo znamená 7- regál, A - polica, C/1- miesto na polici a 22 - 
číslo kontajnera v prepravke. Na uzávery vzoriek do bezpečnostnej kolekcie sa píše skladové číslo 
vzorky. 

Uskladňovanie semien 
Vzorky sú uskladňujú v poradí, v akom boli prijaté do GB, podľa prírastkového čísla. 

Pred uskladnením vzoriek do ZK a BK sa vzorky uložia na 24 hod. do priestorov aktívnej kolekcie, 
aby sa predišlo teplotnému šoku semien a poškodeniu sklených kontajnerov. Vzorky 
bezpečnostnej kolekcie sa ukladajú do priestorov základnej kolekcie a raz za rok sa prevezú do 
GB Praha-Ruzyně (cez zimu alebo v klimatizovaných autách). Informácie o fyzickom 
umiestnení vzoriek sú na papieri, a v databáze SKLADA a SKLADZ . 
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Monitoring uskladnených GZ 
Monitoring klíčivosti sa robí každých päť rokov v AK a každých desať rokov v ZK. 

Kontroluje sa náhodne každá desiata vzorka (pri menšom počte ako desať GZ jedného druhu sa 
kontrolujú všetky uložené  vzorky v roku), prihliada sa na druh a dobu klíčivosti. Prednostne sa 
kontrolujú vzorky, ktoré boli pri zaradení do GB na hranici povolenej klíčivosti. V ZK sa 
prednostne kontrolujú tie vzorky, ktoré boli problémové pri monitoringu v AK. 

Test klíčivosti závisí od druhu monitorovanej vzorky a je robený tak, ako vstupný test 
klíčivosti. Z každej monitorovanej vzorky sa odoberie 2 x 100 semien. Keď je zistená klíčivosť 
nižšia ako požadovaná minimálna klíčivosť, vzorka sa odovzdá riešiteľovi na regeneráciu. 
Riešiteľovi GZ sa táto skutočnosť nahlási v dostatočnom predstihu pred výsevným termínom. 
Informácie o monitorovaných vzorkách sa zaradia do databázy MONITORI. 

Monitoring zásoby semena sa eviduje pri každej manipulácii so vzorkou (distribúcia, odber 
na test klíčivosti). Pri monitorovaní, ktoré sa robí pri každej manipulácii so vzorkou, sa zisťuje 
množstvo uloženého semena a porovnáva sa s požadovaným minimálnym množstvom semena. 
Ak klesne množstvo uloženého semena na trojnásobok minimálneho množstva uvedeného pri 
každej skladovanej vzorke, vzorka sa zaradí do databázy pre regeneráciu. Riešiteľovi GZ sa táto 
skutočnosť nahlási v dostatočnom predstihu pred výsevným termínom. 

 Regenerácia genetických zdrojov 
Regeneráciu GZR zabezpečuje riešiteľské pracovisko, ktoré je zmluvne zaviazané cez NP za 
riešenie príslušnej kolekcie. Regenerácia vzoriek z GB sa robí na vyzvanie GB vtedy ak: 

Ø poklesla zásoba semena na limitované množstvo následkom výdaja GZ 
Ø pri monitoringu bol zistené zníženie klíčivosti na minimálne prípustnú hodnotu. 

Regenerovanie generatívne množených druhov. 
Vzorky na regeneráciu odovzdáva GB riešiteľovi po vzájomnej dohode spolu s odovzdávacím 
protokolom, kde je uvedený dôvod regenerácie.   Riešiteľ je povinný zabezpečiť originalitu vzorky, 
pri cudzoopelivých plodinách musí zabezpečiť priestorovú alebo technickú izoláciu. Počas 
regenerovania nesmie meniť označovanie vzorky. 
Regenerovanie vegetatívne množených druhov. 
Ø Ovocné druhy – regenerujú sa preočkovaním v prípade výpadku viac ako 50 % jedincov 

z jednej vzorky alebo v prípade presunu na iné stanovište. Nové vzorky sú vysadené 
v zbierkovej škôlke, kde je sledovaný ich zdravotný stav a z nej sú premiestnené na trvalé 
stanovište. 

Ø Chmeľ a ľuľok zemiakový   – regenerácia prebieha v in vitro kultúre. 
Ø Vinič hroznorodý – je potrebné za ideálnych podmienok regenerovať po 20 rokoch 

pestovania, v prípade akéhokoľvek poškodenia je potrebné regenerovať ihneď po poškodení. 

1.2.3 Uchovávanie „in situ“ 
Uchovávanie GZR metódou „in situ“ je uchovanie a ochrana druhov v ich prirodzenom 

prostredí, v prípade domestikovaných alebo pestovaných druhov v prostredí, kde nadobudli 
svoje charakteristické vlastnosti. Cieľom metódy in situ je taká ochrana, ktorá zabezpečuje 
vývoj spoločenstiev rastlín a druhov prirodzeným spôsobom na pôvodnej lokalite a udržanie 
poľnohospodárskeho systému, ktorý vytvára diverzitu rastlín v podobných podmienkach ako 
v tradičnom systéme. Pokiaľ je táto metóda uchovania technicky možná považujeme ju za 
najlepšiu metódu. Je  možné túto metódu kombinovať s metódou uchovávania ex situ, pri 
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ktorej sa uchovávajú diaspóry rastlín, t.j. semená alebo iné reprodukčné časti rastlín v génovej 
banke, prípadne sa pestujú a regenerujú v poľnej kolekcii. 

Predmetom uchovávania genetických zdrojov rastlín sú najmä druhy domáceho, čiže 
autochtónneho pôvodu. Na území Slovenskej republiky uchovávanie rastlín in situ 
organizačne zabezpečuje Štátna ochrana prírody, ktorá je organizačnou zložkou Ministerstva 
životného prostredia SR. Ďalej uchovávanie GZR pre výživu a poľnohospodárstvo zaisťujú 
i riešiteľské pracoviská Národného programu, ktoré sú povinné dodržiavať všeobecne platné 
právne normy. 

1.2.4  Uchovávanie in vitro  
 Termín in vitro kultúra (syn. pletivová kultúra) zahŕňa širokú škálu techník 

používaných na kultiváciu rastlinných buniek, pletív a orgánov oddelených od materskej 
rastliny a využívajúcich jav tzv. totipotencie. Uchovávanie GZR v in vitro kultúre sa používa 
na uchovávanie vegetatívne množených rastlinných druhov a rastlinných druhov 
produkujúcich tzv. neortodoxné semená, ktoré sú tradične uchovávané v poľných kolekciách.  

Výhodou in vitro uchovávania GZR je oproti poľným kolekciám nižšia technická 
a finančná náročnosť, nižšie nároky na pracovnú silu, možnosť uchovávania GZR inde než 
v podmienkach, ktoré sú pre daný rastlinný druh environmentálne a geograficky vhodné. In 
vitro kultivácia explantátov umožňuje tiež materiály uchovávať na malých plochách 
v sterilnom a kontrolovanom prostredí a rýchle a na sezóne nezávislé rozmnoženie 
a distribúciu vzoriek. 

Uchovávanie GZR v in vitro podmienkach využíva spomalený rast pletív, rastliniek 
a ich častí na vhodných živných médiách a pri určitých kultivačných podmienkach. Redukcia 
vegetatívneho rastu uchovávaného materiálu sa dá dosiahnuť vyvolaním osmotického stresu, 
obmedzením dostupnosti niektorých živín, znížením kultivačnej teploty a intenzity osvetlenia 
či pridaním chemických zlúčenín, tzv. rastových retardantov do živných médií. Hoci sa 
spomalenie rastu in vitro kultúr môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi, pri in vitro uchovávaní 
GZR je často vhodné kombinovať rôzne faktory vplývajúce na rast kultúr tak, aby sa dosiahol 
maximálny subkultivačný interval pri akceptovateľnej životaschopnosti a kvalitatívnych 
ukazovateľov uchovávaných kultúr. Sľubnou metódou na dlhodobé in vitro uchovávanie GZR 
vegetatívne množených rastlinných druhov môže byť uchovávanie tzv. „syntetických 
semien“, t.j. enkapsulovaných rastových vrcholov či somatických embryí pri nízkych 
teplotách, alebo ich následná kryoprezervácia. 

V súčasnosti sa v rámci Národného programu SR v in vitro kultúre uchovávajú GZR 
takých vegetatívne množených plodín ako sú ľulok zemiakový a chmeľ obyčajný, pričom 
perspektívne sa počíta s rozšírením o ďalšie významné vegetatívne množené druhy. 

1.2.5  Uchovávanie  kryo-prezerváciou  
V súčasnosti sa táto metóda pri uchovávaní GZR v Národnom programe SR nevyužíva ale 
v budúcnosti sa počíta s jej využívaním. Je to metóda založená na uložení GZR pri 
ultranízkych teplotách a to buď pri teplote okolo -150°C alebo priamo v tekutom dusíku pri -
196° C. Metóda sa bude hlavne využívať pri vzácnych semenách v malých množstvách zo 
zberových expedícií, alebo pri rastlinách ktoré majú rekalcitrantné semená, tiež je to možné 
použiť pri vegetatívne množených druhoch.  

1.2.6  Uchovávanie „on farm“ 
 Táto metóda uchovávania GZR spočíva v uchovaní rastlinného materiálu v jej 

prirodzených podmienkach riadeným procesom pestovania. To znamená, že tieto rastlinné 
druhy vyrastali a formovali sa vo svojich prirodzených podmienkach, ale popritom  boli 
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u nich aplikované tradičné agrotechnické postupy a technológie. Ide hlavne o materiál 
pestovaný a obhospodarovaný v určitom regióne alebo v konkrétnej lokalite jej tradičného 
historického pestovania. Metóda sa môže hlavne využívať v poľnohospodárskych podnikoch 
ako aj u súkromníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí používajú tieto tradičné 
agrotechnické postupy prípadne ekologické hospodárstvo. Touto metódou môžu byť 
uchovávané všetky druhy rastlín, či už poľné, záhradné, alebo ovocné dreviny a vinič. 
Vhodné pri takomto uchovávaní je používať technológie blízke pôvodným postupom alebo 
podmienkam ekologického poľnohospodárstva, ako je minimálna ochrana, dobrá 
agrotechnika a nízka úroveň hnojenia. 

 
1.3  SYSTÉMY   HODNOTENIA   
 

Pri hodnotení GZR sa uplatňujú poznatky evolúcie, botaniky, genetiky, agrotechniky, 
fyziológie, anatómie, fytopatológie, chémie, biochémie, molekulárnej biológie a biometriky, ktoré 
popisujú znaky morfologické, cytogenetické, biochemické, fyziologické a molekulárne. V 
poslednom období sa venuje zvýšená pozornosť obrazovým databázam, chromozómovým mapám a 
zostavovaniu fingerprintingov pomocou molekulámych metód. Aj napriek tomu, že väčšinou 
hodnotíme fenotyp rastlín, na základe dlhodobejších štúdií môžeme určiť stálosť a diagnostickú 
hodnotu znakov. 
 Hlavné ciele hodnotenia - údaje získané pri hodnotení GZR slúžia k presnej 
identifikácii GZ a ako informácie ktoré sú potrebné pre užívateľov. Postup hodnotenia je 
špecifický a líši sa podľa jednotlivých plodín alebo sa jednako hodnotia  kolekcie na úrovni 
rodu. 

Genetické zdroje sa hodnotia v troch úrovniach: 
Predbežné, kde sa hodnotia všetky GZR, najmä ich zdravotný stav (zabránenie šíreniu 
karanténnych chorôb, resp. škodcov), vegetačná doba a klíčivosť semien. Pri predbežnom 
hodnotení sa eliminujú nevyhovujúce GZ (napr. dlhá vegetačná doba, atď.) a vykonáva sa 
cieľavedomá tvorba kolekcie. Podľa potreby sa vykonáva pri ňom i taxonomické zaraďovanie 
novoprijatých druhov. Predbežné hodnotenie sa nerobí pri viacročných druhoch, lebo je 
totožné s ďalšou etapou hodnotenia. Pri predbežnom hodnotení dochádza aj k rozmnoženiu 
semena malých vzoriek GZR. Údaje získané pri tomto hodnotení slúžia hlavne pre potreby 
riešiteľa kolekcie. Predbežné hodnotenie býva spravidla jednoročné. Genetickým zdrojom 
vybraným v predbežnom hodnotení prideľuje kurátor kolekcie národné evidenčné číslo 
(ACCNUM) a súčasne vypracuje pasportné údaje, ktoré sú priebežne doplňované. 

Základné, kde sa hodnotia všetky GZR vybrané pri predbežnom hodnotení, najmä ich 
morfologické znaky a zdravotný stav, s použitím klasifikátorov alebo vybraných deskriptorov. 
Získavajú sa z neho údaje pre informačný systém, ktoré sa vkladajú do popisnej databázy. 
V základnom hodnotení sú zaraďované kontrolné odrody, ktorými bývajú spravidla registrované 
odrody s dostatočnou plasticitou. Pri druhoch pri ktorých sú organizované odrodové skúšky je 
najlepšie zaradiť ako kontrolu odrodu ktorú používa aj ÚKSÚP. Základné hodnotenie býva 
väčšinou 2 – 3 ročné. Pri samoopelivých druhoch sa v ďalších rokoch používa semeno získané 
v predchádzajúcom roku, pri cudzoopelivých by sa malo používať osivo z rezervy alebo z 
izolovaného presevu. Podmienky skúšania by sa mali čo najviac priblížiť k podmienkam 
praktického pestovania danej plodiny. V prípade výnimočného pestovateľského roku (kalamitné 
poškodenie, klimaticky mimoriadny rok) sa údaje vylučujú. Hodnotenie sa hlavne zameriava na 
znaky s nízkou interakciou s prostredím. Získané údaje sú využívané okrem ich hospodárskeho 
významu tiež k identifikácii  a charakterizácii jednotlivých GZR. Preto je potrebné zvážiť pre 
neskoršie určovanie pravosti GZR odbery plodov, herbárových položiek, vytvorenie obrazovej 
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databázy ap. Ďalšími metódami, ktoré bližšie charakterizujú jednotlivé GZR sú DNA analýzy 
pomocou molekulárnych markérov. 

 Pri meraných znakoch je dôležité evidovať priamo namerané hodnoty a nie ich bodové 
označenie, ktoré je len pomocné. Bodové stupnice klasifikátorov sú záväzné na celé obdobie 
hodnotenia. Pri ich prípadnej transformácii sa musí postupovať veľmi rozvážne aby sa 
neznehodnotili už získané dáta. 

Špeciálne, kde sa hodnotia vybrané kolekcie genetických zdrojov rastlín na základe výsledkov 
z predbežného alebo základného hodnotenia; pri hodnotení sa využívajú viacročné opakované 
poľné a laboratórne pokusy a väčšinou toto hodnotenie presahuje rámec Národného programu. 
Väčšinou sa na tejto úrovni hodnotia GZR v naväzujúcich projektoch alebo výskumných 
úlohách. 
 
1.3.1  Dokumentácia  

Dokumentácia genetických zdrojov je dôležitou súčasťou pri ochrane genetických 
zdrojov. Všetky informácie, ktoré sú získané o jednotlivých položkách zvyšujú ich hodnotu. 
Dokumentácia genetických zdrojov podľa FAO/IPGRI zahŕňa tieto hlavné kategórie: 

Ø pasportná časť - základné informácie, ktoré sú spoločné pre všetky GZR 
Ø popisná časť - morfologické, biologické, hospodárske, cytologické znaky a na 

molekulárnej úrovni 
Ø všeobecná časť – prostredie a lokalita zberu, rozmnožovania a regenerácie 

Ø skladovanie  

Podkladovú dokumentáciu tvorí: 
Ø príjmový denník (evidencia prírastku kolekcie) - podklad pre pasportnú databázu, 
Ø poľný záznamník s plánikom pokusov (všetky údaje a záznamy týkajúce sa poľných 

pokusov, vrátane predplodiny a obsahu živín v pôde a jej pH) - podklad pre popisnú 
databázu, 

Ø základné meteorologické údaje príslušného roka, 
Ø laboratórny záznamník (eviduje údaje pokusov, prác v laboratóriu - napr. in vitro 

kolekcie, identifikácie atď.), 
Ø rozborová kniha (údaje a výsledky z uskutočnených mechanických rozborov, chemických 

rozborov a iných analýz), 
Ø evidencia množstva semena v pracovnej, aktívnej a základnej kolekcii, 

Ø pracovný denník (zaznamenávanie množstva hodín potrebných nariešenie podľa 
jednotlivých kategórií - riešiteľ, spoluriešiteľ, technickí pracovníci, robotníci). 

Pri riešení sa ďalej používajú informácie súvisiace s riešením úlohy: 
Ø odovzdávacie protokoly a dohody (sMTA) o odovzdaní genetických zdrojov (v rámci 

výmeny domácej a zahraničnej, poskytnutie vzoriek pre odberateľov)  
Ø literárne podklady. 
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 Inventarizácia genetických zdrojov sa vykonáva podľa pravidiel Svetového 
informačného a na ohrozenie upozorňujúceho systému o genetických zdrojoch rastlín pre 
výživu a poľnohospodárstvo (the World Information and Early Warning System on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture - WIEWS) každé dva roky. 

Databázy genetických zdrojov rastlín 
Pasportné údaje poskytujú základné informácie o vzorke, slúžia ako jej rodný list. Sú 
všeobecne platné pre všetky plodiny a sú vypracované podľa medzinárodných štandardov 
IPGRI. V súčasnosti je platný Multi-Crop Passport Descriptors, ktorý bol vydaný IPGRI/FAO 
v decembri 2001. (príloha č.1). V deskriptoroch v ktorých je využívané kódové označenie 
inštitúcií je v medzinárodnom merítku využívaný súbor INSTCODE, ktorý obsahuje viac ako 
8500 záznamov. Pasportné údaje sú voľne dostupné pre väčšinu kolekcií genetických zdrojov.  
Popisné údaje - základom pre hodnotenie genetických zdrojov sú klasifikátory (Descriptor 
Lists), ktoré boli vydávane IBPGR/IPGRI. Líšia sa od klasifikátorov UPOV, ktoré majú za 
cieľ definovať odlišnosť, homogenitu a stabilitu hlavne z morfologického hľadiska. 
Hodnotenie genetických zdrojov má za úlohu definovať variabilitu vzorky, pričom morfológia 
tvorí len časť sledovaných znakov. Pri druhoch pri ktorých nebol spracovaný medzinárodný 
klasifikátor sa hodnotenie robí podľa klasifikátora spracovaného kurátorom a oponovaného 
odborníkmi. 

 
1.4   EVIDENCIA KOLEKCIÍ 
 
Informačný systém   GB 

Výskumný ústav rastlinnej výroby vedie centrálnu evidenciu o genetických zdrojoch 
rastlín pre výživu a  poľnohospodárstvo. Všetci účastníci Národného programu sú povinní 
zabezpečovať dokumentáciu genetických zdrojov rastlín a ich kolekcií v súlade s metodickým 
postupom prípravy  dát a tvorbou databáz. Informačný systém je vedený formou databáz a je 
v súlade s medzinárodnými štandardmi.  
Štruktúra informačného systému: 
Ø Pasportné dáta 

Štruktúra pasportnej databázy je postavená na štandardoch FAO a IPGRI (príloha 2) a je 
prístupná k revízii podľa vzniknutej potreby. Pasportné deskriptory majú platnosť pre 
všetky plodiny. 

Ø Popisné dáta 
Popisná časť databázy obsahuje tzv. charakterizačné dáta. Popisné dáta sú rodovo, či 
druhovo špecifické a sú hodnotené podľa príslušného klasifikátora. Ak nie je  
klasifikátor k dispozícii (spravidla u menej významných druhoch), pripraví účastník 
Národného  programu  zoznam najdôležitejších znakov, deskriptorov. Všeobecná časť 
popisných dát  je spoločná pre všetky plodiny (príloha 3). Cieľom hodnotenia je 
zaznamenať všetky dôležité znaky, a to morfologické, biologické, hospodárske 
(„evaluation“),  cytologické a biochemické v najväčšej šírke.  

Ø Evidencia skladu 
        Skladová evidencia obsahuje dokumentáciu klasickej génovej banky. 
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 Jednoznačným kritériom genetického zdroja je tzv. „národné evidenčné číslo“, ktoré  
je podľa stanovených pravidiel  pridelené pri zaradení do kolekcie. Tvorí ho kód ústavu,  kód 
plodiny a číslo prírastku v danej kolekcii.  
Účastníci Národného programu sú povinní pri zaradení genetického zdroja  do kolekcie  
prideliť mu „národné evidenčné číslo“ a evidovať dostupné pasportné a popisné dáta. 
V centrálnej databáze je parameter PORZDBF, ktorý slúži na prepojenie a  aj evidenciu 
jednotlivých databáz. Tento parameter je súčasťou všetkých databáz a kurátori ho nevyplňujú. 
Dokumentáciu v génovej banke môžeme rozdeliť na 3 časti:  

1. Prírastok vzorky a jej registrácia 
2. Uchovávanie - skladová  evidencia  
3. Distribúcia 

1.  Prírastok vzorky a jej registrácia 
Ak je zaslaný materiál vhodný na uskladnenie do génovej banky, dostane tzv.  

prírastkové číslo a bude zaradený do databázy PRIRAS (príloha 4). Vzorka je akceptovaná 
len s odovzdávacím protokolom príloha 9 a pasportnými dátami. Po kontrole dát sa vzorka 
umiestni do vysúšacej miestnosti. Podmienky sušenia sú teplota: 20° C a relatívna vlhkosť: 
15%. Vzorka ostáva v tejto miestnosti do obsahu vlhkosti 5-6%. Testy klíčivosti sú v 2 
opakovaniach po 100 semien.  

2. Uchovávanie – skladová evidencia 
Po vysušení sa vzorka uloží do sklenených kontajnerov s twist uzáverom. Využívajú sa 

3 veľkosti: 720 ml, 360 ml a 210 ml. 
Informácie o fyzickom uložení vzorky sú v databáze SKLADA a SKLADZ (rovnaká 

štruktúra pre aktívnu a pre základnú kolekciu), príloha 5. 

3.  Distribúcia 
Ak je dostatočné množstvo požadovaného semena v aktívnej kolekcii a odberateľ 

vyhovuje požiadavkám (šľachtiteľská firma, šľachtiteľ, výskumné a vzdelávacie inštitúcie 
doma a v zahraničí), vzorka sa vyberie zo skladu AK, nechá sa aklimatizovať v podmienkach 
laboratória a zabalí sa na distribúciu. Na štítok sa napíše – druh, názov vzorky a zasielané 
množstvo. Jedna a tá istá vzorka sa môže žiadateľovi poskytnúť raz za tri roky. Žiadateľ je 
povinný pri preberaní vzorky podpísať medzinárodne platnú  Dohodu o odovzdaní materiálu 
(sMTA).  Štruktúra tabuľky VYDAJ je v prílohe 6. 
Medzinárodné štandardy pre výmenu dát 

V súčasnej dobe je platným štandardom pre výmenu dát dokument Multi-Crop Passport 
Descriptors (MCPD) z roku 2001.  

Zoznam plodinových pasportných deskriptorov, ktorý sa používa v genetických 
zdrojoch, je kompatibilný s plodinovým klasifikátorom FAO/IPGRI MCPD a Eurisco 
descriptormi, príloha 7. Pripúšťame, že užívateľ môže požadovať ďalšie rozšírenie tohto 
zoznamu kvôli splneniu špecifických požiadaviek. V každom prípade aj tieto dodatky 
umožnia ľahkú konverziu do  formátu navrhnutého v MCPD  a základné pasportné dáta  sa 
môžu vymieňať bez problému v celosvetovom merítku. 

 
1.5  VYUŽÍVANIE  GENETICKÝCH  ZDROJOV  RASTLÍN  

Vstupom do EÚ a možnosťou napojenia sa do zahraničných výskumných projektov 
otvorila sa pre GZR nová cesta hodnotenia ich znakov a vlastností a ich genetickej 
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podmienenosti. Takto získané informácie o významných charakteristikách GZR výrazne 
prispievajú k cielenému využívaniu genetických zdrojov. 

Vzhľadom k skutočnosti, že sú v kolekciách Národného programu zhromažďované 
genetické zdroje významné pre výživu a poľnohospodárstvo je ich uplatnenie smerované 
najmä do šľachtiteľského zlepšovania pestovaných rastlín alebo je orientované na priame 
pestovateľské využitie rastlín netradičných či málo pestovaných (minoritných) druhov. 

Šľachtiteľské využívanie GZR 
Dobre ohodnotené GZR môžu veľmi efektívne prispieť k tvorbe odrôd so 

zdokonalenými  vlastnosťami. V tomto smere môžu byť GZR zdrojom odolnosti k chorobám 
a zvlášť k meniacemu sa spektru patogénnych organizmov. Ďalšou oblasťou, pre ktorú sú 
GZR cenným zdrojom génov a génových komplexov je kvalita získavaných rastlinných 
produktov. K dosiahnutiu takýchto cieľov je nevyhnutná čo najtesnejšia spolupráca kurátorov 
kolekcií so šľachtiteľom. Pre usmerňovanie introdukcie i pre uprednostňovanie hodnotených 
znakov a vlastností je veľmi dôležitý názor užívateľa GZR - v tomto prípade šľachtiteľa. 
Údaje získané v priebehu hodnotenia GZR slúžia šľachtiteľovi pri výbere vhodných 
materiálov - donorov znakov a vlastností. Odovzdávanie takýchto informácii môže mať formu 
odovzdania výsledkov hodnotenia v pôvodnej podobe, alebo odovzdanie z viacročných 
hodnotení v bodovej stupnici. Veľmi významné sú osobné kontakty medzi riešiteľmi kolekcií 
GZR a šľachtiteľmi. 

Rozširovanie plodinového spektra 
Niektoré, najmä menej pestované rastlinné druhy alebo nové netradičné druhy len 

uvádzané do pestovania môžu významne prispieť k rozšíreniu spektra pestovaných rastlín so 
špecifickými formami využitia napr. v zdravej výžive, využívania rastlín ako zdrojov  energie 
a pod. V histórii poľnohospodárstva sa skladba plodín významne menila, hlavne s príchodom 
niektorých nových plodín (v našich podmienkach napr. zemiaky, kukurica), zmenou 
pestovateľských  technológií a intenzifikácie poľnohospodárskej výroby, pre ktorú boli 
niektoré pôvodné plodiny nevhodné a neboli preto ďalej pestované a šľachtené. Taktiež 
plošné zavádzanie veľkovýroby v dobe kolektivizácie poľnohospodárstva viedlo 
k obmedzeniu pestovania tých plodín, pre ktoré neboli k dispozícii vhodné veľkovýrobné 
technológie. 

Pre ekologické poľnohospodárstvo, minimalizácia negatívnych vplyvov na životné 
prostredie a vytvorenie predpokladov pre trvalý rozvoj je potrebné širšie využitie 
vnútrodruhovej a medzidruhovej diverzity poľnohospodárskych plodín, spolu s doposiaľ 
menej využívanými druhmi a krajovými odrodami. Z poľných plodín, ktoré boli historickými 
predchodcami dnešných obilnín na území SR, je možné menovať napr. plevnaté pšenice 
(jednozrnová, dvojzrnová a pšenica špaldová, ktorá ako jediná si udržala komerčné významné 
plochy i v súčasnosti), proso a pohánku; podobné príklady je možné nájsť  tiež u zelenín, 
ovocných drevín a liečivých a aromatických rastlín. Tieto plodiny sa spravidla produktivitou 
nevyrovnajú súčasným prešľachteným a rozšíreným druhom, ale i tak záujem o ich pestovanie 
rastie, hlavne v súvislosti s niektorými ich kvalitatívnymi vlastnosťami (napr. vhodnosť pre 
racionálnu výživu, špecifickú chuť, technologickú kvalitu a pod.), ale i vhodnosťou pre 
hospodárenie so zníženými vstupmi pre ekologické poľnohospodárstvo. Významným 
prínosom ich pestovania je taktiež rozšírenie ponuky kvalitnej produkcie pre spotrebiteľa. Je 
však potrebné, aby vedľa samotného pestovania týchto plodín bolo zaistené i spracovávanie a 
marketing výrobkov, ktoré majú často charakter regionálnych špecialít. Tento koncept je 
podporovaný  napr. v štátoch EU,  ako doplnok či jedna z alternatív k intenzívnej 
poľnohospodárskej výrobe, dôraz je kladený hlavne na pôvodné či tradičné druhy pre 
jednotlivé regióny. 
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II.  METODIKY  PLODÍN   

 
 
2.1  KOLECIE OBILNÍN  
(pšenica, jačmeň siaty, raž siata, ovos, tritikale, kukurica siata, proso siate, cirok 
dvojfarebný, mohár, pohánka jedlá, pohánka tatárska, láskavec, mrlík čílsky) 

IInngg..  PPaavvooll  HHaauuppttvvooggeell,,  PPhhDD..,,  IInngg..  ĽĽuubboommíírr  MMeennddeell,,  PPhhDD..  ,,  IInngg..  MMiicchhaaeellaa  BBeennkkoovváá,,  IInngg..  
IIvveettaa  ČČiiččoovváá,,  IInngg..  MMaazzúúcchhoovváá  KKaattaarríínnaa,,    IInngg..  PPeetteerr  HHoozzlláárr,,  PPhhDD..  

Stav kolekcii 
V zbierkach genofondu pšeníc vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch 

zachovávame a udržujeme viac ako 3500 vzoriek Triticum aestivum L., ktoré zahrňuje: T. 
compactum, T. spelta, T. sphaerococcum, T. petropavlovsky a T. vavilovii. Z plevnatých pšeníc 
Triticum monococcum L., Triticum timopheevii ZHUK. (zahrňuje: T. araraticum, T. militinae), 
Triticum dimococcum, Triticum turgidum L., ktoré zahrňujú: T. durum, T. dicoccoides, T. 
dicoccum, T. carthlicum, T. polonicum, T. ispahanicum, T. aethiopicum a T. karamyschevii  
(Hauptvogel - Žáková, 2003,  Benediková - Žáková, 2003, Hauptvogel 2005). 

V rámci druhu Secale cereale L. rozoznávame dve formy a to f. ozimnú a f. jarnú. 
V Národnom programe ochrany genofondu kultúrnych rastlín v Slovenskej republike je 
zaevidovaných v pasportnej časti 167 a v popisnej je popísaných 140 genetických zdrojov raže 
siatej. V rámci zberových aktivít sú však ďalšie zaujímavé druhy, ako napr. Secale montanum, 
známa pod názvom svätajánska raž, ale aj ikrička, iskrica, kribica apod. 

Ovos (Avena), rod čeľade lipnicovitých (Poaceae) a zahrňuje asi 70 druhov rozšírených po 
celom svete, z nich najvýznamnejšie sú ovos siaty (Avena sativa), ovos byzantský (Avena 
byzantina), pričom ovos piesočný(Avena strigosa) a ovos krátky (Avena brevis) sa pestujú len na 
veľmi malých plochách. Ovos nahý (Avena nuda a Avena nudibrevis) sa pestuje v severnej Číne. 
Z najdôležitejších predpokladaných prírastkov plánujeme kolekciu ovsa rozšíriť o sortiment 
nahých ovsov. 

V histórii poľnohospodárstva sa zloženie plodín významne menila, najmä s príchodom 
niektorých nových plodín (napr. zemiaky, kukurica), zmenou pestovateľských technológií 
a intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby. Do skupiny týchto plodín zaraďujeme kukuricu 
siatu (Zea mays L.), ktorá v našich podmienkach patrí medzi alochtonné pestované druhy, ktoré 
však občas môžu splanieť. 

 Zo pseudoobilnín sú v zozname vyšších a nižších rastlín a v kľúči na určovanie vyšších 
rastlín sú uvedené tieto druhy: proso siate (Panicum miliaceum L.), cirok dvojfarebný (Sorghum 
bicolor (L.) Moench.), cirok dvojfarebný kŕmny (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) 
Mohlenbr.), cirok dvojfarebný metlový (Sorghum bicolor var. technicum (Körn.) Stapf ex 
Holland), cirok sudánsky (Sorghum sudanense (Piper) Stapf), mohár taliansky (Setaria 
italica (L.) P. Beauv.), mohár taliansky pravý (Setaria italica subsp. Italica), pohánka jedlá 
(Fagopyrum esculentum Moench.), pohánka tatárska (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.), 
láskavec chvostnatý (Amaranthus caudatus L.), láskavec metlinatý (Amaranthus cruentus L.), 
láskavec smutný (Amaranthus hypochondriacus L.), láskavec hybridný (Amaranthus hybridus 
L.), láskavec trojfarebný (Amaranthus tricolor L.), láskavec (Amaranthus acutilobus Uline et 
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Bray), láskavec (Amaranthus edulis), láskavec grécky (Amaranthus graecizans L.), láskavec 
zelenoklasý (Amaranthus powellii S. Watson) a mrlík čílsky (Chenopodium quinoa Willd.) 
(http://ibot.sav.sk/checklist/). 

Cieľ riešenia 
a)  Systematické a cieľavedomé rozširovanie kolekcie genetických zdrojov obilnín a 

pseudoobilnín. 
Realizuje sa predovšetkým výmenou semenných vzoriek s pracoviskami podobného zamerania, 
kde môžu byť získavané rôzne kategórie genetických zdrojov. Zabezpečuje sa týmto 
predovšetkým rozšírenie kolekcie genetických zdrojov o genotypy s významným prejavom celej 
škály znakov a vlastností. Významnú možnosť získavania genetických zdrojov predstavujú 
zberové expedície, kde sú získavané donory jedinečných génov. Nemenej významnú možnosť 
cieľavedomého budovania kolekcie genetických zdrojov predstavuje zaraďovanie šľachtiteľského 
materiálu a registrovaných odrôd do kolekcie so súhlasom majiteľa resp. autora odrody. V 
nasledujúcom období predpokladáme ďalšie prírastky nových materiálov zo všetkých 
spomínaných zdrojov, predovšetkým plánujeme kolekciu rozšíriť o pomerne rozsiahly sortiment 
najvýkonnejších odrôd zo spoločného katalógu EÚ, o ktoré je eminentný záujem predovšetkým 
medzi šľachtiteľmi. 

b)  Zber informácií o vlastnostiach a znakoch významných pre intenzívne využívanie kolekcie. 
K tomuto cieľu slúži štúdium kolekcie genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín, ich 
charakterizácia a hodnotenie. Získané údaje sú využívané na jednej strane pre identifikáciu 
genetických zdrojov a na strane druhej pri využívaní genetických zdrojov vo výskume a v 
šľachtení. 
c)  Zabezpečenie dostupnosti informácií o uchovávaných genetických zdrojoch – pasportné 

a popisné databázy 
Štruktúra pasportnej databázy na Slovensku je postavená na štandardoch FAO a IPGRI. 
Spracovanie pasportných údajov zhromaždených genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín 
prostredníctvom centrálnej evidencie a následné zverejnenie slúži širokému okruhu 
potencionálnych užívateľov. V súčasnom období je vyvíjaný sofistikovaný informačný systém 
pre manažment  genetických zdrojov plne kompatibilný s európskou databázou genetických 
zdrojov EURISCO. 
d)  Poskytovanie semenných vzoriek na uchovanie v génovej banke. 
Príprava semenných vzoriek genetických zdrojov na uloženie do génovej banky musí prebehnúť 
tak, aby tieto boli ďalej využiteľné pre výskumné účely. Vzorky semien v príslušnom množstve 
(4000 klíčivých semien samoopelivých druhov a 12000 klíčivých semien cudzoopelivých 
druhov) a v požadovanej kvalite (klíčivosť min. 85 %) vytvárajú priaznivý predpoklad možného 
následného praktického využitia. 
e)  Zabezpečovať regeneráciu semien z  génovej banky 

Pri znížení klíčivosti a množstva semena počas uchovávania vzorky tak, aby bola plne zachovaná 
jeho originalita. V najbližších 5 rokoch predpokladáme aj regeneráciu menšieho počtu vzoriek. 
Regenerácia semien je na pokyn génovej banky zabezpečovaná kurátorom kolekcie tak, aby bola 
plne zachovaná jeho originalita.  

http://ibot.sav.sk/checklist/)
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f)  Racionalizácia práce s veľkými kolekciami.  

Rozsiahle kolekcie je často nutné prevádzať do systému kolekcií "core", aby bolo možné 
znižovať náklady na ich udržiavanie pri zachovaní čo najširšej genetickej variability. 

g)  Výber genotypov zo zbierkovej škôlky pre škôlku základného hodnotenia 
Zbierkové škôlky pšenice budú založené na pozemkoch SCPV- VÚRV Piešťany a v priebehu 
vegetačného obdobia sa hodnotia z hľadiska morfologického, fenologického a biologického 
podľa vybraných charakteristík klasifikátora pre rod Triticum. 

h)  Založenie poľných pokusov s genotypmi zaradenými do škôlky základného hodnotenia 
a ich hodnotenie v laboratórnych testoch 

Do škôlok základného hodnotenia zaraďujeme najlepšie genotypy vybrané zo zbierkových škôlok 
v predchádzajúcom skúšobnom období. Pokusy zakladáme výsevom na parcely o zberovej 
ploche 2 až 10 m2 náhodne usporiadanie v opakovaniach. 
i)  Hodnotenie hlavných hospodárskych ukazovateľov, kvalitatívnych vlastností a zdravotného 

stavu v škôlkach základného hodnotenia genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín 
podľa príslušných klasifikátorov  

V škôlkach základného hodnotenia vykonávame hodnotenie morfologických a agrobiologických 
znakov a vlastností podľa klasifikátorov jednotlivých druhov. Morfologické analýzy vykonávame 
rozborom a hodnotením (min. 30 rastlín, býľ, stebiel apod.) náhodne odobratých z parcely. 
Technologické a mlynársko-pekárske rozbory stanovujeme v laboratóriách kvality.  
j)  Výber genotypov obilnín s významnými znakmi a ukazovateľmi pre výskumno- šľachtiteľskú 
činnosť 

k)  Evidencia a dokumentácia v pasportnej a popisnej databáze obilnín pod systémom 
vedenom vo formáte dbf. 

Prehľad stavu kolekcií obilnín a pseudoobilnín (k 31.12. 2005) 

z toho Kolekcia 
 Názov  plodiny Príjmový 

denník  krajových zo zberových 
expedícií základná aktívna pracovná 

 Pšenica 4523 51 7 566 3224 241 

 Jačmeň 1832 53 10 21 1371 865 

 Tritikale 868   12 676 160 

 Raž siata 167   31 155 0 

 Ovos 867   386 481 350 

 Proso siate 123  13 3 52 69 

 Mnohoštet 36         

 Pohánka 46 1  5 22 46 

 Láskavec 105   8 62 75 
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z toho Kolekcia 
 Názov  plodiny Príjmový 

denník  krajových zo zberových 
expedícií základná aktívna pracovná 

 Mrlík čílsky 17    14 5 

 Mohár taliansky  6    2 6 

 Cirok 3     3 

 
 
Hodnotené znaky a vlastnosti 
 Hodnotenie znakov a vlastností sa realizuje podľa medzinárodných štandardov a nadväzuje 
na dlhodobú tradíciu práce s genetickými zdrojmi v bývalom Československu. Na komplexné 
hodnotenie sa využíva široké spektrum znakov, kde množstvo hodnotených znakov často krát 
prevyšuje počty hodnotených znakov v porovnaní so zahraničnými metodikami klasifikácie 
genetických zdrojov. Veľká pozornosť je venovaná aj hodnoteniu znakov a vlastností 
významných pre hospodárske využitie príslušnej plodiny.  

Prvoradým cieľom šľachtenia pšenice ozimnej je vysoká úroda kvalitného zrna, rezultát 
mnohých znakov, vlastností a interakcií (Ondrejčák a Muchová, 2002). Na základe analýzy 
viacročných stanovení rôznych čiastkových parametrov pekárskej kvality pšenice v podmienkach 
VŠS Malý Šariš s javí  ako najvhodnejšie výberové kritérium, predovšetkým v počiatočných 
fázach šľachtenia: SDS test. Na šľachtiteľskom pracovisku na Pstruši sa zaoberajú problematikou 
výživy pšenice. Vo svojich pokusoch detekovali odrody a novošľachtence, ktoré dokážu vytvoriť 
dostatočnú a kvalitnú úrodu i napriek nízkym vstupom čí už zámerne alebo vplyvom nedostatku 
zdrojov. Pri extenzívnej výrobe odporučili odrody: Astella, Vanda, Brea, Blava a Klea a pre 
intenzívne pestovanie Estica, Viginta a taktiež Astella, Vanda a Klea (Ruckschloss, 2001). 
Popisy a hodnotenia sa členia do nasledovných  skupín: 

Údaje charakterizujúce podmienky prostredia 
 Do tejto skupiny zaraďujeme charakteristiky alebo údaje upresňujúce podmienky, za 
ktorých bolo hodnotenie realizované. Sú to hlavne meteorologické údaje (teplota, zrážky) alebo 
pôdne podmienky stanovišťa. Výnimočné postavenie majú kontrolné odrody, na základe ktorých 
je možné porovnávať výsledky hodnotenia z rôznych ročníkov, pri odlišných klimatických 
podmienkach jednotlivých ročníkov. Kontrolné odrody sú taktiež vysievané v opakovaniach. 

Morfologické znaky 
 Hodnotenie morfologických znakov tvorí významnú časť práce s genetickými zdrojmi. 
Využívané sú za účelom rozlíšenia a detekcie hospodársky najcennejších genotypov pre ďalšie 
využitie v šľachtiteľských programoch alebo v pestovateľskej praxi.  

 Na presnejšie zhodnotenie sa vyžaduje, aby takýchto znakov bolo čo možno najviac. 
Stupeň prejavu a prítomnosť alebo neprítomnosť určitého znaku je dobrým rozlišovacím 
kritériom. Na presnejšiu charakterizáciu genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín využívame 
morfologické znaky uvedené vo vypracovaných klasifikátoroch. 
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Biologické znaky 
 Hodnotenie biologických znakov v sebe zahrňuje popis rastových fáz, odolnosť k 
biotickým a abiotickým stresom. Z pestovateľského hľadiska sa jedná o skupinu veľmi dôležitých 
znakov, na základe ktorých sú genotypy alebo odrody rajonizované resp. naznačujú možné riziká 
v realizácii výnosového potenciálu genetického zdroja. 

Hospodárske znaky 
 Do skupiny hospodárskych znakov zaraďujeme súbor úrodotvorných charakteristík a 
prvkov tvoriacich úrodu hlavného produktu. Škôlky základného hodnotenia sú zakladané v dvoch 
rokoch minimálne v dvoch opakovaniach z dôvodu lepšej eliminácie podmienok prostredia na 
výnosové charakteristiky a presnejšieho štatistického spracovania. Na štatistické hodnotenie 
úrodotvorných prvkov používame základné popisné štatistiky a analýzu rozptylu. Významnými 
znakmi v tejto skupine sú údaje o kvalite produktu príslušného genetického zdroja podľa smeru 
jeho hospodárskeho využitia, potravinárske spracovanie, kŕmne účely, alternatívne využitie 
(škrob, bioetanol, ap.) a iné. 
Hodnotenie  
 Kolekcie genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín sú štandardne hodnotená podľa 
klasifikátorov, ktoré svojou obsiahlosťou a komplexnosťou spĺňajú moderné kritéria hodnotenia 
genetických zdrojov podľa platných štandardov Bioversity. Pomocnými klasifikátormi 
využívanými pri hodnotení genetických zdrojov sú klasifikátor IBPGRI prípadne klasifikátor 
UPOV. 

Popisné deskriptory sú jednoznakové a nadobúdajú hodnoty stupnice 9 až 1 od najlepšieho 
k najhoršiemu prejavu znaku. Hlavný význam tejto databázy je v tom, že je možné vyhľadávať 
materiály s požadovanou kombináciou znakov, alebo overovať pravosť odrôd (Bareš, Dotlačil, 
1986, Holubec a Hon, 1992). 
Prehľad klasifikátorov  

Plodina Klasifikátor 
Počet 

hodnot. 
znakov 

Počet 
rastlín na 
rozbory 

Pšenica Klasifikátor genus Triticum L., 1985 37 - 48 30 

Jačmeň Klasifikátor, genus Hordeum L. ČSSR, VÚRV Praha, 
1986 

IPGRI: Descriptors for Barley (Hordeum vulgare L.) 
1994 (IPGRI) 

42 30 

Tritikale Descriptors for rye and triticale. IBPGR Roma, 1985. 
Klasifikátor - genus xTriticale Müntzing, 1991 
(EVIGEZ) 

  

Ovos Oat descriptors, 1985 (IPGRI) Klasifikátor – genus 
Avena L. (EVIGEZ), 1986 

  

Raž Descriptors for rye and triticale. IBPGR Roma, 1985. 
Klasifikátor genus Secale, 1986 (EVIGEZ) 
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Plodina Klasifikátor 
Počet 

hodnot. 
znakov 

Počet 
rastlín na 
rozbory 

Kukurica    

Proso Descriptors for Panicum miliaceum and P. sumatrense, 
1985 (IPGRI) 

28  

Cirok Descriptors for Sorghum, 1993 (IBPGR/ICRISAT) 36  

Mohár Descriptorrs for Setaria Italica and S. Pumila, 1985 
(IPGRI) 

30  

Pohánka Descriptors for Buckewheat (Fagopyrum spp.), 1994 
(IPGRI) 

41  

Láskavec G.J.H.Grubben: Genetic Resources of Amaranths, 1981 
(IPGRI) 

37  

Mrlík čílsky Descriptores de Quinua, 1981 (CIRF/IBPGR) 35  

Bodovacia stupnica 
 Škála, rozsah prejavu daného znaku uvedený v klasifikátore je pre hodnotenie genetických 
zdrojov záväzné. Povolené sú len číselné vyjadrenia prejavu znaku 9-1 bod bez ďalších 
doplňujúcich symbolov. Platí pravidlo, kde najnižší alebo najhorší prejav znaku je klasifikovaný 
najnižším bodovým hodnotením a naopak najvyšší alebo najlepší prejav znaku je klasifikovaný 
najvyšším bodovým hodnotením. 

Poľné pokusy 
Pri štúdiu genetických zdrojov sa uplatňujú tri úrovne hodnotenia: predbežné, základné,  
špeciálne. 
 Predbežné hodnotenie je väčšinou realizované v zbierkovej škôlke. Do zbierkovej škôlky 
sú zaraďované vzorky získané od majiteľov alebo udržovateľov odrôd, šľachtiteľov, génových 
bánk alebo zo zberových expedícií. Spôsob výsevu väčšinou závisí od množstva získanej vzorky. 
Spravidla sa realizuje na parcelkách 2,5 m2 bez opakovania, vrátane štandardných kontrolných 
odrôd. Pokusy sú väčšinou jednoročné. Predbežnému hodnoteniu sú podrobené všetky získané 
genotypy určené na zaradenie do kolekcie. Účelom základného hodnotenia je získanie 
základných - orientačných údajov o testovanom súbore. Počas vegetácie sa robí subjektívne 
pozorovanie a hodnotenie len základných fenologických fáz a zdravotného stavu.  
 Výsevom biologického materiálu zároveň dochádza k jeho rozmnoženiu a získaniu 
potrebného množstva osiva na ďalšie hodnotenie. Potom sa môžu hodnotiť základné kvalitatívne 
ukazovatele. Z hľadiska účelnej tvorby kolekcie je dôležité v tomto štádiu vylúčiť nevhodné 
genotypy (duplicitné vzorky, nevyrovnané, ekologicky neprispôsobivé, nedostatočné parametre 
v rozhodujúcich znakoch apod.).  

 Údaje získané z predbežného hodnotenia sú určené pre potreby riešiteľa na doplnenie 
pasportných údajov a na základe výsledkov z predbežného hodnotenia genotypov rozhoduje 
riešiteľ kolekcie o zaradení do kolekcie pridelením národného evidenčného čísla ECN. V tejto 
fáze je odobraná aj kontrolná klasová vzorka a uložená v herbári. 
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 Základné hodnotenie tvorí rozhodujúcu časť práce s genetickými zdrojmi, kde sa používa 
materiál z predchádzajúceho predbežného hodnotenia genetických zdrojov. Spravidla sa realizuje 
v škôlkach základného hodnotenia vo viacerých rokoch (2-3) minimálne v dvoch opakovaniach 
spolu s kontrolnými odrodami na parcelkách 5-10 m2. Rozmery parceliek sú v skutočnosti väčšie 
ako je veľkosť ich zberovej plochy. Samostatne zberané čelné okraje parceliek slúžia k 
zamedzeniu tzv. okrajového efektu.  
 Kontrolné odrody sa používajú dostatočne plastické a výnosovo stabilné registrované 
odrody. Hodnotenie je realizované na základe klasifikátora (Rychtárik a kol., 1991), ktorý 
umožňuje hodnotenie kolekcie genetických zdrojov z hľadiska morfologických, biologických a 
hospodárskych znakov. Základné hodnotenie predstavuje jedinečný zdroj údajov 
charakterizujúcich daný genetický zdroj. Zozbierané údaje z hodnotenia sú uložené v 
databázovom systéme. Hlavný význam tejto databázy je v tom, že je možné vyhľadávať 
materiály s požadovanou kombináciou znakov alebo overovať pravosť odrôd. 

 Do špeciálneho hodnotenia sa zaraďujú len vybrané genetické zdroje na základe 
výsledkov z predchádzajúceho hodnotenia. Metodický prístup by mal umožniť posúdenie vplyvu 
prostredia a spoľahlivosti interpretácie výsledkov (štatistické hodnotenie), čo vyžaduje viacročné 
pokusy na viacerých stanovištiach.  

Cieľom špeciálneho hodnotenia je rozšírenie informácií o vybraných znakoch genetických 
zdrojov, získanie donorov hospodársky cenných znakov a vlastností, na základe ktorých možno 
odporučiť využitie týchto donorov vo výskume a šľachtení (Bareš, DotlačiL, 1986). 

Významnosť doterajšieho štúdia kolekcie genetických zdrojov pšenice vo svojich prácach 
zdôrazňovalo viacero autorov: Dotlačil, L. a kol. 2000, Gregová, Tisová a Kraic 1997, Slafer, 
Andrade a Feingold 1990, Martinek, 2003. Tvorba nových genotypov v klasickom šľachtení 
rastlín je dlhodobý proces, ktorá môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp. V prvej etape sa vyberajú 
medzi genetickými zdrojmi, z ktorých sa vhodné genotypy využijú na tvorbu hybridných 
kombinácií. V druhej etape sa selektuje medzi kombináciami, pričom kritériá, v ktorej generácii 
robiť selekciu medzi kombináciami nie sú jednoznačné a v rôznych šľachtiteľských programoch 
sú  realizované odlišne. V fáze sa selektuje v rámci kombinácií, kde sú kritéria selekcie ešte 
menej spoľahlivé. Vo všetkých etapách závisí presnosť a efektívnosť selekcie od spoľahlivosti 
odhadu genetických parametrov, medzi ktoré patrí aj priemerná hodnota výberového znaku, ktorá 
je pre selekčný proces najprístupnejšia.  

Laboratórne hodnotenie - V laboratórnych podmienkach sú vykonávané pozberové analýzy 
potrebné na stanovenie úrodotvorných prvkov. Hodnotí sa štruktúra klasu, metlina, šúlka resp. 
iného orgánu  (hmotnosť zŕn v klase, počet zŕn v klase, počet kláskov, počet zŕn v klásku), 
objemová hmotnosť a HTZ. Dôležitými ukazovateľmi kvality je predovšetkým obsah bielkovín, 
obsah vlákniny, obsah lyzínu, obsah popola, číslo poklesu, elektroforetická detekcia gliadínov 
a glutenínov a testovanie genotypov na prítomnosť génov zakrpatenosti. 

Spôsob spracovania výsledkov 
Výsledky z tvorby, regenerácie a hodnotenia genetických zdrojov obilnín a pseudobilnín 

spracovavame v databázach. K tomuto účelu využívame softverové balíky MS Office 2000, 
databázové aplikácie a štatistický softvér (SPSS, Statistica, Statgraphic a iné). 

Výsledkom zhromažďovania, hodnotenia a uchovania sú nehmotné realizačné výstupy. S 
výsledkami štúdia genetických zdrojov užívatelov oboznámujeme písomne alebo ústne 
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(zasielanie výsledkov, semináre, konferencie a pod.).  Pasportné a popisné údaje sú ukladané v 
príslušnej databáze kurátora plodiny a databázového manažéra. S týchto údajov je možné 
vypracovať informačný katalóg genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín. Získané výsledky 
realizujeme vo forme publikačnej činnosti v odborných a vedeckých časopisoch, účasťou na 
konferenciách a seminároch, propagačnými aktivitami na výstavách zameraných na problematiku 
poľnohospodárstva a ďalších súvisiacich komodít, využívaním biologického materiálu vo 
vedeckých a vedecko-technických projektoch, v šľachtení rastlín a v alternatívnom 
poľnohospodárstve. 

Metódy a štandardy regenerácie genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín 
Pre zachovanie spoľahlivej klíčivosti a vzchádzavosti sú jednotlivé vzorky z kolekcie 

genetických zdrojov obilnín a pseudoobilnín s nízkou klíčivosťou v poľných podmienkach 
presievané, tak aby nedošlo k strate genetického zdroja.  

Regenerácia genetických zdrojov je priebežne podľa potreby realizovaná v podmienkach 
SCPV-VÚRV Piešťany. Vlastná regenerácia sa realizuje na parcelkách 2,5 m2 (min.), ktorá by 
mala byť dostatočná na zaistenie množstva osiva pre strednodobé a dlhodobé uskladnenie v 
Génovej banke SR vo VÚRV Piešťany. Pre potreby regenerácie genetických zdrojov obilnín 
a pseudoobilnín je potrebných cca 30 až 500 semien v závislosti od druhu. Pri cudzoopelivých 
druhoch (raž, pseudoobilniny) je potrebné zabezpečiť priestorovou alebo technickou  izoláciou. 
Tá môže zhotovená zo železnej konštrukcie, na ktorú sa v čase pred opelením navlieka netkaná 
textília, ktorá zabráni preniknutiu peľu z inej rastliny.  

V priebehu vegetácie je nutné vykonávať kontrolu homogenity a pred zberom kontrolu 
identity regenerovaných vzoriek. V prípade nezrovnalostí je potrebné vykonať porovnanie so 
vzorkou uloženou v klasovej zbierke. 

Regenerované genotypy budú uchované v klimatizovaných priestoroch v aktívnej kolekcii 
(0°C). Vzorky osív po predsušení budú uložené do hermeticky uzatvárateľných sklenených 
pohárov so silikagélom. Vzhľadom na cudzoopelivosť pseudoobilnín a na malé množstvo 
získaného materiálu sa nezakladajú zbierkové škôlky. Získané genotypy sa množia v izolácii 
u súkromných pestovateľov a následne po získaní dostatočného množstva semien a vhodnej 
klíčivosti sú uložené do aktívnej kolekcie.  

Spolupráca s užívateľmi 
Na domácej úrovni sú vzorky najčastejšie poskytované akademickým inštitúciám ako 

Slovenskej poľnohospodárska univerzite v Nitre, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 
Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave, výskumným ústavom, prípadne súkromným 
šľachtiteľským pracoviskám na vzdelávacie, vedecké a experimentálne účely.  

V súlade s podpísanými dohodami o činnosti SR v rôznych medzinárodných inštitúciách a 
vládnych i nevládnych organizáciách sa pracovníci SCPV-VÚRV Piešťany aktívne zapájajú do 
činnosti nasledovných medzinárodných organizácií a inštitúcií: Komisia FAO pre rastlinné 
genetické zdroje, Bioversity International (do 1.12.2006 IPGRI - International Plant Genetic 
Resources Institute), EUCARPIA - European Association for Research on Plant Breeding, 
CIMMYT - International Maize and Wheat Improvement Center a iné. V oblasti ochrany 
genofondu rastlín, SCPV-VÚRV Piešťany spolupracuje s VÚRV Praha-Ruzyně a Ústavom 
experimentální botaniky AV ČR Olomouc (ČR), The University of Birmingham (V. Británia), 
Ínstytutom hodowli i aklymatyzacji roslin Radzikow, Szkolou Glównou Gospodarstwa 
Wiejskiego Warszawa (Poľsko), kontakty boli nadviazané so Slovinským poľnohospodárskym 
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ústavom v Ljubljane, taktiež aj s Ústavom genetických zdrojov - Sadovo (Bulharsko) i s 
niektorými ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami. 
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2.2  KOLEKCIE OKOPANÍN  
(cukrová  a kŕmna repa, slnečnica  hľuznatá) 
Ing. Mária Sekáčová, Ing. Iveta Čičová 
 
CUKROVÁ A KŔMNA REPA 
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V minulom období boli vytvorené základné kolekcie genetických zdrojov cukrovej a 
kŕmnej repy. Biologická hodnota osiva je časovo obmedzená a preto je dôležitá včasná 
regenerácia uložených genetických zdrojov. 

Dynamika populácie cudzoopelivých rastlín je zložitejšia ako pri samoopelivých. Populácia 
musí byť dostatočne veľká, aby bola zachovaná koncentrácia génov, pri prenose z rodičov na 
potomstvo. V opačnom prípade dochádza k zmene genetickej štruktúry populácie, a tým aj k 
zmene kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov GZ cukrovej a kŕmnej repy.  

V súčasnosti kolekcia repy je uložená v Génovej banke SR a tak pri riešení sa budeme 
zaoberať len s regeneráciou, pri ktorej bude použitý nasledovný postup: 

1. Dopestovanie buliev na reprodukciu (sadzačky). 
2. Dopestovanie osiva jednotlivých línií, populácií. 
Pri množení CMS línie je potrebné použiť metódu kríženia. Väčšina genetických zdrojov s 

ktorými budeme pracovať má zhodnotené požadované znaky a vlastností, preto nebudeme 
používať pri  množení jarnú individuálnu selekciu, ale iba presev cez sadzačkový materiál bez 
rozborov. Rozsah materiálu bude limitovaný tak, aby sa dosiahlo dostatočné množstvo 
semena na uskladnenie v génovej banke. 
1. rok - koreňová generácia (dopestovanie sadzačiek), výsev maloparcelnou sejačkou v 1. polovici 
apríla, spôn 0,45 x 0,125 m, veľkosť výberovej parcely 40,50 m2 , zber ručne, uskladnenie v 
klimatizovanej sadzačkárni  v paletách. 

2. rok - semenná generácia (fertilná škôlka, kríženie pri CMS líniách), výsadba ručne od 5 – 10 apríla, 
spon 0,70 x 0,70 m,  veľkosť semennej škôlky 140 m2, , zber ručne výmlat maloparcelným 
kombajnom čistenie na laboratórnych čističkách, stanovenie klíčivosti podľa platnej metodiky 
ÚKSÚP. 
Potreba semena pre GB - jednosemenné - 250 g (12.000 klíčivých semien), viacsemenné - 380 g 

 
Agrotechnika, hnojenie, ochrana cukrovej a kŕmnej repy 

Prípravu pôdy, hnojenie, ošetrenie počas vegetácie urobíme podľa najnovších poznatkov vedy 
a výskumu v oblasti pestovania cukrovej a kŕmnej repy. 

Jesenná príprava pôdy - odber pôdnej vzorky na stanovenie obsahu živín EUF metódou, diskovanie 
do hĺbky 70 - 100 mm, predplodina obilniny, hnojenie priemyselnými hnojivami (K,P). Dávky 
priemyselných hnojív, budú stanovené na základe rozboru pôdy metódou EUF, podrývanie do 
hĺbky 350 mm, urovnávanie povrchu (smykobrány). 
Jarná príprava pôdy pod koreňovú generáciu - kompaktomat do hĺbky 50 mm, sejba, 
preemergentné ošetrenie proti burinám. 

Jarná príprava pôdy pod semennú generáciu - kombinátor do hĺbky 300 mm. Výsadba, 
preemergentné ošetrenie proti burinám. 

Agrotechnické zásahy a ošetrovanie počas vegetácie, ošetrenie herbicídmi proti burinám, 
jednotenie, plečkovanie podľa potreby, okopávka ošetrenie insekticídmi, fungicídmi, herbicídmi 
podľa infekčných tlakov a výskytu burín. 
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Pre riešenie úlohy bude potrebné zabezpečiť  - osiva jednotlivých odrôd, hybridov, línii, 
populácií cukrovej a kŕmnej repy, hnojivá na základe analýzy pôdy, herbicídy, insekticídy, 
fungicídy podľa potreby, mechanizačné prostriedky na prípravu pôdy, sejba, ošetrenie, zber 
koreňovej a semennej generácie, čistenie semena, váženie, skladovacie priestory pre uskladnenie 
sadzačkového materiálu, laboratórne prístroje na zistenie kvality semena. 

Pri cukrovej a kŕmnej repe ako dvojročných plodinách budeme pozorovať znaky a vlastnosti 
rozdelené do dvoch rokov. 

Znaky a vlastnosti koreňovej generácie: 
Pri jednotlivých genetických zdrojoch, podľa požiadaviek koordinačného pracoviska, budeme 
zaznamenávať fenologické, morfologické a vegetačné pozorovania podľa klasifíkátora,  prejav 
chorôb ako vírusová žltačka, vírusová mozaika, cerkospóra, múčnatka. 
Znaky a vlastnosti semennej generácie: 

Semennosť -  hodnotí sa či ide o viacsemenné alebo jednosemenné formy, respektíve 
prechodné medzi nimi. Udáva sa v %. Fertilita peľu - hodnotí sa či sa jedná o peľ fertilný, 
polosterilný, sterilný. Prejav chorôb - vírusová žltačka, cerkospóra, mozaika, múčnatka. Klíčivosť 
osiva - vyjadruje schopnosť semien vyklíčiť pri určitých podmienkach prostredia. Vyjadruje sa v 
%. 

Práca na genetických zdrojoch je nepretržitá a nedá sa presne ohraničiť konkrétnym 
časovým úsekom. Každoročne budeme robiť presev určitého počtu genetických zdrojov s nízkou 
klíčivosťou. Preto sa budú jednotlivé druhy prác prelínať: 

Ø dopestovanie a hodnotenie koreňovej generácie 
Ø dopestovanie a hodnotenie semennej generácie 
Ø spracovanie osív 
Ø práca s CMS líniami 
Ø fenologické pozorovania 

Vzhľadom na súčasný stav v šľachtení cukrovej a kŕmnej repy je úlohou génovej banky 
zachovať získané genetické zdroje v dobrom biologickom stave pre ďalšie generácie. 

 
 
SLNEČNICA  HĽUZNATÁ  (TOPINAMBUR)  

Cieľom riešenia je vegetatívne regenerovať už získané genetické zdroje a získať ďalšie 
perspektívne genetické zdroje využiteľné hlavne vo výžive ľudí (diabetici). Všetky informácie 
o genetických zdrojoch sú uložené v pasportnej a popisnej databáze.  
Prehľad kolekcií genetických zdrojov topinamburu  
Stav kolekcie: celkový počet genetických zdrojov je 6, z tohto počtu je 1 odroda československá 
a 5 je maďarských.  

Zoznam druhov v rámci rodu Helianthus:   
Slnečnica ročná  Helianthus annus L. 
Slnečnica útla    Helianthus debilis Nutt.  
Slnečnica drsná  Helianthus rigidus (Cass.) Desf.  
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Slnečnica hľuznatá  Helianthus tuberosus L. 

Použité klasifikátory 
Sunflower deskriptor. IBPGR Secretariat , Rome, 1985, 33s.    
Sunflower UPOV TG/81/6 Geneva 2000 
Topinambur - Helianthus tuberosus je viacročná rastlina z čeľade Astrovité. Rastliny 
pripomínajú slnečnicu – stonky sú vzpriamené, olistené, zelené, alebo slabo fialové, patrí medzi 
plodiny s vysokými produkčnými schopnosťami. V podmienkach poľnohospodárstva nachádza 
uplatnenie ako alternatívna plodina, vhodná pre diabetikov (vysoký obsah inulínu), a pre 
racionálnu výživu. Na liečebné účely sa využívajú hľuzy. Zberajú sa na jeseň až do prvých 
mrazov, alebo na jar. Surovina obsahuje predovšetkým inulín, látku podobnú inzulínu, fruktózu, 
sacharózu, maltózu, celulózu, pektíny, bielkoviny, organické kyseliny, vlákninu, tuky, minerálne 
soli a vitamíny. Vďaka prítomnosti inulínu a fruktózy má topinambur „proticukrovkové „ účinky.  

Hodnotené znaky:  
Na nadzemnej časti rastliny: vegetačná doba, vzchádzanie, začiatok kvitnutia, koniec 

kvitnutia, veľkosť listov, tvar listov, počet listov, farba listov, antokyánové sfarbenie listov, 
vydutie (bublinatosť listov), pravidelnosť okraja listov, postavenie stopky listu, výška rastliny, 
chĺpky na vrchole stonky, vetvenie stonky, typ vetvenia, počet a tvar jazykových kvetov, veľkosť 
a tvar úboru,  

Na hľuzách: začiatok tvorby hľúz, dozrievanie, úroda, tvar, veľkosť a farba hľúz, farba 
dužiny, hĺbka očka, prítomnosť a pigmentácia na hľuzách, pevnosť šupky.  

Ďalšie znaky: náchylnosť na stres, reakcia na herbicídy, reakcia na choroby a škodcov, 
obsah inulínu.   

Metódy využívané pri hodnotení genetických zdrojov 
 V súčasnom období sa nezakladajú poľné pokusy vzhľadom na inváznosť tohto druhu. 
Regenerácia prebieha v experimentálnych nádobách a každý rok sa vyberú najlepšie hľuzy na 
ďalšiu regeneráciu.  
Poľné pokusy a hodnotenia sa zakladajú nasledovne:  

Hľuzy sa vysádzajú v dvojriadkoch po 20 v jednom riadku. Spon pestovania je 0,85 x 0,20 
m, medzera medzi jednotlivými genotypmi je 1m, jeden riadok bude použitý na výkopové skúšky 
a druhý na určenie úrody.  

 
2.3  KOLEKCIE  STRUKOVÍN 
(fazuľa, šošovica, sója, lupina, cícer, hrachor, hrach, vika, bôb) 
Ing. Oľga Horňáková, Ing. Gabriela Antalíková, Ing.  Michaela Benková, Ing. Jozef 
Štefanka  

 
Hlavným cieľom bude zhodnotiť a popísať už zhromaždené kolekcie genetických zdrojov 

(GZ) strukovín, ktorý nie sú doteraz úplne popísané, za účelom ich perspektívneho využitia a pre 
doplnenie popisnej databázy a následné prepojenie s pasportnými údajmi. Ako členovia 
pracovnej skupiny strukovín v rámci ECP/GR sa budeme podieľať na spolupráci s ostatnými 
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členmi v Európe. Ďalšie štúdium, zhromažďovanie, hodnotenie, rozmnožovanie, uchovávanie a 
evidencia zaujímavého domáceho a zahraničného genofondu strukovín a ich divorastúcich 
príbuzných foriem. Podľa potreby zakladanie zbierkových škôlok, škôlok hodnotenia a škôlok 
rozmnožovania (regenerácie). Uloženie získaných a rozmnožených GZ  do génovej banky. 
Doplnenie a prípadne vytvorenie nových klasifikátorov podľa potrieb jednotlivých druhov 
strukovín; 

Stav kolekcii 
Stav genetických zdrojov v jednotlivých kolekciách bol k  31. 12. 2005 nasledovný: 

1657 fazule (Phaseolus) a  pozostáva z 5 druhov 1497 P. vulgaris L. - z toho varieta  vulgaris 
475 a varieta nanus ASCHERS 1022, 150 P. coccineus L., 7 P. lunatus L., 2 P.  acutifolius A. 
GRAY  a 1 P. angularis W.F.WIGHT. 1026 genetických zdrojov pochádza zo zberových 
expedícií na Slovensku, Ukrajine a v Poľsku. 
ü 619 sóje fazuľovej (Glycine max (L.) MERR.) 
ü 325 šošovice kuchynskej (Lens culinaris MEDIK.), z toho je 1 zo zberovej expedície a   5 

krajových odrôd 

ü 267 hrachora siateho (Lathyrus sativus L.), z toho 46 GZ sú pôvodné krajové a zo 
zberových expedícií 

ü 466 cícera baranieho (Cicer arietinum L.), z toho 9 GZ sú pôvodné krajové a zo  zberových 
expedícií 

ü 133 lupiny (Lupinus L.) z toho:  64 L. albus,  31  L. angustifolius  a  38 L. luteus  hrachu 
siateho (Pisum sativum L.) 

ü 223 hrachu siateho roľného (Pisum sativum L. ssp. arvense) 
ü 78 viky siatej (Vicia sativa L.) 

ü 1 viky huňatej (Vicia villosa ROTH) 
ü 60 bôbu obyčajného (Faba vulgaris MOENCH.) 

Hodnotenie  
Morfologický popis strukovín sa bude robiť podľa príslušných klasifikátorov. Pri meraných 

znakoch bude na popis meraných z každej vzorky 10 rastlín. Choroby sa budú zisťovať len 
poľným hodnotením. Na vyhodnotenie budú používané základné štatistické charakteristiky.   
 
Morfologický popis strukovín sa bude robiť podľa klasifikátorov: 

Plodina Klasifikátor Počet 
hodnot. 
znakov 

Počet rastlín na 
mechanické 

rozbory 
Fazuľa Klasifikátor genus Phaseolus, 1991* (EVIGEZ) 53 30 
Sója Klasifikátor genus Glycine Willd.,1987 (EVIGEZ) 48 20 
Hrachor Descriptors for Lathyrus, 2000 (IPGRI)* 42 20 
Lupina Descriptors for Lupinus, 1981 ( IPGRI)* 39 20 
Cícer Descriptors for chickpea, 1993, (IPGRI)* 40 20 
Šošovica Klasifikátor genus Lens MILL.,1991 (EVIGEZ)* 40 20 
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Hrach Klasifikátor genus Pisum, 1986 (EVIGEZ)* 40 20 
Bôb Descriptors for Faba Bean, 1985 (IPGRI)* 31 20 
Vika Guidelines Vicia sativa L., 1988 (UPOV)* 24 20 
Poznámka * - klasifikátory sú upravené podľa potrieb kurátora a sú u jednotlivých kurátorov 
 
Typy škôlok a spôsob založenia pokusov 

Pri rozmnožovaní, hodnotení a regenerácii genetických zdrojov strukovín budú zakladané 4 
typy škôlok: 

1. zbierková škôlka 
2. škôlka  základného hodnotenia hodnotenia 

3. škôlka množenia  
4. škôlka regenerácie 

V osevnom postupe zaraďujeme strukoviny za obilniny a po sebe sa môžu siať na ten istý 
pozemok po 4 rokoch.  
 
Termíny výsevu, spon, počet rastlín na m2 a hĺbka sejby jednotlivých strukovín.   
     

Plodina Termín Počet rast./m2 Spon v mm Hĺbka sejby- mm 
Fazuľa - kríčková 28. 4.  - 15. 5. 50 400 x 80 70 - 80 
Fazuľa - ťahavá 28. 4. – 15. 5. 36 900 x 900 70 - 80 
Sója 21. 4 – 10. 5. 60 - 80 400 x 33 30 - 60 
Hrachor  Apríl 60 – 100 400 x 33 60 - 100 
Cícer  Apríl 60 – 80 400 x 33 40 - 70 
Lupina biela Začiatok apríla 50 – 60 400 x 40 70 - 80 
Lupina úzkolistá Začiatok apríla 65 – 100 400 x 40 70 - 80 
Lupina žltá Apríl 50 – 80 400 x 40 70- 80 
Šošovica 25.3 – 10. 4. 250 125 x 32 30 - 50 
Hrach siaty Skoro na jar 100 250 x 100 60 
Bôb obyčajný Marec 70 250x 150 80-100 
Vika siata Marec 150* 125 x 50 50 
Vika ozimná Do 15. októbra 150* 125 x 50 50 
Vika panónska Do 15. októbra 150* 12,5 x 5 5 
*vika sa seje spolu s opornou plodinou pšenicou- počet semien 1:1 

 
 
Všeobecné zásady pre prípravu semena a pokusov pred sejbou, zber a mlátenie: 

Osivo bude pred sejbou morené a lupina, sója, cícer, hrachor, šošovica budú okrem toho 
inokulované hrčkotvornými baktériami Rhizobium prípravkom – Rhizobín. Podľa výsledkov  
chemických analýz  pôdy sa pôda pred sejbou prihnojí. Pred sejbou,  alebo do troch dní  po sejbe 
sa použije pôdny herbicíd.  
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Fazuľa, sója a cícer sa musia vysievať do ohradeného priestoru aby sa zabránilo  požerom 
živočíšnymi škodcami. Po sejbe a počas vegetácie budú porasty podľa potreby zavlažované a 
prihnojené na list. Na základe zisteného výskytu chorôb a škodcov budú jednotlivé pokusy 
chemicky ošetrené. V pokusoch bude vykonávaná medziriadková kultivácia a okopávka (buriny, 
rozrušenie prísušku). Pred zberom poliehavých genotypov strukovín je nevyhnutné jednotlivé 
parcelky mechanicky rozdeliť, zvlášť opatrne oddeľovať genotypy vysokého vzrastu. Spojené 
rastliny susediacich genotypov na parcelkách sú vo fáze dozrievania rastlín zdrojom prímesí. 
Mechanické rozdelenie parciel sa vykonáva v čase dozrievania, keď struky dozrievajú ale byľ je 
živá a pevne drží v pôde.  

 Zber a výmlat sa vykoná ručne, alebo maloparcelkovým kombajnom. Očistené semeno 
fazule, hrachu, bôbu a viky je potrebné ošetriť chemicky proti zrnokazovým škodcom. Chemické 
prípravky na ochranu rastlín budú použité podľa platného Zoznamu povolených prípravkov na 
ochranu rastlín 

Zbierková škôlka 
V zbierkovej škôlke budú vysievané všetky novozískané genetické zdroje. Nedostatok 

osiva pri získaných GZ, prípadne nízka kvalita osiva, obmedzuje použitie mechanizácie pri jej 
zakladaní, v niektorých prípadoch je nevyhnutný ručný výsev. Je nevyhnutné, aby zbierková 
škôlka plnila súčasne funkciu fytokaranténnej škôlky, preto by mala byť dostatočne izolovaná od 
ostatných škôlok. Pri výskyte karanténnych chorôb, alebo škodcov je potrebné takúto vzorku  
mechanicky izolovať. Z novozískaných vzoriek sa 30 % semena uchová pre prípad poškodenia 
vysiatej vzorky. 

Škôlka základného hodnotenia 
Škôlka základného hodnotenia sa bude zakladať s minimálne 20 genetickými zdrojmi. V 

pokusoch budú zaradené minimálne 2 kontrolné  odrody a tiež ochranné (nulové) parcelky. Čistá 
zberová plocha parcelky bude 5 až 10 m2 (podľa množstva osiva) v 2 opakovaniach s náhodným 
usporiadaním pokusných členov. Genetické zdroje v tejto škôlke budú hodnotené 2 roky. 

Škôlka regenerácie 
Slúži na rozmnoženie dostatočného množstva semena na uskladnenie do GB (Génovej 

banky) a na regeneráciu vzoriek z GB, pri monitoringu ktorých sa zistilo zníženie klíčivosti pod 
stanovenú normu a pri znížení množstva semena vzorky na trojnásobok minimálneho množstva. 
Organizácia porastu musí umožniť kontrolu pravosti, negatívne výbery prípadných prímesí, 
odlišných typov a chorých rastlín. 
Špecifikácia pokusov: 
FAZUĽA 
Ručná sejba: 
1.  kríčková fazuľa - dĺžka riadku 5 m, kontrolné odrody  - Salva, Gesta, Ema, Lucka, Petra, 
Anka, Diana, Sina 
2.  úponkovej fazule - dĺžka riadku 5 m, medzi jednotlivými GZ bude vysiaty riadok pšenice 

jarnej, ktorý bude slúžiť na zabránenie prípadného pomiešania úponkových fazúľ.  
3. ťahavé fazule  

a.) Phaseolus vulgaris L – k opore. Opora pozostáva zo 4 drevených kolov, vzdialených 
od seba 0,9 m,  kde pri každom kole sú vyhĺbené 3 jamky a do každej jamky budú 
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vysadené 3-4 semená. Maximálny počet rastlín pri 1 opore bude 36. Vzdialenosť 
medzi jednotlivými oporami – 2m. 

b.)  Phaseolus coccineus L. – k opore (rozmery ako P. vulgaris L.)  v priestorovej 
izolácii.  

Zber sa bude robiť ručne otrhávaním strukov, postupne ako dozrievajú. Po zbere sa vzorky 
uložia do vzdušného chráneného priestoru (napr. skleník), kde sa nechajú vysušiť.    
Strojová sejba: 

Výsev 400 000 klíčivých semien.ha-1, na parcelky 8 m2, so zberovou plochou 5 m2. Zber sa 
bude robiť strihaním rastlín a následným presušením v skleníku. Po vysušení bude fazuľa  
vymlátená ručne, aby sa predišlo poškodeniu semena nárazom pri strojovom mlátení. 

SÓJA FAZUĽOVÁ, HRACHOR SIATY, CÍCER BARANÍ 
Zbierková škôlka a škôlka množenia budú vysiate sejačkou na plochu 5 m2 alebo ručne do 

riadkov, podľa množstva osiva. Po sejbe sa zabezpečí pokus strukovín (lupina, sója, cícer, 
hrachor) netkanou textíliou - ochrana proti vtákom. Zber sa vykoná ručne alebo 
maloparcelkovým kombajnom a po ručnom zbere sa  vzorky vymlátia kombajnom. 

ŠOŠOVICA  
Strojová sejba 2,5 - 3 mil.  klíčivých semien pri drobnosemenných genotypoch, 2,3 mil. pri 

veľkosemenných genotypoch na parcelky 2,5 m2.  
Zbierková škôlka bude vysiata ručne, dĺžka a počet riadkov podľa množstva získaného 

semena, medziriadková vzdialenosť 25 cm. Zber sa bude robiť dvojfázový - kosenie alebo 
vytrhávanie rastlín s následným  vymlátením kombajnom. 

HRACH 
Zbierková škôlka bude siata strojom na parcelku o veľkosti  1,8  m2, zberová plocha 1,5 m2. 

Škôlka základného hodnotenia a rozmnožovania budú siate na parcelky o veľkosti 10,8 m2, so zberovou 
plochou 7,5 m2. Zber bude robený maloparcelkovým kombajnom. 

BÔB 
Veľkosť parcelky zbierkovej  škôlky bude  2,25 m2. Škôlka  základného hodnotenia a množenia 

bude siata na plochu 9 m2. Vzhľadom na fakultatívnu cudzoopelivosť bôbu budú parcelky od seba 
oddelené priestorovou izoláciou alebo oddelene izolačnou plodinou – pšenicou. Zber bude robený 
maloparcelkovým kombajnom. 

VIKA 
Zbierková škôlka a škôlka základného hodnotenia budú siate strojom na parcelku o veľkosti  

6  m2. Škôlka množenia bude siata na parcelky o veľkosti 9 m2, výsev na parcelku 1400 semien viky 
a 1400 semien pšenice na priestorovú izoláciu, s medziriadkovou vzdialenosťou 12,5 cm. Zber bude 
robený maloparcelkovým kombajnom. 

 
 
 
Aktuálna literatúra: 
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2.4  PRIEMYSELNÉ  PLODINY  
(kapusta repková pravá, horčica biela, mak siaty, ľan siaty, požlť farbiarsky, katran etiópsky, 
ľaničník siaty, konopa siata, tabak viržínsky) 
Ing. Ľubomír Mendel, PhD., Ing. Oľga Horňáková,  Ing. Jozef Fejér, PhD.,  Ing. Daniela 
Dvončová 
 

Hlavné ciele práce s genetickými zdrojmi zahŕňajú: 
Systematické a cieľavedomé rozširovanie kolekcie genetických zdrojov. 
 Realizuje sa predovšetkým výmenou semenných vzoriek s pracoviskami podobného 
zamerania, kde môžu byť získavané rôzne kategórie genetických zdrojov. Zabezpečuje sa týmto 
predovšetkým rozšírenie kolekcie genetických zdrojov o genotypy s významným prejavom celej 
škály znakov a vlastností. Významnú možnosť získavania genetických zdrojov predstavujú 
zberové expedície, kde sú získavané donory jedinečných génov. Nemenej významnú možnosť 
cieľavedomého budovania kolekcie genetických zdrojov predstavuje zaraďovanie šľachtiteľského 
materiálu a registrovaných odrôd do kolekcie so súhlasom majiteľa resp. autora odrody. V 
nasledujúcom období predpokladáme ďalšie prírastky nových materiálov zo všetkých 
spomínaných zdrojov. 
Zber informácií o vlastnostiach a znakoch významných pre intenzívne využívanie kolekcie. 
 K tomuto cieľu slúži štúdium kolekcie genetických zdrojov, ich charakterizácia a 
hodnotenie. Získané údaje sú využívané na jednej strane pre identifikáciu genetických zdrojov a 
na strane druhej pri využívaní genetických zdrojov vo výskume a v šľachtení. Dôraz kladieme na 
doplnenie popisnej časti jednotlivých kolekcií a vyplnenie popisných deskriptorov. 
Zabezpečenie dostupnosti informácií o uchovávaných genetických zdrojoch. 
 Štruktúra pasportnej databázy na Slovensku je postavená na štandardoch FAO a IPGRI 
Spracovanie pasportných údajov zhromaždených genetických zdrojov v kolekcii a ich centrálne 
spravovanie a následné zverejnenie slúži širokému okruhu potencionálnych užívateľov.  
Poskytovanie semenných vzoriek na uchovanie v génovej banke. 
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 Príprava semenných vzoriek genetických zdrojov na uloženie do génovej banky musí 
prebehnúť tak, aby tieto boli ďalej využiteľné pre výskumné účely. Minimálna požadovaná 
klíčivosť potrebná na uskladnenie v génovej banke: repka 85%, horčica 85%, mak 80%, ľan 
80%, požlť 75%, katran 70%, ľaničník 75%, konopa 80% a tabak 80%. 
Zabezpečovať kontinuitu v uchovaní klíčivej vzorky semien v génovej banke. 
 Obnova semenných vzoriek v prípade poklesu klíčivosti alebo vyčerpaní zásoby osiva v 
génovej banke je na pokyn génovej banky zabezpečovaná riešiteľom kolekcie (kurátorom) tak, 
aby bola plne zachovaná jeho originalita. V najbližších 5 rokoch predpokladáme  regeneráciu 
menšieho počtu vzoriek. 

Prehľad kolekcií genetických zdrojov  
Kolekcia genetických zdrojov energetických a priemyselných plodín vo Výskumnom 

ústave rastlinnej výroby Piešťany je tvorená celkom 9 plodinami. Kolekcie jednotlivých plodín sú 
udržované priamo v SCPV- VÚRV Piešťany, alebo na jeho pracoviskách vo VŠS Vígľaš-Pstruša 
alebo vo VŠS Malý Šariš.  
Kapusta repková pravá - Brassica napus subsp. napus L.   
Horčica biela - Sinapis alba L. 
Mak siaty - Papaver somniferum L. 
Ľan siaty - Linum usitatissimum L. 
Požlť farbiarsky - Carthamus tinctorius L. 
Katran etiópsky - Crambe abyssinica Hochst. ex R. E. Fr. 
Ľaničník siaty - Camelina sativa (L.) Crantz 
Konopa siata - Cannabis sativa L. 
Tabak virgínsky - Nicotiana tabacum L. 

V kolekciách jednotlivých plodín sú zhromaždené predovšetkým odrody, krajové odrody a 
novošľachtenia rôznej proveniencie pochádzajúce z rôznych období. Divorastúce druhy 
zaraďujeme do kolekcií len výnimočne, hybridné a geneticky modifikované odrody do kolekcií 
nezaraďujeme vôbec. Najväčšie zastúpenie  ma kolekcia tabaku. 
 
Štruktúra zloženia kolekcií genetických zdrojov pri jednotlivých plodinách 

Plodina Uložených 
vzoriek spolu 

Odrody Šľachtiteľský 
materiál 

Krajové 
odrody 

Divorastúce 

Repka jarná 30 29 0 1 0 
Repka ozimná 72 70 1 1 0 
Horčica 2 2 0 0 0 
Mak 210 49 59 102 0 
Ľan 170 137 12 21 0 
Požlť 52 33 17 0 2 
Katran 3 3 0 0 0 
Ľaničník 6 0 0 6 0 
Konopa 27 13 0 14 0 
Tabak 220 176 39 0 5 
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Počet zhromaždených genetických zdrojov v kolekciách pri jednotlivých plodinách 
Plodina základnej  aktívnej  pracovnej 
Repka 0 102 10 
Horčica 0 2 0 
Mak 204 210 82 
Ľan 145 145 165 
Požlť 0 52 20 
Katran 0 3 9 
Ľaničník 0 6 2 
Konopa 3 27 0 
Tabak 30 190 360 
 
Hodnotené znaky a vlastnosti 
Hodnotenie znakov a vlastností sa realizuje podľa medzinárodných štandardov. Na komplexné 
hodnotenie sa využíva široké spektrum znakov. Veľká pozornosť je venovaná aj hodnoteniu 
znakov a vlastností významných pre hospodárske využitie príslušnej plodiny. Popisy a 
hodnotenia sa členia do nasledovných  skupín. 

a. morfologické znaky 
b. biologické znaky 
c. hospodárske znaky 
d. biochemické znaky 

Ø Hodnotenie morfologických znakov tvorí významnú časť práce s genetickými zdrojmi. 
Využívané sú za účelom rozlíšenia a detekcie hospodársky najcennejších genotypov pre 
ďalšie využitie v šľachtiteľských programoch alebo v pestovateľskej praxi. Na presnejšie 
zhodnotenie sa vyžaduje, aby takýchto znakov bolo čo možno najviac. Stupeň prejavu a 
prítomnosť alebo neprítomnosť určitého znaku je dobrým rozlišovacím kritériom. 

Ø Hodnotenie biologických znakov v sebe zahrňuje popis rastových fáz, odolnosť k biotickým 
a abiotickým stresom. Z pestovateľského hľadiska sa jedná o skupinu veľmi dôležitých 
znakov, na základe ktorých sú genotypy alebo odrody rajonizované resp. naznačujú možné 
riziká v realizácii výnosového potenciálu genetického zdroja 

Ø Do skupiny hospodárskych znakov zaraďujeme súbor úrodotvorných charakteristík a 
prvkov tvoriacich úrodu hlavného produktu. Škôlky základného hodnotenia sú zakladané 
v dvoch rokoch minimálne v dvoch opakovaniach z dôvodu lepšej eliminácie podmienok 
prostredia na výnosové charakteristiky a presnejšieho štatistického spracovania. Na 
štatistické hodnotenie úrodotvorných prvkov požívame základné popisné štatistiky a 
analýzu rozptylu. 

Ø Významnými znakmi v tejto skupine sú údaje o kvalite produktu príslušného genetického 
zdroja podľa smeru jeho hospodárskeho využitia, potravinárske spracovanie, kŕmne účely, 
alternatívne využitie. 

Počet príslušných skupín znakov hodnotených pri jednotlivých plodinách 
Plodina Znaky 

 morfologické  biologické  hospodárske  biochemické 
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Repka 9 10 3 3 
Horčica 0 0 0 0 
Mak 27 12 11 2 
Ľan 10 0 2 0 
Požlť 10 5 2 1 
Katran 10 6 2 1 
Ľaničník 0 0 0 0 
Konopa 0 0 0 0 
Tabak 20 7 2 0 
Hodnotenie genetických zdrojov 

Jednotlivé kolekcie genetických zdrojov sú štandardne hodnotené podľa príslušných 
klasifikátorov pri zachovaní medzinárodných štandardov. Pomocnými klasifikátormi 
využívanými pri hodnotení genetických zdrojov sú príslušné klasifikátory UPOV prípadne 
niektoré ďalšie. 
Ø Hodnotenie repky olejky sa realizuje podľa klasifikátora IPGRI Descriptors for Brassica 

and Raphanus. Na popis jednotlivých kvalitatívnych znakov maku sa využíva klasifikátor 
maku (Martínek a kol., 1971) a pri niektorých znakoch klasifikátor  UPOVu.  

Ø Kolekcia požlťa je hodnotená podľa Descriptors for Safflower, (1983).  
Ø Kolekcia ľanu je hodnotená popisnými deskriptormi uvedenými v klasifikátore IFDB 

(1995).  
Ø Na hodnotenie  konopy zatiaľ nie je spracovaný klasifikátor  IPGRI. Na popis budú využité 

minimálne deskriptory podľa Diversity in Cannabis (Meijer, 1994) a ďalšie získané 
z pracovísk, ktoré sa zaoberajú riešením genetických zdrojov konope (AGRITEC Šumperk, 
IKWN Poznaň, ISCI Bologna, VIR St. Peterburg). Hodnotenie a popis konopy prichádza 
do úvahy pri namnožení dostatočného množstva semena pre založenie škôlky základného 
hodnotenia (2 opakovania v 2 rokoch), z ktorej semeno nebude použité na uchovávanie  

Ø Genetické zdroje katranu sú hodnotené podľa vlastného klasifikátora.  
Ø Hodnotenie horčice a ľaničníka sa zatiaľ nerealizovalo z dôvodu veľmi nízkeho počtu 

uložených vzoriek.  
Bodovacia stupnica - Škála, rozsah prejavu daného znaku uvedený v klasifikátore je pre 
hodnotenie genetických zdrojov záväzné. Povolené sú len číselné vyjadrenia prejavu znaku 9-1 
bodov, bez ďalších doplňujúcich symbolov. Platí pravidlo, kde najnižší alebo najhorší prejav 
znaku je klasifikovaný najnižším bodovým hodnotením (1b) a naopak najvyšší alebo najlepší 
prejav znaku je klasifikovaný najvyšším bodovým hodnotením (9b).      
Laboratórne hodnotenie - V laboratórnych podmienkach sú vykonávané pozberové analýzy. 
Hodnotí sa úroda a HTS. Dôležitými ukazovateľmi kvality pri repke, požlti a katrane je 
predovšetkým obsah oleja, obsah kyseliny erukovej a zloženie mastných kyselín. Pri maku 
stanovujeme obsah oleja v semene a obsah morfínu v suchých tobolkách. Pri materiáloch s 
predpokladom vysokého morfínu v suchých tobolkách s možnosťou ich využitia v ďalšom 
výskume je potrebné stanovenie obsahu morfínu plynovou chromatografiou. 

Regenerácia genetických zdrojov 
Pre zachovanie spoľahlivej klíčivosti a poľnej vzchádzavosti sú vzorky z jednotlivých 

kolekcií genetických zdrojov s nízkou klíčivosťou v poľných podmienkach presievané, tak aby 
nedošlo k strate genetického zdroja. V najbližších piatich rokoch predpokladáme regeneráciu 
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niektorých genotypov z kolekcie genetických zdrojov repky, tabaku a konopy. Regenerácia 
genetických zdrojov je priebežná podľa potreby, realizovaná v podmienkach SCPV-VÚRV 
Piešťany. Vlastná regenerácia repky a tabaku sa realizuje na parcelkách 1,25-2,5 m2, vysiatych 
sejačkou Oyord v technickej izolácii resp. v priestorovej izolácii. Táto plocha by mala postačovať 
na zaistenie dostatočného množstva osiva pre strednodobé a dlhodobé uskladnenie v Génovej 
banke SR vo VÚRV Piešťany. Konopa bude regenerovaná v priestorovej izolácii na základe 
povolenia MZ SR (získanie povolenia je potrebné vybaviť každoročne podľa zákona NR SR č. 
139/1998 Z. z.) V priebehu vegetácie je nutné vykonávať kontrolu homogenity a pred zberom 
kontrolu identity regenerovaných vzoriek. 
Základné agronomické ukazovatele pri jednotlivých plodinách 
Plodina Výsevok 

kg/ha 
  Sejba   Zber 

  hĺbka (mm) termín spon (m)  
Repka jarná 6-8 20 III. do 1/2 IV. 0,2 VII. 
Repka ozimná 6-8 20-30 VIII.-IX. 0,125-0,300 VI.-VII. 
Horčica 8-10 10-20 III.- IV. 0,35 x 0,06 VII. 
Mak 2,5 5-15 III.- IV.* 0,25 x 0,1 VIII. 
Ľan 65-85; 130-

140 
15-30 III.-IV. 0,125 VII.-VIII. 

Požlť 15-30 20-40 III. do 1/2 
IV.* 

0,40 x 0,10 VIII.-IX. 

Katran 20-30 20-30 III.- IV.* 0,25 VII.-VIII. 
Ľaničník 8-12 10-20 III.- IV.* 0,10-0,15 VI.-VII. 
Konopa 8-15 40 10. IV. - 30. 

IV. 
0,25 x 0,06 VIII.-IX. 

Tabak** - - po 25. máji 0,70 x 0,50  VII.-X. 
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2.5  KOLEKCIE ZELENÍN, LIEČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KORENINOVÝCH 

RASTLÍN  
(plodová,  koreňováá, cibuľová, hlúbová, listová zelenina, záhradné strukoviny, liečivé, 
koreninové a aromatické rastliny) 
Doc. Ing. Magdaléna Valšíková PhD., Ing. Alžbeta Viteková, Ing. Tibor Tóth PhD., Ing. 
Iveta Čičová 
 Riešenie genetického fondu zelenín je nevyhnutné pre ich vyhľadanie, hodnotenie a 
uchovanie pre cielené udržanie ich genetického potenciálu pre ďalšie pokolenia. Genetický fond 
je národným bohatstvom a dedičstvom každého národa a štátu. Genetický fond je súhrnom 
kolekcií genetických zdrojov rastlín i zvierat.   

 Prvoradým cieľom práce s kolekciami genetických zdrojov zelenín je zhromaždiť, hodnotiť 
a uchovať predovšetkým staré domáce a krajové odrody zelenín a odrody tradične pestované 
v miestnych podmienkach. 
 Významnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto metodiky je vypracovanie konkrétnej 
metodiky práce pre každý, pracoviskom pestovaný, druh genetického zdroja kultúry zelenín, 
liečivých, aromatických a koreninových rastlín vrátane špecifikovania popisných deskriptorov 
ako minimálna sada deskriptorov daného druhu.  

ZELENINA 
Hlavné ciele genofondu kolekcií sú: stav kolekcií, hodnotenie kolekcií, znakov, vlastností 
a škôlky. 

Do tejto činnosti zahrňujeme sústredenie a uchovanie starých  alebo starších domácich 
odrôd vrátane starých odrôd tradične pestovaných v miestnych podmienkach, vrátane zberu 
divorastúcich foriem zeleniny. Základom je tiež vyhotovenie zodpovedajúcich popisných a 
pasportných dát a parametrov podľa určitých národných alebo medzinárodných klasifikátorov 
UPOV alebo podľa metodík Bioversity. 

Medzi hlavné ciele patrí tiež spolupráca s výskumnými pracoviskami ústavov, 
pracoviskami univerzít, šľachtiteľských firiem zaoberajúcich sa so prípravou a udržovaním odrôd 
zelenín v Slovenskej republike a v medzinárodnom meradle. 
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Medzi dlhodobé priority práce patrí uchovávanie kolekcií v Génovej banke SR v SCPV-
VÚRV Piešťany a kompletizácia pasportných a popisných údajov udržovaných položiek podľa 
medzinárodných alebo národných klasifikátorov a zabezpečenie kvalitných informácií pre ďalšiu 
prácu s genetickými zdrojmi 

Záverom hlavných cieľov riešenia sústredenia, hodnotenia a uchovania by malo byť 
využívanie uvedených prác pri praktickom šľachtení zeleniny. 
Stav kolekcií zeleniny 

Genetické zdroje (GZ) zelenín predstavujú početnú a veľmi rozmanitú skupinu 
hospodársky významných rastlín vo forme kolekcií zo špecifickými nárokmi na regeneráciu, čo 
vyplýva z biológie jednotlivých druhov. V Slovenskej republike sa zhromažďovaním GZ zelenín 
zaoberá viac pracovísk. VÚZ v Nových Zámkoch pracuje s GZ zelením týchto rodov: Allium, 
Apium,  Brassica, Capsicum, , Citrullus, Cucumis, Melo, Cucurbita, Daucus, Lactuca, 
Lycopersicon, Petroselinum, Pisum, Phaseolus, Raphanus, Solanum, Spinacia. Menej početné 
kolekcie tvoria GZ rodov:  Asparagus, Pastinaca, Physalis  a iné.  

Hodnotenie kolekcií, znakov a vlastností 
Získavanie popisných údajov sa vykonáva podľa medzinárodných klasifikátorov UPOV pre 

vykonávanie skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd, ktoré vydal ÚKSÚP Bratislava.  Pri 
niektorých druhoch GZ používame aj medzinárodné klasifikátory metodikou Bioversity.  
Prehľad používaných klasifikátorov a počet hodnotených znakov 

EVIGEZ  
Číslo plodiny 

Skupina, rod, druh Klasifikátor  Počet 
hodnot. 
znakov 

H 01 Allium sativum L. UPOV: TG  10 
H 02 Allium cepa L. UPOV: TG 46/3 

IPGRI 
10 

H 05 Allium ampeloprasum L. UPOV:  TG 85/3 8 
H 10 Apium graveolens L.  7 
H 18, H 20, H 21  rod Brassica UPOV: TG 48/6 10 - 13 
H 23 Brassica oleracea var. botrytis L.  UPOV: TG 45/6 10 
H 22, H 24 Brassica oleracea var. gongylodes 

L. a var. italica PLENCK. 
IBPGR, 1990 10 

H 31 Capsicum L. UPOV: TG 76/5 
IPGRI 

16 

H 37 Citrullus lanatus UPOV: TG 142/3 18 
H 39 Cucumis sativus L. Stuchlíková, 1990 14 
H 40  Melo sativus SARG. UPOV: TG 104/4 14 
H 42 Cucurbita L UPOV: TG 119/3 6 
H 48 Ducus carota L. UPOV: TG 49/6 15 
H 57 Lactuca sativa L.  5 
H 64 Lycopersicon esculentum MILL. UPOV: TG 44/7 

IPGRI 
24 

H 70 Petroselinum crispum MILL. UPOV: TG 136/4 10 
H 74 Raphanus L.   7 
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H 81 Solanum melongela L. UPOV: TG 117/3 10 
H 82  Spinacia oleracea  3 
L 01 Pisum sativum L. UPOV: TG 7/9 12 
L 05 Phaseolus vulgaris L. UPOV: TG 12/8 16 
 

Škôlky 
Pri regenerácii genetických zdrojov zelenín sú rešpektované štandardné osevné postupy  a 

agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie jednotlivých druhov zelenín a rešpektujú sa špecifické 
požiadavky na prípadnú priestorovú a technickú izoláciu. Optimálny počet rastlín pre regeneráciu 
sa volí podľa jednotlivých druhov zeleniny tak, aby sa získalo potrebné množstvo osiva.  

Genetické zdroje rodu Allium fistulosum a Allium proliferum sú udržiavané ako trvalé 
porasty. Celá kolekcia vegetatívne udržovaných druhov rodu Allium (cesnak a šalotka) sa 
každoročne zberá a opäť vysádza. Cibule, hlávky, buľvy a korene dvojročných druhov prezimujú 
v chránených priestoroch alebo na stanovišti (pór, petržlen) a v ďalšom roku prebieha regenerácia 
v priestorovej alebo technickej izolácii. Regenerácia jednoročných cudzoopelivých druhov tiež 
prebieha v izolácii. Opeľovanie sa robí ručne, nepoužívajú sa včely ani čmeliaky. Zber, sušenie, 
čistenie a úprava osiva pred uložením vychádza zo špecifických požiadaviek jednotlivých skupín 
zelenín.  

Na uloženie osiva do génovej banky v Piešťanoch do aktívnej a základnej kolekcie je 
potrebné získať približne: 114 g cibule, 6 250 g fazule, 1 800 g hrachu, 86 g kalerábu, kapusty, 
karfiolu a kelu, 25 g  pažítky, 73 g póru,  228 g reďkovky, 208 g reďkvy, 31 g šalátu, 250 g 
špenátu. 

PLODOVÁ  ZELENINA 
Stav kolekcie 
Plodová zelenina predstavuje najpočetnejšiu a najlepšie rozpracovanú kolekciu GZ zelenín. 
Zahŕňa plodovú zeleninu na rýchlenie (paprika , rajčiak, uhorky šalátové) a plodovú zeleninu na 
poľné pestovanie (paprika, rajčiak, uhorky nakladačky, dyňa červená, melón cukrový, cukety, 
patizón, tekvica a baklažán).  

 
Stav kolekcií k 31. 12. 2005 
Plodina Počet GZ v kolekcii 
 Pracovná Základná Aktívna 
Dyňa červená 28 3 3 
Melón cukrový 42 0 0 
Patizón 15 0 0 
Tekvica 11 0 0 
Uhorky 20 0 0 
Paprika 67 19 21 
Rajčiak 89 42 43 
Baklažán 4 1 0 
Spolu 276 65 67 
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Hodnotenie kolekcií 
Získavanie popisných údajov sa robí podľa medzinárodných klasifikátorov Bioversity. 

V rámci pracovných skupín ECPGR boli vypracované minimálne sady deskriptorov. Pri 
hodnotení tých druhov GZ pre ktoré nie je k dispozícii ani jeden z vyššie uvedených typov 
klasifikátorov, bola vypracovaná národná minimálna sada deskriptorov. V budúcnosti plánujeme 
k jednotlivým položkám genetických zdrojov priložiť fotodokumentáciu najlepšie 
v digitalizovanej forme. 

Prehľad používaných klasifikátorov a počet hodnotených znakov:  

 Kód  
 plodiny 

Skupina, rod, druh Klasifikátor  Poznámka Počet 
hodnot. 
znakov 

H 31 Capsicum L. IPGRI, 1995 medzinárodný 
klasifikátor IPGRI 

16 

H 37 Citrullus lanatus národná minimálna sada 
deskriptorov  

podľa  klasifikátora 
UPOV: TG 142/3 

18 

H 39 Cucumis sativus L. Cucumis WG ECP/GR   minimálna sada 
deskriptorov (v prílohe) 

10 

H 40  Melo sativus SARG. národná minimálna sada 
deskriptorov  

podľa  klasifikátora 
UPOV: TG 104/4 

14 

H 42 Cucurbita L Cucurbitaceae WG 
ECP/GR 2003 

minimálna sada 
deskriptorov (v prílohe) 

10 

H 64 Lycopersicon 
esculentum MILL. 

IPGRI, 1996 
 

medzinárodný  
klasifikátor, 

24 

7H 81 Solanum melongela 
L. 

Solanum  ECP/GR  minimálna sada 
deskriptorov (v prílohe) 

11 

 
Škôlky 

Pri regenerácii genetických zdrojov plodovej zeleniny sú rešpektované štandardné osevné 
postupy  a agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie jednotlivých druhov zelenín a rešpektujú sa 
špecifické požiadavky na prípadnú priestorovú a technickú izoláciu. Optimálny počet rastlín pre 
regeneráciu sa volí podľa jednotlivých druhov zeleniny tak, aby sa získalo potrebné množstvo 
osiva.  

Pri regenerácii plodovej zeleniny sú rešpektované medzinárodné štandardy, ktoré 
vychádzajú z biológie kvetov jednotlivých druhov zelenín. Regenerácia jednoročných 
cudzoopelivých druhov prebieha v izolácii. Opeľovanie sa robí ručne, nepoužívajú sa včely ani 
čmeliaky. Zber, sušenie, čistenie a úprava osiva pred uložením vychádza zo špecifických 
požiadaviek jednotlivých skupín zelenín.  

Na uloženie osiva do GB do aktívnej a základnej kolekcie je potrebné získať približne: 36 g 
osiva baklažánu, 625 g dyne červenej a melónu cukrového,  60 g papriky, 2 500 g patizónu, 28 g 
rajčiaku,  3 571 g tekvice, 625 g uhoriek. 
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KOREŇOVÁ  ZELENINA 
Stav kolekcie 

Koreňovú zeleninu GZ predstavuje hlavne mrkva, petržlen, zeler a červená repa šalátová a 
okrajovo aj paštrnák. Stav jednotlivých kolekcií je uvedený v tabuľke. 
Stav kolekcií k 31.12. 2005 

Plodina Počet GZ v kolekcii 
 Pracovná Základná Aktívna 
Mrkva 12 4 4 
Petržlen  20 4 4 
Zeler  13 1 2 
Čerevená repa šalátová 2 1 1 
Paštrnák 1 0 0 
Spolu 48 10 11 
 
Hodnotenie kolekcií 

Získavanie popisných údajov sa robí podľa medzinárodných klasifikátorov IPGRRI. 
V rámci pracovných skupín ECP/GR boli vypracované minimálne sady deskriptorov. Pri 
hodnotení tých druhov GZ, pre ktoré nie je k dispozícii ani jeden z vyššie uvedených typov 
klasifikátorov, bola vypracovaná národná minimálna sada deskriptorov. V budúcnosti plánujeme 
k jednotlivým položkám genetických zdrojov priložiť fotodokumentáciu najlepšie 
v digitalizovanej forme.  

 
Prehľad používaných klasifikátorov a počet hodnotených znakov:  

EVIGEZ  
číslo 
plodiny 

Skupina, rod, druh Klasifikátor  Poznámka Počet 
hodnot. 
znakov 

H 10 Apium graveolens L. Apium WG ECP/GR minimálna sada 
deskriptorov (v prílohe) 

12 

B 03 Beta spp. IBPGR, 1991  medzinárodný 
klasifikátor IPGRI 

5 

H 48 Ducus carota L. IPGRI, 1998 medzinárodný 
klasifikátor IPGRI 

15 

H 70 Petroselinum 
crispum MILL. 

národná minimálna 
sada deskriptorov  

podľa klasifikátora 
UPOV: TG 136/4 

10 

 
Škôlky 

      Pri regenerácii genetických zdrojov koreňovej zeleniny sú rešpektované štandardné 
osevné postupy  a agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie jednotlivých druhov zelenín 
a rešpektujú sa špecifické požiadavky na prípadnú priestorovú a technickú izoláciu. Optimálny 
počet rastlín pre regeneráciu sa volí podľa jednotlivých druhov zeleniny tak, aby sa získalo 
potrebné množstvo osiva.  
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     Koreňová zelenina je dvojročná, petržlen prezimuje na stanovišti, mrkva, zeler a červená  
repa šalátová je uskladnená v chladiacom boxe a následne vysadená v druhom roku vegetácie.  
Regenerácia cudzoopelivých druhov prebieha v izolácii. Opeľovanie sa robí ručne, nepoužívajú 
sa včely ani čmeliaky. Zber, sušenie, čistenie a úprava osiva pred uložením vychádza zo 
špecifických požiadaviek jednotlivých skupín zelenín.  

     Na uloženie osiva do GB v Piešťanoch do aktívnej a základnej kolekcie je potrebné 
získať približne: 500 g červenej repy šalátovej, 30 g mrkvy, 86 g paštrnáku, 38 g petržlenu a 10 g 
zeleru. 
CIBUĽOVÁ ZELENINA 
Stav kolekcie 

Cibuľovú zeleninu GZ predstavuje hlavne cesnak, cibuľa a pór. Kolekcia GZ cesnaku je 
pomerne početná, nakoľko sme získali množstvo GZ zo zberových expedícií. Stav jednotlivých 
kolekcií je uvedený v tabuľke. 

Stav kolekcií k 31.12. 2005 

Plodina Počet GZ v kolekcii 
 Pracovná Základná Aktívna 
Cesnak  109 0 0 
Cibuľa  25 2 2 
Pór  3 1 1 
Spolu 137 3 3 

 
Hodnotenie kolekcií 
Získavanie popisných údajov sa robí podľa medzinárodných klasifikátorov IPGRRI. 
V budúcnosti plánujeme k jednotlivým položkám genetických zdrojov priložiť fotodokumentáciu 
najlepšie v digitalizovanej forme.  
Škôlky 

Pri regenerácii genetických zdrojov cibuľovej zeleniny sú rešpektované štandardné osevné 
postupy a agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie jednotlivých druhov zelenín a rešpektujú sa 
špecifické požiadavky na prípadnú priestorovú a technickú izoláciu. Optimálny počet rastlín pre 
regeneráciu sa volí podľa jednotlivých druhov zeleniny tak, aby sa získalo potrebné množstvo 
osiva.  

Cibuľová  zelenina je prevažne dvojročná, cibuľa a pór prezimuje na stanovišti . Genetické 
zdroje rodu Allium fistulosum a Allium proliferum sú udržiavané ako trvalé porasty.  Celá 
kolekcia vegetatívne udržovaných druhov rodu Allium (cesnak a šalotka) sa každoročne zberá 
a opäť vysádza. Regenerácia cudzoopelivých druhov prebieha v izolácii. Opeľovanie sa robí 
ručne, nepoužívajú sa včely ani čmeliaky. Zber, sušenie, čistenie a úprava osiva pred uložením 
vychádza zo špecifických požiadaviek jednotlivých skupín zelenín.  

Na uloženie osiva do GB v Piešťanoch do aktívnej a základnej kolekcie je potrebné získať 
približne: 114 g cibule a 73 g póru.  
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ZÁHRADNÉ  STRUKOVINY 
Stav kolekcie 

GZ záhradných strukovín predstavuje hlavne hrach záhradný a fazuľa kríčková. Stav 
jednotlivých kolekcií je uvedený v tabuľke. 
Stav kolekcií k 31.12. 2005 
Plodina Počet GZ v kolekcii 
 Pracovná Základná Aktívna 
Hrach 18 3 3 
Fazuľa 7 0 0 
Spolu 25 3 3 
 
Hodnotenie kolekcií 

 Nakoľko nemáme k dispozícii medzinárodný klasifikátor IPGRI na získanie popisných 
údajov GZ záhradných strukovín bola vypracovaná národná minimálna sada deskriptorov, ktorá 
vychádza z klasifikátorov UPOV TG 7/9 pre hrach a UPOV TG 12/8 pre fazuľu. V budúcnosti 
plánujeme k jednotlivým položkám genetických zdrojov priložiť fotodokumentáciu najlepšie 
v digitalizovanej forme.  
Prehľad používaných klasifikátorov a počet hodnotených znakov:  

EVIGEZ  
číslo 
plodiny 

Skupina, rod, druh Klasifikátor  Poznámka Počet 
hodnot. 
znakov 

L 01 Pisum sativum L. národná minimálna 
sada deskriptorov  

podľa klasifikátora 
UPOV: TG 7/9 

12 

L 05 Phaseolus vulgaris L. národná minimálna 
sada deskriptorov 

podľa klasifikátora 
UPOV: TG 12/8 

16 

 
Škôlky 

Pri regenerácii genetických zdrojov sú rešpektované štandardné osevné postupy  a 
agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie jednotlivých druhov záhradných strukovín a rešpektujú 
sa špecifické požiadavky na prípadnú priestorovú a technickú izoláciu. Optimálny počet rastlín 
pre regeneráciu sa volí podľa jednotlivých druhov tak, aby sa získalo potrebné množstvo osiva.  
Regenerácia fazule prebieha v izolácii. Opeľovanie sa robí ručne, nepoužívajú sa včely ani 
čmeliaky. Zber, sušenie, čistenie a úprava osiva pred uložením vychádza zo špecifických 
požiadaviek jednotlivých skupín zelenín.  

Na uloženie osiva do GB v Piešťanoch do aktívnej a základnej kolekcie je potrebné získať 
približne: 6 250 g fazule a 1 800 g hrachu. 

 
HLÚBOVÁ ZELENINA 
Stav kolekcie 
Hlúbová zelenina predstavuje početnú a rozmanitú skupinu GZ, ktorá zahŕňa  hlavne karfiol, 
kapusta, kel, kareláb, brokolica, reďkovka  a okrúhlica.  
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Stav jednotlivých kolekcií k 31.  12. 2005: 

Plodina Počet GZ v kolekcii 
 Pracovná Základná Aktívna 
Karfiol 6 0 0 
Kapusta 20 3 3 
Kareláb 12 6 6 
Kel  11 1 3 
Reďkovka, okrúhlica 8 4 4 
Spolu 57 14 16 
 
Hodnotenie kolekcií 

 Získavanie popisných údajov sa robí podľa medzinárodných klasifikátorov. V budúcnosti 
plánujeme k jednotlivým položkám genetických zdrojov priložiť fotodokumentáciu 
v digitalizovanej forme.  
Prehľad používaných klasifikátorov a počet hodnotených znakov:  

EVIGEZ  
číslo 
plodiny 

Skupina, rod, druh Klasifikátor  Poznámka Počet 
hodnotených 
znakov 

H 18, H 
20, H 21 

 rod Brassica IBPGR, 1990 medzinárodný 
klasifikátor IPGRI 

10 – 13 

H 23 Brassica oleracea var. 
botrytis L.  

IBPGR,  1990 medzinárodný 
klasifikátor IPGRI 

10 

H 22, H 
24 

Brassica oleracea var. 
gongylodes L. a var. 
italica PLENCK. 

IBPGR, 1990 medzinárodný 
klasifikátor IPGRI 

10 

H 74 Raphanus L.  IBPGR, 1990 medzinárodný 
klasifikátor IPGRI 

7 

 
Škôlky 

Pri regenerácii genetických zdrojov sú rešpektované štandardné osevné postupy  a 
agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie jednotlivých druhov listovej zeleniny a rešpektujú sa 
špecifické požiadavky na prípadnú priestorovú a technickú izoláciu. Optimálny počet rastlín pre 
regeneráciu sa volí podľa jednotlivých druhov tak, aby sa získalo potrebné množstvo osiva. 
Hlúboviny sú prevažne dvojročné rastliny, materské rastliny vybrané na regeneráciu sa 
uskladňujú v chránených priestoroch a vysádzajú sa v ďalšom roku vegetácie. Regenerácia 
cudzoopelivých druhov prebieha v izolácii. Opeľovanie sa robí ručne, nepoužívajú sa včely ani 
čmeliaky. Zber, sušenie, čistenie a úprava osiva pred uložením vychádza zo špecifických 
požiadaviek jednotlivých skupín listových zelenín.  

Na uloženie osiva do génovej banky  v Piešťanoch do aktívnej a základnej kolekcie je 
potrebné získať približne 86 g kalerábu, kapusty, karfiolu, kelu a reďkovky. 
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LISTOVÁ  ZELENINA 
Stav kolekcie 
Listová zelenina predstavuje menej početnú skupinu GZ .  Kolekciu tvorí rukola, šalát hlávkový, 
šťavel a mangold. Stav jednotlivých kolekcií je uvedený v tabuľke. 
 
Stav kolekcií k 31.121. 2005 
Plodina Počet GZ v kolekcii 
 Pracovná Základná Aktívna 
Rukola 1 0 0 
Šalát  7 0 2 
Šťavel  1 0 0 
Mangold  1 0 0 
Spolu 10 0 2 
 
Hodnotenie kolekcií 

 V rámci pracovných skupín ECPGR boli vypracované minimálne sady deskriptorov pre 
Lactuca a Spinacia, ktoré sú uvedené v prílohe. V budúcnosti plánujeme k jednotlivým položkám 
genetických zdrojov priložiť fotodokumentáciu v digitalizovanej forme.  
Prehľad používaných klasifikátorov a počet hodnotených znakov:  

EVIGEZ  
číslo 
plodiny 

Skupina, rod, druh Klasifikátor  Poznámka Počet 
hodnot. 
znakov 

H 57 Lactuca sativa L. minimálna sada deskriptorov v prílohe 7 
H 82  Spinacia oleracea minimálna sada deskriptorov v prílohe 7 
 
Škôlky 

Pri regenerácii genetických zdrojov sú rešpektované štandardné osevné postupy  a 
agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie jednotlivých druhov listovej zeleniny a rešpektujú sa 
špecifické požiadavky na prípadnú priestorovú a technickú izoláciu. Optimálny počet rastlín pre 
regeneráciu sa volí podľa jednotlivých druhov tak, aby sa získalo potrebné množstvo osiva. 
Regenerácia cudzoopelevých druhov prebieha v izolácii. Opeľovanie sa robí ručne, nepoužívajú 
sa včely ani čmeliaky. Zber, sušenie, čistenie a úprava osiva pred uložením vychádza zo 
špecifických požiadaviek jednotlivých skupín listových zelenín.  
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LIEČIVÉ, KORENINOVÉ  A ROMATICKÉ  RASTLINY 
Hlavné ciele kolekcie:  

Prvoradým cieľom práce s kolekciami genetických zdrojov liečivých, koreninových a 
aromatických rastlín je zhromaždiť, hodnotiť a uchovať všetky dostupné druhy a odrody tradične 
pestované v miestnych podmienkach a rozširovať kolekcie o zberové položky. Cieľom je tak 
získať, čo najširšiu genetickú diverzitu a zabezpečiť potrebné GZ pre pozorovanie a výskum. 
Medzi dlhodobé priority práce patrí uchovávane kolekcií v génovej banke VÚRV Piešťany a 
kompletizácia pasportných a popisných údajov udržovaných položiek a zabezpečiť tak kvalitné 
informácie pre ďalšiu prácu s genetickými zdrojmi uvedených plodín.  

Hlavných cieľov riešenia sústredenia, uchovania a hodnotenia liečivých, koreninových a 
aromatických rastlín by malo byť využívanie uvedených prác pri praktickom šľachtení. 

Cieľom  na ďalších 5 rokov, je zhromaždiť čo najviac genotypov z územia Slovenskej 
republiky, zmapovať domáci genofond  z hľadiska rezistencie na stresové faktory, obsahové látky 
a z hľadiska prispôsobenia sa zmeneným podmienkam. Vyskúšať nové klasifikátory pre liečivé 
rastliny a doplniť o nové znaky, prípadne pripraviť interný klasifikátor u rodov ktoré nemajú 
medzinárodný klasifikátor. Po zhromaždení dostatočného počtu položiek bude ďalším cieľom 
popísať všetky genotypy a vytvoriť popisnú databázu podľa jednotlivých klasifikátorov. 
Aktuálny stav k novembru 2005 je 17 genotypov uložených v základnej kolekcii, 129 genotypov 
v aktívnej kolekcii, 69 genotypov v pracovnej kolekcii.  

Stav kolekcie 
Genetické zdroje liečivých, aromatických a koreninových rastlín predstavujú početnú 

a veľmi rozmanitú skupinu zo špecifickými nárokmi na regeneráciu, čo vyplýva z biológie 
jednotlivých druhov. Kolekcie GZ tvoria hlavne rody: Acorus, Agrimonia, Althaea, Anethum, 
Arthemisia, Borago, Calendula, Carum, Cnicus, Coriandrum, Foeniculum, Galega, Hypericum, 
Hyssopus, Lavandula, Levisticum, Majorana,  Malva, Marrubium, Matricaria, Melissa, Mentha, 
Ocimim, Origanum, Pimpinella, Portulaca, Ruta, Salvia, Satureja, Silybum, Thymus, Valeriana, 
Verbascum, Leonurus, Nasturtium a iné.  
Stav kolekcií k 31. 12. 2005 

Plodina Počet GZ v kolekcii 
 Pracovná Základná Aktívna 
Liečivé rastliny 50 12 12 

  
Prehľad kolekcií genetických zdrojov liečivých rastlín v SCPV- VÚRV Piešťany 

 
Plodina 

aktuálny  
stav 

odrody zberové expedície popisy 

Achillea millefolium  9 2 7  
Achillea sp. 1  1  
Aconitum sp.  6  6  
Agrostemma githago 5  5  
Althaea  27    
Artemisia 5  5  
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Calendula officinalis 2 2   
Cnicus benedictus     
Hypericum perforatum  7  7  
Hypericum maculatum 3  3  
Lavandula angustifolia     
Leuzea rhapontica 1  1  
Mentha 5  1  
Plantago lanceolata 4  4  
Plantago media 2  2  
Saponaria officinalis 3  3  
Thymus sp. 19 1 18  
Verbascum densiflorum 1  1  
 
Zoznam všetkých druhov:  
Rebríček kopcový    Achillea collina Becker ex Rchb.  
Rebríček obyčajný   Achillea millefolium L. 
Rebríček bertrámový   Achillea ptarmica L. 
Prilbica jedhojová   Aconitum anthora L. 
Kúkoľ poľný     Agrostemma githago L.  
Ibiš lekársky    Althaea officinalis L.  
Palina abrotská    Artemisia abrotanum L. 
Palina pravá     Artemisia absinthium L.  
Palina dračia     Artemisia dracunculus L. 
Palina obyčajná   Artemisia vulgaris L.  
Nechtík lekársky    Calendula officinalis L.  
Benedikt lekársky    Cnicus benedictus L.  
Ľubovník škvrnitý    Hypericum maculatum Crantz.  
Ľubovník bodkovaný   Hypericum perforatum L. 
Levanduľa lekárska    Lavandula angustifolia Mill.  
Leuzea šuštivá   Leuzea rhapontica (L.) Holub.  
Mäta pieporná    Mentha x piperita L.  
Mäta klasnatá     Mentha spicata L.  
Skorocel kopijovitý   Plantago lanceolata L. 
Skorocel prostredný   Plantago media L.  
Mydlica lekárska   Saponaria officinalis L.  
Dúška tymianová    Thymus vulgaris L.  
Dúška materina    Thymus serpyllum L.  
Dúška včasná     Thymus praecox Opiz. 
Dúška holá     Thymus glabrescens Willd.  
Dúška panónska   Thymus panonicus All. 
Dúška vajcovitá   Thymus pulegioides L.  
Divozel veľkokvetý   Verbascum densiflorum Bertol. 
  
(Botanika je spracovaná podľa Marhold, Hindák: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Dostál, 
Červenka: Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín.)  
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Hodnotenie kolekcií (VÚZ Nové Zámky): 
Pre kolekcie liečivých, aromatických, koreninových rastlín nie sú vypracované národné ani 

medzinárodné klasifikátory. Iba rod Matricaria je hodnotený podľa medzinárodného klasifikátora 
UPOV TG: 152/3. ostatné rody sú hodnotené podľa vlastných klasifikátorov kurátorov kolekcií 
a hodnotí sa 10 znakov. V budúcnosti plánujeme k jednotlivým položkám genetických zdrojov 
priložiť fotodokumentáciu v digitalizovanej forme. 
Škôlky 

Pri regenerácii genetických zdrojov liečivých, aromatických, koreninových rastlín sú 
rešpektované štandardné osevné postupy a agrotechnika, ktoré vychádzajú z biológie 
jednotlivých druhov a rešpektujú sa špecifické požiadavky. Porasty sa udržujú v bezburinnom 
stave počas vegetácie. Optimálny počet rastlín pre regeneráciu sa volí podľa jednotlivých druhov 
tak, aby sa získalo potrebné množstvo osiva. 

Metódy regenerácie 
1. Generatívne množené kolekcie (VÚZ Nové Zámky): 

Regenerácia sa vykonáva podľa bežných metód pre generatívne množenie v poľných 
podmienkach a v prípade potreby je zabezpečená priestorová izolácia podľa biologických 
vlastností regenerovaných druhov. 

Jednoročné - Anethum, Borago, Calendula, Cnicus, Coriandrum, Majorana, Matricaria, 
Ocimum, Pimpinella, Satureja, Silybum a iné. 
Dvoj a viacročné - Carum, Foeniculum, Lavandula, Malva, Salvia, Valeriana, Verbascum a iné. 
Trvalé- Acorus, Agrimonia, Althea, Arthemisia, Hyssopus, Melissa, Origanum, Ruta, Thymus 
a iné. 
2. Vegetatívne množené kolekcie (VÚZ Nové Zámky):  

Regenerácia prebieha podľa bežných metód pre vegetačné množenie. Týmto spôsobom sa 
regenerujú rody: Mentha a Thymus.  

Jednotlivé druhy sa pestujú na parcelkách s výmerou 3 x 3 m a podľa potreby je 
zabezpečená priestorová izolácia. Jednoročné druhy uvedených plodín sú každoročne vysievané 
alebo vysadzované z pripravených priesad. Dvojročné, viacročné a trvalé druhy prezimujú na 
stanovišti. Porasty sa udržujú v bezburinnom stave počas vegetácie. Semenné časti rastlín sa 
zberajú ručne v období botanickej zrelosti semien a sušia sa voľne na sitách. Semeno sa čistí 
ručne a na čistiacich strojoch. Po získaní potrebného množstva osiva vzorky zasielame na 
dlhodobé uskladnenie do GB v Piešťanoch. 
Hodnotené znaky a vlastnosti (SCPV-VÚRV Piešťany) 

Achillea nový klasifikátor IPGRI, Descriptors list Achillea millefolium agg.(2005)  
Aconitum pripravuje sa  
Agrostemma pripravuje sa 
Althaea pripravuje sa  
Artemisia pripravuje sa 
Calendula pripravuje sa  
Cnicus pripravuje sa 
Hypericum nový klasifikátor IPGRI Descriptors for Hypericum perforatum (2005) 
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Lavandula Lavandula UPOV TG/194/1, Geneva 2002  
Leuzea pripravuje sa  
Mentha nový klasifikátor IPGRI Descriptors for Mentha spp. (2005) 
Plantago pripravuje sa  
Saponaria pripravuje sa 
Thymus klasifikátor THYME UPOV, TG/190/1, Geneva 2002 
Verbascum. pripravuje sa 

 
Analýza zozbieraných vzoriek genofondu rastlín, hodnotené znaky:  
Achillea: tvar rastliny, výška rastliny, hustota olistenia stonky, vetvenie stonky, ochlpenie stonky, 
farba stonky, počet kolienok, dĺžka najdlhšieho internódia, dĺžka a šírka listovej čepele, pomer 
dĺžka/šírka, farba listu, tvar čepele, postavenie listu na stonke, počet listov, ochlpenie vrchnej 
a spodnej strany listu, dĺžka stopky listu,  dĺžka a šírka koncového súkvetia, pomer dĺžka/šírka, 
vetvenie koncového súkvetia, tvar koncového súkvetia, počet hlávok na koncovom súkvetí, 
priemer hlávky, dĺžka hlávky, ochlpenie listeňov, farba jazykovitých kvetov, farba rúrkovitých 
kvetov, začiatok kvitnutia, plné kvitnutie, koniec kvitnutia, dátum zberu, HTS v g, čerstvá biomasa 
z jednej rastliny v g, suchá biomasa z jednej rastliny v g, choroby, škodcovia.  

Aconitum: výška rastliny, počet listov na rastlinu, farba a tvar listov, dĺžka a šírka listu, dĺžka 
stonky, farba stonky, farba kvet, HTS v g, rastové fázy (vzchádzanie, kvitnutie, dozrievanie), 
zdravotný stav ( choroby a škodcovia).  
Agrostemma: výška rastliny, šírka a dĺžka listov, počet listov na rastlinu, farba listov, farba 
kvetov, HTS v g, zaznamenávanie rastových fáz (vzchádzanie, kvitnutie, dozrievanie), zdravotný 
stav (choroby a škodcovia).   
Althaea: výška rastliny, priemer, olistenie, dĺžka a hrúbka stonky, farba a tvar listu, dĺžka a šírka 
listu, sila žilnatiny, hustota a počet kvetov, veľkosť kvetu, farba koruny, rastové fázy 
(vzchádzanie, kvitnutie, dozrievanie), zdravotný stav (choroby a škodcovia). 
Artemisia: habitus rastliny, výška rastliny, vetvenie rastliny, počet stoniek na rastlinu, farba 
stonky, list – šírka a dĺžka, farba, šírka a dĺžka súkvetia, HTS v g, rastové fázy (vzchádzanie, 
kvitnutie, dozrievanie), zdravotný stav (choroby a škodcovia).  

Calendula: výška rastliny, výška kvitnúcej časti, hustota listov, intenzita zeleného sfarbenia, 
olistenie, kvetné hlávky – priemer, kvetné hlávky – priemer terča, začiatok kvitnutia, plné 
kvitnutie, HTS v g, zdravotný stav (choroby a škodcovia). 
Cnicus: výška rastliny, výška kvitnúcej časti, hustota listov, tvar listov, panašovanie, intenzita 
zeleného sfarbenia, olistenie, žilnatina, ochlpenie listov, farba stredových kvetov, kvetné hlávky 
– priemer, rastové fázy (začiatok kvitnutia, plné kvitnutie), HTS v g, zdravotný stav (choroby 
a škodcovia). 
Hypericum: habitus rastliny, výška rastliny, vetvenie rastliny, počet stoniek na rastliny, farba 
stonky, list – šírka a dĺžka, farba, počet kvitnúcich súkvetí na rastlinu, farba súkvetia, šírka 
a dĺžka súkvetia, HTS v g, rastové fázy (vzchádzanie, kvitnutie, dozrievanie), zdravotný stav 
(choroby a škodcovia).  
Lavandula: rastlina – vzhľad, intenzita zelenej farby listov, intenzita sivého odtieňu listov, 
postavenie kvitnúcej stonky, hustota v plnom kvitnutí, list – ostrosť kraja, dĺžka kvitnúcej stonky, 
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hrúbka kvitnúcej stonky, intenzita zelenej farby stonky, bočné vetvena, počet bočných vetiev, 
klas – maximálna šírka, klas – celková dĺžka, počet praslenov, vzdialenosť medzi praslenmi, tvar 
praslenu, počet kvetov, prítomnosť listeňov, farba kalicha, ochlpenie kalicha, farba koruny, 
začiatok kvitnutia,  
Mentha: výška a šírka rastliny, vzhľad, dĺžka a šírka hlavnej stonky, hustota vetvenia, farba 
stonky, ochlpenie stonky, počet bazálnych listov, dĺžka a šírka najväčšieho bazálneho listu, tvar 
čepele bazálneho listu, antokyánové sfarbenie prvého bazálneho listu, stonkové listy – hustota, 
tvar čepele, dĺžka a šírka, farba, listeň, tvar listeňa, kvitnutie, papraslen, počet kvetov, kalich – 
ochlpenie, farba koruny, tvar koruny, plod – tvar, farba, dĺžka, šírka, farba a veľkosť semena, 
HTS v g, zdravotný stav (choroby a škodcovia).  
Plantago: výška rastliny, počet listov na rastlinu, farba listov, dĺžka a šírka listu, dĺžka stonky, 
farba a tvar stonky, farba súkvetia, tvar súkvetia, dĺžka a šírka súkvetia, HTS v g, rastové fázy 
(vzchádzanie, kvitnutie, dozrievanie), zdravotný stav (choroby a škodcovia).   

Saponaria: výška rastliny, počet listov na rastlinu, farba a tvar listov, dĺžka a šírka listu, dĺžka 
stonky, farba stonky, farba kvetu, HTS v g, rastové fázy (vzchádzanie, kvitnutie, dozrievanie, 
zdravotný stav (choroby a škodcovia).     
Thymus: spôsob rastu, výška rastliny, priemer rastliny, olistenie, dĺžka a hrúbka stonky, 
rozmiestnenie listov, dĺžka kvitnúcej časti, hustota kvetov, tvar listu, dĺžka a šírka listu, pomer 
dĺžka/šírka, sila žilnatiny, panašovanie, hlavná farba a jej intenzita, veľkosť kvetu, farba koruny, 
dĺžka čnelky, hlavná farba čnelky, intenzívne zafarbená zóna, začiatok kvitnutia, samčia sterilita.  
Verbascum: výška rastliny, priemer, olistenie, dĺžka a hrúbka stonky, farba listu, dĺžka a šírka 
listu, sila žilnatiny, dĺžka kvitnúcej časti, hustota kvetov, veľkosť kvetu, farba koruny, rastové 
fázy (vzchádzanie, kvitnutie, dozrievanie), zdravotný stav (choroby a škodcovia).  

 
Metódy využívané pri hodnotení genetických zdrojov liečivých rastlín (SCPV-VÚRV 
Piešťany) 

Pokusy budú zakladané podľa množstva osiva resp. počtu genetických zdrojov jednotlivých 
druhov rastlín. Niektoré sa budú pestovať z priesad, niektoré sa budú vysievať priamo na 
stanovisko. Priesady sa budú pestovať v skleníku v Piešťanoch. Pri každom rastlinnom druhu 
budú zohľadnené jeho požiadavky na pestovanie (spony a termíny výsevu). Hodnotenie sa bude 
robiť podľa získaných klasifikátorov. Výsledky hodnotenia budú zapísané v popisnej databáze.  

Špecifikácia zariadení, prístrojov a iných pomôcok potrebných na riešenie úlohy: 
Čistička osív, počítač semien, váha, sušička, ručné náradie, debničky, sáčky, záhradnícke 
nožnice, ručný postrekovač, zavlažovacie zariadenie. 
Metódy a štandardy regenerácie genetických zdrojov liečivých rastlín 
Liečivé rastliny v SVPV- VÚRV Piešťany (pestovanie, termíny výsevu a spony)  
Názov slovenský  vytrvalosť  spôsob pestovania  
a vedecký            
Benedikt lekársky  jednoročná  výsev priamo na záhon (apríl) 
Cnicus benedictus L.     vzdialenosť riadkov 0,40 (0,50) m 
(A 27) 
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Kúkoľ poľný   jednoročná  výsev priamo na pole skoro na jar,   
Agrostemma githago L      riadky 0,3-0,5 m  
Nechtík lekársky  jednoročná  výsev priamo na záhon (marec – apríl)  
Calendula officinalis L.    vzdialenosť riadkov 0,40 (0,50)m 
(A 21)       jednotenie  na 0,20 m od seba 
Divozel veľkokvetý  dvojročná  priamy výsev na záhon (koncom mája) 
Verbascum densiflorum Bertol.   spon 0,45 x 0,60 m 
(A 93)       priesady na jeseň (do polovice októbra) 
Ibiš lekársky   viacročná  priamy výsev na záhon (apríl)  
Althaea officinalis L.      riadky 0,45 (0,60) m  
(A 08)       vzdialenosť v riadku 0,20 až 0,30 m 
Dúška tymianová  viacročná  zo semena, predpestovaním priesad 
Thymus vulgaris L.     spon 0,40 x 0,40 m, priesady sa vysádzajú  
(A 90)       v septembri resp. v marci 
Dúška materina   viacročná  priamy výsev skoro na jar (marec- 
Thymus serpyllum L.     apríl)  
(A 90) 
Leuzea šuštivá   viacročná   priamy výsev skoro na jar (0,45-0,6 x 
Leuzea rhapontica L.     0,2-0,45m), výsev na jeseň (september) 
       sejba do hniezd, alebo priesady 
Levanduľa úzkolistá viacročná priamy výsev na jar (apríl)   
Lavandula angustifolia Mill.    z priesad (dlho klíči 3-5 týždňov) 
(A 55)       spon 0,45 x 0,45 m 
Ľubovník   viacročný   výsadba priesad, alebo priamy výsev do  
Hypericum perforatum L.    riadkov 0,45-0,6 m vzdialenosť semien  
(A 50)       v riadku 20 – 35 mm.  
  
Mäta pieporná  viacročná  výsadba poplazov, delenie starších rastlín,  
Mentha x piperita L.     výsadba priesad z dopestovaných vegetačných  
(A 64)       vrcholov zo zdravých rastlín 
Mydlica lekárska   viacročná  porast zakladáme na jar alebo na jeseň,  
Saponaria officinalis L.     vzdialenosť riadkov 0,5-0,7 m, vysieva sa priamo  
(A 81)       do hĺbky 10-15 mm 
Palina    viacročná  zo semena, na jar riadky 0,5-0,6m 
Artemisia       vegetatívne, delením trsov na jar 
(A 17) 
Prilbica jedhojová  viacročná   zo semena, na jar, riadky 0,4-0,5m     
Aconitum anthora L. 
(A 02) 
Rebríček obyčajný  viacročný  priamy výsev na jar (marec-apríl) alebo na jeseň 
Achillea millefolium L.    alebo na jeseň, do riadkov 0,45 m, do hĺbky 5-10mm 
(A 01) 
Rebríček kopcový   viacročný  priamy výsev na jar(marec – apríl), riadky 0,45m 
Achillea collina J.Becker ex Rchb. 
(A 01) 
Skorocel kopijovitý   viacročný  skorý jarný výsev, v prvej dekáde apríla,    
Plantago lanceolata L.     riadky 0,3 – 0,45 m, hĺbka 10 – 20 mm,  



 64 

(A 73)       výsevok 70-150 g.m2, resp. 10-15 kg.ha-1 
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2.6  KOLEKCIE  GENETICKÝCH  ZDROJOV  KRMOVÍN A TRÁV 
(ďatelinoviny,  trávy) 
Ing. Jarmila Drobná, PhD.,  Ing. Juraj Hric, CSc.,  Ing. Anna Kočišová 
 

Ciele metodiky vyplývajú z plnenia základných priorít vytýčených v Národnom programe 
ochrany genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo. 

Na  ďalšie obdobie sú stanovené nasledovné ciele: 
Ø Zhromažďovať hospodársky a biologicky významné odrody, ekotypy, populácie a druhy 

krmovín a tráv, pričom prvoradé je zamerať sa na vyhľadávanie a ochranu všetkých 
cenných  zdrojov domáceho pôvodu ako sú staré a krajové odrody, reštringované odrody 
a nové odrody a získavať plané a primitívne formy a ekotypy prostredníctvom účasti na 
zberových expedíciách. 

Ø Hodnotiť morfologické, biologické a hospodárske znaky zhromaždených genetických 
zdrojov krmovín a tráv.   
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Ø Evidovať a dopĺňať pasportné a popisné údaje v databázach jednotlivých druhov krmovín a 
tráv.  

Ø Zabezpečovať podľa možností regeneráciu a množenie genetických zdrojov krmovín  a 
tráv. 

Ø Zaistiť dlhodobé uchovanie genetických zdrojov krmovín a tráv pre potreby ďalšieho 
výskumu a budúcich generácií. 

Ø Pripravovať podklady pre vydanie klasifikátorov ďateliny plazivej, vičenca,  kozinca, 
ľadenca, komonice, ranostaja a bôľhoja a inovovanej verzie klasifikátorov pre lucernu 
a ďatelinu. 

Zhromažďovanie genetických zdrojov  
Súčasťou práce s genetickými zdrojmi krmovín a tráv je zhromažďovanie odrôd, 

novošľachtení a divorastúcich populácií. 

ĎATELINOVINY 
Kolekcia genetických zdrojov krmovín zahŕňa druhy rodov Medicago, Trifolium, Anthyllis, 

Astragalus, Coronilla, Lotus, Melilotus a ďalších. Jedná sa o druhy jednoročné, dvojročné 
a viacročné. 

 K 31.12.2005 sa v kolekcii nachádza 1 115 položiek. Prehľad kolekcie s uvedením 
jednotlivých druhov sa nachádza v tabuľke: 

Plodina Druh Počet Divorastúce 
  položiek  
T01 Medicago sativa 254 20 
T02 Trifolium pratense 289 80 
T03 Trifolium repens 124 48 
T04 Trifolium hybridum 29 22 
T05 Trifolium alexandrinum 6 0 
T05 Trifolium alpestre 7 7 
T05 Trifolium angustifolium 2 2 
T05 Trifolium arvense 2 2 
T05 Trifolium aureum 15 15 
T05 Trifolium campestre 2 2 
T05 Trifolium dubium 1 1 
T05 Trifolium fragiferum 6 6 
T05 Trifolium incarnatum 1 0 
T05 Trifolium medium 26 26 
T05 Trifolium montanum 8 8 
T05 Trifolium resupinatum 6 0 
T05 Trifolium semipilosum 1 0 
T05 Trifolium subterraneum 1 1 
T06 Anthyllis vulneraria 32 31 
T06 Anthyllis taurica 1 1 
T08 Astragalus cicer 16 4 
T08 Astragalus excapus 1 1 
T08 Astragalus glycyphyllos 9 9 
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Plodina Druh Počet Divorastúce 
  položiek  
T01 Medicago sativa 254 20 
T02 Trifolium pratense 289 80 
T03 Trifolium repens 124 48 
T04 Trifolium hybridum 29 22 
T05 Trifolium alexandrinum 6 0 
T05 Trifolium alpestre 7 7 
T05 Trifolium angustifolium 2 2 
T05 Trifolium arvense 2 2 
T05 Trifolium aureum 15 15 
T05 Trifolium campestre 2 2 
T05 Trifolium dubium 1 1 
T05 Trifolium fragiferum 6 6 
T08 Astragalus onobrychis 2 2 
T09 Coronilla emerus 1 1 
T09 Coronilla varia 22 21 
T11 Dorycnium sp. 1 1 
T14 Lotus corniculatus 78 55 
T14 Lotus creticus 1 1 
T14 Lotus ornithopoides 1 0 
T14 Lotus pedunculatus 1 0 
T14 Lotus uliginosus 2 2 
T15 Medicago lupulina 24 23 
T16 Medicago varia 39 5 
T17 Medicago arabica 1 1 
T17 Medicago falcata 31 19 
T17 Medicago minima 6 6 
T17 Medicago orbicularis 2 2 
T17 Medicago polychroa 1 0 
T17 Medicago polymorpha 1 1 
T17 Medicago romanica 2 2 
T18 Melilotus alba 17 12 
T18 Melilotus dentata 1 0 
T18 Melilotus indica 1 1 
T18 Melilotus neapolitanus 1 1 
T18 Melilotus officinalis 6 5 
T18 Melilotus tauricus 2 2 
T18 Melilotus sp. 3 3 
T21 Onobrychis viciifolia 20 5 
T22 Ornithopus sativus 4 4 
T25 Trigonella cretica 1 1 
T25 Securigera securidata 1 1 
Spolu  1115 466 
 
Zakladanie pokusov a spôsob využívania 



 67 

Ďatelinoviny - vzhľadom na viacročnosť a cudzoopelivosť väčšiny druhov ďatelinovín sa 
genetické zdroje zaraďujú priamo do škôlky základného hodnotenia, pričom sa používa 
originálne osivo. Pokusy sa zakladajú formou individuálnej výsadby z predpestovaných rastlín. 
Zdravé semená sa nakličujú v Petriho miskách v laboratórnych podmienkach. Nakoľko 
ďatelinoviny, najmä divorastúce populácie obsahujú značný podiel tvrdých semien, je potrebné 
semená pred nakličovaním skarifikovať. Osvedčila sa skarifikácia kyselinou sírovou (Drobná, 
Gubišová, 2003). Naklíčené semená sa vysievajú v mesiacoch január - február do debničiek, 
ktoré sú umiestnené v skleníku až do výsadby rastlín na pole. Výsadba sa vykonáva podľa stavu 
počasia v prvej polovici mája. Po presadení rastlín na pole je potrebné dbať na zabezpečenie 
dostatku vlahy pre vysadené  rastliny. Rastliny sa vysádzajú do sponu, ktorého veľkosť závisí od 
habitusu daného druhu. Pri väčšine druhov sa používa spon 0,4 m x 0,4 m. Pri druhoch, ktoré 
majú plazivé byle (napr. Trifolium repens, Trifolium fragiferum) je potrebné použiť spon 
minimálne 0,8 m x 0,8 m. Počet vysadených a hodnotených rastlín závisí od množstva semena, 
ktoré je k dispozícii a od jeho klíčivosti. Odporúča sa výsadba 60 rastlín z jedného genetického 
zdroja, tento počet je možné podľa potreby a možností zvyšovať alebo znižovať.  

Podľa zámerov hodnotenia je možné v prípade dostatočného množstva semena vysievať 
genotypy aj na parcelky do riadkov. Tento spôsob sa využíva hlavne pri hodnotení 
hospodárskych a agronomických znakov. Výsevok a medziriadkové vzdialenosti závisia od 
daného druhu a spôsobu využívania. Pokusy sa zakladajú metódou znáhodnených blokov v 
štyroch opakovaniach, počet opakovaní v pokuse je možné znížiť podľa množstva semena. Do 
pokusov sa zaraďujú kontrolné odrody. Porasty viacročných druhov krmovín sú využívané 
a hodnotené okrem roku založenia ďalšie dva až tri úžitkové roky. V roku založenia pokusov je 
prvá kosba tzv. vyrovnávacia, pri ktorej sa nerobí hodnotenie. Podľa stavu porastu a počasia sa 
môžu urobiť ešte 1 až 2 kosby. V ďalších rokoch sa porasty kosia 2 až 4-krát. Kosby sa 
vykonávajú v čase butonizácie až začiatku kvitnutia. Semeno sa zberá v poslednom úžitkovom 
roku z druhej kosby. Pri jednoročných druhoch krmovín je potrebné všetky hodnotenia v rámci 
semenárskych charakteristík vykonať v roku založenia pokusu. 

Hodnotenie genetických zdrojov 
Základné hodnotenie genetických zdrojov krmovín zahŕňa hodnotenie morfologických, 

hospodárskych a biologických znakov. Pri hodnotení sú využívané klasifikátory. V starších 
klasifikátoroch sú uvedené hodnotené znaky a charakteristiky, v inovovaných verziách sú 
uvedené aj termíny hodnotenia. Morfologické znaky sa hodnotia podľa uvedených termínov, 
hospodárske znaky sa hodnotia pri každej kosbe a biologické znaky priebežne počas vegetácie. 
Počet hodnotených znakov závisí od voľby kurátora, zväčša sa hodnotí 30-50 znakov. 
Hospodárske a biologické znaky sa hodnotia subjektívne alebo objektívne priamo na pokusoch, 
hodnotenie morfologických znakov sa môže vykonávať na reprezentatívnej vzorke v laboratóriu 
alebo v poľných podmienkach. 

Výsledky hodnotení sú štatisticky spracovávané a vyhodnocované. Pri hodnotení sa 
využívajú jednorozmerné a viacrozmerné štatistické metódy ako je napr. výpočet základných 
štatistických charakteristík, jednofaktorová a viacfaktorová analýza rozptylu, jednoduchá lineárna 
korelačná analýza, hierarchická zhluková analýza alebo metóda hlavných komponentov a pod. 
Použitie štatistických metód závisí od stanovených cieľov a spôsobu založenia pokusu.  

Regenerácia genetických zdrojov 
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Viacročné ďatelinoviny sú prevažne cudzoopelivé a hmyzomilné, preto ich regenerácia je 
pomerne zložitá a  náročná. Pre zachovanie pôvodnej populácie treba zabrániť nežiaducemu 
opeleniu a to izolovaním množených rastlín v technickej alebo priestorovej izolácii. 

Priestorová izolácia je možná v prípade zabezpečenia dostatočnej izolačnej  vzdialenosti 
a pri druhoch, u ktorých nie je predpoklad, že by sa v blízkosti množiteľskej plochy nachádzali 
populácie rovnakého druhu. Rizikom je pri ďatelinovinách možné prekríženie s divorastúcimi 
druhmi (prípadne kultúrnymi druhmi pestovanými na iných plochách), taktiež môže pri 
hmyzomilných druhoch dochádzať k preferencii určitých genotypov atraktívnejších pre 
opeľovače na úkor genotypov menej atraktívnych. 

Technická izolácia je najvhodnejším spôsobom pre rozmnožovanie a udržiavanie 
genetických zdrojov ďatelinovín (Drobná, 2002, Drobná, Ptáček, 2001, 2003). Veľkosť 
používaných izolátorov 2 x 3 x 2 m je vyhovujúca z hľadiska manipulácie s rastlinami i priestoru 
pre opeľovače. Ako opeľovače sú používané niektoré druhy čmeliakov (Bombus terrestris,  B. 
lapidarius a B. pascuorum). 
Postup regenerácie viacročných druhov krmovín: 
Prvý rok  
Ø výsev naklíčených semien do debničiek (január-február) 
Ø výsadba na parcelky (máj) 
Ø počas roka priebežné kosenie vždy na začiatku kvitnutia  

Druhý rok 
Ø izolovanie parceliek izolátormi  (pred začiatkom kvitnutia v prvej  prípadne druhej kosbe) 
Ø inštalácia úlikov s opeľovačmi (na začiatku kvitnutia) 
Ø zber - pri nerovnomerne dozrievajúcich druhoch postupne, pri ostatných jednorazovo 
Ø sušenie, mlátenie, čistenie, stanovenie kvalitatívnych parametrov 

Pri jednoročných druhoch je rovnaký postup s vykonaním všetkých operácií v prvom roku. 
Počas opeľovania je potrebné kontrolovať priebeh opeľovania, zdravotný stav opeľovačov a 
porastu, výskyt škodcov a pod. (Drobná, 2000). Štandardný postup regenerácie viacročných 
druhov krmovín publikovali Sackville Hamilton, Chorlton A Thomas (1998). Pre niektoré zložky 
a operácie počas regenerácie boli indikované preferované alebo akceptované postupy: 

Zložka regeneračného postupu Preferované Akceptované 
Skleník/ izolátor áno  
Pole/ izolácia inými plodinami nie áno 
Izolačná vzdialenosť medzi parcelami   
dĺžka  >50 m 
šírka  >50 m 
Počet rastlín z jednej položky 100 30 
Vzdialenosť medzi jednotlivými rastlinami  0,20 m  
Odstraňovanie iných rastlín a burín z parcely áno  
Zber individuálny  

(z každej rastliny) 
hromadný 

Sušenie sušiareň sušička 
Mlátenie a čistenie ručné  mechanizované 
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Zložka regeneračného postupu Preferované Akceptované 
Konečná vlhkosť semena 3-7%  
Testy klíčivosti pred skladovaním áno  
Balenie semien a skladovanie   
- základná kolekcia  individuálne  hromadne 
- aktívna kolekcia vyvážená hromada hromadne 

Jedná sa o odporučený postup, v prípade určitých problémov, je možné prispôsobiť sa 
daným podmienkam a zohľadniť dostupné možnosti. 

TRÁVY 
 V kolekcii genetických zdrojov  tráv na Šľachtiteľskej stanici Levočské Lúky sa 
nachádzajú druhy rodov Agrostis, Alopecurus, Arrhenantherum, Briza, Bromus, Cynosurus, 
Dactylis, Deschampsia, Festuca, Festulolium, Koeleria, Lolium, Nardus, Poa, Phleum, 
Phragmites, Trisetum. 
K 31.12.2005 sa v kolekcii nachádza 1992 položiek. Prehľad kolekcie je uvedený v tabuľke: 

 Plodina Druh Počet Divorastúce 
  položiek  
G03 Agrostis L. 7 7 
G04 Agrostis stolonifera L. 21 21 
G05 Agrostis tenuis Sibth. 75 66 
G06 Alopecurus L. 17 10 
G07 Arrhenatherum elatius et.K.B.Presl 43 33 
G08 Bromus L. 1 1 
G09 Cynosurus L. 12 10 
G10 Dactylis L. 247 199 
G11 Deschampsia caespitosa L.Beav. 47 42 
G12 Festuca  arundinaceae Schreb. 43 6 
G13 Festuca L. 23 23 
G14 Festuca ovina L. 55 43 
G15 Festuca pratensis Huds. 577 518 
G16 Festuca rubra L. 88 39 
G17 xFestulolium Aschers.et.Graeb. 5 0 
G18                    Lolium x hybridum Hausskn.. 13 0 
G19 Lolium multiflorum Lamk. 50 0 
G20 Lolium perenne L. 255 146 
G23 Phleum L. 8 5 
G24 Phleum pratense L. 108 75 
G28 Poa pratensis L. 251 147 
G29 Poa L. 32 25 
G30 Trisetum flavescens Pers. 26 23 
G41 Briza L. 5 5 
G66 Koeleria Pers. 1 1 
G71 Nardus stricta L. 3 3 
G73 Phragmites Adans. 2 2 
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 Plodina Druh Počet Divorastúce 
  položiek  
G03 Agrostis L. 7 7 
G04 Agrostis stolonifera L. 21 21 
G05 Agrostis tenuis Sibth. 75 66 
G06 Alopecurus L. 17 10 
G07 Arrhenatherum elatius et.K.B.Presl 43 33 
G08 Bromus L. 1 1 
G09 Cynosurus L. 12 10 
G10 Dactylis L. 247 199 
G11 Deschampsia caespitosa L.Beav. 47 42 
G12 Festuca  arundinaceae Schreb. 43 6 
G13 Festuca L. 23 23 
G14 Festuca ovina L. 55 43 
Spolu  2015 1450 
 

Zakladanie pokusov a spôsob využívania  
            Pokusy sa zakladajú formou individuálnej výsadby z predpestovaných rastlín. Výsev 
semien sa  realizuje v mesiacoch apríl – máj do debničiek, ktoré sú umiestnené v skleníkoch až 
do výsadby rastlín na pole. Výsadba sa vykonáva podľa stavu počasia v druhej polovici mája. 
Rastliny sa vysádzajú do sponu  0,50 x 0,50 m po 10 resp.12 rastlín. Počet  vysadených a 
hodnotených rastlín závisí od množstva semena, ktoré je  k dispozícii a od jeho klíčivosti. Do 
pokusov sa  zaraďujú kontrolné odrody. Škôlky viacročných druhov tráv sú využívané a 
hodnotené okrem roku založenia ďalšie  dva až tri úžitkové roky. V roku založenia sa na 
škôlkach nerobia hodnotenia na úrodu zelenej hmoty. V ďalších rokoch sa porasty kosia 2-3 krát, 
kde kosby  sa vykonávajú v čase plného klasenia tráv podľa druhov. Semeno sa zberá v 
poslednom úžitkovom roku z prvej kosby.     

Hodnotenie genetických zdrojov  
Pri hodnotení genetických zdrojov tráv sa hodnotia morfologické a hospodárske znaky 

podľa klasifikátorov UPOV. Uvedené znaky sa hodnotia počas vegetácie, ich počet závisí od 
voľby kurátora, zväčša sa hodnotia 3 – 4 vybrané znaky. 

Hospodárske a morfologické znaky sú vyhodnocované subjektívne a objektívne priamo na 
pokusoch v poľných podmienkach. Základné hodnotenie genetických zdrojov tráv sa realizuje 
podľa metodiky ÚKSÚP. Hodnotenie hospodárskych znakov (použiteľnosť k pastve, úroda 
zelenej hmoty, výška jednotlivých rastlín) sa vykonáva pri každej kosbe individuálne. 

 
Ø subjektívne pozorovania   9 – 1 b:  prezimovanie 
                                                            rýchlosť jarného rastu 
                                                            tvar trsu 
 
Ø objektívne pozorovania: klasenie  (kalendárny dátum) 

                                     výška (cm) 
úroda zelenej hmoty (údaj v kg zaokrúhlený na jedno desatinné   
miesto) 
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Regenerácia genetických zdrojov  
Trávy patria medzi  cudzoopelivé rastliny, preto ich regenerácia je pomerne zložitá a 

obtiažna. Kvalitu osiva je možné zabezpečiť  priestorovou izoláciou v poľných podmienkach. 
Priestorovú izoláciu v poľných podmienkach predstavuje striedanie rôznych druhov tráv. 
Postup regenerácie viacročných druhov tráv: 
Prvý rok  
Ø výsev semien do debničiek (apríl – máj ) 
Ø výsadba na parcelky (júl) 
Ø hodnotenie stavu na jeseň  pred prezimovaním 

  Druhý rok 
Ø hodnotenie prezimovania 
Ø začiatok klasenia 
Ø začiatok kvitnutia 
Ø zber semena   
Ø mechanický  rozbor 

Databázy a evidencia genetických zdrojov krmovín a tráv 
Genetické zdroje krmovín, uchovávané v aktívnej a základnej kolekcii sú evidované 

v pasportnej databáze, ktorej základná štruktúra je jednotná pre všetky plodiny. Na 6. zasadnutí 
ECPGR pracovnej skupiny pre krmoviny bol prijatý „The Forage Passport Descriptors  List“ pre 
krmoviny (IPGRI, 1998), na základe ktorého bola štruktúra rozšírená     a doplnená o ďalšie 
pasporty.  

Okrem evidencie v národnej databáze sú pasportné údaje zasielané správcom európskych 
databáz. Európske databázy sú aktualizované a sprístupnené na internetových stránkach. 
Údaje zaslané do Európskych databáz krmovín 

Plodina alebo skupina plodín Pracovisko – držiteľ Európskej databázy 
Poa IPK Malchow, Nemecko 
Lolium, Trifolium repens IGER , Aberystwyth, Veľká Británia 
Dactylis, Festuca IHAR, Bydgoszcz, Poľsko 
Arrhenatherum , Trisetum  OSEVA PRO s.r.o., Zubří, Česká republika. 
Agrostis, Phleum ostatné kŕmne trávy NGB, Alnarp, Švédsko 
viacročné Medicago INRA-GEVES, Montpellier, Francúzsko 
jednoročné Medicago, Trifolium subterraneum INIA, Badajoz, Španielsko 
Trifolim alexandrinum, Trifolium resupinatum Inst. Of field Crops,  Bet Dagan, Izrael 
Trifolium pratense iné druhy Trifolium  
minoritné druhy ďatelinovín 

IPPQ, Tápioszele, Maďarsko 

Lathyrus GEVES, Montpellier, Francúzsko 
Vicia CNR Bari, Taliansko 
iné druhy Vicieae Univ. of Reding, Veľká Británia 

 

Hodnotenia morfologických, hospodárskych a biologických znakov sú evidované 
v popisnej databáze, ktorej štruktúra je vytvorená na základe deskriptorov uvedených 
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v klasifikátore. V prípade špeciálnych a iných doplnkových hodnotení sa štruktúra rozšíri 
o ďalšie polia. Databáza a evidencia genetických zdrojov tráv sa vykonáva v súlade s centrálnou 
databázou ostatných krmovín.         
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3. Drobná, J.: Rozsah súboru a počet pozorovaní pri hodnotení genetických zdrojov 

viacročných krmovín. In: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín: Zborník referátov a 
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of accessions in seed collection of the main perennial forage grasses and legumes of 
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March 1997, Beitostolen, Norway. IPGRI Rome, Italy, 1998. Appendix III:  s. 167-183. 

12. UŽÍK, M. a kol.: Klasifikátor genus Trifolium. VÚRV Praha-Ruzyně, 1985, 36 s. 
13. VACEK, V. a kol.: Klasifikátor genus Medicago L. Praha, 1985, 40 s. 
 
 
2.7  OVOCNÉ, OKRASNÉ DRUHY A VINIČ   

Ing. Daniela Benediková, PhD.  
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Cieľ: 
Ø dlhodobé uchovávanie zhromaždených genotypov v poľných kolekciách pre potreby 

budúcich generácií; 

Ø introdukcia perspektívnych odrôd zo zahraničia pre zabezpečenie šľachtiteľských 
programov zameraných najmä na rezistenciu k chorobám, škodcom a nepriaznivým 
podmienkam prostredia; 

Ø aktívne vyhľadávanie významných krajových odrôd na území Slovenskej republiky a na 
území susedných štátov, ich premnožovanie, sústreďovanie a hodnotenie. Zaraďovanie 
krajových  odrôd do kolekcií uchovávaného genofondu; 

Ø zhodnotenie zhromaždených genotypov podľa príslušných klasifikátorov a vytváranie 
popisných databáz  pre SISGZR;  

Ø vytváranie Európskej Prunus databázy (EPDB) je jedným z dôležitých cieľov pre obdobie 
budúcich rokov;  

 
Stav kolekcií  - celkový počet GZ z toho krajových a zo zberových expedícií.  

Ovocné druhy sa udržiavajú v poľných kolekciách na viacerých pracoviskách: 
VŠS Veselé: teplomilné kôstkoviny  649 spolu 
Marhule 319 genotypov 
Broskyne  237 genotypov 
Myrobalán 20 genotypov 
Mandle 35 genotypov 
Orech              35  genotypov 
 
VÚOOD Bojnice: spolu 827 genotypov z toho lieska obyčajná 19, baza čierna 2, rakytník 
rešetliakovity 4,  gaštan jedlý 2, zemolez 3, čerešňa 124,  višňa 55,  čučoriedka americká 14, 
jarabina čierna 12, malina (ostružina malinová) 7, černica 2, jahoda  99, ribezla 41,  egreš 
obyčajný 20, Grossularia x Nigrolaria 4, čučoriedka americká 14, hruška obyčajná 108, jabloň 
domáca 230, slivka domáca 67 
 
Vinohradnícka spoločnosť n. o. Modra: vinič 1 795 genotypov  
 
Geranium,s.r.o. Vrbové: Pelargonium grandiflorum 28 genotypov, Pelargonium zonale 12,  
Pelargonium  peltatum 20, Pelargonium  species 12 , 
 
Špeciálna časť  
A - metodika práce s kolekciami ovocných drevín a viniča 
 
OVOCNÉ  DRUHY  A VINIČ:  
jabloň obyčajná Malus domestica BORKH.,  
hruška obyčajná (evrop. cv.) Pyrus communis L. (European cvs.) 
dula obyčajná  Cydonia oblonga 
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slivka obyčajná Prunus domestica L. 
myrobalán Prunus cerasifera EHRH. 
slivkoviny (ostatné druhy) Prunus L. (other sp.) 
čerešňa vtáčia Cerasus avium (L.) MOENCH 
višňa obyčajná Cerasus vulgaris P.MILLER 
čerešňa  (ostatné druhy a hybridy .) Cerasus P.MILLER (other sp. and hybr.) 
jahoda záhradná Fragaria x ananassa (DUCH.)GUE 
jahoda Fragaria L. 
ríbezľa červená a  biela Ribes rubrum L. (red and white) 
ríbezľa čierna  Ribes nigrum L. 
egreš obyčajný Grossularia uva-crispa (L.)MILL. 
malina  Rubus idaeus L.  
ostružina krovitá. Rubus fruticosus agg.  
zemolez  Lonicera  
baza čierna Sambucus nigra  
drieň  Cornus  
ruža plodová Rosa fruticosa  
gaštan  Castanea sativa 
rakytník Hypophe rhamnoides 
jarabina vtáčia Sorbus aucuparia L. 
arónia Aronia melanocarpa (MICHX.)ELLIOT 
lieska obyčajná Corylus avellana L. 
oskoruša  Sorbus domestica 
mišpuľa  Mespilus  
čučoriedka kanadská  Vaccinium L. (American cvs.) 
kľukva Oxycoccus HILL 
vinič hroznorodý Vitis vinifera  
 
Spôsob uchovávania: 
Pre dlhodobé uchovávanie kolekcií ovocných druhov sa odporúča  používať nasledovné spony 
a podpníky: 
 
Druh      Počet jedincov   Podpník  Spon 
  
Jablone    5     M 9     4 x 2 m   
Hrušky     5    semenáč /dula  3,5-4 x 3 m/ 3x2-2,5 m 
Slivkoviny     5   myrobalán   6 x 4-5 m 
Čerešne, višne    5   vtáčnica   5-7 x 4- 6 m 
Čerešne višne     5   slabo rastúce podp. 4-6 x 3-4 m 
Marhule    5   M-VA-2  6-5 x 5-4 m 
Broskyne    5   B-VA-2   6-5 x 3 m 
Mandle    5   MN-VS-1   6 x 3 m 
Myrobalán    5   MY-VS-1              6 x 3 m 
Orech     4   semenáč  10 x 10 m  
Ríbezle    10    meruzalka/KT  2-3 x 1- 1,5 m 
      krík   3 x 0,8-1 m 
Egreš       10   meruzalka /KT 2-3 x 1-1,5 m  
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      krík   3 x 1 m  
Lieska      5   vlastné korene  5 x 3 m 
Jarabina     5    vlastné korene  8 x 5 m 
Jahoda   25    vlastné korene  0,4 x 0,   
Maliny     5    vlastné korene  2,5-3  x 0,4 -0,6 m 
Ostružina     5   vlastné korene  3-4 x 2-2,5 m 
Čučoriedka kanadská   5   vlastné korene  3-3,5 x 0,8-1,5 m  
Kľukva     5    vlastné korene  0,7-1 x 0,4 m  
Vinič hroznorodý   5   podpník  3 x 1 m 
 
Hodnotené znaky a vlastnosti 

Základné hodnotenie znakov a vlastností bude prebiehať v rozsahu potrebnom na 
identifikáciu odrody a všeobecnú charakteristiku podľa klasifikátorov pre jednotlivé druhy. Pri 
vybranom súbore odrôd môžu byť v prípade potreby zisťované ďalšie charakteristiky špeciálnym 
hodnotením. Okrem pasportných a popisných údajov pri ovocných druhoch a viniči býva 
hodnotená i úroda v jednotlivých rokoch pre zistenie výnosového potenciálu. Pre dôkladnejšiu 
identifikáciu genotypov budú robené i fotografie plodov, kvetov a prípadne i iných častí rastliny 
a tieto budú v digitálnej forme zaradené do databáz  hodnotenia. 

Používanou metódou pri hodnotení je opakované hodnotenie znakov v poľných kolekciách 
podľa klasifikátora, popísaním, fotografovaním, vážením prípadne odhadom hmotnosti 
a meraním. Ďalšie hodnotenia môžu byť vykonané pri znakoch, ktoré nie sú hodnotené 
klasifikačnou stupnicou a vtedy bude vytvorená metrická databáza. Agrotechnické zásahy, 
hnojenie, ochrana a rez budú robené podľa súčasných metodík jednotne na celej ploche daného 
druhu. Pre niektoré špeciálne hodnotenia vypracuje kurátor kolekcie špeciálnu metodiku: 
Ø zisťovanie mrazuodolnosti zmrazovaním jednoročných výhonov (modifikovaná metóda 

Layne-Harrow),  
Ø hodnotenie dĺžky dormancie, 
Ø hodnotenie stupňa samoopelivosti, 
Ø identifikačné molekulárne metódy,  
Ø testovanie rezistencie kolekcií Prunus na virózy a ESFY pomocou ELISA, PCR  a inými 

metódami.  
Hodnotenie pre vytvorenie Európskej Prunus databázy (EPDB) je jedným z dôležitých 

cieľov pre obdobie budúcich rokov. Databáza obsahuje 19 pasportných údajov z  FAO/Bioversity 
Multi-Crop Passport Descriptors listu. Na hodnotenie sa používajú  klasifikátory pre jednotlivé 
druhy rodu Prunus. Z nich sa používa 13 základných spoločných deskriptorov pre všetky druhy 
rodu Prunus a 7 až 22 deskriptorov typických pre hodnotenie jednotlivých druhov. Zároveň je 
odporúčané pracovať i z molekulárnymi údajmi a tieto zaraďovať do databáz. 

Zoznam používaných klasifikátorov: 
Pri rastlinných druhoch. Kde nie sú IPGRI klasifikátory kurátor kolekcie používa vlastné 

metodické postupy a vypracováva vlastný klasifikátor na hodnotenie. 

Ø pre jablone - Descriptor list for Apple  Malus. IBPGR  Rome 1982 
Ø pre hrušky - Descriptor list for Pyrus ., IBPGR  Rome 1983, 39 p.  
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Ø pre slivkoviny - Descriptor list for plums and allied species, Cobianchi,D.Watkins,R. (eds.) 
IBPGR  Rome 1984, 31 p. 

Ø pre čerešne, višne - Cherry Descriptors.   IBPGR  Rome 1985 

Ø pre marhule - Descriptor List genus Armeniaca IBPGR 1985 
Ø  pre broskyne - Peach Descriptors. IBPGR  Rome 1985 

Ø pre mandle - Descriptor list Almond IBPGR Rome 1985 
Ø pre orech -  Descriptor list for Walnuts , ISBN-10: 92-9043-211-X,  54 p.    

Ø pre ríbezle -  Descriptor list for Ribes 
Ø pre jahody - Descriptor list for Fragaria 
Ø pre vinič hroznorodý: IPGRI, UPOV, OIV. 1997: Decriptors for grapevine (Vitis.) 

International Union for the protection of New Varieties of Plants, geneva, 
Switzerland/Ofice International de la Vine et du Vin, Paris, France/IPGRI Rome, Italy, 
ISBN 92-9043-352-3  

 
Používané metódy regenerácie GZ 

Sú vysadené v poľných kolekciách na trvalom stanovišti spolu s kontrolnými 
(štandardnými odrodami). Veľké ovocie a vinič sa vysádza väčšinou po 3 – 5 kusov, drobné 
ovocie po 10-25 ks, genotypy môžu byť vysadené vo voľnej pôde, alebo v kontajneroch.   

Metódou regenerácie genetických zdrojov je preočkovanie, alebo vegetatívne premnoženie 
obvyklými metódami aké sa používajú v štandardnom škôlkárstve ovocných druhov a viniča. 
Regeneráciu robíme v prípade ak celú kolekciu dávame na nové stanovište (obnova parciel)  a v 
prípade uhynutia viac ako 50% jedincov z genotypu.  

Nové genotypy, ktoré získame by mali byť vysadené najskôr do zbierkovej škôlky, kde sa 
bude sledovať ich zdravotný stav. Neskoršie sú vysadené do poľných kolekcií na trvalé 
stanovište. 

Na regeneráciu používame štandardné podpníky používané v škôlkárskej praxi a tie, ktoré 
sú uvedené v metodike jednotlivých kolekcií. 

OKRASNÉ  RASTLINY 
Muškát Pelargonium grandiflorum, P. zonale, P. peltatum, P. species, P. odoratissima 
Letničky, dvojročky: astrovka, slamiha, tagetes  
Trvalky: kosatce 
 
Druh       Počet jedincov    Spôsob uchovania 
Muškát     5 ks     kontajnery 
Kosatce  5 ks     voľná pôda  
Letničky, dvojročky – semeno sa uchováva v génovej banke  
 

Muškáty sú celoročne udržiavané v skleníkoch, vysadené po jednom kuse v kontajneri 
o veľkosti 0,20 x 0,20 m. Z každého genotypu je zvyčajne vysadených 5 kusov. Metódou 
regenerácie muškátov je vegetatívne rozmnožovanie odrezkami zo zdravých rastlín. Regeneráciu 
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robíme každých 5 rokov, alebo v prípade ak dôjde k uhynutiu najviac troch rastlín. Každý 
kontajner i rastlina musia byť označené aby nedošlo k zámene genotypu. 

Letničky a dvojročky sa budú regenerovať na základe monitoringu klíčivosti uskladneného 
semena v génovej banke. Po výseve sa dopestujú rastliny ako balíčkovaná sadba, v príslušných 
agrotechnických termínoch sa vysadia v počte minimálne 75 ks, na pole aby sa dopestoval 
dostatok semena na uskladnenie. Pri cudzoopelivých druhoch musí byť dodržaná izolačná 
vzdialenosť.   

Trvalky množené vegetatívne sa budú udržiavať ako poľná kolekcia, vysadených bude  
z každého genotypu 5 kusov. Regenerácia sa bude robiť po piatich rokoch.  

 
Aktuálna literatúra 
1. Benediková, D. - Horňáková, O. - Žáková, M. - Hauptvogel, P. a kol.: Ochrana genetických 

zdrojov rastlín a jej integrácia s Európskym kooperatívnym programom: Syntetická 
záverečná správa za účelovú činnosť: VURV, 2005, 95 s.  

2. Benediková, D. - Horňáková, O.:  National Programme on Conservation of Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture and Gene bank activities. (Národný program ochrany 
genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo a činnosť Génovej banky), In: 
Zborník z odborného seminára „Biologická bezpečnosť a agropotravinárstvo ´05“,  
13.4.2005 SPU Nitra“. 2005,  s. 3-11. 

3. Hričovský, I. - Benediková, D. - Krška, B.: Marhule a broskyne. In: Príroda Bratislava , s. 
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2.8  IN VITRO  
Ing. Ján Heldák, PhD. 

Ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum, L.) – bežne označovaný ako zemiak - je 
v celosvetovom merítku štvrtou najdôležitejšou poľnohospodárskou plodinou a v Európe druhou 
najdôležitejšou plodinou hneď po pšenici. Významné postavenie ľuľka zemiakového vyplýva 
nielen z jeho nutričných hodnôt, ale najmä z faktu, že úrodou z jedného hektára je možné zasýtiť 
najväčšie množstvo obyvateľstva.  V porovnaní s inými plodinami má tú výhodu, že hľuzy bez 
špecializovanej prípravy a špecializovaných technológií je  ihneď konzumovateľný.  

Ľuľok zemiakový, ako vegetatívne množená plodina, je vystavený tlaku nových patotypov 
patogénov, ktorých výskyt v netradičných oblastiach je spojený s globálnymi klimatickými 
zmenami. Veľká väčšina v súčasnosti využívaných genetických zdrojov ľuľka zemiakového, 
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odrôd a šľachtiteľských materiálov je náchylná na pôsobenie komplexu patogénov, škodcov 
a stresových podmienok pestovania, čo vedie k rýchlej a rozsiahlej erózii ich genetických 
zdrojov. Preto sa z týchto dôvodov v celosvetovom meradle genetické zdroje ľuľka zemiakového 
uchovávajú predovšetkým v génových bankách, ktoré využívajú prostredie in vitro. Genetické 
zdroje sa v poľných podmienkach neuchovávajú, v poľných podmienkach sa len hodnotia 
potrebné znaky. 

In vitro génové banky ľuľka zemiakového sú praktickým zdrojom rôznorodého 
biologického materiálu pre pestovateľov, šľachtiteľov a výskumníkov. Neznáme potreby 
budúcnosti si vyžadujú, aby génové banky a génové centrá zachovali čo najväčšiu možnú šírku 
genetickej diverzity ľuľka zemiakového, ktorý podlieha mimoriadne silne erózii genetickej 
variability. Preto sa čoraz nástojčivejšie prejavuje taká požiadavka na zhromažďovanie, výmenu, 
uchovávanie, klasifikovanie, hodnotenie a výskum genetických zdrojov, ktorá by čo 
najefektívnejším spôsobom zachovala vysokú kvalitu uchovávaných biologických materiálov.  

Genetické zdroje môžu obohatiť pestovateľský a spracovateľský sektor vytváraním základu 
pre budúce nové odrody a to najmä poskytovaním genetického základného materiálu 
s charakterizovanými vlastnosťami. Pretože už spomínané choroby a stresové podmienky 
pestovania sa najviac podieľajú na stratách z pestovania ľuľka zemiakového, výskum 
genetických zdrojov ľuľka zemiakového sa orientuje na vyhľadávanie a hodnotenie vlastností 
divorastúcich druhov, ktoré by pomohli riešiť slabé stránky súčasných odrôd. 

Šľachtiteľské organizácie na celom svete kontinuálne zlepšujú senzorické, technologické 
a pestovateľské vlastnosti odrôd ľuľka zemiakového. Táto aktivita si vyžaduje aj zvýšené nároky 
na nové genetické zdroje a nové šľachtiteľské metódy. 

Cieľom aktivít spojených s genofondom ľuľka zemiakového je jeho systematické 
rozširovanie a spoľahlivé uchovávanie a pozostáva z nasledovného rámca dielčích činností: 
Ø Udržiavanie a systematické rozširovanie kolekcie dihaploidných, diploidných 

a tetraploidných genotypov uchovávaných v génovej banke in vitro, štúdium vlastností 
genotypov uchovávaných v génovej banke. 

Ø Zlepšovanie zdravotného stavu genotypov v kolekcii ľuľka zemiakového, ktoré budú 
vyhovovať direktíve EÚ 77/93/EEC pre možnosť výmeny materiálov po celej EÚ. 

Ø Charakterizovanie potenciálnych genetických zdrojov na ekonomicky dôležité znaky. 
Ø Vyhľadávanie genetických zdrojov, ktoré sú vhodné pre low input poľnohospodárstvo. 
Ø Vyhľadávanie genetických zdrojov s rezistenciou proti chorobám, škodcom, stresu, najmä 

proti plesni zemiakovej, vírusu PVY a háďatkám. 

Ø Vyhľadávanie genetických zdrojov s vysokou senzorickou hodnotou pre konzumné účely. 
Ø Vyhľadávanie genetických zdrojov s vlastnosťami vhodnými pre spracovateľský priemysel. 

Ø Racionalizácia génovej banky, eliminácia duplikátorových vzoriek najmä zo zberových 
expedícií. 

Ø Hodnotenie genetických zdrojov na znaky, ktoré majú hodnotu pre túto plodinu. 
Ø Hodnotenie stavu a dynamiky zmien genetickej diverzity v populácii genotypov 

uchovávaných v génovej banke. 
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Ø Vedenie duplikátorovej kolekcie pre ČR. 

Ø Doplňovanie pasportných údajov a kompletizácia databázy so žiadúcimi znakmi. 
Ø Publikovanie výsledkov o genetických zdrojoch ľuľka zemiakového. 

Stav kolekcie  
Celkový počet genotypov ľuľka zemiakového v kolekcii – 1 030, uchovávaných v prostredí 

in vitro – 10 30, poľných podmienkach –0, tetraploidných genotypov – 933, dihaploidných 
genotypov – 85, divorastúcich druhov - 12 

Na základe dvojstrannej dohody medzi VÚB Havlíčkův Brod  (ČR) a VŠÚZ - Výskumný a 
šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s., Veľká Lomnica sa uchováva česká duplikátorová kolekcia 
na VŠÚZ, a.s. a slovenská duplikátorová kolekcia vo VÚB Havlíčkův Brod. 
Uchovávanie a hodnotenie kolekcie ľuľka zemiakového 

Genotypy ľuľka zemiakového sa uchovávajú výlučne v prostredí in vitro. V poľných 
podmienkach sa hodnotí len časť kolekcie (ročne cca 200 genotypov), ktorá sa vyberá na základe 
požiadaviek šľachtiteľov a na základe ďalších kritérií, ktoré je nevyhnutné pri uchovávaní 
v prostredí in vitro zohľadniť (genotypy uchovávané v prostredí in vitro po dobu 3 roky by mali 
prejsť revitalizáciou, aby sa predišlo potenciálnym zmenám genotypu). 

A.  Uchovávanie genotypov ľuľka zemiakového v prostredí in vitro. 
a)      Založenie in vitro kultúry z hľúz zemiaka a stonkových segmentov 

Hľuzy z individuálnych výberov jednotlivých genotypov zemiakov sa umyjú pod tečúcou 
vodou. Pre založenie kultúry sa použijú len celé hľuzy, bez poškodenia šupky a bez povrchového 
napadnutia patogénmi zemiakov (pleseň zemiaková, fuzáriová a mokrá hniloba, koreňomor). 
Potom sa hľuzy povrchovo sterilizujú v 5%-tnom roztoku NaOCl s obsahom 0,5% Tween 20 po 
dobu 15 minút, opláchnu v sterilnej destilovanej vode a uložia na Petriho misky. Po osušení 
povrchu hľúz sa vyrežú polguľovité segmenty o priemere cca 2 cm s očkom uprostred tohoto 
segmentu. Očkové segmenty (očká) sa nakličujú v Petriho miskách s roztokom CaCl2 (2,95 g.l-1 
CaCl2.6H2O, 1 mg.l-1 GA3) pri teplote 20°C bez osvetlenia. Počas nakličovania sa v prvom týždni 
dolieva roztok CaCl2 tak, aby hladina roztoku bola cca 5 mm vysoká, v ďalšom období sa dolieva 
sterilná destilovaná voda. V prípade výskytu kontaminácií sa z očiek odstráni patogénom 
napadnutá vrstva a očká sa uložia do nových sterilných Petriho misiek s roztokom CaCl2 . Po ur-
čitom období, ktoré je individuálne pre každý genotyp, sa z očka vyvinie klíčok. Keď dĺžka 
klíčka dosiahne 3 - 4 cm, klíčok sa na báze odreže. Rezná rana sa ponorí do teplého parafínu, 
parafín na klíčku sa nechá stuhnúť a takto pripravený klíčok sa sterilizuje v 3%-tnom roztoku 
NaOCl s prídavkom 0,5% Tween 20 po dobu 20 minút. Všetky ďalšie práce sa vykonávajú v 
sterilnom prostredí flow-boxu. Vysterilizovaný segment klíčka sa 3 x opláchne v sterilnej 
destilovanej vode, prenesie sa na Petriho misku, kde sa skalpelom odreže tá časť klíčka, ktorá 
bola zaliata parafínom. Horná časť klíčka sa uloží reznou ranou na kultivačné médium C. 

Podľa rozsahu materiálu sa z jedného genotypu odoberie 4 - 6 klíčkov, pričom z jednej 
hľuzy sa nesmie odobrať viac ako 2 klíčky. 
Príprava kultivačného média C  

Základný roztok kultivačného média sa pripraví na základe  rozpisu kultivačných médií 
uvedeného v prílohe. Po dôkladnom premiešaní a rozpustení sacharózy sa objem doplní na 1 l a 
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upraví sa pH roztoku na hodnotu 5,8. Po úprave pH sa pridá agar. Roztok s agarom sa sterilizuje 
pri teplote 115°C po dobu 20 minút. Tekuté teplé médium sa po prvej sterilizácii rozdávkuje do 
kultivačných nádob: skúmavky - po 5 ml, fľaše s objemom 370 ml - 50 ml, fľaše s objemom 205 
ml(výživové) - 30 ml, Magenta G7 - 50 ml. Kultivačné nádoby s médiom sa sterilizujú pri teplote 
115°C po dobu 20 minút. 

Klíčky na kultivačnom médiu C sa kultivujú pri osvetlení 3 - 5000 luxov po dobu 16 hodín 
a teplote 22 – 24°C. Režim bez osvetlenia prebieha pri teplote 20 – 22°C počas 8 hodín 
(Kultivačný režim A). 
b)  Rozmnoženie primárnej in vitro kultúry, zhodnotenie  zdravotného stavu 

Počas 2. - 4. týždňoch kultivácie sa z klíčkov alebo stonkových segmentov vyvinú rastliny 
vhodné na ďalšie rozmnožovanie. Vo flow-boxe sa rastlina vyberie z kultivačnej nádoby, uloží na 
sterilnú Petriho misku a rozreže sa na jednonodálne segmenty, ktoré sa vysadia na nové 
kultivačné médium C. Z jednej rastliny sa obyčajne získajú 3 - 4 jednonodálne segmenty. Po 
troch až štyroch týždňoch kultivácie sa z jednonodálnych segmentov vyvinú rastliny 9 - 12 cm 
vysoké. 1 rastlina sa ponechá na následné rozmnožovanie a 2 - 3 rastliny sa použijú na 
otestovanie prítomnosti vírusov PVX, PVM, PVY, PVA, PLRV A PVS. Rastliny genotypov z 
novošľachtenia, v ktorých sa preukáže prítomnosť ktoréhokoľvek z vírusov PVX, PVM, PVY, 
PVA a PLRV sa vylúčia z in vitro kultúry. Rastliny infikované vírusom PVS sa zaradia do 
procesu ozdravovania. Bezvírusové rastliny sa prevedú do kolekcie dlhodobo uchovávaných 
kultúr. Rastliny veľmi cenných genotypov infikované ktorýmkoľvek vírusom sa zaradia do 
procesu ozdravovania. Ak z časových dôvodov nie je možné ozdraviť tieto cenné genotypy, 
zaradia sa do kolekcie dlhodobo uchovávaných genotypov aj bez ozdravenia a vedú sa v 
osobitnom režime.  

c)     Ozdravovanie od vírusových chorôb chemoterapiou alebo termoterapiou in  vitro 
Rastlina, ktorá po zhodnotení zdravotného stavu bola zaradená do ozdravovania, sa 

rozmnoží na celkový počet 10 rastlín. Po dosiahnutí výšky cca 6 - 8 cm sa prerezkuje na médium 
s obsahom chemoterapeutík a kultivuje v kultivačnom režime A. Pri termoterapii sa 8 rastlín 
preloží do termokomory, s nasledovným kultivačným režimom: 

1. osvetlenie 20000 luxov po dobu 16 hodín, teplota 37°C, 

2. bez osvetlenia po dobu 8 hodín, teplota 33°C. 
Kultivácia v termokomore trvá 4 - 5 týždňov. Po uplynutí tohoto časového obdobia sa z 

rastlín izolujú apikálne a axilárne meristémové vrcholy s dvomi listovými primordiami. Z rastliny 
každého genotypu sa odoberú 2 meristémové vrcholy, 1 apikálny a 1 axilárny. Ak je rastlina v 
dobrom vývojovom štádiu je možné odobrať axilárnych meristémových vrcholov aj viac. Z 
jedného genotypu sa odoberie minimálne 16 meristémových vrcholov z toho 8 apikálnych a 8 
axilárnych. Ak na rastline počas termoterapie odumrú rastové vrcholy, počet apikálnych 
meristémových vrcholov sa nahradí axilárnymi. 

Izolácia meristémových vrcholov prebieha vo flow - boxe pod stereomikroskopom. 
Izolované meristémové vrcholy sa uložia reznou plochou na meristémové médium M. 
Meristémové vrcholy na meristémovom médiu M sa kultivujú pri osvetlení 3 - 5000 luxov po 
dobu 16 hodín a teplote 22 – 24°C. Režim bez osvetlenia prebieha pri teplote 20 – 22°C počas 8 
hodín. Po 4 - 6 týždňoch kultivácie sa meristémové vrcholy prepasážujú na médium rovnakého 
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zloženia. Akonáhle sa začína vytvárať z meristémového vrcholu výhon, je potrebné urobiť pasá-
žovanie na kultivačné médium C. 

Regenerant z meristémového vrcholu sa rozmnoží na 3 rastliny, z ktorých sa dve použijú na 
hodnotenie zdravotného stavu testom ELISA. Regeneranty s prítomnosťou vírusu sa vylúčia z in 
vitro kultúry a regeneranty bez pozitívnej reakcie sa opäť rozmnožia na 3 rastliny, z ktorých dve 
sa použijú na hodnotenie zdravotného stavu. Proces hodnotenia prítomnosti vírusu sa opakuje 
ešte 3x (celkom 5 x). Regeneranty, ktoré majú negatívnu reakciu na všetky normované virózy 
(PVX, PVM, PVY, PVA, PLRV, PVS) sa zaradia do kolekcie dlhodobo uchovávaných 
genotypov alebo do procesu rýchleho množenia v prostredí in vitro. 

d)   Dlhodobé uchovávanie genotypov zemiakov na médiách  s rastovými retardantami 
Z bezvírusových rastlín každého z uchovávaných genotypov (vo výnimočných prípadoch aj 

rastlín infikovaných vírusmi) sa pripravia tri jednonodálne segmenty, ktoré sa uložia na alarové 
médium A. 
Kultivácia segmentov na médiu s rastovým regulátorom prebieha pri: 
Ø Osvetlení 3 - 5000 luxov po dobu 16 hodín a teplote 22  - 24°C. Režim bez osvetlenia 

prebieha pri teplote 20  - 22°C počas 8 hodín alebo 
Ø Osvetlení 3 - 5000 luxov po dobu 16 hodín a teplote  6 – 8°C. Režim bez osvetlenia 

prebieha pri rovnakých  teplotách. 
Pasážovanie kultúr na nové médium s obsahom rastového regulátora sa uskutočňuje každé 

3 - 4 mesiace (kultivačný režim a) resp. 10 - 12 mesiacov (kultivačný režim b). 

e)     Dlhodobé uchovávanie genotypov zemiaka vo forme mikrohľúz 
Rastliny z ozdravovacieho procesu alebo z kolekcie dlhodobo uchovávaných kultúr sa 

rozmnožia na kultivačnom médiu C. Z jedného genotypu sa pripraví 10 rastlín. Jednonodálne 
segmenty sa uložia na tuberizačné médium T. 

Kultivácia na tuberizačnom médiu T prebieha v tme pri teplote 20° C. Po 100 dňovej 
kultivácii sa v sterilnom prostredí prenesú mikrohľuzy s priemerom väčším ako 5 mm do 
sterilných skúmaviek a vrchnáky sa obalia parafilmom. Skúmavky s mikrohľuzami sa skladujú 
pri 4 – 6° C. Kontrola stavu skladovania sa vykonáva 1 x mesačne. Mikrohľuzy sa skladujú 
minimálne 1 rok. 

f)  Revitalizácia kultúr dlhodobo uchovávaných v in vitro podmienkach a rozmnoženie kultúr 
v prostredí in vitro 

Rastliny genotypov kolekcie dlhodobo uchovávaných kultúr na médiách s rastovými 
retardantami alebo mikrohľuzy sa premnožia na kultivačnom médiu C a kultivujú v kultivačnom 
režime A. Rastliny sa premnožujú formou jednonodálnych segmentov. Mikrohľuzy sa priečne 
prerežú skalpelom a korunková časť sa reznou plochou uloží na kultivačné médium C. Zrege-
nerované rastliny sa prepásažujú 2 x. Z každého genotypu, ktorý je určený na výsadbu sa pripraví 
10 rastlín v termíne do 15.4. bežného roka. Rastliny po dosiahnutí výšky cca 6 - 7 cm (cca 3 
týždne) sú vhodné pre presadbu do nesterilného prostredia alebo na ďalšie rozmnoženie 
v prostredí in vitro. 

Rastliny v prostredí in vitro sa rozmnožujú segmentovaním stoniek tak, aby každý segment 
mal jeden bočný výhon. Takto pripravený jednonodálny segment sa uloží na agarové médium C 
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tak, aby bočný výhon bol v priamom kontakte s kultivačným médiom. Rozmnožovanie 
segmentovaním sa uskutočňuje v 28 dňovom intervale dovtedy, kým sa nedosiahne plánovaný 
počet rastlín. In vitro rastliny pestované na agarovom médiu musia mať vyvinutý koreňový 
systém, výšku minimálne 4 cm a 4 listy. Pri výsadbe do plastových plát sa individuálne rastliny 
tak, aby celá rastlina bola uložená v rašelinovom substráte. V štádiu prvých pravých listov sa 
začína ochrana proti patogénom a škodcom a opakuje sa každých 7 dní. Po 8 týždňoch sa interval 
predĺži na 10 dní. V prípade, že je kritické číslo pre výskyt plesne zemiakovej veľmi vysoké, 
interval sa neskracuje. 

Po 100 dňoch pestovania sa uskutoční hodnotenie veľkostnej frakcie hľúz. Ak je viac ako 
80% hľúz väčších ako 2 cm, ukončí sa vegetácia. Po vyzretí hľúz sa uskutoční zber, mechanické 
rozbory a príprava sadiva na výsadbu poľného pokusu. Debničky s hľuzovým materiálom sa 
uložia v zemiakárni a skladujú podľa režimu pre skladovanie šľachtiteľského materiálu. V jarnom 
období nasledujúceho roku sa hľuzy naklíčia a z klíčkov sa založí in vitro kultúra podľa postupu 
v bode a). Až po otestovaní zdravotného stavu sa z kolekcie vyradia staré genotypy a nahradia sa 
revitalizovanými. 

Podľa uvedeného postupu sa každoročne uchováva 1030 genotypov a revitalizuje 200 
genotypov. 

B.   Hodnotenie znakov ľuľka zemiakového v poľných podmienkach 
Genofond ľuľka zemiakového sa hodnotí v dvoch lokalitách. V lokalite vo Veľkej Lomnici 

sa hodnotia všetky predpísané znaky, v lokalite v Jakubovanoch (degeneračná oblasť) sa hodnotia 
deformácie a zdravotný stav na virózy. 

Popis lokality: Pokusy budú vysadené v katastri obce Veľká Lomnica, hon Šibenica na 
ploche 8,0 ha a 3 ha na hone Žakovská. Po geomorfologickej stránke spadá územie do Popradskej 
kotliny. Reliéf terénu je rovinatý, resp. mierne zvlnený, s expozíciou J a JV. Nadmorská výška je 
na hone Šibenica 630 m.n.m. Po geologickej stránke je záujmové územie tvorené horninami 
starších treťohôr, kde vznikla hnedá ilimerizovaná, ľahká až stredne ťažká pôda. Územie spadá 
do údolnej, mierne teplej oblasti, s miernou zimou. Z hľadiska dlhodobého priemeru je priemerná 
ročná teplota 5 – 7°C, vo vegetačnom období 11 – 13°C. Úhrn zrážok za rok činí 600 – 700 mm, 
vo vegetačnom období 400 – 600 mm. Dĺžka vegetačného obdobia je 150 – 180 dní. Prvý 
mrazivý deň sa dostavuje v dobe od 21.9. – 1.10., posledný od 11. – 25.5. Prvý deň so snehovou 
pokrývkou sa dostavuje 1. – 10.11., posledný 1. – 10.4. Prevládajúci smer vetrov je od západu 
resp. juhozápadu, pričom v zimnom období sa zvyšuje častosť západných vetrov. S priemernými 
teplotami, nadmorskou výškou a zrážkami súvisia fenologické pomery.  

Poľný pokus  na pracovisku ÚKSUP-u v Jakubovanoch sa zakladá v zemiakársko-pšeničnej 
oblasti v nadmorskej výške 365 m n. m. Pôda je charakterizovaná ako glejová hnedozem.  

Výsadba pokusov: ručne, podľa plánu výsadby, termín – koniec apríla – začiatok mája 
Popis priebehu vegetácie z meteorologického hľadiska: vegetačné obdobie bude 
charakterizované údajmi o teplotách a zrážkach v mesačných intervaloch so stručným 
komentárom vo vzťahu k vývoju porastov a rozvoju chorôb. 

Ošetrovanie pokusov: zaznamenávajú sa všetky zásahy, ktoré sa v priebehu vegetácie uskutočnia. 
Vedie sa evidencia o množstve a druhu použitých prípravkov. 
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Organizácia porastu vo Veľkej Lomnici: Genotypy sa vysádzajú v spone  0,75 x 0,3 m do 50 
riadkových pásov po 25 hľúz v jednom riadku. Medzi pásmi je vymedzený chodník 1,5 m široký. 
Po oboch stranách pokusu sú vysadené 2 ochranné riadky. Počas vegetácie sa v poraste nerobia 
negatívne výbery. Vylučujú sa len rastliny netypické, prímesi, rastliny napadnuté baktériou 
Erwiniou carotovora. Súčasťou pokusu je porovnávanie meriklonov po založení in vitro kultúry. 

V rámci genofondu je vypracovaný súbor znakov, ktoré sa začínajú zavádzať do systému 
hodnotenia s cieľom ujednotenia hodnotenia a možnosti porovnávania získaným údajov. 
V podstate sa delia do skupín základných údajov (názov, rodičovskí partneri, spôsob 
uchovávania, celkom 11 údajov), charakteristika rastliny (vegetačná doba, habitus, celkom 7 
znakov), charakteristika hľuzy (13 údajov), charakteristiky využitia (10 znakov),   charakteristiky 
tuberizácie (14 znakov), rezistencie proti hubovým chorobám (13 znakov), rezistencie proti 
bakteriálnym chorobám (4 znaky), rezistencia proti vírusovým chorobám (11 znakov) 
a rezistencia ku škodcom (11 znakov) a rezistencia k stresovým faktorom prostredia (2 znaky). 
Takýto komplexný popis genetických zdrojov sa nevykonáva na žiadnom z pracovísk EÚ. Výber 
znakov, ktoré sa v kolekcii genetických zdrojov ľuľka zemiakového popisujú, sú rozdelené do 
dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria znaky, ktoré sa v priebehu doby uchovávania genetických 
zdrojov nemenia a druhú skupinu tvoria znaky, ktoré sa popisujú v súvislosti s vyhľadávaním 
genetických zdrojov pre konkrétny šľachtiteľský smer.  

Tento systém sa postupne zavádza aj v našej génovej banke. V súčasnosti sa v plnej miere 
používajú klasifikátory UPOV a metodika hodnotenia podľa Vidner a kol. (1987) a Rasochova a 
kol. (1986). 

V priebehu vegetácie sa hodnotia znaky: vzchádzanie, rovnomernosť vzchádzania, dynamika 
počiatočného rastu, počet trsov pred zapojením porastu, typ trsu, vzpriamenosť trsu, začiatok 
kvitnutia, farba kvetu, intenzita kvitnutia, prítomnosť pukov, tvorba bobúľ, výskyt vírusových 
ochorení, bonitácia plesne v troch termínoch od zistenia prvých príznakov, bonitácia alternárie, 
výskyt koreňomoru ľuľkového, černanie stoniek, prípadný výskyt pásavky zemiakovej, vegetačná 
doba, 

Organizácia porastu v Jakubovanoch: Pokus sa zakladá v dvoch opakovaniach po 5 hľúz. Počas 
vegetácie sa robí dva krát vizuálne hodnotenie zdravotného stavu genotypov v prvej presadbe.  

Hodnotenie znakov po zbere na pracovisku vo Veľkej Lomnici: 
Zber sa robí ručne podľa genotypov a podľa meriklonov. Po zbere pri mechanických 

rozboroch sa hodnotia kvantitatívne znaky: tvar hľúz, vyrovnanosť v tvare, veľkosť hľúz, 
veľkostná vyrovnanosť hľúz, sploštenosť hľúz, deformácie tvaru, fyziologické rozprasky, farba 
šupky a vzhľad, sekundárna farba šupky, farba a hĺbka očiek, farba dužiny, výskyt chrastavitosti, 
výskyt koreňomoru ľuľkového, výskyt plesňovej hniloby, výskyt fuzáriovej hniloby, výskyt 
fómovej hniloby, výskyt bakteriálnej mokrej hniloby, hrdzavosť dužiny, dutosť dužiny, šedivosť 
dužiny, hmotnosť a počet hľúz pod 40 mm, nad 40 mm a nad 70 mm a hmotnosť a počet zhnitých 
hľúz. Zo získaných údajov sa vypočíta percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcii,  úroda v t.ha-

1, priemerná hmotnosť jednej hľuzy, počet hľúz pod trsom, percento hnilôb. 

Z materiálov vypestovaných na pracovisku v Jakubovanoch sa po zbere sa robia 
mechanické rozbory  len s jedného opakovania so zameraním na výskyt deformácii a vád dužiny. 
Hodnotí sa úrodový potenciál genotypov. Pri technologických rozboroch sa hodnotia kvalitatívne 
znaky. Hodnotí sa: vzhľad  hľúz pred uvarením, trvanlivosť farby po uvarení, vzhľad hľúz na 
povrchu a reze po uvarení, vôna, chuť, pevnosť a varivosť, varný typ, farba lupienov a hranolkov. 
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V jarnom období sa hodnotí skladovateľnosť a popisujú sa klíčky.  Skladovateľnosť sa 
hodnotí v prvej dekáde marca na základe nasledovných znakov: stupeň naklíčenia, zelenanie 
hľúz, plesňové hniloby, mokré hniloby, suché hniloby, vady dužiny: hrdzavosť, šedivosť, dutosť, 
hnednutie dužiny, pigmentácie dužiny. 

Na klíčkoch sa hodnotí: farba, veľkosť, tvar, antokyanové sfarbenie bazálnej časti, intenzita 
antokyanového sfarbenia bazálnej časti, ochlpenie bazálnej časti, veľkosť apikálnej časti, tvar 
apikálnej časti, intenzita antokyanového sfarbenia apikálnej časti, ochlpenie apikálnej časti, počet 
koreňových hrbolčekov, vyčnievanie lenticel, dĺžka bočných výhonov. 
Kvantifikácia biologického materiálu s ktorým sa v rámci genofondu v jednom roku pracuje: 

Ø Založenie in vitro kultúry z hľúz zemiaka a stonkových segmentov – v priemere 220 
genotypov ročne. 

Ø Rozmnoženie primárnej in vitro kultúry, zhodnotenie  zdravotného stavu – cca 15 
genotypov ročne. 

Ø Ozdravovanie od vírusových chorôb chemoterapiou alebo termoterapiou in  vitro – cca 5 – 
10 genotypov ročne. 

Ø Dlhodobé  uchovávanie  genotypov  zemiakov na  médiách  s rastovými retardantami – 1 
030 genotypov ročne. 

Ø Dlhodobé uchovávanie genotypov zemiaka vo forme mikrohľúz – cca 50 genotypov ročne. 
Ø Revitalizácia kultúr dlhodobo uchovávaných v in vitro  podmienkach a rozmnoženie kultúr 

v prostredí in vitro – cca 200 genotypov ročne. 
Ø Hodnotenie znakov ľuľka zemiakového v poľných podmienkach – cca 200 genotypov 

ročne. 

Ďalšie znaky jednotlivých genotypov sa hodnotia podľa nasledovných metodík: 

Ø Testovanie výskytu viróz: metóda DAS – ELISA . 
Ø Odolnosť hľúz proti rakovine zemiaka a háďatku zemiakovému: provokačné skúšky 

rezistencie podľa Potočka (1987) na pracovisku VÚB v ČR (testy na zákazku za úplatu). 
Ø Odolnosť hľúz proti mechanickému poškodeniu: metóda hodnotenia pružnosti dužniny 

hľúz v poškodzovacom bubne podľa metodiky z Gross Lusewitz. 
Ø Obsah škrobu na škrobových váhach. 

Ø Obsah sušiny: vážkovou metódou sušením pri 105 °C do konštantnej váhy. 
Ø Obsah bielkovín: metódou podľa Kjeldahla. 

Ø Obsah redukujúcich cukrov: metóda podľa Zuff-Schoorla. 
Ø Fertilita peľu: metóda farbenia jódom. 
Ø Stolná hodnota hľúz: podľa STN. 
Ø Vhodnosť pre výrobu lupienkov a hranolkov podľa štandardnej metódy EAPR. 
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2.9  IN SITU  
 
Uchovávanie „in situ“ 

Uchovávanie genetických zdrojov rastlín metódou „in situ“ je uchovanie a ochrana druhov 
v ich prirodzenom prostredí, v prípade domestikovaných, alebo pestovaných druhov v prostredí, 
kde nadobudli svoje charakteristické vlastnosti. Doposiaľ je málo využívaná a mala by sa viac 



 87 

uplatňovať napr. pri drevinách, trávach a niektorých divorastúcich druhoch, významných pre 
kultúrne genofondy. Tento spôsob dynamického uchovávania zabezpečuje prežitie a spontánnu 
hybridizáciu a vývin druhov.  

Podľa Dohovoru o biologickej diverzite „in-situ uchovávanie“  je „uchovávanie 
ekosystémov a prirodzeného prostredia je udržiavanie a obnovu životaschopných populácií 
druhov, domestikovaných alebo pestovaných druhov v prostredí, kde sa vyvíjali ich 
charakteristické vlastnosti". Ochrana in-situ sa tu  interpretuje nielen ako uchovávanie, ale aj ako 
dlho trvajúce a udržateľné využívanie rastlín v ich prirodzenom mieste výskytu.  

Význam in-situ uchovávania, je založené na uchovávaní existujúcej zárodočnej plazmy 
a podmienok umožňujúcich vývoj novej zárodočnej plazmy. Toto dynamické uchovávania sa 
vzťahuje na všetky aspekty farmárskeho systému, vrátane divorastúcich a burinných rastlinných 
druhov, ktoré môžu ovplyvňovať predchodcov pestovaných druhov. Uplatňuje sa tu zásady 
uchovávania na všetkých troch úrovniach biodiverzity: ekosystém, druhová a genetická (vnútro 
druhová) diverzita. Uchovávané sú vývojové procesy a environmentálne tlaky, ktoré  pôsobia na 
genetickú diverzitu. Udržiavanie týchto troch úrovní agrobiodiverzity a rôzne vzájomné 
interakcie, ktoré podporujú, prispievajú k celkovému princípu ekosystému v miestnych 
poľnohospodárskych systémoch pre krajové populácie, alebo polo-prírodných systémoch a 
prírodných systémoch pre príbuzné divorastúce druhy.  

Ochrana genetických zdrojov rastlín in situ  - v mieste ich prirodzeného výskytu je 
všeobecným druhom ochrany, na základe ktorej je každý:  
a) povinný chrániť genetické zdroje rastlín pred poškodením, zničením alebo odcudzením v 

mieste ich prirodzeného výskytu, 
b) povinný spolupracovať pri monitorovaní genetických zdrojov rastlín, pri zabezpečovaní ich 

ochrany a pri ich využívaní podľa všeobecne platných právnych predpisov 
c) oprávnený žiadať orgán ochrany genetických zdrojov rastlín o prijatie opatrenia, ktoré by 

zabránilo poškodeniu alebo zničeniu genetického zdroja rastliny. 
Predmet uchovávania in situ – biologický materiál 
 Predmetom uchovávania genetických zdrojov rastlín sú najmä druhy domáceho, čiže 
autochtónneho pôvodu.  
 V predmete uchovávania in situ rozdeľujeme biologický materiál nasledovne: 
a) Divorastúce druhy - väčšinou príbuzne druhy pestovaných rastlín, ich priamy 

predchodcovia, potenciálne druhy využiteľné priamo alebo nepriamo v šľachtiteľskom 
procese ako nové úžitkové druhy, lúčne druhy alebo komponenty lúk a druhy pre okrasné 
účely a prípadne druhy pôvodných agrofytocenóz.  

b) Krajové odrody a populácie a primitívne formy pestovaných rastlín. Krajovou odrodou je 
nešľachtená odroda, ktorá sa dlhoročným pestovaním prispôsobila pôdnym a klimatickým 
podmienkam určitej pestovateľskej oblasti a má aspoň v tejto oblasti úžitkové vlastnosti 
významné pre výživu a poľnohospodárstvo a ktorá sa odlišuje od obdobných šľachtených, 
alebo krajových odrôd. 

c) Staré reštringované odrody. Tieto odrody sú autochtónneho pôvodu, môžu byť aj 
neznámeho pôvodu, alebo cudzokrajného, ale na území Slovenskej republiky sa historicky 
vyskytovali a dlhodobo pestovali. 
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Domestikovanými alebo pestovanými druhmi rastlín sú tie druhy rastlín, ktorých proces vývoja 
ovplyvnil človek na uspokojovanie svojich potrieb. 
Podľa stupňa ich zdomácnenia, obdobia a spôsobu prenosu ich rozdeľujeme: 

a) Rastliny prechodne divorastúce (pasanty), ktoré rastú zriedkavo okolí železníc, ciest, 
tovární dovážajúcich suroviny zo zahraničia, skladíšť a pod. Pasanty zvyčajne vykvitnú, ale 
ich malá produkcia semien, alebo nedostatočná ich klíčivosť spôsobí, že populácia sa ďalej 
nešíri a jej vitalita a trvácnosť je nízka. 

b) Rastliny kultúrne sú pestované pre úžitok a ozdobu. Porasty kultúrnych rastlín sa udržujú 
v krajine iba tak dlho, pokiaľ sú pod trvalou hospodárskou ochranou človeka.  

c) Kolonisti sú rastliny, ktoré samovoľne s kultúrnymi rastlinami prináša človek. Na 
obhospodarovaných a človekom ovplyvňovaných ekotopoch sa udržujú samostatne ďalej, 
bez toho aby sa človek o ne staral.  

d) Zdomácnené rastliny  po introdukcii sa samovoľne ďalej šíria a stávajú sa rovnocennými 
a niekedy dokonca konkurenčne silnejšími zložkami vo fytocenózach. 

Subjekty zabezpečujúce uchovávanie in situ 
 Na území Slovenskej republiky uchovávanie rastlín in situ organizačne zabezpečuje 

Štátna ochrana prírody, ktorá je organizačnou zložkou Ministerstva životného prostredia SR, 
pričom štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny vykonáva ministerstvo ako ústredný 
orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, Slovenská inšpekcia životného 
prostredia, krajský úrad, okresný úrad a obec. 

Ich úlohou je aj uchovávanie divorastúcich druhov rastlín in situ, pamätných stromov a 
cenných prírodných celkov. V rámci siete chránených objektov možno realizovať program 
ochrany poľnohospodársky cenných druhov, jednotlivých rastlín alebo objektov na základe 
vzájomne a obojstranne výhodnej dohody. Túto sieť možno rozšíriť podaním návrhu na zriadenie 
nového objektu ochrany. Okrem Správy ochrany prírody, uchovávanie genetických zdrojov 
rastlín in situ zaisťuje účastník Národného programu, ktorý je povinný sa dodržiavať všeobecne 
platné právne normy. 

Odborná príprava k vyhláseniu lokality in situ ochrany genetických zdrojov rastlín 
Pred vyhlásením štatútu in situ pre navrhovanú lokalitu predchádza monitoring lokality 

a v prípade lokality s rastúcim divorastúcim druhom, alebo druhmi, aj dlhodobý botanický 
prieskum. V prípade kultúrnych druhov, výskum na lokalite závisí na type pôvodnej kultúry 
(splanené poľné kultúry, jednoročné, vytrvalé, ovocné sady, vinohrady a pod.). Pre splanené 
kultúry zapojené do prirodzenej vegetácie sú požiadavky na výskum v teréne obdobné ako pri 
divorastúcich druhoch. 

Vyhlásenia ochrany in situ ovocných drevinách (historický sad, aleja, pamätné stromy a 
pod.) a vinohradoch, výskum zahŕňa ekologická charakteristika lokality. Hlavná náplň vyhlásenia 
lokality in situ ochrany genetického zdroja rastlín pozostáva z taxonomických údajov, 
geografického rozšírenia, taxonomickej diverzity a stavu ohrozenosti, s viacročných botanických 
a biologických charakteristík a pomologickom výskume vychádzajúcim z historických prameňov 
potvrdzujúcich oprávnenosť uchovávania príslušných krajových odrôd.  

Výskumná správa musí ďalej obsahovať prehľad odrôd a ich vek, fytopatologické 
hodnotenie, mrazové poškodenie, odolnosť a odhad budúceho rizika. 
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Dokumentácia uchovávania in situ 
Obsah programu starostlivosti lokality in situ ochrany genetických zdrojov rastlín. 

Spisový materiál uchovávania in situ ochrany genetických zdrojov rastlín musí obsahovať 
pasportné údajmi, údaje podľa zberového deskriptoru, tj. geografická lokalita, podrobné 
súradnice z GPS, ekologické údaje o lokalite, a ďalej špeciálne údaje týkajúce sa lokality in situ: 

Program starostlivosti lokality in situ ochrany genetických zdrojov rastlín 
1. Základné identifikačné údaje 
a. Číslo lokality;  
b. Dátum založenia; 
c. Druh a názov lokality in situ alebo druhu, odrody, krajové formy; 
d. Zodpovedná osoba/inštitúcia; 
e. Platný právny predpis o vyhlásení lokality in situ alebo druhu; 
f. Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie); 
g. Celková výmera chránenej lokality in situ alebo druhu, členení podľa druhov pozemkov, 

foriem vlastníctva a zón; 
h. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam; 

 
2. Súčasný stav lokality in situ  a druhu 
a. Predmet ochrany a jeho stručná charakteristika (taxonomické údaje a geografické 

rozšírenie); 
b. Zhodnotenie stavu (prírodné pomery, spôsoby využívania, doterajšia starostlivosť); 
c. Charakteristika populácie – botanická, biologická, pomologická, fytocenologické 

charakteristiky, fotosnímka, prípadne mikromapovanie, početnosť a pokryvnosť, 
sociabilita, fytopatologické hodnotenie; 

d. Faktory ohrozenia, charakter a stupeň ohrozenia, taxonomická diverzita; 
e. Údaje o pravidelnom monitorovaní lokality; 
f. Členenie lokality na ekologicko-funkčné priestory a zóny; 

3.  Ciele starostlivosti 
a. Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu; 
b. Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu; 

4. Navrhované opatrenia starostlivosti 
a. V oblasti legislatívy (napríklad novelizácia predpisu); 
b. V oblasti výskumu (doplnenie chýbajúcich údajov); 
c. V oblasti monitoringu; 
d. V oblasti praktickej starostlivosti (preventívne opatrenia, asanačné, rekonštrukčné a 

regulačné zásahy a pod.); 
e. V kultúrno-výchovnej oblasti (sprístupnenie, náučné využitie a pod.); 

5. Plán opatrení 
a. Postup a priority programu starostlivosti; 
b. Časový harmonogram opatrení s určením zodpovednosti; 
c. Kalkulácia nákladov na jednotlivé opatrenia; 
 
6. Záverečné údaje 
a. Použité podklady a zdroje informácií; 
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b. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti; 
c. Údaje o spracovateľovi programu starostlivosti; 

 
7. Prílohy 
a. Mapa biotopov (M 1 : 10 000 alebo katastrálna mapa); 
b. Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón (M 1 : 10 000 alebo katastrálna mapa); 
c. Mapa lokality s navrhovanými opatreniami starostlivosti (M 1: 10 000 alebo katastrálna 

mapa); 
d. Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s majiteľmi dotknutých pozemkov; 
e. Schvaľovací protokol programu starostlivosti; 
 
 
 
 
 
2.10  KOLEKCIE    GENETICKÝCH  ZDROJOV  HĽÚZOVIEK 
 Ing. Ján Gažo, PhD., Ing. Marián Miko, CSc. 

Súčasný stav problematiky 
 
 Hľuzovky (Tuber spp.) sú vreckaté hypogeické huby, čo znamená, že vytvárajú plodnice 
ktoré dozrievajú pod povrchom pôdy. Vzhľadom fakt, že askospóry sa nachádzajú vo vnútri 
plodníc, spóry hľuzoviek nemôžu byť rozširované vetrom ako je tomu pri iných druhoch húb. 
Preto plodnica na seba upozorňuje výraznou arómou, pre ktorú je na svetových trhoch 
mimoriadne cenená. 

 Pre gastronomické účely a vysokú komerčnú hodnotu sa využívajú hlavne dva druhy – 
Tuber magnatum Pico a Tuber melanosporum Vitt, pričom prvý druh má obmedzené rozšírenie a 
vyskytuje len vo vybraných oblastiach Stredomoria. Hľuzovka čiernovýtrusová (T. 
melanosporum) má prirodzenú oblasť výskytu hlavne v západnej časti Stredomoria – Španielsku, 
Francúzsku a Taliansku. Ďalšie príbuzné druhy hľuzovka letná (Tuber aestivum Vitt.), hľuzovka 
zimná (Tuber brumale Vitt) a Tuber mesentericum Vitt. sú príbuzné a podobné v morfológii 
a ekológii. Všetky spomenuté druhy žijú mykoriticky s rozličnými druhmi drevín. (Chevalier, 
Frochot 1997). 

Podľa autorov Chevalier, Frochot (1989) je hľuzovka letná najrozšírenejšia jedlá čierna 
hľuzovka na Európskom kontinente. Vo Francúzsku je často popisovaná ako druh T. uncinatum 
Chatin. Na základe súčasných geneticko-molekulárnych štúdií sú tieto dva druhy považované za 
identické (Henrion et al. 1994; Wedén, Danell 1998). Hľuzovka letná je rozšírená od Portugalska 
a Veľkej Británie na západe až po Ukrajinu, Krym a pobrežie Čierneho mora. Jej severnú hranicu 
tvorí Švédsky ostrov Gotland a Dánsko (Wedén et al. 2001). Široký areál rozšírenia v porovnaní 
s T. melanosporum je vďaka jej lepšej ekologickej prispôsobivosti. Hľuzovka letná je 
tolerantnejšia k nižším teplotám a preto ju nachádzame severnejšie a vo vyšších nadmorských 
výškach. 

Na území Slovenska sa historicky vyskytovalo viacero druhov hľuzoviek, ale najhojnejšie 
sa vyskytovala hľuzovka letná . Až donedávna sa na Slovensku už považovala za vyhynutý druh, 
pretože 50 rokov nebola nájdená ani jediná plodnica. V roku 1995 boli nájdené tri plodnice tejto 
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huby, na základe čoho bola zaradená medzi druhy chránené zákonom. Zbierka zákonov 
č.24/2003, Čiastka 13 ustanovuje sumu 2000,- Sk za 1 plodnicu Tuber aestivum. V súčasnosti sú 
viaceré druhy hľuzoviek zaradené do Červeného zoznamu ohrozených druhov (Lizoň, 2001) 
s rozličným stavom ohrozenia  

Druh: Stav ohrozenia: 

Tuber aestivum Vitt.  kriticky ohrozený (critically endangered)  

Tuber borchii Vitt.  kriticky ohrozený (critically endangered) 

Tuber brumale Vitt.  vyhynutý (extinct)  

Tuber dryophilum Tul.  kriticky ohrozený (critically endangered) 

Tuber melanosporum Vitt.  vyhynutý (extinct) 

Naviac Potravinový kódex Slovenskej republiky č. 1541/3/2000 -100, neumožňuje 
hľuzovku a výrobky z nej uvádzať do obchodnej siete, preto je využitie hoci aj importovaných 
hľuzoviek vylúčené a nelegálne. 

O výskyte hľuzoviek na Slovensku sa dočítame už v diele S. Lumnitzera z roku 1791, kde 
sa spomína nálezisko na Žitnom ostrove (cit. Lizoň, 1988). Najviac údajov o výskyte hľuzoviek 
máme z obdobia na prelome 19. a 20. storočia vďaka práci Dr. Hollósa z roku 1911. Podľa nej sa 
hľuzovky zbierali vo veľkom a obchodníci ju dodávali do veľkých miest. Najznámejším centrom 
zberu bola oblasť okolo Moravského Lieskového kde „hubkári“ (zberači hľuzoviek) pomocou 
cvičených psov vyhľadávali plodnice a pomocou špeciálnej motyčky vyberali hľuzovky zo zeme. 
Podľa tohto autora obchodník Alajos Wünschbach z Nového Mesta n/ Váhom vykúpil v rokoch 
1895 až 1909  4 247 kg hľuzoviek. Okrem T. aestivum sa vykupovali aj plodnice T. brumale a T. 
macrosporum. Boli medzi nimi aj plodnice s hmotnosťou 550 a 620 gramov. (Hollós, 1911). 

Ďalšími tradičnými oblasťami zberu hľuzoviek bolo Záhorie a oblasť medzi Hlohovcom 
a Radošinou. O rozšírení hľuzoviek a ich popularite medzi ľuďmi svedčia ľudové názvy – 
„Jelenia huba“, „Jelienka“, „Čierna jelienka“, „Trifľa“ „Trifeľ“. Boli známe aj rozličné recepty 
do paštét, údenín a k rozličným úpravám mäsa, ktoré potvrdzujú obľúbenosť hľuzoviek na našom 
území (Babilon, 1989). 

Vyhľadávanie hľuzoviek je jedným z hlavných problémov mapovania ich výskytu. 
Profesionálni hľuzovkári sa v teréne orientujú pomocou hmyzu (napr. Suillia gigantea), 
zvláštnych prasklín na pôde, prípadne kruhov bez vegetácie okolo stromov (brulé). Najistejšou 
metódou je však využitie zvierat – v minulosti ošípaných v súčasnosti hlavne psov rôznych 
plemien. Kým ošípané vyhrabávajú a konzumujú hľuzovky prirodzene, psov treba na túto 
činnosť vycvičiť. 

Spočiatku boli plodnice hľuzoviek zbierané voľne v prírode. Od 19. storočia sa využíval 
primitívny spôsob pre zakladanie plantáží, bez hlbších znalostí biológie druhu. V roku 1903 sa 
podarilo dopestovať mycélium T. melanosporum v čistej kultúre, ale až začiatkom 70 rokov sa 
vyriešilo kontrolované očkovanie sadeníc. Prvé hľuzovky z takto očkovaných stromov boli 
získané v roku 1977. Francúzskym a Talianskym odborníkom sa podarilo očkovať semenáče 
hostiteľských drevín rozličnými druhmi hľuzoviek. Pre komerčné pestovanie sa však používajú 
najčastejšie T. melanosporum a T. aestivum (Chevalier, 1998).  
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V súčasnosti sa využívajú 3 základné technológie pestovania hľuzoviek – Tradičná metóda, 
Pallierova metóda a metóda Tanguy. Plantáže sa zakladajú na jeseň prípadne na jar v hustote od 
600-1000 stromov na hektár podľa pôdnej úrodnosti. V optimálnych podmienkach sad začne 
rodiť po 4 rokoch od založenia. Štandardné úrody sa v Európe pohybujú od 20-40 kg .ha-1 ale sú 
zaznamenané prípady úrod viac než 100 kg . ha-1. Najvyššie úrody sa dosahujú o 20 rokov po 
výsadbe. Nedá sa však presne určiť doba plodnosti. Sú známe prípady kedy plantáž rodila 100 
rokov, ale počas tohto obdobia úrody kolísali (Chevalier, 1998). 

Hľuzovka letná má na Slovensku svoju históriu a v minulosti mala aj veľký ekonomický 
význam kedy si roľníci jej zberom a predajom vylepšovali svoj rozpočet. Je však zaujímavé, že 
po prvej svetovej vojne sú údaje o výskyte hľuzoviek na Slovensku iba sporadické aj keď ešte 
roku 1929 R. Veselý napísal že:“ Slovensko hostí jich tolik, že jsou i tržní houbou“ (cit. Lizoň, 
1988). Je predpoklad, že zrejme vymretie tradičnej generácie „hubkárov“ bez ich nasledovníkov 
na Slovensku spôsobilo útlm ich zberu a ďalšieho využitia. Postupne sa stali neznáme a vlastne aj 
vzácne, pretože sa objavili len náhodne – napríklad vyryté divou zverou. V susednom Maďarsku 
je situácia s hľuzovkami úplne odlišná. Hľuzovky sa v lesoch bežne vyskytujú a aj zbierajú 
a spracovávajú do exkluzívnych potravinárskych produktov. Cena hľuzoviek na maďarskom trhu 
sa v roku 2004 pohybovala od 5000 do 7000,- Sk v prepočte za jeden kilogram čerstvých plodníc 
podľa kvality. Podľa informácii predsedu First Hungarian Truffle Society sa z Maďarska v roku 
2003 vyviezlo okolo 4 ton čerstvých plodníc hľuzovky letnej. Zber sa organizuje v rámci First 
Hungarian Truffle Society, s ktorou sú v súčasnosti nadviazané nadštandardné vzťahy. 
V Maďarskej republike začali pred dvomi rokmi s pokusmi s pestovaním hľuzoviek. 

Kontinuita riešenia výskumu 
Výskum využitia hľuzoviek v rámci pestovateľských systémov predstavuje organické 

pokračovanie výskumných aktivít realizovaných na SPU v Nitre. Selekcia vhodných ekologicky 
adaptovaných hostiteľských druhov a zvládnutie metód výroby inokulovaného sadiva je 
predmetom získaného grantu VEGA „Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov 
Quercus spp. pre zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia 
hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku“. Medzinárodné odborné kontakty boli 
vytvorené za podpory grantu SPU v rámci projektu „História využitia hľuzoviek na Slovensku 
a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre“ ako aj podpory sponzorov. 

V októbri roku 2004 bol predložená na Ministerstvo životného prostredia SR odbor ochrany 
prírody a krajiny žiadosť o udelenie výnimky z podmienok ochrany zákona č. 543/2002 Z.z. 
v súvislosti s predkladanými projektmi APVT a VEGA na odber plodníc chránených druhov 
hľuzoviek, pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov, pohyb špeciálne cvičeného psa, 
ako aj súhlas na výskum. Ministerstvo poskytlo výnimku vo všetkých predkladaných bodoch na 
obdobie od roku 2005 do roku 2009 (Rozhodnutie MŽP číslo 3800/1184/04-5.1 o povolení 
výnimky z podmienok ochrany na výskum chránených druhov podzemných húb.) 

Medzinárodná vedecká spolupráca 
V súčasnosti je nadviazaná spolupráca s Dr. Gérardom Chevalierom z INRA (Institut 

National de la Recherche Agronomique) v Clermonte (Francúzsko), ktorý je svetovo uznávaným 
expertom a koordinátorom v oblasti výskumu hľuzovky letnej. Jednou z výskumných úloh 
riešených prostredníctvom medzinárodnej spolupráce na tomto pracovisku je mapovanie výskytu 
a genetickej diverzity hľuzovky letnej, ako aj štúdium produkčného procesu a pestovateľských 
technológií vhodných pre tento druh na  Európskom kontinente. Výsledkom spoločného 
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pracovného stretnutia v septembri 2004 je ponuka Francúzskej strany na podpísanie zmluvy 
o spoločnom výskume v oblasti overovania pestovateľských technológií na našom území. 

V uplynulých dvoch rokoch bola v rámci výskumu hľuzoviek na Slovensku  nadviazaná 
neformálna spolupráca s pracovníkmi výskumného kolektívu z Eötvös Loránd University 
Budapešť, pod vedením Dr. Zoltána Brateka, ktorí sa dlhodobo zaoberajú výskumnou 
problematikou týkajúcou sa diverzity a možností pestovateľského využitia hypogeických húb.  

Výskum genetických zdrojov hľuzoviek na Slovenku. 
Najstaršia, ale zároveň aj posledná komplexná práca o výskyte a rozšírení hypogeických 

húb na území Slovenska bola publikovaná v roku 1911 (Hollós: “Magyarország főldalatti 
gombái, szarvasgombaféléi“). Práca potvrdila, že vo vybraných oblastiach Slovenska, ktoré boli 
predmetom výskumu uvedeného autora sa vyskytuje viacero druhových zástupcov hypogeických 
húb vrátane tých, ktoré v tomto období predstavovali aj kategóriu tržných húb s nemalým 
ekonomickým prínosom v regiónoch.  

Podklady pre spracovanie tejto publikácie boli získané z výskumov použitím 
zodpovedajúcej metodiky terénneho prieskumu, t.j. vyhľadávania hypogeických húb za pomoci 
na to špeciálne vycvičených psov. V ďalšom období „výskumov“ na území Slovenskej republiky 
takéto postupy neboli aplikované, a sporadické informácie o výskytoch (nálezoch) predstavovali 
iba správy o náhodnom nájdení plodníc.  
 Získanie komplexných informácií o druhovej diverzite a rozšírení hľuzoviek na Slovensku 
vyžaduje vo výskume použiť veľmi špecifické metódy, ktoré nie je možné porovnať s rutinnými 
postupmi používanými v oblasti výskumu diverzity vyšších húb. Predpoklady pre realizáciu 
metodicky zodpovedajúceho výskumu boli vytvorené na pracovisku SPU v Nitre v priebehu 
ostatných troch rokov nadviazaním pracovných kontaktov s renomovanými pracoviskami 
a odbornými pracovníkmi v Európe (INRA Clermont Ferrand – Francúzsko, Eötvös Loránd 
University, Budapešť – Maďarsko), ktoré sú pripravené poskytnúť aj odbornú pomoc v danej 
oblasti.  
 Môžeme predpokladať, že špecifické geograficko – ekologické podmienky Slovenska 
v porovnaní s južným susedom vyznačujúce sa vyššou diverzitou pôdno-ekologických faktorov a 
druhovej variability rastlinného krytu, dávajú predpoklad pre výskyt vyššej diverzity 
mykoritických húb podmienenej uvedenými vplyvmi. Zberové expedície sú plánované do lokalít, 
ktoré by mali vyhovovať pôdno-klimatickým nárokom hľuzoviek. 

Špecifikácia geografických oblastí realizácie výskumu hypogeických húb. 
Oblasti výskumu – geografické celky: Chvojnická pahorkatina, Myjavská pahorkatina, 

Považský Inovec,  Strážovské vrchy, Pohronský Inovec, Juhoslovenská kotlina, Krupinská 
planina, Stolické vrchy, Revúcka vrchovina, Košická pahorkatina, Slánske vrchy, Dunajská 
pahorkatina, Podunajská rovina, Považská kotlina. 

Chránené krajinné oblasti CHKO Záhorie (územie medzi Malackami a Holíčom), CHKO 
Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty (západná časť medzi Pernekom a Sološnicou, východné 
úpätie Orešany, Modra), CHKO Strážovské vrchy, CHKO Ponitrie (Tríbeč), CHKO Štiavnické 
vrchy, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Dunajské luhy, Národné parky, NP Slovenský kras. 

 Na základe dlhodobého štúdia antropogénnych vplyvov v krajinách západnej Európy  sa 
potvrdzuje trend znižovania produkcie v skupine tržných druhov zberaných voľne v prírode, 
pričom dopyt na trhoch neustále rastie, čo následne vedie rýchlejšej devastácií lokalít ich 
prirodzeného výskytu.  
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 Špecifickým spôsobom ochrany prírodných populácií je trend ochrany v rámci 
špecializovaných výsadieb niektorých druhových zástupcov. V prípade hľuzoviek ide o jeden 
z mála príkladov kde sa podarilo zvládnuť pestovanie mykoritických húb. Vo Francúzsku 
pochádza v súčasnosti okolo 90% produkcie hľuzoviek z pestovaných plôch (Chevalier, ústna 
informácia). Produkčné plochy neustále narastajú vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku 
a v súčasnosti existuje niekoľko experimentálnych výsadieb aj v Maďarskej republike. 
V priebehu ostatných 2 až 3 rokov Maďarsko v rámci úzkej spolupráce s odborníkmi vo 
Francúzsku preberá Francúzsky model pestovania, a tým aj druhovej ochrany hypogeických húb. 
V súčasnosti sú v 2. roku pokusy s pestovateľskými technológiami z Francúzska a začína 
postupné overovanie rozmnožovania autochtónneho materiálu.   

Vytvorením spoločného európskeho priestoru sa Karpatská kotlina s hojným výskytom 
komerčne využívaných hypogeických húb stáva oblasťou s radom rizík vedúcich k 
poškodzovaniu prírodných populácií hypogeických húb najmä z dôvodov nekontrolovaného 
zberu zahraničnými zberačmi  (na základe ústnej informácie Dr. Brateka na Slovensku realizujú 
zbery profesionálni zberači z Maďarska a Talianska) umocňované nielen voľnejším pohybom 
osôb v rámci spoločného európskeho priestoru (vrátane cvičených psov), ale aj nedostatočnou 
znalosťou, alebo skôr neznalosťou tejto problematiky Štátnou ochranou prírody a možnosťou 
využiť účinné opatrenia pre prevenciu a ochranu prirodzených stanovíšť in situ.  

Rámcová metodika na roky 2005 - 2009 
Riešiteľské pracoviská: 
Koordinátor: SPU v Nitre, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, 
Spoluriešitelia: Génová banka Piešťany, Prvé Slovenské Združenie Hľuzovkárov, 

Metodické prístupy riešenia úloh 

1. Inventarizácia hospodársky významných druhov hypogeických húb s využitím cvičených 
psov 

ü terénny prieskum v ekologicky vhodných lokalitách vytypovaných na základe historických 
záznamov (s podrobnou analýzou a evidenciou indikátorov – pôdno-ekologických 
a biologických faktorov na lokalite) ; 

ü  príprava dlhodobého plánu inventarizačných aktivít na širšom území SR.  (SPU Nitra 
a navrhované pracoviská pre spoluprácu získali pre obdobie 2005 až 2009 Rozhodnutie 
MŽP číslo 3800/1184/04-5.1 o povolení výnimky z podmienok ochrany na výskum 
chránených druhov podzemných húb, s nasledujúcimi obmedzeniami  

Obmedzenia zo znenia: Rozhodnutie MŽP číslo 3800/1184/04-5.1 o povolení výnimky 
z podmienok ochrany na výskum chránených druhov podzemných húb. 
Odoberaný počet exemplárov plodníc bude maximálne 4 kusy na jednotlivých miestach výskytu. 
Na danej lokalite bude odber realizovaný vždy iba z jedného ložiska, ktoré označí pes. 
Odkrývanie všetkých ložísk označených psom je nadbytočné vzhľadom k tomu, že ložiská môžu 
byť navzájom vzdialené len niekoľko metrov a pre potreby uvedeného výskumu je to 
nadbytočné. Počet osôb zúčastnených na výskume konkrétneho územia nebude presahovať osem 
osôb. Termín návštevy územia bude minimálne 5 dní pred začatím výskumu nahlásený na 
príslušné pracovisko ŠOP SR, aby sa mohli vlastného terénneho výskumu zúčastňovať aj odborní 
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pracovníci, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie podmienok rozhodnutia. Výsledný materiál so 
spracovanými výsledkami mapovania bude poskytnutý Štátnej ochrane prírody SR.  

2. Dlhodobé uchovanie in situ a ex situ  
ü In situ dlhodobá ochrana druhovej diverzity hypogeických húb v spolupráci so ŠOP 

ü Ex situ – vytvorenie podmienok pre dlhodobé uchovávanie vo forme špecializovaných 
výsadieb v rámci Národného programu GZ 

ü Ex situ – zriadenie herbárovej kolekcie pre účely revízie genofondov In situ a dlhodobé 
uchovávanie v účelovom zariadení (Génová banka SR Piešťany) 

Terénny prieskum a monitoring 
1. GPS – identifikácia územia a lokality.  

2. Spracovanie informácií o lokalite (klimatické, geologické a geografické charakteristiky). 
3. Druhová identifikácia hypogeických húb (charakteristika perídia s fotodokumentáciou 

čerstvých plodníc, počet identikovaných plodníc hľuzoviek na odbernom mieste). 
4. Floristická a mykologická charakteristika lokality (súpisy hostiteľských druhov 

a sprievodných druhov na lokalite). 

Spracovanie dokumentačného materiálu lokality 
1. Morfologický popis odobratých plodníc hypogeických húb (perídium, rozmerové a  tvarové 

parametre, hmotnosť) 
2. Herbárové položky rastlín a húb (upresnenie identifikácie druhov) 
3. Odber pôdnych vzoriek a hornín (pôdne analýzy ) 
4. Rozdelenie plodníc pre účely herbáru (uchovávanie ex-situ plodníc pre dlhodobé 

uchovávanie v špecializovaných výsadbách a Génovej banke Piešťany). 
Spracovanie informačného systému pasportných údajov 
1. charakteristiky GPS údajov  
2. charakteristiky údajov o lokalitách  
3. charakteristiky o konkrétnej vzorke.  
Sledované charakteristiky a hodnotené znaky 
1. GPS charakteristika: zemepisná šírka a dĺžka, nadmorská výška  
2. Informácie o lokalite: teplotné a zrážkové charakteristiky, charakteristika geografických 

celkov, materskej horniny, charakteristika vlastností pôdy 
3. Druhové začlenenie a fotodokumentácia hypogeických húb. 
4. Kompletný súpis hostiteľov mykoritických húb, kompletný súpis rastlinných druhov 

a vyšších húb na lokalite. 
5. Morfologický popis odobratých a očistených plodníc hypogeických húb: perídium, 

rozmerové a tvarové parametre, hmotnosť. 
6. Fotodokumentácia očistených plodníc a rezov perídia pre upresnenie identifikácie, 

fotodokumentácia spór.  
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7. Analýzy pôdnych vzoriek: makro, mikroelementy, pH a obsah humusu, fyzikálne vlastnosti 
pôdy. 

8. Kategorizácia plodníc pre dokumentáciu a uchovávanie. 
Časový harmonogram riešenia 
1. Identifikácia a charakteristika lokalít (2005-2009) 
2. Spracovanie kompletných súpisov flóry (2006-2008) 

3. Spracovanie pôdnych charakteristík (2006-2008) 
4. Spracovanie informačného systému (2006-2009) 

Finančné krytie: 
Vzhľadom na náročnosť je nevyhnutné viac zdrojové financovanie: 
ü Finančná podpora Grantových agentúr (VEGA, APVT) 

ü Štátna ochrana prírody SR (projekt ochrany – chránené druhy) 
ü Národný program ochrany genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo 
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3. PRÍLOHY 
 

 
PRÍLOHA  1 

FAO/IPGRI MULTI-CROP PASSPORT DESCRIPTORS  
December 2001  

The list of multi-crop passport descriptors (MCPD) is developed jointly by IPGRI and FAO to 
provide international standards to facilitate germplasm passport information exchange. These 
descriptors aim to be compatible with IPGRI crop descriptor lists and with the descriptors used 
for the FAO World Information and Early Warning System (WIEWS) on plant genetic resources 
(PGR).  
For each multi-crop passport descriptor, a brief explanation of content, coding scheme and 
suggested fieldname (in parentheses) is provided to assist in the computerized exchange of this 
type of data. It is recognized that networks or groups of users may want to further expand this 
MCPD List to meet their specific needs. As long as these additions allow for an easy conversion 
to the format proposed in the multi-crop passport descriptors, basic passport data can be 
exchanged worldwide in a consistent manner.  
General comments:  
 • If a field allows multiple values, these values should be separated by a semicolon (;) without 

space(s), (i.e. Accession name:Rheinische Vorgebirgstrauben;Emma;Avlon).  

 • A field for which no value is available should be left empty (i.e. Elevation). If data are 
exchanged in ASCII format for a field with a missing numeric value, it should be left empty. 
If data are exchanged in a database format, missing numeric values should be represented by 
generic NULL values.  

 • Dates are recorded as YYYYMMDD. If the month and/or day are missing this should be 
indicated with hyphens. Leading zeros are required (i.e. 197506--, or 1975----).  

 • Latitude and longitude are recorded in an alphanumeric format. If the minutes or seconds 
are missing, this should be indicated with hyphens. Leading zeros are required.  

 • Country names: Three letter ISO codes are used for countries. The ISO 3166-1: Code List 
and the Country or the Country or area numerical codes added or changed are not available 
on-line, but can be obtained from IPGRI [ipgri-mcpd@cgiar.org]  

 • For institutes the codes from FAO should be used. These codes are available from 
http://apps3.fao.org/wiews/ for registered WIEWS users. From the Main Menu select: ‘PGR’ 
and ‘Download’. If new Institute Codes are required, they can be generated online by national 
WIEWS administrators, or by the FAO WIEWS administrator 
[Stefano.Diulgheroff@fao.org].  

 • The preferred language for free text fields is English (i.e. Location of collecting site and 
Remarks).  

 
 
 

mailto:ipgri-mcpd@cgiar.org
http://apps3.fao.org/wiews/
mailto:Stefano.Diulgheroff@fao.org
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MULTI-CROP PASSPORT DESCRIPTORS  
1. Institute code (INSTCODE)  
Code of the institute where the accession is maintained. The codes consist of the 3-letter ISO 
3166 country code of the country where the institute is located plus a number. The current set of 
Institute Codes is available from the FAO website (http://apps3.fao.org/wiews/).  

2. Accession number (ACCENUMB)  
This number serves as a unique identifier for accessions within a genebank collection, and is 
assigned when a sample is entered into the genebank collection.  
3. Collecting number (COLLNUMB)  

Original number assigned by the collector(s) of the sample, normally composed of the name or 
initials of the collector(s) followed by a number. This number is essential for identifying 
duplicates held in different collections.  
4. Collecting institute code (COLLCODE)  

Code of the Institute collecting the sample. If the holding institute has collected the material, the 
collecting institute code (COLLCODE) should be the same as the holding institute code 
(INSTCODE). Follows INSTCODE standard.  
5. Genus (GENUS)  

Genus name for taxon. Initial uppercase letter required.  
6. Species (SPECIES)  

Specific epithet portion of the scientific name in lowercase letters. Following abbreviation is 
allowed: ‘sp.’  

7. Species authority (SPAUTHOR)  
Provide the authority for the species name.  

8. Subtaxa (SUBTAXA)  
Subtaxa can be used to store any additional taxonomic identifier. Following abbreviations are 
allowed: ‘subsp.’ (for subspecies); ‘convar.’ (for convariety); ‘var.’ (for variety); ‘f.’ (for form).  
9. Subtaxa authority (SUBTAUTHOR)  
Provide the subtaxa authority at the most detailed taxonomic level.  
10. Common crop name (CROPNAME)  

Name of the crop in colloquial language, preferably English (i.e. 'malting barley’, 'cauliflower', or 
'white cabbage')  
11. Accession name (ACCENAME)  
Either a registered or other formal designation given to the accession. First letter uppercase. 
Multiple names separated with semicolon without space. For example: Rheinische 
Vorgebirgstrauben;Emma;Avlon  

http://apps3.fao.org/wiews/)
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12. Acquisition date [YYYYMMDD] (ACQDATE)  

Date on which the accession entered the collection where YYYY is the year, MM is the month 
and DD is the day. Missing data (MM or DD) should be indicated with hyphens. Leading zeros 
are required.  
13. Country of origin (ORIGCTY)  

Code of the country in which the sample was originally collected. Use the 3-letter ISO 3166-1 
extended country codes.  

14. Location of collecting site (COLLSITE)  
Location information below the country level that describes where the accession was collected. 
This might include the distance in kilometres and direction from the nearest town, village or map 
grid reference point, (e.g. 7 km south of Curitiba in the state of Parana).  

15. Latitude of collecting site1 (LATITUDE)  
Degree (2 digits) minutes (2 digits), and seconds (2 digits) followed by N (North) or S (South) 
(e.g. 103020S). Every missing digit (minutes or seconds) should be indicated with a hyphen. 
Leading zeros are required (e.g. 10----S; 011530N; 4531--S).  

16. Longitude of collecting site1 (LONGITUDE)  
Degree (3 digits), minutes (2 digits), and seconds (2 digits) followed by E (East) or W (West) 
(e.g. 0762510W). Every missing digit (minutes or seconds) should be indicated with a hyphen. 
Leading zeros are required (e.g. 076----W).  

17. Elevation of collecting site [m asl] (ELEVATION)  
Elevation of collecting site expressed in metres above sea level. Negative values are allowed.  

18. Collecting date of sample [YYYYMMDD] (COLLDATE)  
Collecting date of the sample where YYYY is the year, MM is the month and DD is the day. 
Missing data (MM or DD) should be indicated with hyphens. Leading zeros are required.  
 

1 To convert from longitude and latitude in degrees (º), minutes ('), seconds (''), and a 
hemisphere (North or South and East or West) to decimal degrees, the following formula 
should be used:  

dº m' s''=h *(d+m/ 60+s/3600)  
where h=1 for the Northern and Eastern hemispheres and –1 for the Southern and Western 
hemispheres i.e. 30º30'0'' S= –30.5 and 30º15'55'' N=30.265. 
 
19. Breeding institute code (BREDCODE)  
Institute code of the institute that has bred the material. If the holding institute has bred the 
material, the breeding institute code (BREDCODE) should be the same as the holding institute 
code (INSTCODE). Follows INSTCODE standard.  
20. Biological status of accession (SAMPSTAT)  
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The coding scheme proposed can be used at 3 different levels of detail: either by using the 
general codes (in boldface) such as 100, 200, 300, 400 or by using the more specific codes such 
as 110, 120 etc.  

100) Wild  
110) Natural  

 120) Semi-natural/wild  
200) Weedy  
300) Traditional cultivar/landrace  
400) Breeding/research material  

410) Breeder's line  
411) Synthetic population  
412) Hybrid  
413) Founder stock/base population  
414) Inbred line (parent of hybrid cultivar)  
415) Segregating population  

420) Mutant/genetic stock  
500) Advanced/improved cultivar  
999) Other (Elaborate in REMARKS field)  
21. Ancestral data (ANCEST)  

Information about either pedigree or other description of ancestral information (i.e. parent variety 
in case of mutant or selection). For example a pedigree 'Hanna/7*Atlas//Turk/8*Atlas' or a 
description 'mutation found in Hanna', 'selection from Irene' or 'cross involving amongst others 
Hanna and Irene'.  

22. Collecting/acquisition source (COLLSRC)  
The coding scheme proposed can be used at 2 different levels of detail: either by using the 
general codes (in boldface) such as 10, 20, 30, 40 or by using the more specific codes such as 11, 
12 etc.  

10) Wild habitat  
11) Forest/woodland  
12) Shrubland  
13) Grassland  
14) Desert/tundra  
 15) Aquatic habitat  
20) Farm or cultivated habitat  
21) Field  
22) Orchard  
23) Backyard, kitchen or home garden (urban, peri-urban or rural)  
24) Fallow land  
25) Pasture  
26) Farm store  
27) Threshing floor  
28) Park 
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30) Market or shop  
40) Institute, Experimental station, Research organization, Genebank  
50) Seed company  
60) Weedy, disturbed or ruderal habitat  
61) Roadside  
62) Field margin  
99) Other (Elaborate in REMARKS field)  

23. Donor institute code (DONORCODE)  
Code for the donor institute. Follows INSTCODE standard.  

24. Donor accession number (DONORNUMB)  
Number assigned to an accession by the donor. Follows ACCENUMB standard.  

25. Other identification (numbers) associated with the accession (OTHERNUMB)  
Any other identification (numbers) known to exist in other collections for this accession. Use 
the following system: INSTCODE:ACCENUMB;INSTCODE:ACCENUMB;… INSTCODE 
and ACCENUMB follow the standard described above and are separated by a colon. Pairs of 
INSTCODE and ACCENUMB are separated by a semicolon without space. When the 
institute is not known, the number should be preceded by a colon.  

26. Location of safety duplicates (DUPLSITE)  
Code of the institute where a safety duplicate of the accession is maintained. Follows 
INSTCODE standard.  
27. Type of germplasm storage (STORAGE)  

If germplasm is maintained under different types of storage, multiple choices are allowed, 
separated by a semicolon (e.g. 20;30). (Refer to FAO/IPGRI Genebank Standards 1994 for 
details on storage type.)  

10) Seed collection  
11) Short term  
12) Medium term  
13) Long term  

20) Field collection  
30) In vitro collection (Slow growth)  
40) Cryopreserved collection  
99) Other (elaborate in REMARKS field)  

28. Remarks (REMARKS)  

The remarks field is used to add notes or to elaborate on descriptors with value 99 or 999 
(=Other). Prefix remarks with the field name they refer to and a colon (e.g. 
COLLSRC:riverside). Separate remarks referring to different fields are separated by 
semicolons without space.  
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PRÍLOHA   2 
 
Štruktúra pasportných údajov    
 
        Pole           Typ             Šírka          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 PORZDBF              nevyplňovať!!!!!!!  
 
2 INSTCODE   ISO country kód plus akronym     C12  
3  PLODINA      Kód plodiny        C3                     
 
4  ACCNUM            Prírastkové číslo v kolekci           C5 
   Pr.:00125 
 
5  COLLNUM Číslo pridelené zberateľom, vpredu iniciálky C20  
 Pr.:Suchova  
   Pr.:EXPSuchova  
   Pr.:ORIGSuchova 
 
6  CULTNAME Názov kultivaru                              C40 
 
7  GENUS   
   Pr.: Allium      C60 
 
8 GEN_AUTHOR        C20 
   Pr. L.       
 
 9.  SPECIES         C60 
   Pr.: paniculatum 
 
10  SPE_AUTHOR                   C20 
   Autor pre species 
   Pr.: L. 
 
11  SUBSPECIES     
 C60 
   Pr.: fuscum 
 
12 SUB_AUTHOR 
   Autor pre subsp., 
   Pr. :(Waldst. et Kit.) Arc. 
 
13  VARIETY   C60  
  
   Pr.: nutans 

 
14 VAR_AUTHOR        
 C20 
   Autor pre varietu   
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15 COMMONAME domácky názov, lepšie v angličtine    C40 
   Pr.:malting barley 
   Pr.:cauliflower  
 
16  ORIGCTY          Krajina pôvodu       C3 
   podľa FAO kódov,  
   Pr. NLD  
 
17 COLLSITE          Umiestnenie, najbližšie mesto, atď.    C50 
   len pre zber  
   Pr. 7 km south of Curitiba state of Parana 
 
18  LATITUDE Zemepisná.šírka      C7 
   len pre zber,  2 miesta stupne, 2 minúty a 2 sekundy,  
   S alebo N, ak chýba, dáme -. 
   Pr.: 10----S 
   Pr.: 011530N 
   Pr.:4531—S 
 
19 LONGITUD         Zemepisná dĺžka      C8 
   len pre zber, 3 miesta stupne, 3 minúty a 2 sekundy,  
   E (East) alebo W (West) 
   Pr.: 0762510W 
   Pr.: 079----W 
 
20 ELEVAT  Nadmorská výška                                    C4 
   len pre zber  
   Pr. 763 
 
21 COLLDATE Dátum zberu       C8 
   len pre zber, YYYYMMDD, 
   Pr.:1968---- 
   Pr.:20020620 
 
22 SAMPSTAT Typ GZ       C3 
    100 - divá 
     110 - prírodná,pôvodná 
     120 - poloprírodná/planá 
    200 - burina 
    300 – krajová    
    400 - šľachtiteľský materiál 
     410 -  šľachtiteľská línia 
      411 - syntetická populácia 
      412 - hybrid 
      413 - základná populácia 
      414 - inbredné línie, rodič  hybridnej odrody 
      415 - izolovaná populácia 
     420 - mutant 
    500 - vyšľachtený kultivar 
    999 – iný 
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23 COLLSRC Spôsob zisku                C3 
    10 - divé  
     11 - les 
     12 - kríky 
     13 - lúka 
     14 - púšť, tundra 
    20 - farmy 
     21 - pole 
     22 -  sad 
     23 - záhrada 
     24 - neobrobená pôda 
     25 - pastviny 
     26 - sklad 
     27 - humno 
     28 - park 

30 -  trh 
40 - ústav, výskumná organizácia, génová banka 
50 - semenársky  ústav 
60 -  burinaté, porušené nálezisko 
 61 - okraj cesty 
 62 - okraj poľa 
99 - iné 

 
24  RZK  Rok zaradenia do kolekcie     C4                    
   nie do GB!!! 
 
25  TV              Typ vegetácie        C1                     

  A - jarná 
     I - prechodná 
     H - ozimná          
    Pre kvetiny: 

 1 - letničky 
     2 - dvojročné 
     3 - trvalky 
     4 - skleníkové, generatívne množené  
        5 - cibuľnaté, hľúznaté 
     6 - skleníkové, vegetatívne množené 
 
26  VYT     Trvácnosť               C1 
     1 - jednoročné 
     2 - dvojročné 
     3 - trváce 
 
27  DOS           Dostupnosť             C1                     
     Y - voľne k dispozícii 
     L - so súhlasom držitela 
     N - nie, poškodená vzorka 
     X - nie, vzorka stratená 
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28  PLOIDY     Ploidita                  C1                     
     1 - haploid 
     2 - diploid 
     3 - triploid 
     4 - tetraploid 
     5 - pentaploid 
     6 - hexaploid 
     7 - heptaploid 
     8 - oktoploid 
     9 - polyploid 
 
29  DONCODE      Kód ústavu donora   ( ako INSTCODE)      C12 
   FAO kód ústavu,  
   Pr.: CZE047 
 
30  DONNUM Číslo u donora                                            C12               
    Pr.: 1912 
 
31 OTHERNUM Iné číslo, napr. v inej dbf      C12                  
   CZE001:xzxzxz 
 
32  UDR    Spôsob udržovania           C3                     
     S - semená 
     F - trvalá výsadba 
     T - hľuzy, cibule 
     B - pupene, vrúble 
     V - in vitro 
     N - in situ 

P - peľ 
     M - mikrohľuzy 
 
33  HE           Vzorka je v herbári       C1                     
     1 - áno 
     0 - nie 
     W - áno, originálny exped. zber z prírody 
     C - áno,  z pestovania 
 
34  KL            Klasová zbierka      C1                     

 1 - áno 
      0 - nie 
 
35  MS           Metóda šľachtenia      C5                     
     1 - nešľachtená odroda 

 2 - hromadný výber 
 3 - individuálny výber 
 4 - kríženie 
 5 - mutácia 
 6 - polykros 
 7 - heterózne šľachtenie 
 8 - polyploidizácia 
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 9 - génová manipulácia 
 X -  iná metóda 

 
36  RP            Rok povolenia       C4                     
 
37  RR            Rok reštrikcie        C4 
 
38  FIRMA    Šľachtiteľská firma (medzinárodný akronym)   
           C10                     
   podľa FAO kódov 
 
39  RODOKMEN              
                     C120                     
 
40  NANIC        Poznámka pre tie znaky, kde bolo 99, 999 
   napísať názov znaku               C150                     
   Pr.:COLLSRC:roadside 
   Pr.:COLLSRC:roadsite; FIRMA: is not registered in FAO. 
 
41 DUPLSITE Umiestnenie duplikátov     C12 
   podľa FAO kódov 
 
42 PASSAVL            Možnosť  získania ďalších pasportov    C1 
     1- Áno 
     0 - Nie 
 
43 CHARAVL Možnosť získania popisných a char.dát   C1 
     1 - Áno 
     0 - Nie 
 
44 ACQTYPE Typ prírastku       C1 
     1 - zozbierané / šľachtené priamo riešiteľským  
       pracoviskom 
     2 - zozbierané / šľachtené spolupracujúcimi  
       pracoviskami 
     3 - získané z iného zdroja 
 
45 STORTYPE Spôsob uskladnenia      C8 
     10 – semenná kolekcia 
      11 - krátkodobá, pracovná 
      12 - strednedobá 
      13 - dlhodobá 
     20 - poľná kolekcia 
     30 - in vitro kolekcia 
     40 - kryo 
     99 - iné 
   Pr.: 11;12;13 
  
46 ED   Zaradené v európskej databáze    C1 
                                                 1 - Áno 



 107 

      0 - Nie 
 
47 BIOCHEM           Existencia  biochemických dát 
     1 - Áno 
         0 - Nie 
 
48 IMAGED   Existencia  obrázkov 
     1 - Áno 
         0 – Nie 
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PRÍLOHA 3 
Zoznam najdôležitejších znakov, deskriptorov 
 
Pole Typ Šírka 
INSTCODE ISO country kód plus akronym C12 
PLODINA Kód plodiny C3 
ACCNUM Prírastkové číslo v kolekcii C5 
LATITUDE Zemepisná šírka C5 
LONGITUD Zemepisná dĺžka C6 
ELEVAT Nadmorská výška C4 
VYSEV Originálny výsevný materiál C1 
         S-Semeno     

        K- Klíčenec 
        P - Stonka (poplaz)   

 

HNOVIVO Hnojivá ( špecifikovať typ, dávky a termín aplikácie) C50 
OCHRANA Ochrana rastlín (špecifikovať typ, dávky a termín aplikácie) C50 
HODNOT Meno hodnotiteľa a adresa C30 
DAT_SEJ Dátum sejby / výsadby  C8 
POC_RAST Počet rastlín C4 
OPAK Počet opakovaní  C1 
POC_KOS Počet kosieb C1 
DAT_ZBER Dátum zberu C8 
PROSTR Hodnotenie životného prostredia-prostredie, v ktorom bola 

charakterizácia, hodnotenie.   
C2 

         P - Pole  
         Z - Zatienený priestor ( Prístrešok)  
         S - Skleník  
         SP- Skleník, potom pole  
         L -  Laboratórium  
         F - Fóliovník  
         X - ostatné,  špecifikácia v poznámkach  
KLIC Percento klíčivosti % , obsah tvrdých semien % C5 
VZCHADZ Počet dní do objavenia sa 50% poľnej vzchádzavosti C3 
PESTOV Spôsob pestovania ( sejby, výsadby)  C2 
         NS - nádobové rastliny v skleníku  
         RV - riadkový výsev ( škôlka)  
         VS - výsadba rastlín (škôlka)  
         VM - vysiata monokultúra ( spôsob sejby neznámy)  
         PV - plošný výsev  
         SM - statická monokultúra a miešaný trávnik   
         ZK - zmiešaná kultúra - špecifikovať plodinu  
POKUS Identifikácia pokusu, napr. Borovce Horné pole A/I, apod. C20 
SPON Spon rastlín na poli, Vzdialenosť medzi rastlinami v riadku cm, 

Vzdialenosť medzi riadkami 
C5 

PODA Pôdna klasifikácia C2 
         O - vysoko organická  
         I - ílovitá  
         H - hlinitá (hlinito prachová)  
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         IH - ílovitohlinitá  
         PH - piesčitohlinitá  
         P - piesčitá  
         S - štrkovitá   
PODA_TAX Pôdno-taxonomická klasifikácia C30 
 Táto klasifikácia by mala byť urobená čo najpodrobnejšie, 

môže byť prebratá z mapy prieskumu pôd, napr. obohatená o 
Fe, jodisol atď. 

 

PH Hodnota pôdneho pH, skutočná hodnota pôdy v koreňovej 
zóne. 

C3 

UHLIC Obsah uhličitanu vápenatého v pôde C3 
FARBA Farba pôdy C1 
         C - čierna  
         H - hnedá  
         R - červená  
         O - oranžová  
         Z - žltá  
         S - sivá  
         X  - iná  
KAMEN Kamenitosť C2 
         0 - žiadne  
         ON - obrábanie neovplyvnené  
         OO - obrábanie ovplyvnené  
         OL - obrábanie ťažké  
         NN - obrábanie nemožné  
         K - v podstate kamenistá  
TEPLOTA Teplotný rozsah (oC), teplotný ročný rozsah, priemer, 

max.,min. 
C8 

ZRAZKY Zrážky (mm) ,  ročný priemer, priemer počas vegetácie C8 
MRAZ Mráz , počet mrazivých dní C3 
REMARK Poznámka, doplnkové informácie C30 
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PRÍLOHA  4  
 

Štruktúra databázy prírastku 
Deskriptor          Popis 

PRIRAS_C  Poradové číslo vzorky v prírastkovej databáze 
PORZDBF  Poradové číslo z pasportnej databázy 
ACCNUM                         Národné evidenčné číslo vzorky 
INSTCODE                       Kód odovzdávajúceho pracoviska 
PLODINA                         Kód plodiny 
CULTNAME                    Názov genetického zdroja 
TRIEDENIE Zaradenie vzorky na uskladnenie 
ROK_ZBER Rok zberu 
TYP_KOLEK Typ kolekcie 
VST_KLIC Vstupná klíčivosť 
VST_VLHK Vstupná vlhkosť 
KRIT_KLIC Kritická klíčivosť 
ROK_PRIJEM Rok príjmu vzorky do GB 
SAVE_DUP Uloženie vzorky do bezpečnostnej kolekcie 
DATUM_TEST Dátum testu klíčivosti 
TYP_SEMENA Typ semena ukladaného do GB 
POZNAMKA Poznámka 
HTS_1000 Hmotnosť tisíc semien 
POCET_SEMIEN Počet odovzdaných semien 
HMOTNOST_G Hmotnosť odovzdaných semien v g 
 
 
PRÍLOHA  5 
 
Štruktúra skladovej databázy (rovnaká pre oba sklady AK a ZK) 
 
SKLAD_C Poradové číslo v sklade 
PORZDBF Poradové číslo z pasportnej databázy 
ACCNUM                         Národné evidenčné číslo vzorky 
INSTCODE                       Kód odovzdávajúceho pracoviska 
PLODINA                         Kód plodiny 
CULTNAME                    Názov genetického zdroja 
TYP_KOLEK Typ kolekcie 
HTS_1000 Hmotnosť tisíc semien 
DATUM Dátum uloženia vzorky do GB 
TYP_KONT Typ kontajnera 
POCET_K Počet kontajnerov 
MN_KONT         Množstvo semena uloženej vzorky 
MINIMUM                Minimálne množstvo semena, ktoré je potrebné k regenerácii 

vzorky 
KOMORA Umiestnenie vzorky v GB 
REGAL Umiestnenie vzorky v GB 
POLICA Umiestnenie vzorky v GB 
MIESTO Umiestnenie vzorky v GB 
POHAR Umiestnenie vzorky v GB 
INFORM Informácie o vzorke dôležité pre manažment GB 
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PRÍLOHA  6 
 
 

Štandardná Dohoda o presune materiálu 
 
Uzavretá medzi:  
 
Odovzdávajúcim: SCPV - VÚRV Piešťany, Génová banka SR,  
   Bratislavská 122,  
                                  921 68   Piešťany 
Za odovzdávajúceho poverená konať: Ing. D. Benediková, PhD, z titulu vedúcej Génovej 
banky SR 
 
Príjemcom:  Meno , názov príjemcu ...................................................... 
   Adresa:   ...................................................... 
       ......................................................                                       
 
                                                
1. SCPV - VÚRV Piešťany, Génová banka SR odovzdáva a príjemca preberá vzorky 
genetických zdrojov druhov........(ďalej materiál), podľa priloženého zoznamu, v množstve 
po............... s tým, že materiál bude príjemcom použitý len na  výskumné účely za nižšie 
uvedených podmienok: 
 
◊ SCPV, VÚRV Piešťany, Génová banka SR dodá príjemcovi k dispozícii vyššie 

špecifikované množstvo materiálu. 
◊ Príjemca použije materiál len na vyššie uvedené účely. 
◊ Príjemca nebude materiál dodávať tretej strane. 
◊ Príjemca poskytne SCPV- VÚRV Piešťany, Génová banka SR všetky informácie a 

výsledky týkajúce sa vyhodnotenia pokusov vykonaných príjemcom s odovzdaným 
materiálom, za účelom ich zahrnutia do databázy genetických zdrojov SCPV-VÚRV 
Piešťany a ich sprístupnenia ďalším používateľom. 

◊ Príjemca pošle do  SCPV - VÚRV Piešťany, Génová banka SR kópie publikácií alebo 
číslo patentu, v ktorom sa cituje použitie materiálu. 

 
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno  
    vyhotovenie. 
 
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami. 
 
 
 
Preberajúci:         Odovzdávajúci:  
 
Podpis: .............................................    Podpis: ................................................... 
 
Dátum: .............................................    Dátum: ................................................... 
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PRÍLOHA  7 
Establishment of an European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure 
 

 
 
EURISCO Descriptors 
for uploading information from National Inventories to EURISCO 
 
 
Introduction 

 
This descriptor list is used for uploading information from the National Inventories to EURISCO, and thus 
purely a format of data exchange. 
The list is an extension of the FAO/IPGRI multi-crop passport descriptors (MCPD) which were published 
December 2001, developed jointly by IPGRI and FAO, with input from many documentation specialists 
worldwide, to provide international standards to facilitate germplasm passport information exchange. All MCPD 
are included, without change and with the same format rules, in the current list. Six descriptors were added for 
the specific purposes of EURISCO: the first descriptor, identifying the National Inventory and the final five 
allowing the incorporation of information relevant to EURISCO, which otherwise would not fit in the MCPD. 

 
 

General format rules 

 
Following format rules, as copied from the MCPD-list, apply to all fields: 
• If a field allows multiple values, these values should be separated by a semicolon (;) without space(s). 

(i.e. Accession name: “Rheinische Vorgebirgstrauben;Emma;Avlon”) 
• A field for which no value is available should be left empty (i.e. Elevation). If data are exchanged in 

ASCII format for a field with a missing numeric value, it should be left empty. If data are exchanged in a 
database format, missing numeric values should be represented by generic NULL values. 

• Dates are recorded as YYYYMMDD. If the month and/or day are missing this should be indicated with 
hyphens. Leading zeros are required (i.e. 197506--, or 1975----). 

• Latitude and longitude are recorded in an alphanumeric format. If the minutes or seconds are missing, this 
should be indicated with hyphens. Leading zeros are required. 

• For coding countries three-letter ISO 3166-1 codes are used (including the codes that are no longer in use 
in the ISO 3166-1, such as DDR).1 

• For coding institutes the FAO Institute Codes should be used as maintained by the FAO. The codes 
consist of the 3-letter ISO 3166 country code of the country where the institute is located plus a three-
digit number.2 

• The preferred language for free text fields is English (i.e. Location of collecting site and Remarks). 
 
 

Descriptors 

 
The descriptors are numbered according to the FAO/IPGRI multi-crop passport descriptors (MCPD); the first 
descriptor (numbered 0) and the last five (numbered 29-33) are additional, and specific to this EURISCO 
                                                        
1 The ISO 3166-1 Code List can be found at: http://www.un.org/Depts/unsd/methods/m49alpha.htm. Country or area numerical codes added 
or changed are not available on line, but can be obtained from IPGRI [t.metz@cgiar.org]. 
2 These codes are available from http://apps3.fao.org/wiews/ for registered WIEWS users. From the Main Menu select: ‘PGR’ and 
‘Download’. If new Institute Codes are required, they can be generated online by national WIEWS correspondents, or by the FAO WIEWS 
administrator [Stefano.Diulgheroff@fao.org]. 

http://www.un.org/Depts/unsd/methods/m49alpha.htm
mailto:t.metz@cgiar.org
http://apps3.fao.org/wiews/
mailto:Stefano.Diulgheroff@fao.org
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Descriptor List. Only the four fields identifying the accession are mandatory, all other fields are highly 
recommended. The mandatory fields are NICODE (0), INSTCODE (1), ACCENUMB (2) and GENUS (5). The 
combination of these fields has to be unique. 

 
EURISCO DESCRIPTORS 

0. National Inventory code (NICODE) 
Code identifying the National Inventory; the code of the country preparing the National Inventory. Exceptions are possible, if agreed with EURISCO 
such as NGB. 
Example: NLD 

1. Institute code (INSTCODE) 
FAO Institute Code of the institute where the accession is maintained. 
Example: NLD037 

2. Accession number  (ACCENUMB) 
This number serves as a unique identifier for accessions within a genebank collection, and is assigned when a sample is entered into the genebank 
collection. 
Example: CGN00254 

3. Collecting number (COLLNUMB) 
Original number assigned by the collector(s) of the sample, normally composed of the name or initials of the collector(s) followed by a number. This 
number is essential for identifying duplicates held in different collections. 
Example: FA90-110 

4. Collecting institute code (COLLCODE) 
Code of the Institute collecting the sample. If the holding institute has collected the material, the collecting institute code (COLLCODE) should be 
the same as the holding institute code (INSTCODE). 
Example: NLD037 

5. Genus (GENUS) 
Genus name for taxon, in latin. Initial uppercase letter required. 
Example: Allium 

6. Species (SPECIES) 
Specific epithet portion of the scientific name, in latin, in lowercase letters. Following abbreviation is allowed: ‘sp.’ 
Example: paniculatum 

7. Species authority (SPAUTHOR) 
The authority for the species name. 
Example: L. 

8. Subtaxa (SUBTAXA) 
Subtaxa can be used to store any additional taxonomic identifier, in latin. Following abbreviations are allowed: ‘subsp.’ (for subspecies); ‘convar.’ 
(for convariety); ‘var.’ (for variety); ‘f.’ (for form). 
Example: subsp. fuscum 

9. Subtaxa authority (SUBTAUTHOR) 
The subtaxa authority at the most detailed taxonomic level. 
Example: (Waldst. et Kit.) Arc. 

10. Common crop name (CROPNAME) 
Name of the crop in colloquial language, preferably English. 
Example: malting barley 
Example: cauliflower 

11. Accession name (ACCENAME) 
Either a registered or other formal designation given to the accession. First letter uppercase. Multiple names separated with 
semicolon without space.  
Example: Rheinische Vorgebirgstrauben;Emma;Avlon 

12. Acquisition date (ACQDATE) 
Date on which the accession entered the collection as YYYYMMDD. Missing data (MM or DD) should be indicated with hyphens. 
Leading zeros are required. 
Example: 1968---- 
Example: 20020620 

13. Country of origin (ORIGCTY) 



 114 

Code of the country in which the sample was originally collected. 
Example: NLD 
14. Location of collecting site (COLLSITE) 
Location information below the country level that describes where the accession was collected. This might include the distance in 
kilometres and direction from the nearest town, village or map grid reference point 
Example: 7 km south of Curitiba in the state of Parana 

15. Latitude of collecting site (LATITUDE) 
Degree (2 digits) minutes (2 digits), and seconds (2 digits) followed by N (North) or S (South). Every missing digit (minutes or 
seconds) should be indicated with a hyphen. Leading zeros are required 
Example: 10----S 
Example: 011530N 
Example: 4531--S 

16. Longitude of collecting site (LONGITUDE) 
Degree (3 digits), minutes (2 digits), and seconds (2 digits) followed by E (East) or W (West). Every missing digit (minutes or 
seconds) should be indicated with a hyphen. Leading zeros are required. 
Example: 0762510W 
Example: 076----W 

17. Elevation of collecting site (ELEVATION) 
Elevation of collecting site expressed in meters above sea level. Negative values are allowed. 
Example: 763 

18. Collecting date of sample (COLLDATE) 
Collecting date of the sample as YYYYMMDD. Missing data (MM or DD) should be indicated with hyphens. Leading zeros are 
required. 
Example: 1968---- 
Example: 20020620 

19. Breeding institute code (BREDCODE) 
FAO Institute Code of the institute that has bred the material. 

20. Biological status of accession (SAMPSTAT) 
The coding scheme proposed can be used at 3 different levels of detail: either by using the general codes (in boldface) such as 100, 
200, 300, 400 or by using the more specific codes such as 110, 120 etc. 
 100) Wild 
  110) Natural 
  120) Semi-natural/wild 
 200) Weedy 
 300) Traditional cultivar/landrace 
 400) Breeding/research material 
  410) Breeder's line 
   411) Synthetic population 
   412) Hybrid 
   413) Founder stock/base population 
   414) Inbred line (parent of hybrid cultivar) 
   415) Segregating population 
  420) Mutant/genetic stock 
 500) Advanced/improved cultivar 
 999) Other (Elaborate in REMARKS field) 

21. Ancestral data (ANCEST) 
Information about either pedigree or other description of ancestral information (i.e. parent variety in case of mutant or selection). 
Example: Hanna/7*Atlas//Turk/8*Atlas 
Example: mutation found in Hanna 
Example: selection from Irene 
Example: cross involving amongst others Hanna and Irene 

22. Collecting/acquisition source (COLLSRC) 
The coding scheme proposed can be used at 2 different levels of detail: either by using the general codes (in boldface) such as 10, 
20, 30, 40 or by using the more specific codes such as 11, 12 etc. 
 10) Wild habitat 
  11) Forest/woodland 
  12) Shrubland 
  13) Grassland 
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  14) Desert/tundra 
  15) Aquatic habitat 
 20) Farm or cultivated habitat 
  21) Field 
  22) Orchard 
  23) Backyard, kitchen or home garden (urban, peri-urban or rural) 
  24) Fallow land 
  25) Pasture 
  26) Farm store 
  27) Threshing floor 
  28) Park 
 30) Market or shop 
 40) Institute, Experimental station, Research organization, Genebank 
 50) Seed company 
 60) Weedy, disturbed or ruderal habitat 
  61) Roadside 
  62) Field margin 
 99) Other (Elaborate in REMARKS field) 

23. Donor institute code (DONORCODE) 
FAO Institute Code for the donor institute. 

24. Donor accession number (DONORNUMB) 
Number assigned to an accession by the donor. 
Example: NGB1912 

25. Other identification (numbers) associated with the accession (OTHERNUMB) 
Any other identification (numbers) known to exist in other collections for this accession. Use the following system: 
INSTCODE:ACCENUMB;INSTCODE:ACCENUMB;… INSTCODE and ACCENUMB follow the standard described above and 
are separated by a colon. Pairs of INSTCODE and ACCENUMB are separated by a semicolon without space. When the institute is 
not known, the number should be preceded by a colon. 
Example: NLD037:CGN00254 
Example: SWE002:NGB1912;:Bra2343 

26. Location of safety duplicates (DUPLSITE) 
FAO Institute Code of the institute where a safety duplicate of the accession is maintained. The codes consist of the 3-letter ISO 
3166 country code of the country where the institute is located plus a number. 

27. Type of germplasm storage (STORAGE) 
If germplasm is maintained under different types of storage, multiple choices are allowed (separated by a semicolon). (Refer to 
FAO/IPGRI Genebank Standards 1994 for details on storage type.) 
 10) Seed collection 
  11) Short term 
  12) Medium term 
  13) Long term 
 20) Field collection 
 30) In vitro collection (Slow growth) 
 40) Cryopreserved collection 
 99) Other (elaborate in REMARKS field) 
28. Remarks (REMARKS) 
The remarks field is used to add notes or to elaborate on descriptors with value 99 or 999 (=Other). Prefix remarks with 
the field name they refer to and a colon. Separate remarks referring to different fields are separated by semicolons 
without space. 
Example: COLLSRC:roadside 
29. Decoded collecting institute (COLLDESCR) 
Brief name and location of the collecting institute. Only to be used if COLLCODE can not be used since the FAO 
Institution Code for this institute is not (yet) available. 
Example: Tuinartikelen Jan van Zomeren, Arnhem, The Netherlands 
30. Decoded breeding institute (BREDDESCR) 
Brief name and location of the breeding institute. Only to be used if BREDCODE can not be used since the FAO 
Institution Code for this institute is not (yet) available. 
Example: CFFR from Chile 
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31. Decoded donor institute (DONORDESCR) 
Brief name and location of the donor institute. Only to be used if DONORCODE can not be used since the FAO Institution Code for this institute is 
not (yet) available.  
Example: Nelly Goudwaard, Groningen, The Netherlands 

32. Decoded safety duplication location (DUPLDESCR) 
Brief name and location of the institute maintaining the safety duplicate. Only to be used if DUPLSITE can not be used since the FAO Institution 
Code for this institute is not (yet) available. 
Example: Pakhoed Freezers inc., Paramaribo, Surinam 

33. Accession URL (ACCEURL) 
URL linking to additional data about the accession either in the holding genebank or from another source.  
Example: www.cgn.wageningen-ur.nl/pgr/collections/passdeta.asp?accenumb=CGN04848 

 
 
 

APPENDIX Differences between EURISCO, MCPDv2  and MCPDv1 descriptors  
 
General changes from MCPDv1 to MCPDv2 
FAO Institution codes Fields containing FAO institution codes should now use the codes with the format 

CCCNNN in which CCC is the country and NNN is the sequential number (in MCPDv1 
acronyms and preliminary codes were acceptable). 

Multiple values Values in fields, which can contain multiple values, are separated by a semicolon without 
a space (;) (in MCPDv1 a semicolon with a space was used). 

Changes per EURISCO descriptor  
EURISCO Descriptor Remark concerning change 

0 NICODE Field specific for EURISCO, identifying the National Inventory. Use the country codes as 
specified by the ISO 3166-1 standard. Exceptions are possible, if agreed with EURISCO 
(such as NGB). 

1 INSTCODE See remark on FAO Institution codes. 

2 ACCENUMB Same as in MCPDv1. 

3 COLLNUMB Same as in MCPDv1. 

4 COLLCODE New descriptor in MCPDv2. 

5 GENUS Same as in MCPDv1. 

6 SPECIES Original MCPDv1 field split into two separate fields: SPECIES and SPAUTHOR. 

7 SPAUTHOR New descriptor in MCPDv2. 

8 SUBTAXA Original MCPDv1 field split into two separate fields: SUBTAXA and SUBTAUTHOR. 

9 SUBTAUTHOR New descriptor in MCPDv2. 

10 CROPNAME New descriptor in MCPDv2. 

11 ACCENAME Field name has changed (was ACCNAME). See remark on multiple values. 

12 ACQDATE New descriptor in MCPDv2. 

13 ORIGCTY Same as in MCPDv1. 

14 COLLSITE Same as in MCPDv1. 

15 LATITUDE Format changed. Now seconds are also required (or hyphens if missing), so all values will 
be exactly two positions longer. 

16 LONGITUDE Format changed. Now seconds are also required (or hyphens if missing), so all values will 
be exactly two positions longer. 

http://www.cgn.wageningen-ur.nl/pgr/collections/passdeta.asp?accenumb=CGN04848
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17 ELEVATION Same as in MCPDv1. 

18 COLLDATE Same as in MCPDv1. 

19 BREDCODE New descriptor in MCPDv2. See remark on FAO Institution codes. 

20 SAMPSTAT Coding system changed, all codes are now three digits long. Following list first gives the 
old MCPDv1 code, followed by the new MCPDv2 two digit code: 1►100, 2►200, 
3►300, 4►410, 5►500, 99►999, 0►null. 

21 ANCEST New descriptor in MCPDv2. 

22 COLLSRC Coding system changed, all codes are now two digits long. Following list first gives the 
old code, followed by the new two digit code: 1►10, 1.1►11, 1.2►12, 1.3►13, 1.4►14, 
2►20, 2.1►21, 2.2►22, 2.3►23, 2.4►24, 2.5►26, 3►30, 3.1►30, 3.2►30, 3.3►30, 
3.4►30, 4►40, 99►99, 0►null. 

23 DONORCODE See remark on FAO Institution codes. 

24 DONORNUMB Same as in MCPDv1. 

25 OTHERNUMB Format changed. Now following format is used: INSTCODE:ACCENUMB. When the 
institute or its code is not known, the number should be preceded by a colon only. See also 
remark on FAO Institution codes and on multiple values. 

26 DUPLSITE See remark on FAO Institution codes. 

27 STORAGE Coding system changed, all codes are now two digits long. Following list first gives the 
old code, followed by the new two digit code: 1►11, 2►12, 3►13, 4►30, 5►20, 6►40, 
99►99. See also remark on multiple values. 

28 REMARKS See remark on multiple values. 

29 COLLDESCR Field specific for EURISCO, free text field for solving institution code problems. Only to 
be used if the corresponding field COLLCODE can not be used since the FAO Institution 
Code for this institute is not (yet) available. 
The fields can contain a brief name and location of the institute, but can also contain for 
example the locally used acronym if this code doesn’t have any corresponding additional 
information. 

30 BREDDESCR Field specific for EURISCO, free text, only to be used if the corresponding field 
BREDCODE can not be used. (see remarks COLLDESCR) 

31 DONORDESCR Field specific for EURISCO, free text, only to be used if the corresponding field 
DONORCODE can not be used. (see remarks COLLDESCR) 

32 DUPLDESCR Field specific for EURISCO, free text, only to be used if the corresponding field 
DUPLSITE can not be used. (see remarks COLLDESCR) 

33 ACCEURL Field specific for EURISCO, providing a link to additional information about the 
accession maintained elsewhere. Should contain a valid URL pointing to details about the 
accession either in the holding genebank or from another source. 
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PRÍLOHA  8 
 
 
 

SCHÉMA ČINNOSTI V GÉNOVEJ BANKE SR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLA 
PASPORTNÝCH DÁT 

REGISTRÁCIA DBF 
DO DATABÁZY 
PRÍRASTKOV 

KLÍČENIE SKLAD 

VSTUP  DÁT 

TLAČ  FORMULÁROV 
A LABELOV 

AKTÍVNA  
KOLEKCIA (AK ) 

ZÁKLADNÁ 
KOLEKCIA (ZK) 

BEZPEČNOSTNÁ 
KOLEKCIA (BK) 
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PRÍLOHA   9 
VZOR 

P R O T O K O L  

o odovzdaní vzoriek semien genetických zdrojov do Génovej banky SR 

Rok odovzdania: 2004 Rok zberu: 2003 

Odovzdávajúce pracovisko:  VÚRV Piešťany 

Plodina:  H31 -Paprika (CapsicumL.) 

Počet vzoriek:  8 

Spôsob zberu: ručný (R)1 

mechanizovaný (M)2 

kombajnový (K) Manipulácia so semenom pred 

odovzdaním (chladenie, sušenie): 

prirodzené 

vysušenie Distribúcia vzoriek:  1 - voľná 

2 - viazaná na povolenie riešiteľa 

3 - nepočíta sa s distribúciou 

Dátum: 2. 3. 2004 Dátum: 2. 3. 2004 

Odovzdal: Prijal: 

(riešiteľ)   (za GB) 

 

 

Klimatické podmienky 14 dní pred zberom až zber* 
obdobie: 
t °C:  
zrážky v mm: 

Vysvetlivky: 1 -je vylúčená možnosť prímesi vplyvom mechanizmov 
2 - kosačka + mláťačka 

* Klimatické podmienky pri zbere sú dôležitým faktorom pri uskladňovaní semien. Chladné a vlhké 
počasie pôsobí nepriaznivo na životnosť skladovaných semien. Nízke teploty pri zbere chránia 
dormanciu, čo má veľký vplyv na klíčivosť. Na uskladnenie do GB by nemali byť zberané ani 
rastliny z poľahnutých porastov. 
 



 120 

PRÍLOHA  10 
 

ZOZNAM   POUŽÍVANÝCH   KLASIFIKÁTOROV 
 
Decriptors for grapevine (Vitis.), (IPGRI) 
Descriptor for the European Phaseolus Database Characterization data 
Descriptor list Almond, (IBPGR, 1985) 
Descriptor list for Apple  Malus., (IBPGR, 1982) 
Descriptor list for Fragaria 
Descriptor list for plums and allied species, (IBPGR, 1984) 
Descriptor list for Pyrus , (IBPGR,1983)  
Descriptor list for Ribes 
Descriptor list for Walnuts     
Descriptor List genus Armeniaca , (IBPGR, 1985) 
Descriptors for Allium spp. (IPGRI, ECPGR, 2001) 
Descriptors for annual Medicago. IPGRI, Rome, 1991. 
Descriptors for Brassica and Raphanus. (IPBGR, 1990) 
Descriptors for Capsicum. (IPGRI, ECPGR, 1995) 
Descriptors for Faba Bean, (IPGRI, 1985) 
Descriptors for Chickpea. Rome, (993, IPGRI/ICRISAT/ICARDA) 
Descriptors for Lathyrus ssp. (IPGRI, 2000) 
Descriptors for Safflower., (IBPGR 1983) 
Descriptors for Tomato., (IPGRI, ECPGR, 1996) 
Descriptors for white clover (Trifolium repens L.) (IPGRI, 1992) 
Descriptors list genus  Allium ampeloprasum L., (UPOV) 
Descriptors list genus  Althea sp. 
Descriptors list genus  Apium graveolens L.- Apium, (WG ECP/GR) 
Descriptors list genus  Beta spp., (IPGRI, 1991) 
Descriptors list genus  Calendula sp. 
Descriptors list genus  Carum sp. 
Descriptors list genus  Citrullus lanatus,  (UPOV) 
Descriptors list genus  Dactylis L., (UPOV) 
Descriptors list genus  Ducus carota L., (IPGRI, 1998) 
Descriptors list genus  Ducus carota L., (UPOV) 
Descriptors list genus  Festuca pratensis Hudson.,  
Descriptors list genus  Guidelines Vicia sativa L., 1988,  (UPOV) 
Descriptors list genus  Lactuca sativa - L.  
Descriptors list genus  Lolium multiflorum Lam., (UPOV) 
Descriptors list genus  Melo sativus SARG., (UPOV) 
Descriptors list genus  Petroselinum crispum MILL., (UPOV) 
Descriptors list genus  Pisum sativum L., (UPOV) 
Descriptors list genus  Poa L., (UPOV)   
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Descriptors list genus  Raphanus L.,  (IPGRI) 
Descriptors list genus  Solanum melongela L.,  Solanum,  (CP/GR) 
Descriptors list genus  Solanum melongela L., (UPOV) 
Descriptors list genus  Spinacia oleracea 
Descriptors list genus Agrostis L., (UPOV) 
Descriptors list genus Allium ampeloprasum L., (IPGRI, 2001) 
Descriptors list genus Allium cepa - L., (IPGRI, 2001) 
Descriptors list genus Brassica oleracea var. botrytis L., (UPOV) 
Descriptors list genus Brassica oleracea var. gongylodes L. a var. italica PLENCK., (IPGRI, 
1990) 
Descriptors list genus Brassica,  (IPGRI, 1990) 
 Descriptors list genus Brassica, (UPOV) 
Descriptors list genus Cucumis sativus L.,  (Stuchlíková, 1990) 
Descriptors list genus Cucumis sativus L.,  (WG ECP/GR) 
Descriptors list genus Cucurbita L - Cucurbitaceae, (WG ECP/GR 2003) 
Descriptors list genus Cucurbita L., (UPOV) 
Descriptors list genus Faba bean (IPGRI, 1985) 
Descriptors list genus Festuca arundinaceae Schreb., (UPOV) 
Descriptors list genus Festuca rubra L., Festuca ovina L., (UPOV) 
Descriptors list genus Glycine Willd. Praha, VÚRV. 
Descriptors list genus Lavandula sp. 
Descriptors list genus Lolium perenne L.  (UPOV) 
Descriptors list genus Lolium x hybridum Hausskn.: Klasifikátor UPOV, smernica TG//4/4 
Descriptors list genus Lupinus. Rome, IPGRI. 
Descriptors list genus Lycopersicon esculentum MILL. ( IPGRI, 1996) 
Descriptors list genus Ocimum sp. 
Descriptors list genus Phleum L., (UPOV)   
Forage legume descriptors, Rome, IPGRI,  1984. 
Cherry Descriptors., (IBPGR, 1985) 
Klasifikátor genus Cicer ariethinum L. (EVIGEZ, 1998) 
Klasifikátor genus Lens MILL. Praha 1991.       
Klasifikátor genus Medicago L., Praha, 1985. 
Klasifikátor genus Phaseolus L. Praha 1991. 
Klasifikátor genus Pisum L., Praha 1986. 
Klasifikátor genus Trifolium, VÚRV Praha-Ruzyně, 1985. 
Lentil Descriptors (IPGRI, 1985) 
Lima Bean Descriptors (IPGRI, 1982) 
Peach Descriptors. (IBPGR, 1985) 
Phaseolus acutifolius Descriptors, Rome IPGRI, 1985. 
Phaseolus coccineus Descriptors, IPGRI. 
Phaseolus vulgaris Descriptors, IPGRI, 1982. 
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PRÍLOHA  11 
TRANSLITERAČNÁ TABUĽKA 

na prepis ruskej cyriliky do latinky systém GOST 1983 
  

ruská cyrilika latinka príklady v ruskej  
cyrilike 

príklady v latinke 

А а A a Абакан Abakan 
Бб B b Бабушкин Babuškin 
В в V v Вавилово Vavilovo 
Г г G g Гагарин Gagarin 
Д д D d Дудинка Dudinka 
Е е E e Елисеевка Eliseevka 
Ë ë Ë ë Ëлкино Ëlkino 

    Псëл Psël 
Ж ж Ž ž Жижица Žižica 
З з Z z Звëздный Zvëzdnyj 
И и I i Идрица Idrica 
Й й J j Йошкар-Ола Joškar-Ola 
К к K k Кокуй Kokuj 
Л л L l Ляскеля  Ljaskelja 
М м M m Мама Mama 
Н н N n Ногинск Noginsk 
О о O o Омолон Omolon 
П п P p Попова Popova 
Р р R r Ребриха Rebriha 
С с S s Сасово Sasovo 
Т т T t Татта Tatta 
У у U u Ужур Užur 
Ф ф F f Фофаново Fofanovo 
Х х H h Хохлома Hohloma 
Ц ц C c Цаца Caca 
Ч ч Č č Чучково Čučkovo 
Ш ш Š š Шешма Šešma 
Щ щ Šč šč Щигры Ščigry 
Ъ ъ ”  Подъячево Pod” jačevo 
Ы ы Y y Ыгыатта Ygyatta 
Ь ь ’  Параньга Paran’ ga 
Э э È è  Эльтон È l’ ton 
Ю ю Ju ju Юрюзань Jurjuzan’  
Я я Ja ja Ягылъях Jagyl” jah 
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1.  Používanie malých a veľkých písmen v geografických názvoch prepísaných do latinky 
zodpovedá štandardizovanému písaniu názvov v ruskom jazyku.  

Карское море - Karskoe more  
Красная Горка - Krasnaja Gorka  
Ростов-на-Дону - Rostov-na-Donu  

2.  Druhové označenia, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po zložke vlastného mena v 
úplnej alebo skrátenej podobe, sa prepisujú do latinky v súlade s ich použitím v ruštine.  

Белое море - Beloe more  
море Лаптевых - more Laptevyh  
Багрузинский хребет - Barguzinskij hrebet  
хр. Менделева - hr. Mendeleeva  
м. Челюскин - m. Čeljuskin  
о-ва  Долгие - o-va Dolgie  
бол. Чистый Мох - bol. Čistyj Moh  

3.  Zložené názvy, ktoré sa v ruštine píšu ako jedno slovo, so spojovníkom alebo oddelene, si 
pri prepise do latinky zachovávajú svoj spôsob písania; sú teda jednoslovné, so 
spojovníkom alebo viacslovné.  

Новомоскоск - Novomoskovsk  
Верхнеуральск - Verhneural’ sk  
Усть-Ордынск - Ust’-Ordynsk  
Орехово-Зуево - Orehovo-Zuevo  
Струги Красные - Strugi-Krasnye  
Камень-на-Оби - Kamen’ -na-Obi  
Белая Калитва - Belaja Kalitva  

4.  Názvy prepísané do latinky sa abecedne zaraďujú podľa tohto poradia: a, b, c, č, d, e, ë, è, 
f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, ž. Pri abecednom radení latinkových písmen 
doplnených symbolom ’ , ktorý označuje ruský znak ь a symbolom ” , ktorý označuje 
ruský znak ъ , sa tieto symboly neberú do úvahy.  
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PRÍLOHA  12 
TRANSLITERAČNÁ TABUĽKA 

na prepis bulharskej cyriliky do latinky systém transliterácie a transkripcie (Sofia, 1972) 
  

bulharská cyrilika latinka Príklady v bulharskej cyrilike príklady v latinke 

А а A a Αнтоново Antonovo 
Б б B b Бобошево Boboševo 
В в V v Варна Varna 
Г г G g Габрово Gabrovo 
Д д D d Долни Дъбник Dolni Dăbnik 
Е е E e Елхово Elhovo 
Ж ж Ž ž Кърджали Kărdžali 
З з Z z Златоград Zlatograd 
И и I i Ивайловград Ivajlovgrad 
Й й J j Стамболийски Stambolijski 
К к K k Карлово Karlovo 
Л л L l Лясковец Ljaskovec 
М м M m Мелник Melnik 
Н н N n Николаево Nikolaevo 
О о O o Обзор Obzor 
П п P p Попово Popovo 
Р р R r Радомир Radomir 
С с S s Сандански Sandanski 
Т т T t Тръстеник Trăstenik 
У у U u Угърчин Ugărčin 
Ф ф F f Калофер Kalofer 
Х х H h Хасково Haskovo 
Ц ц C c Царево Carevo 
Ч ч Č č Чипровци Čiprovci 
Ш ш Š š Шивачево Šivačevo 
Щ щ Št št Търговище Tărgovište 
Ъ ъ Ă ă Върбица Vărbica 
Ь ь J j – – 
Ю ю Ju ju Кюстендил Kjustendil 
Я я Ja ja Ябланица Jablanica 
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PRÍLOHA  13 
 
PREHĽAD  GENETICKÝCH  ZDROJOV  RASTLÍN  NÁRODNÉHO  PROGRAMU K  31.12.2005 
 

PLODINY POČET 
GENOTYPOV % 

Obilniny 8 078 28,8 
Ovocné druhy 4 320 15,4 
Strukoviny 5 314 18,9 
Vinič 1 776 6,3 
Trávy 1 991 7,1 
Kukurica 1 705 6,1 
Okopaniny 1 127 4,0 
Krmoviny 1 381 4,9 
Kvetiny a okrasné druhy 199 0,7 
Priemyselné  822 2,9 
Zelenina liečivé rastliny a koreniny 848 3,0 
Olejniny 492 1,8 

SPOLU 28 053 100,0 
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PRÍLOHA   14 
KÓDY  KRAJÍN 

 
 

Krajina Kód 

Afganistan AFG 
Albania (Republic of) ALB 
Algeria (People's Democratic Republic of) ALG 
Andorra (Principality of) AND 
Angola (Republic of) AGL 
Antigua and Barbuda ATG 
Argentine Republic ARG 
Armenia (Republic of) ARM 
Australia AUS 
Austria AUT 
Azerbaijani Republic AZE 
Bahamas (Commonwealth of the) BAH 
Bahrain (Kingdom of) BHR 
Bangladesh (People's Republic of) BGD 
Barbados BRB 
Belarus (Republic of) BLR 
Belgium BEL 
Belize BLZ 
Benin (Republic of) BEN 
Bhutan (Kingdom of) BTN 
Bolivia (Republic of) BOL 
Bosnia and Herzegovina BIH 
Botswana (Republic of) BOT 
Brazil (Federative Republic of) BRA 
Brunei Darussalam BRU 
Bulgaria (Republic of) BUL 
Burkina Faso BFA 
Burundi (Republic of) BDI 
Cambodia (Kingdom of) CBG 
Cameroon (Republic of) CME 
Canada CAN 
Cape Verde (Republic of) CPV 
Central African Republic CAF 
Chad (Republic of) TCD 
Chile CHL 
China (People's Republic of) CHN 
Colombia (Republic of) CLM 
Comoros (Union of the) COM 
Congo (Republic of the) COG 
Costa Rica CTR 
Côte d'Ivoire (Republic of) CTI 
Croatia (Republic of) HRV 
Cuba CUB 
Cyprus (Republic of) CYP 
Czech Republic CZE 
Democratic People's Republic of Korea KRE 

Krajina Kód 

Democratic Republic of the Congo COD 
Denmark DNK 
Djibouti (Republic of) DJI 
Dominica (Commonwealth of) DMA 
Dominican Republic DOM 
Ecuador EQA 
Egypt (Arab Republic of) EGY 
El Salvador (Republic of) SLV 
Equatorial Guinea (Republic of) GNE 
Eritrea ERI 
Estonia (Republic of) EST 
Ethiopia (Federal Democratic Republic of) ETH 
Fiji (Republic of) FJI 
Finland FIN 
France FRA 
Gabonese Republic GAB 
Gambia (Republic of the) GMB 
Georgia GEO 
Germany (Federal Republic of) DEU 
Ghana GHA 
Greece GRC 
Grenada GRD 
Guatemala (Republic of) GTM 
Guinea (Republic of) GUI 
Guinea-Bissau (Republic of) GNB 
Guyana GUY 
Haiti (Republic of) HTI 
Honduras (Republic of) HND 
Hungary (Republic of) HNG 
Iceland ISL 
India (Republic of) IND 
Indonesia (Republic of) INS 
Iran (Islamic Republic of) IRN 
Iraq (Republic of) IRQ 
Ireland IRL 
Israel (State of) ISR 
Italy ITA 
Jamaica JMC 
Japan JPN 
Jordan (Hashemite Kingdom of) JOR 
Kazakhstan (Republic of) KAZ 
Kenya (Republic of) KEN 
Kiribati (Republic of) KIR 
Korea (Republic of) KOR 
Kuwait (State of) KWT 
Kyrgyz Republic KGZ 
Lao People's Democratic Republic LAO 



 127 

KRAJINA KÓD 

Latvia (Republic of) LVA 
Lebanon LBN 

Lesotho (Kingdom of) LSO 
Liberia (Republic of) LBR 
Liechtenstein (Principality of) LIE 
Lithuania (Republic of) LTU 
Luxembourg LUX 
Madagascar (Republic of) MDG 
Malawi MWI 
Malaysia MLA 
Maldives (Republic of) MLD 
Mali (Republic of) MLI 
Malta MLT 
Marshall Islands (Republic of the) MHL 
Mauritania (Islamic Republic of) MTN 
Mauritius (Republic of) MAU 
Mexico MEX 
Micronesia (Federated States of) FSM 
Moldova (Republic of) MDA 
Monaco (Principality of) MCO 
Mongolia MNG 
Morocco (Kingdom of) MRC 
Mozambique (Republic of) MOZ 
Myanmar (Union of) BRM 
Namibia (Republic of) NMB 
Nauru (Republic of) NRU 
Nepal NPL 
Netherlands (Kingdom of the) HOL 
New Zealand NZL 
Nicaragua NCG 
Niger (Republic of the) NGR 
Nigeria (Federal Republic of) NIG 
Norway NOR 
Oman (Sultanate of) OMA 
Pakistan (Islamic Republic of) PAK 
Panama (Republic of) PNR 
Papua New Guinea PNG 
Paraguay (Republic of) PRG 
Peru PRU 
Philippines (Republic of the) PHL 
Poland (Republic of) POL 
Portugal POR 
Qatar (State of) QAT 
Romania ROU 
Russian Federation RUS 
Rwanda (Republic of) RRW 
Saint Lucia LCA 
Saint Vincent and the Grenadines VCT 
Samoa (Independent State of) SMO 
San Marino (Republic of) SMR 

KRAJINA KÓD 

Sao Tome and Principe (Democratic 
Republic of) STP 
Saudi Arabia (Kingdom of) ARS 
Senegal (Republic of) SEN 
Serbia and Montenegro SCG 

Seychelles (Republic of) SEY 
Sierra Leone SRL 
Singapore (Republic of) SNG 
Slovak Republic SVK 
Slovenia (Republic of) SVN 
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya LBY 
Solomon Islands SLM 
Somali Democratic Republic SOM 
South Africa (Republic of) AFS 
Spain ESP 
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic 
of) CLN 
Sudan (Republic of the) SDN 
Suriname (Republic of) SUR 
Swaziland (Kingdom of) SWZ 
Sweden SWE 
Switzerland (Confederation of) SUI 
Syrian Arab Republic SYR 
Tajikistan (Republic of) TJK 
Tanzania (United Republic of) TZA 
Thailand THA 
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia MKD 
Togolese Republic TGO 
Tonga (Kingdom of) TON 
Trinidad and Tobago TRD 
Tunisia TUN 
Turkey TUR 
Turkmenistan TKM 
Tuvalu TUV 
Uganda (Republic of) UGA 
Ukraine UKR 
United Arab Emirates UAE 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland GBR 
United States of America USA 
Uruguay (Eastern Republic of) URG 
Uzbekistan (Republic of) UZB 
Vanuatu (Republic of) VUT 
Vatican City State CVA 
Venezuela (Bolivarian Republic of) VEN 
Viet Nam (Socialist Republic of) VTN 
Yemen (Republic of) YEM 
Zambia (Republic of) ZMB 
Zimbabwe (Republic of) ZWE 
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PRÍLOHA   15 
KÓDY PLODÍN 

 
A  Aromatické a liečivé rastliny - Aromatic and medicinal plants 
A01 rebríček obyčajný Achillea millefolium L. 
A02 prilbica modrá Aconitum napellus L. 
A03 puškvorec Acorus L. 
A04 hlaváčik jarný Adonis vernalis L. 
A05 repík Agrimonia L. 
A06 chren Armoracia GAERTIN., MEYER 
A07 alchemilka Alchemilla L. 
A08 ibiš lekársky Althaea officinalis L. 
A09 parasca Ammi L. 
A10 ruman Anthemis L. 
A11 kôpor Anethum L. 
A12 archangelika Archangelica L. 
A13 lopúch Arctium L. 
A14 medvedica Arctostaphylos ADANS. 
A15 vlkovec Aristolochia L. 
A16 arnika Arnica L. 
A17 palina ArtemisiaL. 
A18 marinka Asperula L. 
A19 ľulkovec Atropa L. 
A20 borák Borago L. 
A21 nechtík lekársky Calendula officinalis L. 
A22 rasca Carum L. 
A23 zemežlč Centaurium HILL. 
A24 lastovičník Chelidonium L. 
A25 rozpuk Cicuta L. 
A26 nevädza poľná Cyanus segetum; Centaurea cyanus 
A27 benedikt lekársky Cnicus benedictus L. 
A28 jesienka obyčajná Colchicum autumnale L. 
A29 bolehlav Conium L. 
A30 konvalinka voňavá Convallaria majalis L. 
A31 koriander Coriandrum L. 
A32 chochlačka Corydalis s.l. 
A33 durman Datura L. 
A34 náprstník Digitalis L. 
A35 praslička Equisetum L. 
A36 turica ErigeronL. 
A37 očianka Euphrasia L. 
A38 túžobník Filipendula P.MILLER 
A39 fenikel obyčajný Foeniculum vulgare MILLER 
A40 zemedym Fumaria L. 
A41 jastrabina lekárska Galega officinalis L. 
A42 lipkavec Galium L. 
A43 horec Gentiana L. 
A44 sladkovka Glycyrrhiza L. 
A45 čemerica čierna Helleborus niger L. 
A46 pečeňovník Hepatica MILLER 
A47 prietržník Herniaria L. 
A49 blen Hyoscyamus L. 
A50 ľubovník Hypericum L. 
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A51 yzop Hyssopus L. 
A52 oman Inula L. 
A53 kosatec Iris L. 
A54 hluchavka Lamium L. 
A55 levanduľa úzkolistá Lavandula augustifolia MILLER, Lavandula officinalis 
A57 ligurček Levisticum HILL 
A58 pyštek Linaria MILLER 
A59 majorán Majorana MILLER 
A60 slez Malva L. 
A61 jablčník Marrubium L. 
A62 rumanček kamilkový Matricaria recutita L., Matricaria chamomilla L. 
A63 medovka Melissa L. 
A64 mäta Mentha L. 
A65 vachta Menyanthes L. 
A66 černuška Nigella L. 
A67 leknica Nuphar SMITH 
A68 bazalka Ocimum L. 
A69 pamajorán Origanum L. 
A70 deväťsil Petasites MILL. 
A71 senovka grécka Trigonella foenum-graecum L. 
A72 bedrovník Pimpinella L. 
A73 skorocel PlantagoL. 
A74 hadovník Bistorta (L.) ADANS. 
A76 nátržník Potentilla L. 
A77 pľúcnik Pulmonaria L. 
A78 rozmarín Rosmarinus L. 
A79 ruta Ruta L. 
A80 šalvia Salvia L. 
A81 mydlica Saponaria L. 
A82 saturejka Satureja  L. 
A83 rozchodník Sedum L. 
A84 pestrec Silybum ADANS. 
A85 ľuľok sladkohorký Solanum dulcamara L. 
A86 zlatobyľ Solidago L. 
A87 čistec Stachys L. 
A88 kostihoj Symphytum  L. 
A89 vratič obyčajný Tanacetum vulgare L. 
A90 dúška Thymus L. 
A91 podbeľ Tussilago L. 
A92 valeriána Valeriana L. 
A93 divozel Verbascum L. 
A94 smohla Anchusa L. 
A95 trebuľka Anthriscus PERS. 
A97 leopardovka Bellamcada ADANS. 
AA1 sedmokráska obyčajná Bellis perennis L. 
AA2 betonika Betonica 
AA3 posed Bryonia L. 
AA4 vres Calluna SALISB. 
AA5 kapsička Capsella MEDIC. 
AA6 krasovlas Carlina L. 
AA7  Chamaenerion RAFIN. 
AA8 ostrôžka Consolida (DC.) S.F. GRAY 
AA9 pupenec Convolvulus L. 
AB1 psí jazyk lekársky Cynoglossum officinale L. 
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AB2 rosička Drosera L. 
AB3 vŕbkovka Epilobium L. 
AB4 kotúč Eryngium L. 
AB5 konopnica Galeopsis L. 
AB6 pakost Geranium L. 
AB7 kuklík Geum L. 
AB8 zádušník Glechoma L. 
AB9 slamiha - iné Helichrysum MILL. (other spp.) 
AC1 všeliek Imperatoria L. 
AC2 srdcovník Leonurus L. 
AC3 margaréta Leucanthemum MILLER 
AC4 kamienka Lithospermum L. 
AC5 lobelka Lobelia L. 
AC6 karbinec Lycopus L. 
AC7 vrbica Lythrum L. 
AC8 potočnica Nasturtium R. BROWN 
AC9 kocúrnik Nepeta L. 
AD1 oleander Nerium L. 
AD2 tučnica Pinguicula L. 
AD3 hruštička Pyrola L. 
AD4 vojnovka Polemonium L. 
AD5 prvosienka Primula L. 
AD6 rozchodnica Rhodiola L. 
AD7 marena Rubia L. 
AD8 krvavec Sanguisorba L. 
AD9 žindava Sanicula L. 
AE1 šišiak Scutellaria L. 
AE2 starček Senecio L. 
AE3 púpava Taraxacum WEBER 
AE4 kýchavica Veratrum L. 
AE5 železník Verbena L. 
AE6 veronika lekárska Veronica officinalis L. 
AE7 zimozeleň Vinca L. 
AE9 ostrík Ostericum HOOFFM. 
AF1 líčidlo Phytolacca L. 
AZ9 Iné aromatické a liečivé rastliny + 

buriny 
 

B  Repa - Beta  
B01 cukrová repa Beta vulgaris L. var. altissima 
B02 kŕmna repa Beta vulgaris L. var. rapacea 
B03 cvikla Beta vulgaris L. var. vulgaris 
B04 mangold Beta vulgaris L. var. cicla 
B05 repa - divé formy Beta L. (wild spp.) 
C  Obilniny - Cereals  
C01 pšenica ozimná Triticum L. (winter) 
C02 pšenica jarná Triticum L. (spring) 
C03 raž ozimná Secale L. (winter) 
C04 raž jarná Secale L. (spring) 
C05 jačmeň ozimný Hordeum L. (winter) 
C06 jačmeň jarný Hordeum L. (spring) 
C07 ovos Avena L. 
C09 tritikale ozimné xTriticale MUENTZ. (winter) 
C10 tritikale jarné xTriticale MUENTZ. (spring) 
C11  Triticum L. (winter, work. col.) 
C12  Triticum L. (spring, work. col.) 



 131 

C19  xTriticale MUENTZ. (winter, work. col.) 
C20  xTriticale MUENTZ. (spring, work. col.) 
C21 mnohoštet Aegilops L. 
C22 jačmienka Hordelymus JESSEN 
C23 huňačka Dasypyrum (COSS. eta DURIEN) 
C24  Haynaldotricum hungaricum HYL. 
C25 jačmenica Leymus HOCHST. 
C26  Psathyrostachys NEVSKI 
C27  Pascopyrum LOEVE 
C28 žitniak Agropyron GAERTN. 
C29 pýrovník Elymus L. 
C30 pýr Elytrigia DESV. 
C31  Pseudoroegneria (NEVSKI) LOE. 
C32  Thinopyrum LOEVE 
C33  Taeniatherum NEVSKI 
C34 pýrovec Eremopyrum (LEDEB.) J. et SP. 
C35  Critesion RAFIN. 
C36  Australopyrum LOEVE 
C37  Heteranthelium HOCHST. 
C38  Henrardia C.E. HUBB. 
C40 plevovka Monerma BEAUV. 
C41 chvostovník Parapholis C.E. HUBBARD 
C50  xElytricum 
C51  xAegilotricum 
C52  Tritordeum 
D  Kvety - Flowers  
D01 cesnak Allium L. 
D02 papuľka Antirrhinum L. 
D03 begónia Begonia  
D04 nechtík lekársky Calendula officinalis L. (cvs.) 
D05 astrovka Callistephus CASS. 
D06 kana Canna L. 
D07 chryzantémovka Chrysanthemum L. (cvs.) 
D08 šafran Crocus L. 
D09 cyklámen Cyclamen L. 
D10 georgína Dahlia CAV. 
D11 ostrôžka poľná Consolida regalis S.F. GRAY 
D12 klinček Dianthus L. 
D13 frízia Freesia ECKL. ex KLATT 
D14 kokarda Gaillardia FOUG. 
D15 gerbera Gerbera L. 
D16 mečík Gladiolus L. 
D17 slamiha Helichrysum MILL. 
D18 hyacint Hyacintus L. 
D19 hrachor voňavý Lathyrus odoratus L. 
D20 ľalia Lilium L. 
D21 limonka Limonium MILL. 
D22 fiala Matthiola R.BR. 
D24 narcis Narcissus L. 
D25 muškát Pelargonium L'HÉR. 
D26 petúnka Petunia JUSS. 
D27 flox Phlox L. 
D28 prvosienka Primula L. (cvs.) 
D29 rododendron Rhododendron L. (greenhause) 
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D30 rudbekia Rudbeckia L. 
D31 senpólia fialková Saintpaulia ionantha H. WEN. 
D32 šalvia Salvia L. (cvs.) 
D33 starček Senecio L. (cvs.) 
D34 siningia Sinningia NEES 
D35 aksamietnica Tagetes L. 
D36 kapucínka Tropaeolum L. 
D37 tulipán Tulipa L. 
D38 železník hybridný Verbena x hybrida VOSS 
D39 fialka Viola x wittrockiana GAMS 
D40 cínia Zinnia L. 
D41 rebríček Achillea L. (cvs.) 
D42 tanierovka  Achimenes LINDL. 
D43 prilbica Aconitum L. (cvs.) 
D44 hlaváčik Adonis L. (cvs.) 
D45 agerát Ageratum MILL. 
D46 topoľovka ružová Alcea rosea L. (fl.pl.) 
D47 alstroméria Alstromeria L. 
D48 tarica Alyssum L. 
D50 amberboa mošusová Amberboa moschata (L.) DC. 
D51 piesočník krídlatý Ammobium alatum R.BR. 
D52 plesňulka perlovitá Anaphalis margaritacea (L.) 
D53 veternica Anemone L. 
D55 antúrium malé  Anthurium x hortulanum BIR. 
D56 orlíček Aquilegia L. 
D57 arábka kaukazská Arabis causacica WILLD. 
D58 aralka Aralia L. 
D59  Argyranthemum frutescenes L. 
D60 trávnička Armeria WILLD. 
D61 asparágus Asparagus densiflorus JES. 
D62 asfodelka žltá Asphodeline lutea RCHB. 
D63 astra alpínska Aster alpinus L. 
D64  Asteriscus maritimus (L.) 
D65 astilba Arendsova Astilbe x arendsiiARENDS 
D66 jarmanka väčšia Astrantia major L. 
D68 tarička Aubrietia ADANS. 
D69 sedmokráska obyčajná Bellis perennis L. (cvs.) 
D70 dvojzub trojdielny Bidens tripartita L. 
D71 bovardia Bouvardia SCHULT. et S 
D72 krátkochĺpok iberkolistý Brachycome iberidifolia BENTH. 
D73  Browallia speciosa HOOK. 
D74 prerastlík Bupleurum L. 
D75 papučka hybridná Calceolaria xherbeohybrida VOSS 
D76 zvonček Campanula L. 
D78 bodliak tŕnitý Carduus acanthoides L. 
D79 požlt farbiarsky Carthamus tinctorius L. 
D80 katarant ružový Catarantus roseus (L.) G.DON 
D81 plamenník striebristý Celosia argentea L.f. crist 
D82  Centaurea L. (cvs.) 
D83 centrant červený Centranthus ruber (L.) DC. 
D84 rožec Cerastium L. 
D85 lampášik Ceropegia R.BR. 
D86 cheirant voňavý Cheiranthus cheiri L. 
D87 modravka žiarivá Chionodoxa luciliae BOISS. 
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D88 pichliač Cirsium MILL. 
D89 klarkia Clarkia PURSH 
D90 kleoma Cleome L. 
D91 klerodendron lesklý Clerodendrum splendens G.D 
D92 klívia červená Clivia miniata (LINDL.) BOS 
D93 kobéa šplhavá Cobaea scandens CAV. 
D94 jesienka Colchicum L. 
D95 koleus Blumeho Coleus blumei BENTH. 
D96 kolumnea Columnea arguta C.V. MORTON 
D97 konvalinka voňavá Convallaria majalis L. 
D98 pupenec trojfarbný Convolvulus tricolor L. 
D99 kordylínka Cordyline fruticossa (L.) 
DA1 kráska Coreopsis L. 
DA2 krasuľka Cosmos CAV. 
DA3  Craspedia globosa BENTH. 
DA4 montbrécia zlatá Crocosmia aurea PLANCH. 
DA5 kufea cigaretová Cuphea ignea A.DC 
DA6 artičoka kardová Cynara cardunculus L. 
DA7 psí jazyk - iné Cynoglossum L. (other spp.) 
DA8 durman - iné Datura L. (other spp.) 
DA9 stračonôžka Delphinium L. 
DB1 chryzantéma veľkokvetá Dendranthema grandiflora TZ. 
DB2  Diascia barberae HOOK. 
DB3 srdcovka nádherná Dicentra spectabilis (L.) 
DB4  Didiscus caeruelus (GRAHAM) DC. 
DB5 difenbachia Diffenbachia picta (LOOD.) 
DB6 náprstník červený Digitalis purpurea L. 
DB7 dvojtvárnik vykrojený  Dimorphoteca sinuata DC.  
DB8 lablab obyčajný Dolichos lablab L. 
DB9 kamzičník východný Doronicum orientale HOFFM. 
DC1 poludňovkovec sedmokráskovitý  Dorotheanthus bellidiformis (BURM.f.) N. 
DC2 dracéna voňavá Dracena fragrans (L.) 
DC3  Dyssodia tenuiloba (DC.) ROBINS 
DC4 ježibaba Echinops L. 
DC5 turica Erigeron speciosus (LIN.) 
DC6  Eriophyllum lanatum (PURSH) 
DC7 kotúč alpínsky Eryngium alpinum L. (cvs.) 
DC8 horčičník cheirantovitý Erysimum cheiranthoides L. 
DC9 slncovka kalifornská Eschscholtzia californica CHAM. 
DD1 eukalyptus Eucalyptus alba REINW. ex BL 
DD2  Euphorbia marginata PURSH. 
DD3  Eustoma grandiflorum  (RAF.) 
DD4  Exacum affine BALF. f. pl. 
DD5  Felicia amelloides (L.) VOSS 
DD6 figovník (fikus) Ficus L. 
DD7 korunkovka Fritillaria L. 
DD8 fuksia čílska Fuchsia magellanica LAM. 
DD9  Gamolepis chrysanthemoides  
DE1 gazánia lesklá Gazania rigens (L.) GAERNT. 
DE2 horec Gentiana L. 
DE3 pakost Geranium L. 
DE4 gesnéria   Gesneria libanensis LINDL. 
DE5 kuklík Geum L. 
DE6 godécia veľkokvetá Godetia grandiflora LINDL. 
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DE7 gomfréna haagska Gomphrena haageana KLOTZ. 
DE8 goniolimon tatarský Geniolimon tataricum BOISS 
DE9 gypsomilka Gypsophila M. BIEB 
DF2 helénium Helenium L. 
DF3 devätorník Helianthemum L. 
DF4 slnečnica ročná (hybr.) Helianthus annuus L. (hybr.) 
DF5 slnečníčka drsná  Heliopsis helianthoides var. scabra DUN 
DF6 skrutec Heliotropium arborescens L. 
DF7 slamihovka  Helipterum DC. 
DF8 čemerica Helleborus L. 
DF9 ľaliovka Hemerocallis nana W.W.SM. 
DG1  Heterocentron HOOK. et ARN. 
DG2 heuchera sanguinea Heuchera sanguinea ENGLM. 
DG4 zornica Hippeastrum elegans (SPRENG) 
DG6 ľubovník Hypericum L. (cvs.) 
DG7  Hypoestes phyllostachya BAK 
DG8 iberka Iberis L. 
DG9 netýkavka Impatiens L. fl.pl. 
DH1 oman Inula L. 
DH2 povojník Ipomoea tricolor CAV. 
DH3 kosatec Iris L. 
DH4 pávinec Jasione L. 
DH5 kalanchoa  Kalanchoe ADANS. 
DH6 fakľovka aloovitá Kniphofia uvaria (L.) HOOK 
DH7 kochia metlovitá Kochia scopharia (L.) SCH. 
DH8 lantana menlivá Lantana camara L. 
DI2 levízia kalifornská Lewisa cotyledon PURSCH (hybr.) 
DI3 liatra klasnatá Liatris spicata (L.) WILLD. 
DI4 pyštek Linaria maroccana HOOK 
DI5 ľan veľkokvetý Linum grandiflorum DESF. 
DI6 lobelka Lobelia L. 
DI7 lobulária prímorská  Lobularia maritima (L.) DESV 
DI8  Lonas annua (L.) VINES et D. 
DJ1 lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus LINDL. 
DJ2 čerkáč Lysimachia L. 
DJ3 slezovka trojzárezová Malope trifida CAV. 
DJ5 rumanček Matricaria L. 
DJ6  Melampodium paludosum H.B.K. 
DJ7 čarodejka Mimulus luteus L. 
DJ8 nocovka jalapovitá Mirabilis jalapa L. 
DJ9  Molucella leavis L. 
DK1 monarda dvojmocná Monarda didyma L. 
DK2 monstera skvelá Monstera deliciosa LIEBM. 
DK3 modrica širokolistá Muscari botryoides MILL. 
DK4 nezábudka lesná Myosotis sylvatica ERHR. 
DK5  Naegelia amabilis REGEL 
DK6 nemezia Nemesia BENTH. 
DK7 nerina Nerine undulata (L.) 
DK8 tabak - iné Nicotiana L. (other spp.) 
DK9  Nierembergia hippomatica M. 
DL1 černuška damascénska Nigella damascena L. 
DL2 nolana končistolistá Nolana acuminata MIERS 
DL3 bazalka pravá Ocimum basilicum L. 
DL4 pupalka Oenothera L. 
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DL5 bledavka ihlanovitá Ornithogalum brevistylum L. 
DL6  Osteospermum ecklonis DC. 
DL7 kyslička obyčajná Oxalis acetosella L. 
DL8 pivonka Paeonia L. 
DL9 mak Papaver L. 
DM1 penstemon Penstemon SCHMIDEL 
DM2  Pentas lanceolata (FORSSK.) 
DM3 pieprovec Peperomia scandens RUIZ 
DM4 perila krovitá Perilla frutescens (L.) 
DM5 facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia BEN. 
DM6 povojník purpurový Pharbitis purpurea (ROTH) 
DM8 filodendron Philodendron scandens KOCH 
DM9 fizostégia virgínska  Physostegia virginiana  (L.) 
DN1 balónovník veľkokvetý Platycodon grandiflorus (JA.) 
DN2 plektrant koleusový Plectranthus coleoides BEN. 
DN3 stavikrv Polygonum capitatum BUCH. 
DN4 portulaka veľkokvetá Portulaca grandiflora HOOK. 
DN5  Psylliostachys suworowii R. 
DN6 iskerník prudký Ranunculus acris L. 
DN7 rezeda žltá Reseda lutea L. 
DN8 ricín obyčajný Ricinus communis L. 
DN9 jazylka zohnutá Salpiglossis sinuata LOPEZ 
DP1 sanvitália poliehavá Sanvitalia procumens LAM. 
DP2 lomikameň Saxifraga x arendsii ENGL. 
DP3 hlaváč Scabiosa L. 
DP4  Scaevola saligna G.FORST. 
DP5 schizant hybridný Schizanthus x wisetonensis 
DP6 scila príjemná Scilla amoena L. 
DP7 rozchodník pochybný Sedum spurium M.BIEB. 
DP8 skalnica Sempervivum altum TURILL 
DP9 silenka Silene L. 
DQ1 ľuľok Solanum rantonnetii CARR. 
DQ2 zlatobyľ Solidago arguta AIT. 
DQ3 streptokarp hybridný Streptocarpus x hybridus VOSS 
DQ4   Surfinia 
DQ5  Sutera diffusa 
DQ6 vratič Tanacetum parthenium (L.) 
DQ7 žluška orlíčkolistá Thalictrum aquilegiifolium L. 
DQ8  Tithonia rotundifolia MILL. 
DQ9  Torenia fournieri LINDEN. 
DR1 trachélium belasé Trachelium coeruleum L. 
DR2 tradeskancia  Tradescantia zebrina BOSSE 
DR3 žltohlav obyčajný Trollius altissimus CRANTZ 
DR4 urzínia kôprovitá Ursinia anethoides (DC.) 
DR5 kraviarka ihlanovitá Vaccaria hispanica (MILL.) 
DR6 venídium Venidium fastuosum (JACQ.) 
DR7 divozel Verbascum bombyciferum BOIS 
DR8 veronika Veronica L. (cvs.) 
DR9  Wedelia trilobata (L.) HIT. 
DS1  Xanthisma texanum  DC. 
DS2 suchokvet ročný Xeranthemum annuum L. 
DS3 kornútovka africká Zantedeschia aethiopica L. 
DZ9 iné kvety Other flowers 
E  Rododendron, Ruža - Rhododendron, Rosa 
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E01 rododendron Rhododendron L. 
E02 ruža - okrasná Rosa L. (ornamental) 
F  Ovocné stromy - Fruit wooddy plants 
F01 jabloň domáca Malus domestica BORKH. 
F02 jabloň - iné Malus P. MILLER (other spp.) 
F07 hruška obyčajná (europ.) Pyrus communis L. (Europ. cult.) 
F08 hruška (azijské) Pyrus L. (Asiatic cultiv.) 
F09 hruška - divé Pyrus L. (wild spp.) 
F13 dula Cydonia MILL. 
F15 jarabina vtáčia Sorbus aucuparia L. 
F16 arónia čiernoplodá Aronia melanocarpa (MICHX.) 
F17 jarabina - iné Sorbus L. (other spp.) 
F18 slivka domáca Prunus domestica L. 
F19 slivka  Prunus L. 
F20 slivka čerešňoplodá-myrobalán Prunus cerasifera EHRH. 
F21 slivka - iné Prunus L. (other spp.) 
F24 marhuľa obyčajná (europ.) Armeniaca vulgaris LAMK. (European cvs.) 
F25 marhuľa - hybr. Armeniaca SCOPOLI (interspec. hybr. cvs.) 
F26 marhuľa - iné Armeniaca SCOPOLI (other spp.) 
F28 broskyňa obyčajná Persica vulgaris MILL. 
F29 broskyňa  Persica davidiana CARRIERE 
F30 broskyňa Persica P. MILLER 
F32 mandľa obyčajná Amygdalus communis L. 
F33 mandľa - iné Amygdalus L. (other spp.) 
F35 čerešňa vtáčia Cerasus avium (L.) MOENCH 
F37 čerešňa višňová Cerasus vulgaris MILL. 
F38 čerešňa - iné Cerasus MILL. (other spp.) 
F40 ostružina malinová Rubus idaeus L. 
F41 ostružina - iné Rubus L. (other rapsberr, hydr.) 
F43 černica - divé Rubus fruticosus L. (cvs. and wild) 
F44 černica (hybridy) Rubus fruticosus L. (hybrids) 
F46 jahoda ananásová Fragaria x ananassa DUCH. 
F47 jahoda  Fragaria L. 
F50 mišpuľa obyčajná Mespilus germanica L. 
F51 orech kráľovský Juglans regia L. 
F52 orech - iné Juglans L. (other spp.) 
F54 lieska obyčajná Corylus avellana L. 
F55 lieska - iné Corylus L. (other spp.) 
F56 baza Sambucus L. 
F57 drieň obyčajný Cornus mas L. 
F58  rakytník rešetliakovitý Hippophae rhamnoides L. 
F59 ríbezľa (červená a biela) Ribes L. (rubrum and white) 
F60 ríbezľa čierna Ribes nigrum L. 
F61 ríbezľa - divé Ribes L. (wild) 
F63 egreš obyčajný Grossularia uva-crispa L. 
F64 egreš obyčajný Grossularia P. MILLER 
F65  xNigrolaria 
F67 brusnica čučoriedková Vaccinium myrtillus L. 
F68 brusnica (americké) Vaccinium L. (Amer. cvs.) 
F69 brusnica - iné Vaccinium L. (other spp.) 
F71 brusnica obyčajná Vaccinium vitis-idaea L. 
F72 kľukva Oxycoccus HILL 
F74 aktinídia Actinidia LINDL. 
F76 citrónovník Citrus s.l. 
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F78 moruša Morus L. 
F79 gaštan jedlý Castanea sativaMILL. 
F80 zemolez Lonicera edulis TURCZ. 
F99 iné ovocné stromy Other fruit woody plants 
G  Trávy - Grasses  
G01 psinček - iné Agrostis L. (other spp.) 
G02 psinček psí Agrostis canina L. 
G03 psinček obrovský Agrostis gigantea ROTH 
G04 psinček poplazový Agrostis stolonifera L. 
G05 psinček obyčajný  Agrostis tenuis SIBTH. (Agrostis capillaris L.) 
G06 psiarka Alopecurus L. 
G07 ovsík obyčajný Arrhenatherum elatius (L.) K.B.PRESL 
G08 stoklas Bromus L. 
G09 hrebienka Cynosurus L. 
G10 reznačka Dactylis L. 
G11 metlica trsnatá Deschampsia cespitosa (L.) 
G12 kostrava trsťovnikovitá Festuca arundinacea SCHREB. 
G13 kostrava - iné Festuca L. (other spp.) 
G14 kostrava ovčia Festuca ovina L. 
G15 kostrava lúčna Festuca pratensis HUDS. 
G16 kostrava červená Festuca rubra L. 
G17 kostravec xFestulolium ASCHERS.et GR. 
G18 mätonoh hybridný Lolium x hybridum HAUSSKN. 
G19 mätonoh mnohokvetý Lolium multiflorum LAMK. 
G20 mätonoh trváci Lolium perenne L. 
G21 mätonoh - iné Lolium L. (other spp.) 
G22 chrastnica trsťovnikovitá Phalaroides arundinacea (L.) RAUSCHERT 
G23 timotejka - iné Phleum (L. (other spp.) 
G24 timotejka lúčna Phleum pratense L. 
G28 lipnica lúčna Poa pratensis L. 
G29 lipnica - iné Poa L. (other spp.) 
G30 trojštet Trisetum PERS. 
G34 tomka Anthoxanthum L. 
G35 metlička Apera ADANS. 
G36 metluška krivolaká Avenella flexuosa (L.) DRE. 
G37 húsenikovec erukovitý Beckmannia eruciformis (L.) 
G38 kostravec fialový Bellardiochloa violaceaa (BELL.) CHIOVEND 
G39 mrvica Blachypodium (L.) P. BEAUV. 
G41 traslica Briza L. 
G44 smlz Calamagrostis ADANS. 
G46 kyjanka sivá Corynephorus canescens (L.) 
G50 plevnatec Danthonia DC. in LAM. 
G61 steblovka Glyceria R. BROWN 
G62 ovsíkovec :ovsica Syn,: Avenastrum Helictotrichon BESSER, syn.: ovsica 
G63 tomkovica Hierochloe R. BROWN 
G64 medúnok Holcus L. 
G66 ometlina Koeleria PERS. 
G68 mednička Melica L. 
G69 pšeno Milium L. 
G70 bezkolenec Molinia SCHRANK 
G71 psica tuhá Nardus stricta L. 
G72 lesknica Phalaris L. 
G73 trsť Phragmites ADANS. 
G74 steblovec Puccinellia PARL. 
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G76 kavyľ Stipa L. 
G77 ostrevka Sesleria SCOP. 
G78 mrkva Vulpia C.C. GMEL. 
G81 sitina Juncus L. 
G82 chlpaňa Luzula L. 
G85 ostrica Carex L. 
G86 šachor Cyperus L. 
G87 bahnička Eleocharis R. BROWN 
G88 páperník  Eriophorum L. 
G92 škripina Scirpus L. 
GA1 kortadéria pampová Cortaderia selloana SHULT. 
GA2 zajačka vajcovitá Lagurus ovatus L. 
GA3 ozdobnica čínska Miscanthus sinensis ANDER. 
GA4 bradatec kalsnatý Polypogon monspeliensis L. 
GZ9 iné trávy Other grasses 
H  Zelenina - Vegetables 
H01 cesnak kuchynský Allium sativum L. 
H02 cibuľa Allium cepa L. 
H04 pažítka Allium schoenoprasum L. 
H05 pór Allium ampeloprasum L. 
H06 cesnak pórový pravý Allium porrum L. 
H07 cesnak - iné Allium L. (other spp.) 
H10 zeler voňavý Apium graveolens L. 
H12  Arracacha DC. 
H13 asparágus Asparagus L. 
H14 loboda záhradná Atriplex hortensis L. 
H15 beninkáza Benincasa SAVI 
H16 kapusta obyčajná Brassica oleracea L. 
H17 kapusta kŕmna Brassica oleracea L. var. ramosa DC. 
H18 hlávková kapusta Brassica oleracea convar. capitata . 
H19  Brassica oleracea var. sabellica L. 
H20 hlávkový kel Brassica oleracea var. sabauda L. 
H21 ružičkový kel Brassica oleracea var. gemmifera DC. 
H22 kaleráb Brassica oleracea var. gongylodes L. 
H23 karfiol Brassica oleracea var. botrytis L. 
H24 výhonková brokolica Brassica oleracea var. italica PLENCK. 
H25 kapusta poľná Brassica rapa L. 
H26 okrúhla Brassica rapa L- sibsp. rapa 
H27 kapusta pekinská Brassica pekinensis (LOUR.) 
H28 kvaka Brassica napus L. convar. napobrassica RCHB. 
H29 kapusta - iné Brassica L. (other spp.) 
H31 paprika Capsicum L. 
H32 krkoška  Chaerophyllum L. 
H33 mrlík Chenopodium L. 
H35 čakanka obyčajná  Cichorium intybus L. 
H36 čakanka štrbáková, endívia Cichorium endivia L. 
H37 dyňa Citrullus SCHRAD. 
H39 uhorka siata Cucumis sativus L. 
H40 melón cukrový Melo sativus SARG. (Cucumis melo L.) 
H41 uhorky - iné  Cucumis L. (other spp.) 
H42 tekvica Cucurbita L. 
H43 cyklantéra Cyclanthera SCHRAD. 
H44 artičoka Cynara L. 
H47 rajčiakovec Cyphomandra (CAV.) SENDTN. 
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H48 mrkva obyčajná Daucus carota L. 
H49 dioskórea Dioscorea L. 
H51 tekvičník Ecballium A. RICHARD 
H53 fenikel obyčajný Foeniculum vulgare MILL. 
H54 slnečnica hľuznatá Helianthus tuberosus L. 
H56 povojník Ipomoea (L.) ROTH 
H57 šalát siaty Lactuca sativa L. 
H58 šalát - iné Lactuca L. (other spp.) 
H59 fľaškovec Lagenaria SER. 
H61 žerucha Lepidium L. 
H63 lufa Luffa L. 
H64 rajčiak jedlý Lycopersicon esculentum MILL. 
H65 rajčiak - iné Lycopersicon MILL. (other spp.) 
H66 maniok Manihot MILL. 
H67 nikandra Nicandra L. 
H69 paštrnák Pastinaca L. 
H70 petržlen Petroselinum A.W. HILL. 
H71 machovka Physalis L. 
H72 portulaka zeleninová Portulaca oleracea L. 
H74 reďkev Raphanus L. 
H75 rebarbora Rheum L. 
H76 štiavec Rumex L. 
H77 hadomor Scorzonera L. 
H78 chajota Sechium P. BROWNE 
H80 potočník Sium L. 
H81 baklažán Solanum melongena L. 
H82 špenát Spinacia L. 
H85 štvorbôčik Tetragonia L. 
H86 kozobrada  TragopogonL. 
H87 ulukus Ullucus LOZANO 
H88 valeriánka Valerianella MILLER 
H89 vigna Vigna SAVI 
L  Kŕmne strukoviny - Food legumes 
L01  hrach siaty pravý Pisum sativum L. subsp. sati. 
L02 hrach siaty pravý kŕmny - peluška Pisum sativum. subsp. sativ. convar. speciosum  
L03 vika siata Vicia sativa L. 
L04 bôb Faba ADANS 
L05 fazuľa Phaseolus L. 
L06 sója fazuľová Glycine max (L.) MERR. 
L07 lupína Lupinus L. 
L08 šošovica jedlá Lens esculenta MOENCH (Lens culinaris Med.) 
L09 hrach - iné Pisum L. (other spp.) 
L11 cícer Cicer L. 
L14 hrachor siaty Lathyrus sativus L. 
L15 hrachor - iné Lathyrus (other spp.) 
L16 vika panónska Vicia pannonica CRANTZ 
L17 vika huňatá Vicia villosa ROTH 
L18 vika - iné Vicia L. (other spp.) 
L21 psofokarp paľadencový Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 
L22 psofokarp - iné Psophocarpus NECK. ex DC. (other spp.) 
L99 bob - iné other Fabaceae 
O  Olejniny - Oil plants 
O01 kapusta - repka olejka Brassica napus L. convar 
O02 repka olejka Brassica napus L. convar. napus (spring) 
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O03  Brassica rapa L.f. biennis THELL. 
O04  Brassica rapa L.f. praecox THELL. 
O05 horčica biela Sinapis alba L. 
O06 kapusta čierna Brassica nigra (L.) KOCH. 
O07 kapusta sitinová Brassica juncea (L.) CZERN. 
O08 mak siaty Papaver somniferum L. 
O09 ľaničník Camelina (L.) CRANTZ 
O10 reďkev siata - olejná Raphanus sativus L. oleiforme 
O11 katran Crambe L. 
O12 eruka Eruka L. 
O13 slnečnica ročná Helianthus annuus L. 
O14 požlť Carthamus L. 
O16 kvaka  Brassica napus L. convar. napobrassica 
O21 konringia Conringia meister 
S  Zemiak - Potato  
S01 zemiak Solanum tuberosum L. 
S02 zemiak (šľ. materiál) Solanum L. (breeding mater.) 
S03 zemiak - divé Solanum L. (wild spp.) 
S04 zemiak - hybridy Solanum L. (hybrids) 
T  Krmoviny - Fodder plants 
T01 lucerna siata Medicago sativa L. 
T02 ďatelina lúčna Trifolium pratense L. 
T03 ďatelina plazivá Trifolium repens L. 
T04 ďatelina hybridná Trifolium hybridum L. 
T05 ďatelina - iné Trifolium L. (other spp.) 
T06 bôľhoj Anthyllis L. 
T08 kozinec Astragalus L. 
T09 ranostaj Coronilla L. 
T10 zanoväť Chamaecytisus LINK. 
T11 ďatelinovec Dorycnium MILLER 
T12 jastrabina Galega L. 
T13 kručinka Genista L. 
T14 ľadenec Lotus L. 
T15 lucerna ďatelinová Medicago lupulina L. 
T16 lucerna menlivá Medicago x varia MARTYN  
T17 lucerna - iné Medicago L. (other spp.) 
T18 komonica Melilotus MILL. 
T20 ihlica Ononis L. 
T21 vičenec Onobrychis MILL. 
T22 vtákonoha Ornithopus L. 
T23 paľadenec Tetragonolobus SCOP. 
T25 senovka Trigonella L. 
T27 slez praslenatý Malva verticillata L. 
T28 hlavinka Cephalaria SCHRAD. ex ROEM. et SCHULT. 
T30 slezovec Lavatera L. 
T31 leuzea Leuzea DC. 
T32 stavikrv Polygonum L. 
T33 sida Sida L. 
T34 silfium Silphium L. 
T35 pŕhľava Urtica L. 
T36 šťúrovník Scorpiurus L.G. 
T37  Seguiera 
T38  Stylosanthes 
T39 facélia Phacelia JUSS. 
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T99 iné krmoviny Other forages 
V  Vinič - Grape  
V01 vinič hroznorodý Vitis vinifera L. 
V02 vinič Vitis, root stocks and other hybrids 
V03 vinič Vitis vinifera L. (infraspec. hybrids) 
V04 vinič - divé Vitis L. (wild species) 
W  Okrasné dreviny (list) - Ornamental woody plants (leaf) 
W01 javor Acer 
W02 pagaštan Aesculus L. 
W03 pajaseň Ailanthus DESF. 
W04 jelša Alnus L. 
W05 muchovník Almelanchier L. 
W06 beztvarec Amorpha L. 
W07 dráč Berberis L. 
W08 breza Betula L. 
W09 budleja Buddleia L. 
W10 krušpán Buxus L. 
W11 karagana Caragana FABR. 
W12 hrab Carpinus L. 
W13 hikória Carya Nuttall 
W14 katalpa Catalpa SCOP. 
W15 brestovec Celtis L. 
W16 cercidovník Cercidiphyllum L. 
W17 judášovec Cercis L. 
W18 dulovec Chaenomeles LINDLEY 
W19 žltodrevec Cladrastis RAFIN. 
W20 plamienok Clematis L. 
W21 mechúrnik Colutea L. 
W22 škumpa Cotinus MILLER 
W23 skalník Cotoneaster MEDIC. 
W24 hloh Crataegus L. 
W25 lykovec Daphne L. 
W26 trojpuk Deutzia THUNB. 
W27 hlošina Elaeagnus L. 
W28 drieň Cornus L. s.l. (Swida) 
W29 bršlen Euonymus L. 
W30 buk Fagus L. 
W31 zlatovka Forsythia L. 
W32 krušina Frangula L. 
W33 jaseň Fraxinus L. 
W34 ginko Ginkgo L. 
W35 gledíčia Gleditschia L. 
W36 beztŕňovec Gymnocladus LAM. 
W37 halimodedron Halimodendron L. 
W38 hamamel Hammamelis L. 
W39 brečtan popínavý Hedera helix L. 
W40 ibištek Hibiscus L. 
W41 hortenzia Hydrangea L. 
W42 cezmína Ilex L. 
W43 kéria Kerria DC. 
W44 jeseňovec Koelreuteria LAXMANN 
W45 štedrec Laburnum FABR. 
W46 vavrínovec Laurocerasus DUHAMEL 
W47 rojovník Ledum L. 
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W48 zob (vtáči zob) Ligustrum L. 
W50 ľaliovník Liriodendron L. 
W51 zemolez Lonicera L. 
W52 imelovec Loranthus JACQ. 
W53 kustovnica  Lycium L. 
W54 maklura Maclura (RAFIN) SCHNEID. 
W55 magnólia Magnolia L. 
W56 mahónia Mahonia L. 
W57 marikovka Myricaria DESV. 
W58 čremcha Padus BORKH. 
W59 pavinič Pathenocissus PLANCH. 
W60 paulovnia Paulownia SIEB. et ZUCK. 
W61 korkovník Phellodendron RUBR. 
W62 pajazmín Philadelphus L. 
W63 tavoľa Physocarpus MAXIM. 
W64 platan Platanus L. 
W65 topoľ Populus L. 
W66 nátržník - drevina  Potentilla L. (woody) 
W67 krídlatec Ptelea L. 
W68 orechovec Pterocarya KUNTH 
W69 hlohyňa Pyracantha ROEMER 
W70 dub Quercus L. 
W71 rešetliak Rhamnus L. 
W72 sumach Rhus L. 
W73 agát Robinia L. 
W74 ruža - divé Rosa L. (wild spp.) 
W76 vŕba Salix L. 
W77 prútnatec Sarothamnus WIMMER 
W78 sofora Sophora L. 
W79 tavoľník Spiraea L. 
W80 klokoč Staphylea L. 
W81 imelovník Symphoricarpos DUHAM. 
W82 orgován Syringa L. 
W83 tamariška Tamarix L. 
W84 lipa Tilia L. 
W85 brest Ulmus L. 
W86 kalina Viburnum L. 
W87 imelo Viscum L. 
W88 vajgelia Weigelia THUNB. 
W89 vistéria Wisteria NUTTALL 
W90 chvojník Ephedra L. 
W91 andromédka Andromeda L. 
W92 šucha Empetrum L. 
W99 iné okrasné dreviny Other ornamental woody plants 
X  Priemyselné rastliny - Industrial plants 
X01 bavlník Gossypium L. 
X11 ľan siaty - línie Linum usitatissimum L. - lines 
X12 ľan siaty - krajové odrody Linum ust. land races 
X13 ľan siaty Linum ust. (advanced cvs.) 
X15 konopa siata Cannabis sativa L. 
X17 qinoa  
X90 chmeľ obyčajný  Humulus lupulus L. 
X95 tabak Nicotiana L. 
Y  Ihličňany - Conifers  
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Y01 jedľa Abies MILL. 
Y02 céder Cedrus TREW 
Y03 cypruštek Chamaecyparis SPACH 
Y04 kryptoméria Cryptomeria D.DON 
Y05 cyprus Cupressus L. 
Y06 borievka Juniperus L. 
Y07 smrekovec Larix MILLER 
Y08  Libocedrus 
Y09 metasekvoja Metasequoia MIKI ex HU CHE 
Y10 smrek Picea A. DIETRICH 
Y11 borovica Pinus L. 
Y12 pasmrekovec Pseudolarix GORDON 
Y13 duglaska Pseudotsuga CARRIERE 
Y14 dáždnikovec Sciadopitys SIEB et ZUCC. 
Y15 sekvoja Sequioa ENDL. 
Y16 tisovec Taxodium L.C. RICHARD 
Y17 tis Taxus L. 
Y18 tuja Thuja L. 
Y19 tujovka Thujopsis SIEB et ZUCC. 
Y20 toreja Torreya ARNOTT 
Y21 jedľovec Tsuga CARRIERE 
Y22 tujovec Platycladus SPACH 
Y23 sekvojovec  
Y99 iné ihličňany Other conifers 
Z  Kukurica a iné obiloviny - Zea and other cereals 
Z01 kukurica siata - línie Zea mays L. (lines) 
Z02 kukurica siata - odrody Zea mays L. (cultivars) 
Z03 kukurica siata - populácie Zea mays L. (popul.) 
Z05 kukurica siata - hybridy Zea mays L. (hybrids) 
Z11 proso siate Panicum miliaceum L. 
Z12 proso - iné Panicum L. (other spp.) 
Z15 cirok dvojfarebný Sorghum bicolor (L.) MOENC 
Z16 cirok cukrový Sorghum saccharatum (L.) Moe. 
Z17 cirok sudánsky Sorghum sudanense (PIPER) ST. 
Z18 cirok - iné Sorghum MOENCH (other spp.) 
Z20 ryža Oryza L. 
Z23 mohár taliansky Setaria italica (L.) P. BEAUV 
Z24 mohár Setaria P. BEAUV. (other spp.) 
Z25 eleuzína Eleusine GAERTN. 
Z26 milota Eragrostis P. BEAUV. 
Z27 perovec Pennisetum L.C. RICH. 
Z28 prstnatec obyčajný Cynodon dactylon (L.) PERS. 
Z29 prstovka Digitaria HALLER 
Z30 ježatka Echinochloa (L.) P. BEAUV. 
Z50 pohánka jedlá Fagopyrum esculentum MOENCH 
Z51 pohánka - iné Fagopyrum MILL. (other spp.) 
Z52 láskavec Amaranthus L. 

 
 
 
 
 
 
 
 


