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1 ÚVOD
Dopyt po zelenine a samozrejme aj jej spotreba neustále stúpajú. A spolu
s rastúcim počtom obyvateľov na Zemi to znamená, že do budúcnosti bude potrebné
zabezpečiť dostatok potravy, energie, krmív, liečiv. Preto je nevyhnutné chrániť všetky
kultúrne i divorastúce druhy, staršie i novšie odrody, aby sme mohli z ich genetických
základov čerpať pri šľachtení nových, výkonnejších odrôd. Najúčinnejšia ochrana
genetických rastlinných zdrojov spočíva vo formovaní kolekcií a génobaniek. Všetky
aktivity so zhromažďovaním genofondov v Českej republike zastrešuje Národní
program konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity, do ktorého je
zapojených niekoľko štátnych, súkromných a výskumných pracovísk, medzi nimi aj
Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Brne. Na pokusných pozemkoch tu bol
v 90. rokoch založený genofond liečivých rastlín a vytrvalých zelenín, konkrétne rodov
Asparagus L., Armoracia L., Glycyrrhiza L., Rheum L.
Táto práca je zameraná na chren a špargľu – ich genofondy, využitie a
charakteristiku. Chren môžeme s určitosťou zaradiť medzi najstaršie pestované rastliny.
Svojej obľube sa teší už po stáročia, ako liečivo je využívaný odpradávna a už tradične
sa podáva k rôznym údeninám a mäsovým pokrmom. V súčasnosti jeho hodnota stále
stúpa, a to najmä vďaka mnohým významným obsahovým látkam. Vzostupnú tendenciu
v obľúbenosti má u nás takisto aj špargľa. Kým v zahraničí je to bežne používaná
lahôdková zelenina, na Slovensku i v Českej republike sa do popredia ešte len dostáva,
aj keď jej pestovanie má u nás tradíciu.
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2 CIEĽ PRÁCE
Cieľom bakalárskej práce je popísať genofond špargle a chrenu na pozemku
Záhradníckej fakulty v Lednici Mendelovej univerzity v Brne, sústredenie najnovších
informácií o zaradení, význame a charakteristike daných rodov, priniesť komplexný
pohľad na význam a starostlivosť o genofondy liečivých rastlín a vytrvalých zelenín,
a tiež navrhnúť doplňujúce kritériá deskriptorov.
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3 LITERÁRNY PREHĽAD
3.1 Genetické zdroje
3.1.1 Význam genetických zdrojov

Silnejúca genetická erózia, teda úbytok druhov rastlín, živočíchov, ale aj
mikroorganizmov, vedie k nevyhnutnej potrebe chrániť biodiverzitu v celej jej šírke.
Konkrétnu podobu tak nadobúda prostredníctvom formovania génobaniek a kolekcií
rastlinných genetických zdrojov.
Genetické zdroje rastlín zahŕňajú genetickú diverzitu prostredníctvom tradičných
(krajových) odrôd, šľachtených odrôd (moderných aj starších, restringovaných),
experimentálnych a šľachtiteľských línií vrátane planých druhov, ktoré sú príbuzné
druhom kultúrnym.
Tieto materiály poslúžia súčasným i budúcim generáciám k zlepšeniu životných
podmienok a celkovej kvality života: k produkcii potravín, stavebných a liečebných
prostriedkov, energie a mnohých ďalších materiálov. Ako zdroje génov a génových
komplexov majú pre ľudstvo nenahraditeľnú hodnotu pre ďalšie zlepšovanie potenciálu
poľnohospodárskych plodín, a aj pri ďalších šľachtiteľských aktivitách. (DOTLAČIL et
al., 2004)

3.1.2 Stav riešenia v zahraničí, na Slovensku a v Českej republike

V zahraničí existuje mnoho organizácií a združení, ktoré sa v rámci svojich
hlavných cieľov a aktivít zameriavajú na záchranu biodiverzity a ochranu genofondov.
Okrem vlastných projektov riešia aj projekty na medzinárodnej úrovni s výskumnými
organizáciami ďalších štátov.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) je vedúcou
organizáciou, ktorá riadi medzinárodné aktivity spojené s bojom proti hladu. Vytvára
neutrálnu pôdu pre rozvojové i rozvinuté krajiny, kde môžu na rovnocennej úrovni
spolu

komunikovať

a uzatvárať

dohody.

FAO

pomáha

zlepšovať

a rozvíjať

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov nielen v rozvojových krajinách. Svoje aktivity
však sústreďuje aj na zachovanie genetických zdrojov a biodiverzity. (FAO, 2011)
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Jeden zo strategických cieľov organizácie na obdobie rokov 2011 – 2015 je zabezpečiť
ochranu, konzerváciu a využívanie biologickej diverzity pre potreby výživy
a poľnohospodárstva, a spravodlivé rozdelenie výnosov vyplývajúcich z používania
genetických zdrojov; na úrovni regionálnej, národnej a medzinárodnej. (DIOUF, 2009)
International Plant Genetics Resources Institute (IPGRI) je svetová organizácia,
ktorá sa venuje výskumu agrobiodiverzity za účelom zlepšenia kvality života ľudí. Pri
výskume spolupracuje s partnerskými organizáciami na celom svete. Jeden z troch
hlavných cieľov IPGRI je ochrana, výmena a trvalo udržateľné využívanie rastlinných
genetických zdrojov, pretože tie sú základom poľnohospodárstva a zdrojom potravy pre
ľudstvo, sú donorom génov na zvýšenie výnosu, odolnosti proti škodcom, chorobám
a nepriaznivým klimatickým podmienkam, a závisia na nich naše ekosystémy. Aktívne
sa podieľa i na konzervácii zdrojov divo rastúcich rastlín, lesov a stromov. (IPGRI,
2011)
Ochrana genetických zdrojov rastlín pre potreby výživy a poľnohospodárstva
vychádza na Slovensku z Národnej stratégie ochrany biodiverzity. Slovenská republika
ako jedna zo zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite rozvíja svoje stratégie,
plány a programy na ochranu, udržanie a využívanie biodiverzity. Úlohy ochrany
genetických zdrojov rastlín sú v súčasnosti zabezpečované cestou Národného programu
ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. Program je
stanovený na obdobie rokov 2010-2014 a bude nadväzovať na predchádzajúce obdobie.
V rámci začleňovania Slovenska do európskych štruktúr je dôležité pokračovať aj na
medzinárodnej úrovni prostredníctvom členstva v komisii FAO pre genetické zdroje
a aktívnej účasti v VIII. fáze Európskeho kooperatívneho programu genetických zdrojov
Organizácia, ktorá na Slovensku koordinuje činnosti spojené so

(ECPGR).

zhromažďovaním, štúdiom, ochranou a využívaním genofondov pre poľnohospodárstvo
a výživu je Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) so sídlom v Piešťanoch.
Taktiež zastrešuje spomínaný Národný program ochrany genofondu rastlín a činnosť
Génovej banky Slovenskej republiky a ďalších rezortných programov. CVRV vzniklo
ako následnícka inštitúcia Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Nitre
a tvoria ho Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumný ústav trávnych
porastov

a

horského

poľnohospodárstva

Banská

Bystrica,

Výskumný

ústav

vinohradnícky a vinársky Bratislava a Výskumný ústav agroekológie Michalovce.
(BENEDIKOVÁ, 2010)

10

V Českej republike v roku 1994 nadviazal na dlhoročné zhromažďovanie
a využívanie genofondov Národní program konzervace a využití genetických zdrojů
rostlin. Etablovaním tohto programu boli definované úlohy každého subjektu,
rozloženie, koordinácia a efektivita čiastkových aktivít. V rokoch 2004 – 2008 bola
zahájená etapa nadväzujúca na predošlé obdobie, a to konkrétne podprogramom
Národní program konzervace a využití genofondu rostlin a agrobiodiversity. Cieľom
zavedenia tohto podprogramu bolo dotvorenie legislatívneho rámca programu
a zlepšenie využívania a uchovávania genetických zdrojov. Ako z názvu vyplýva,
ďalším cieľom bolo rozšírenie agrobiodiverzity, teda rozšírenie druhovej pestrosti
a výber vhodných druhov a odrôd pre dané oblasti. (DOTLAČIL et al., 2004) V roku
2007 bol ale tento program aktualizovaný a nahradený súčasným Národním programem
konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných
pro výživu a zemědělství s platnosťou na obdobie rokov 2007 – 2011. V rámci

podprogramu Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity sú zaisťované aktivity spojené so starostlivosťou o genofondy, vrátane

medzinárodnej

spolupráce.

Zastrešuje

inštitúcie

nevyhnutné

pri

zberoch,

zhromažďovaní, dokumentácii, základnom hodnotení, dlhodobom uchovaní a využívaní
genetických zdrojov najmä pre potreby výživy a poľnohospodárstva. Úlohou projektu je
tiež poskytovanie informácií, vzoriek, údajov a dát šľachtiteľským, výskumným
a pedagogickým pracoviskám. Na riešení NP sa podieľa 15 pracovísk patriacich
dvanástim právnym subjektom: zo sféry štátnych výskumných pracovísk je to VÚRV
v.v.i. Praha - pracoviště Genové banky v Praze a Oddělení zelenin a speciálních plodin
v Olomouci a Výzkumná stanice vinařská Karlštejn; ďalšími v.v.i. sú VÚKOZ
Průhonice a Botanický ústav AV Průhonice; poľnohospodárske univerzity reprezentuje
Zahradnická fakulta v Lednici (Mendelova univerzita v Brně); a súkromných
spoločností, ktoré sa zaoberajú výskumom v oblasti poľnohospodárstva a sú
spoluriešiteľmi NP: ZVÚ Kroměříž, AGRITEC Šumperk, VÚB Havlíčkův Brod, CHI
Žatec, VŠÚO Holovousy, VÚP Troubsko, OSEVA PRO- VST Zubří a VÚO Opava a
AMPELOS

Znojmo-Vrbovec.

Koordináciu

všetkých

zúčastnených

inštitúcií

zabezpečuje v Českej republike Genová banka ve VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně.
(DOTLAČIL et al., 2009)
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3.1.3 Práca s genofondom rastlín

Pracovať s genofondom znamená koordinovať niekoľko úzko spojených činností
počínajúc tvorbou a rozširovaním kolekcií. Dopĺňanie kolekcií sa vykonáva na základe
pripravenej stratégie a zámerov, ktoré kladú dôraz na kvalitu a potrebu získať nové
zdroje. Hlavné zdroje prírastkov nových položiek sú výmeny so zahraničnými
pracoviskami alebo sú získané od domácich a zahraničných šľachtiteľov, výskumníkov
alebo iných donorov. Rovnako dôležité sú zberové expedície, či už domáce alebo
zahraničné.
Evidencia a dokumentácia genetických zdrojov je uskutočňovaná prostredníctvom
národného informačného systému EVIGEZ, ktorý v súčasnosti využívajú všetky
pracoviská zapojené v Národnom programe. Informačný systém funguje ako relačná
databáza, ktorá spája pasportné údaje s popisnými dátami a s evidenciou skladu
génobanky.

Výmena

informácií

v rámci

riešiteľských

organizácií

prebieha

elektronickou formou. Pre fungovanie tohto spôsobu evidencie je nutný určitý stupeň
unifikácie prípravy aj spracovania dát. Je to základný predpoklad pre výmenu dát na
národnej i medzinárodnej úrovni. Hodnotenie a dokumentácia genetických zdrojov je
podmienené prípravou klasifikátorov alebo minimálnych zoznamov deskriptorov
v prípade malých kolekcií a minoritných plodín. Prevádzkovateľom je génobanka vo
VÚRV, v.v.i Praha - Ruzyně. Plná verzia EVIGEZ-u funguje od roku 1995 a od roku
1998 je dostupná aj na internete.
Štúdium a hodnotenie genetických zdrojov je jeden z nevyhnutných predpokladov
na ich praktické využitie a jedna z priorít Národného programu. Hodnotenie sa robí
prostredníctvom 2-3 ročných poľných pokusov na základe národných klasifikátorov pre
daný rastlinný druh, poprípade rod. Výsledky pozorovania sú vstupy potrebné pre
databázu popisných dát IS EVIGEZ. Hodnotenie v poľných pokusoch je spravidla
doplnené laboratórnymi testami.
Základný predpoklad správneho a bezpečného uchovania genetických zdrojov je
ich regenerácia a následná konzervácia. Bez zabezpečenia potrebnej regenerácie sa
uchovanie genofondov nepovažuje za dostatočné. (DOTLAČIL et al., 2009)
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3.1.4 Využívanie genofondov

Genetické zdroje sú v súlade s Medzinárodnou dohodou o rastlinných genetických
zdrojoch poskytované užívateľom z oblasti šľachtenia, vedy, výskumu a vzdelávania,
ale iba pre nekomerčné účely. Vzorky sú voľne dostupné a poskytujú sa bezplatne
v súlade s dodržaním vyššie uvedených stanovených podmienok. Pre užívateľov sú
rovnako dostupné informácie o genetických zdrojoch rastlín. S týmto cieľom boli
publikované katalógy pasportných údajov, a tiež údaje o vlastnostiach, znakoch, pôvode
apod. (DOTLAČIL et al., 2009)

3.2 Starostlivosť o genofondy
Všetky genetické zdroje rastlín, ktoré sú zhromaždené v kolekciách, je potrebné
udržovať v živom stave nielen pre šľachtenie, ale aj pre potreby výskumu
a vzdelávania. V Českej republike spadá povinnosť regenerácie genetických zdrojov
na génovú banku i na riešiteľské pracoviská zapojené do Národního programu (NP).
Táto povinnosť je pre účastníkov NP legislatívne stanovená Zákonom 148/2003 Sb. V
§13 odstavci (2) v bode c) stanovuje pre účastníkov NP povinnosť zaistiť v prípade
potreby regeneráciu genetických zdrojov. (STEHNO et al., 2007)

3.2.1 Konzervácia

Nevyhnutnou zložkou starostlivosti o genofondy je ich konzervácia. Konzerváciu
chápeme ako uchovanie semien, rastlín alebo ich častí v živom stave a schopných
reprodukcie. Zároveň musí byť zachovaný genetický základ a vylúčené musia byť
všetky riziká, ktoré by mohli ovplyvniť ich životnosť a genetické zmeny, mohli by
vyvolať genetickú eróziu alebo zúženie genetického základu u populácií. Tento proces
nie je jednoduchý, vytvára sa pre konkrétny cieľ konzervácie, s ohľadom na
konzervovaný druh a technické možnosti. Použitie konkrétnej technológie závisí od
charakteru konzervácie, biologických vlastností daných druhov, spôsobu reprodukcie a
v neposlednom rade od finančných nákladov, pracovnej náročnosti, technologického
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vybavenia a miery rizík. Dôvodom na zahájenie konzervácie genetických zdrojov je
klesajúca životnosť uskladnených vzoriek alebo vyčerpanie zásoby vzoriek
v genetickej banke. (STEHNO et al., 2007)

3.2.2 Regenerácia

V prípade, že nemáme dostatočné množstvo kvalitných vzoriek na konzerváciu
priamo od darcu, nevyhnutným krokom predchádzajúcim konzervácii je regenerácia
genetických zdrojov. Tomuto procesu by sme mali venovať dostatočnú pozornosť, aby
následná konzervácia bola v konečnom dôsledku kvalitná a efektívna. Postupy
a štandardy pri regenerácii jednotlivých druhov sú uvedené v metodike Národního
programu. (FÁBEROVÁ, 2005)

3.2.3 Metódy konzervácie
3.2.3.1 In situ
Metóda „in situ“ je využívaná pri konzervácii planých druhov rastlín
a primitívnych foriem, ktoré rastú na pôvodných miestach výskytu a vyvíjajú sa ako
súčasť svojho prirodzeného ekosystému. Tento dynamický spôsob konzervácie
rastlinám umožňuje ďalší evolučný vývoj, a teda môže dôjsť ku genetickým zmenám.
Pre vybrané krajové odrody poľnohospodárskych plodín je doporučená konzervácia
metódou „on farm“. Genetické zdroje sú uchovávané prostredníctvom ich pestovania
v podmienkach, ktoré sú podobné ako v pôvodných areáloch výskytu. (FÁBEROVÁ,
2005) „On farm“ je vhodné prevádzkovať v národných parkoch a CHKO, v skanzenoch
a pri múzeách. Je vhodné, ak túto metódu vykonávajú tiež poľnohospodárske podniky
alebo poľnohospodári s priamou väzbou na spracovateľov produktov výroby.
(DOTLAČIL, 2009)
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3.2.3.2 Ex situ
Podstata konzervácie metódou „ex situ“ spočíva v prenesení semien alebo častí
rastlín do technologických zariadení – génobaniek. Chránené genetické zdroje sú tak
pestované mimo miest ich prirodzeného rozšírenia a fariem, a tak nedochádza k ďalším
evolučným zmenám. Táto metóda uchováva chránené genetické zdroje efektívne
a bezpečne, a vytvára pre ne tie najvhodnejšie podmienky. Z celosvetového hľadiska je
metódami „ex situ“ uchovávaná prevažná časť genofondov poľnohospodárskych plodín,
podľa organizácie FAO je to viac ako 6,5 miliónov položiek.

3.2.4 Konzervácia a regenerácia semenných vzoriek

Cieľom konzervácie semenných vzoriek je zabezpečenie stanovenej životnosti pri
súčasnom zachovaní genetickej integrity. (STEHNO, 2007)
Semenné vzorky sú v génových bankách „ex situ“ uchovávané v dvoch teplotných
režimoch.
Strednodobá konzervácia prebieha v časovom horizonte 5 až 15 rokov. Semená sú
pri určitom stupni vysušenia uložené pri teplotách do 10 °C, najčastejšie sa však teplota
pohybuje od -5 °C do +5 °C.
Pri dlhodobej konzervácii uchovávame vzorky genetických zdrojov niekoľko
desiatok rokov. Prebieha pri výrazne zníženej vlhkosti semien a pri teplotách nižších
ako -10 °C.
U generatívne množených druhov rastlín je však časové odlíšenie konzervácie
obtiažne, preto uchovávanie charakterizujeme podľa použitej metódy. Spomalený rast v
„in vitro“ je dlhodobá metóda, ktorá je zaistená pasážovaním kultúr. Obmedzený
z časového hľadiska je však cyklus jednej kultivácie. Dlhodobý charakter má taktiež
metóda „in situ“ a mimoriadne dlhodobá konzervácia sa dá zaistiť kryokonzerváciou.
(FÁBEROVÁ, 2005) Vzorky sa uskladňujú pri nízkych alebo ultranízkych teplotách.
Jej podstatou je vitrifikačný stav, pri ktorom sa chladením nevytvárajú kryštáliky ľadu,
ktoré fatálnym spôsobom poškodzujú bunky. (DOTLAČIL, 2009)
Uplatnenie „ex situ“ je prakticky využívané u semien s ortodoxným charakterom,
teda u tých, ktoré prežijú vysušenie a následné uskladnenie pri nízkych teplotách.
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Naopak, u rekalcitrantných semien tieto zásahy nevykonávame, pretože dochádza k ich
poškodeniu.
Zachovanie základných kolekcií semenných vzoriek kryokonzerváciou sa využíva
hlavne v USA a Kanade. (FÁBEROVÁ, 2005)
Regenerácia musí byť zrealizovaná za podmienok, kedy zozbierané semená budú
mať rovnaké charakteristiky ako pôvodná populácia. Môže byť využitá aj pri hodnotení
originality

a genetickej

integrity,

doplnení

chýbajúcich

popisných

údajov

a charakteristík. Podnet dáva vždy génobanka, a to buď z dôvodu chýbajúcej vzorky
v niektorej kolekcii, poklesu klíčivosti k limitnej hranici alebo poklesu vzoriek
v kolekciách k limitnej hranici. Pre väčšinu druhov je hranica požadovanej klíčivosti
≥ 85 %, pre semená niektorých druhov zelenín, kvetín a tráv je za dostačujúcu
považovaná klíčivosť ≥ 75 %, u aromatických a koreninových rastlín postačuje i nižšia.
Pre regeneráciu generatívnych vzoriek volíme oblasti, ktoré svojimi klimatickými,
pôdnymi a ďalšími podmienkami čo najviac zodpovedajú areálu pôvodného výskytu
rastliny. Predpokladá sa, že selekčné tlaky pôsobiace na rastlinu sú v priebehu
pestovania minimálne a originalita vzorky zostane zachovaná. (STEHNO, 2007)

3.2.5 Uchovávanie a regenerácia vegetatívne množených vzoriek

Vegetatívne množené vzorky sa najčastejšie uchovávajú ako kultúry v poľných
kolekciách, u obmedzeného počtu druhov sa využíva metóda „in vitro“. Nevýhodou
týchto metód je pracovná náročnosť, vzorky uchovávané prostredníctvom poľných
kolekcií môžu byť navyše poškodené nepriaznivými klimatickými podmienkami alebo
škodlivými

organizmami.

Za

perspektívnu

môžeme

považovať

metódu

kryokonzervácie, rovnako u semenných i vegetatívnych vzoriek. Prakticky sa využíva
v Európe, ale len u obmedzeného počtu druhov. (FÁBEROVÁ, 2005)
Viacročné a vytrvalé kultúry sa spravidla regenerujú, ak presiahnu optimálny
vek, alebo sú čiastočne poškodené pôsobením biotických, abiotických a mechanických
vplyvov. Vzorky uchovávané v „in vitro“ podmienkach sa regenerujú prepasážovaním
kultúry, tento proces je súčasťou procesu uchovania. Najmenej náročné na regeneráciu
sú vzorky uložené v kryo podmienkach, potreba regenerácie je nulová. (STEHNO,
2007)
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3.3 Stav genofondov
Čísla aktualizované ku dňu 31. 10. 2009 hovoria, že v Českej republike sa celkovo
uchováva 50 717 aktívnych položiek genetických zdrojov, z toho je 81,4 % (41 272 ks)
množených generatívne a 18,6 % (9 445 ks) je množených vegetatívnym spôsobom.
(Graf 1 - Prílohy) Čo sa plodinovej a druhovej skladby GZR týka, najviac sú zastúpené
kolekcie obilnín – z nich najmä pšenica (11 960 položiek) a jačmeň (4 733 položiek).
Rozsiahle sú tiež kolekcie zelenín (7 050 položiek) a aromatických a liečivých rastlín
(866 položiek). Najvýznamnejšie kolekcie vegetatívne množených druhov tvoria
jablone (1 077 položiek), slivky (279 položiek), čerešne a višne (458 položiek), marhule
(316 položiek) a vinič hroznorodý (795 položiek). (Graf 2 - Prílohy) V ČR sú taktiež
uchovávané dve medzinárodné kolekcie – kolekcia vegetatívne množených druhov rodu
Allium a kolekcia slnečnice. (DOTLAČIL, 2009)

3.3.1 Kolekcia zelenín

V roku 2009 bolo na pracovisku v Olomouci a v Lednici udržovaných približne
9128 položiek tejto rozmanitej a hospodársky dôležitej skupiny rastlín. Kolekcia zahŕňa
vyše 150 botanických druhov. Najviac zastúpené rody v olomouckých kolekciách sú
Allium, Apium, Beta, Brassica, Capsicum, Citrullus, Cucumis, Cucurbita, Daucus,
Lactuca, Lycopersicon, Nicotiana, Pisum, Phaseolus, Raphanus, súčasťou sú tiež
minoritné a exotické plodiny: Benincasa, Lagenaria, Luffa, Momordica, Physalis,
Scorzonera. Na pracovisku ZF v Lednici sú v kolekciách udržované dva rody
vytrvalých zelenín: Asparagus a Rheum.
Metodiky na uchovávanie jednotlivých rodov boli podrobne vypracované v roku
1995 a sú neustále optimalizované. Regenerácia týchto druhov s odlišnou kvetnou
biológiou

a

rozličnými

nárokmi

na

prípadnú

technickú

izoláciu

sa

riadi

medzinárodnými štandardmi, ktoré vychádzajú práve z týchto požiadaviek. Kolekcie
Asparagus a Rheum sú udržované vo vytrvalých porastoch, s minimálnym počtom päť
rastlín. Vegetatívne množené položky rodu Allium sa každý rok zbierajú a opätovne
vysádzajú. Pri udržovaní dvojročných druhov sa postupuje tak, že prvý rok sa položky
pestujú v poľnej výsadbe a v ďalšom roku prebieha regenerácia v izolačných klietkach.
Podobný postup sa uplatňuje aj pri Lactuca sativa a bezviróznom cesnaku. Zber,
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sušenie a úprava osiva prebieha podľa nárokov jednotlivých druhov alebo skupín
zelenín. Zdravotný stav niektorých kolekcií nie je uspokojivý, preto sa postupne
pristupuje k ich monitorovaniu a ozdraveniu. (DOTLAČIL, 2009)

3.3.2 Kolekcia liečivých, aromatických a koreninových rastlín

Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (LAKR) tvoria rozsiahlu a významnú
skupinu rastlín. Rovnako ako skupina zelenín, aj LAKR má svoje špecifické požiadavky
na spôsoby regenerácie. Pracovisko v Olomouci uchováva 73 rodov (863 položiek), ku
kolekciám s najväčším zastúpením patria rody Althaea, Anethum, Artemisia, Borago,
Calendula, Carum, Foeniculum, Hyssopus, Malva, Ocimum, Origanum, Salvia,
Satureja a minoritné rody Majorana, Cnicus, Coriandrum, Silybum, Potentilla,
Bellamcanda, Amsonia, Tagetes. Na pozemku ZF v Lednici sú v kolekciách sústredené
rody Achillea spp., Armoracia spp. a Glycyrrhiza spp. (38 položiek). (DOTLAČIL,
2009)

3.3.3 Stav genofondu rodu Armoracia

Začiatkom roka 1995 zahŕňal genofond rodu Armoracia na pozemku ZF v Lednici
druh A. rusticana. Kolekciu tvorilo 11 rôznych položiek (0001 až 0011), spolu sa na
pozemku nachádzalo 101 kusov rastlín. Na jeseň toho istého roka bola kolekcia
genofondu doplnená o 3 nové položky – 0012, 0013 a 0014.
Na jar v roku 1996 bola do genofondu pridaná položka 0015. Na jeseň boli do
kolekcie pridané položky 0016 a 0017. V dôsledku vyrytia určitého množstva koreňov
na rozbory pre potreby diplomovej práce sa usporiadanie a počty položiek zmenili.
(URBÁNKOVÁ, 1997)
Genofond obsahoval v roku 1996 okrem A. rusticana aj druh A. sisymbrioides
(položka 0016).
Podrobný prehľad usporiadania položiek je uvedený v tabuľke 1. (Tab. 1 –
Prílohy)

18

3.3.4 Stav genofondu rodu Asparagus L.

Na jeseň roku 1996 obsahovala kolekcia genofondu rodu Asparagus na ZF
v Lednici 5 položiek, spolu 87 kusov rastlín. Dňa 6. 5. 1997 bol genofond doplnený
položkami 0007 a 0008. (ŠORMOVÁ, 1997)
V súčasnosti sa v kolekcii nachádzajú položky jedného druhu, a to A. officinalis.
Podrobný prehľad stavu genofondu je uvedený v tabuľke 1. (Tab. 1 – Prílohy)

3.4 Chren ako genetický zdroj
3.4.1 Systematické zaradenie a názvy

Čeľaď: Brassicaceae
Podčeľaď: Brassicoideae (UHER, 2001)
Rod: Armoracia P. Gaert., B. Mey. et Scherb.
Druh: Rod zahŕňa 3 druhy v miernom pásme Eurázie a jeden druh v Severnej Amerike.
Armoracia rusticana G., Mey. et Scherb.
Armoracia sisymbrioides (DC.) Cajand
Armoracia lacustris (A. Gray) Al-Shehbaz et V. M. Bates (PETŘÍKOVÁ et al.,
1998)

České a ďalšie názvy:
Česky: křen; anglicky: horseradish; dánsky: peberrot; francúzsky: raifort sauvage, Cran
de Bretagne, cran des Anglais, cranson de Bretagne, faux raifort; holandsky:
mierikswortel; taliansky: barbaforte, armoraccio; maďarsky: torma; nemecky:
Meerrettich, Meerrettig, Kren; poľsky: chrzan, wazucha chrzan; portugalsky: rabano de
cavallo; rumunsky: hrean; rusky: chren; ukrajinsky: chrin; španielsky: robano rusticano,
taramago. (BECKER – DILLINGEN in URBÁNKOVÁ, 1997)
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3.4.2 Pôvod a história chrenu

Hypotéza A. De Candolla síce naznačuje odkiaľ chren dedinský pochádza, ale nie
je tak úplne jednoznačná. Predpokladá sa, že spontánne sa táto rastlina vyskytuje
v strednej a južnej časti európskeho ZSSR. Za oblasť, kde bol chren uvedený do
pestovania v kultúre sa považuje východná Európa, resp. oblasť slovanských národov.
V klasickom staroveku nebol známy, názov „armoracia“ sa vzťahoval na iné rastliny.
Prvá zmienka o pestovaní v strednej Európe pochádza z 12. storočia, ale existujú
predpoklady, že sa pestoval už oveľa skôr, začiatkom stredoveku. (TOMŠOVIC, 1992)

3.4.3 Morfologický popis

Vytrvalé, väčšinou lysé byliny s mohutným koreňom (Obr. 1 – Prílohy), ktorý
môže byť až niekoľko cm silný, v hĺbke vetvený, s koreňovými výbežkami. Povrch
koreňa je žltobiely, vnútri biely, dužnatý alebo drevnatejúci. Vyznačuje sa
charakteristickým ostrým pachom a štipľavou chuťou.
Priama stonka je v hornej polovici slabo vetvená, obvykle 0,5 ‒ 1, 0 m vysoká,
dutá s jemným ryhovaním.
Prízemné listy sú eliptické až široko eliptické, dlhé 30 ‒ 50 cm a široké 7 ‒ 20
cm. Čepeľ je na báze náhle zúžená, uťatá až srdcovitá, nepravidelne hrubá a jemne
zubatá s 13 ‒ 20cm stopkou. Listy sa v dolnej časti stonky objavujú na jar a neskôr
odumierajú. Sú perovito laločnaté až hrebeňovo perovito strihané, s krátkou stopkou.
Stredné a horné stonkové listy sú celistvé, úzko podlhovasté až kopijovité. Ku stonke sú
prisadnuté zúženou bázou, okraj je nepravidelne hrubo zubatý, zriedka pílovitý až
celistvý. (Obr. 2 – 3 – Prílohy)
Kvetenstvo je na konci vetví (Obr. 4 – 6 – Prílohy), zložené zo strapcov, najprv
stiahnutých a neskôr predlžujúcich sa. S kvetnými stopkami o dĺžke 5 ‒ 7 mm. Kališné
lístky majú eliptický až vajcovitý tvar so svetlejším lemom. Korunné lístky široko
obrátene vajcovité. Kvitne V ‒ VI.
Plodom sú guľaté až elipsovité šešuľky, 5 ‒ 7 mm dlhé a 2 ‒ 3 mm široké,
s blanitou, často neúplnou priehradkou. Semená sú uložené v puzdrách po 4 ‒ 5
kusoch, sploštene eliptické, hnedej farby, asi 2 mm dlhé. (TOMŠOVIC, 1992)
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3.4.4 Nároky na pôdu a podnebie

Chren je na podnebie pomerne nenáročný, vyžaduje však dostatočné množstvo
zrážok a vyššiu vzdušnú vlhkosť. (PETŘÍKOVÁ, 2006)
Petříková (2006) a Dachler, Pelzmann (1989) uvádzajú, že pôdy majú byť hlboké
s dostatočnou zásobou vody, ale nie zamokrené. Na zamokrených stanovištiach
dochádza k hnilobe koreňov, naopak na suchých sú korene tenké, suché a drevnaté.
Podľa Younga a Drosta (2006) je možné pestovať chren na všetkých typoch pôd,
za predpokladu, že sú priepustné, humózne a dobre zásobené živinami. Optimálna
hodnota pH sa pohybuje v rozmedzí 6,0 ‒ 7,5. Musgrove (2006) vo svojom článku
uvádza, že chren je vhodné pestovať pri pH 6,0 – 6,8. Toto rozpätie umožňuje príjem
mikroprvkov, akým je napríklad bór, v prístupnej forme.
Chren sa pestuje v miernom pásme po celom svete primárne ako jednoročná
kultúra, v obmedzenej miere aj ako vytrvalý porast. Ak je pestovaný ako jednoročný,
požaduje dlhú vegetačnú dobu, vyššiu teplotu počas leta a nižšie teploty na konci leta
a v priebehu jesene na posilnenie vývoja koreňov. (BRATSCH, 2010)

3.4.5 Výživa a hnojenie

Chren z pohľadu požiadaviek na výživu radíme medzi rastliny 1. trate. Hnojíme
40 ‒ 50 tonami maštaľného hnoja a živiny pri strednej zásobe v pôde dopĺňame dávkou
80 ‒ 120 kg dusíka a 112 ‒ 143 kg draslíka na ha, spotreba fosforu je nízka.
(PETŘÍKOVÁ, 2006)
Tento rod má vysoké požiadavky na bór. Prehnojenie dusíkom spôsobuje bujný
rast vegetatívnej časti a spomaľuje rast koreňov dôležitých pre rozmnožovanie.
(MUSGROVE, 2006)

3.4.6 Spôsoby množenia

Tento rod zvyčajne nevytvára semeno, množí sa výhradne vegetatívnym
spôsobom. (PETŘÍKOVÁ, 1996) Chrenové osivo nie je komerčne dostupné, pretože
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s jeho výrobou sú spojené značné ťažkosti. Rastliny tohto druhu produkujú osivo jedine
pri krížení kompatibilných odrôd. Avšak, pestovanie týmto spôsobom je oveľa ľahšie,
výsev robíme od skorej jari do neskorého leta. Sadenice následne vysádzame na
stanovisko. Nevýhodou je variabilita vzídených rastlín. (BRATSCH, 2010)
Používajú sa dva spôsoby vegetatívneho rozmnožovania, a to delením rastlín
a koreňovými odrezkami.
Vegetačné vrcholy získame po vykopaní a rozdelení rastliny na štyri rovnaké
časti. Každá časť musí obsahovať niekoľko listov a časť koreňa. Tento spôsob
množenia používame najmä v pestovateľských oblastiach s krátkou vegetačnou dobou.
(YOUNG, DROST, 2006)
Koreňové odrezky (Obr. 7 – Prílohy) sú bočné korene asi 1 cm hrubé a 25 ‒ 30
cm dlhé, získané pri zbere jednoročnej kultúry. Z jednej rastliny môžeme získať 2 ‒ 3
kusy. Apikálnu časť odrezku upravíme vodorovným rezom a časť bazálnu zrežeme
šikmo. Odrezky zväzkujeme a zakladáme do vlhkého piesku v chladnom sklade alebo
krechte. Pred jarnou výsadbou ich v strednej časti (okrem 30 mm na hornej a 30 mm na
dolnej časti) otrieme vrecovinou, aby sme zabránili tvorbe nežiaducich koreňov
a predrýchlime, kvôli ľahšiemu rozpoznaniu nežiaducich koreňov v strednej časti
odrezku. (PETŘÍKOVÁ, 2006)

3.4.7 Spôsob pestovania

Pri pestovaní jednoročnej kultúry odrezky vysádzame od polovice marca do
apríla, do sponu 0,5 ‒ 0,75 × 0,3 ‒ 0,4 m. Na malých plochách vysádzame ručne (Obr.
8 – Prílohy) do vyoraných brázd, šikmo pod 45° uhlom, tak aby jeho horná časť bola 4
‒ 5 cm pod povrchom pôdy. Na väčších plochách robíme výsadbu mechanizovaným
spôsobom. (Obr. 9 – Prílohy) (PETŘÍKOVÁ, 2006)
Ak chren pestujeme ako vytrvalú kultúru, podzemné výhonky z matečného koreňa
zberáme každoročne, avšak pôvodnú rastlinu zasadíme naspäť do pôdy, aby
zregenerovala. Produkcia týchto kultúr je 10 – 20 rokov. Vytrvalé kultúry sú náročné na
manuálnu prácu a zručnosť, využívajú sa hlavne v oblastiach s krátkou vegetačnou
sezónou. (BRATSCH, 2010)
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3.4.8 Zber a pozberová úprava

Chren zberáme na jeseň po zaschnutí nadzemnej časti vyorávaním. Vyorávame
dostatočne hlboko, najmenej 35 cm, aby sme získali čo najdlhšie postranné korene,
ktoré využijeme ako sadbu. (KOTT, MORAVEC, 1989; PETŘÍKOVÁ, 2006)
Petříková (2006) ďalej uvádza, že po zbere je dôležité z koreňových hláv odstrániť
zvyšky listov a postranných koreňov, korene sa následne operú. Pri zbere postupujeme
dôsledne, odstránime čo najviac koreňov, pretože nepozberané korene pozemok silne
zaburiňujú.
Výnos koreňov určených na konzum je 7 ‒ 8 t na ha. (KOTT, MORAVEC, 1989)
Chren môžeme uskladniť vo vzduchotesných kontajneroch 4 – 6 týždňov
v chladničke alebo po dobu šesť mesiacov v mrazničke. Oprané korene skladujeme
v uzavretých plastových obaloch pri 0 až 3 °C. Chrenové korene po vyskladnení
nevydržia dlhú dobu (majú krátky self-life), treba ich urýchlene spotrebovať.
(MUSGROVE, 2006)

3.4.9 Sortiment

V Českej republike bola v roku 1967 vyšľachtená odroda ´Krenox´. Vznikla
cieleným krížením fertilných rastlín z Beskýd s rastlinami Malínskeho chrenu.
(PETŘÍKOVÁ, 2006) Vyznačuje sa krémovo bielymi koreňmi na povrchu i v dužine
a príjemnou ostrou chuťou. (KOTT, MORAVEC, 1989) V súčasnosti táto odroda však
nie je udržovaná. (PETŘÍKOVÁ, 2006)
Ďalšou známou odrodou je ´Malén´ [= ´Malínský´]. Korene sú svetlejšie, slabšie
obrastajú postrannými koreňmi. Chuť je stredne ostrá, dužina má belavo krémovú farbu.
Na okrasné účely je využívaný kultivar ´Variegata´ so smotanovo škvrnitými
listami. (BIGGS, 1997)
Na Slovensku sa v minulosti pestovala lokálna odroda ´Toryský´, svojimi
vlastnosťami pripomínal odrodu ´Malínský´. V Maďarsku sa využívali odrody
´Debreceni édesnemes torma´ a ´Nürnbergi édestorma´. Najpestovanejšie odrody
v Nemecku

sú

´Spreewälder´,

´Bayerischer´,

(URBÁNKOVÁ, 1997)
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´Badischer´

a

´Hamburger´.

Pestovatelia v súčasnosti vyberajú do svojich kultúr predovšetkým odrody, ktoré
prinášajú vysoký výnos, korene veľkých priemerov a požadovaným sfarbením
a kvalitnou dužinou. Preferovaný je tiež hladký povrch s minimálnymi nerovnosťami.
Nadzemná časť by mala mať hladkú textúru, nežiaduci je vysoký počet postranných
koreňov. Chuť dužiny by mala byť ostrá, ale s nádychom sladkej chuti. V USA sa
pestujú tri hlavné odrody: ´Common´; ´Bohemian´ a ´Big Top Western´. (BRATSCH,
2010)
V genofonde na ZF v Lednici je chren zastúpený predovšetkým odrodou
´Krajový´ (Obr. 10 – Prílohy) pôvodom z rôznych lokalít.

3.4.10 Choroby a škodcovia

Chren je citlivý na niekoľko chorôb, ktoré napádajú listy. Vnímavosť je však
odrodovo závislá. (BRATSCH, 2010)
U chrenu sa môžeme stretnúť s niekoľkými hubovými chorobami. Veľmi
nebezpečnou je černanie koreňov chrenu (Verticillium dahliae). (PETŘÍKOVÁ, 2006)
Choroba sa objavuje na rastlinách na jar a na jeseň. Spôsobuje vädnutie a čierne škvrny
na listoch, a hnednutie cievnych zväzkov. Huba prežíva v pôde prostredníctvom
mikrosklerócií. Optimálne teplotné rozmedzie pre vývoj huby je 20 až 25 °C. Ochrana
spočíva v dezinfekcii pôdy a substrátu pred výsadbou. Akonáhle je rastlina napadnutá,
neexistuje žiadna účinná kuratívna liečba. (LAMARQUE, BOSSENNEC, 2008)
Významná je aj bielopleseň belostná (Albugo candida). (PETŘÍKOVÁ, 2006) Je
to jedna z najbežnejších a najznámejších chorôb rastlín z čeľade Brassicaceae.
Spôsobuje lokálne infekcie, pod pokožkou sa objavujú biele ložiská sporangií, ktoré po
prasknutí pokožky uvoľňujú do prostredia spóry. Nasleduje infekcia spôsobená
prerastajúcim mycéliom, ktoré deformuje rastliny. Pri silnom napadnutí je brzdený rast
rastliny. (BÖHRINGER, JÖRG, 1996) Spôsobuje škvrny bielej farby na všetkých
nadzemných orgánoch, ale zvlášť na rubovej strane listov. Pri dostatočnej vlhkosti
vznikajú sporangiá s niekoľkými zoospórami, v suchom prostredí klíčia sporangiá
priamo mycéliovým vláknom. Na stanovišti pretrvávajú nepriaznivé podmienky aj
niekoľko rokov prostredníctvom oospór.
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Listové choroby zahŕňajú aj Cercospora armoraciae, ktorá spôsobuje hnedé
ohraničené škvrny na listoch, neovplyvňuje však výšku výnosu; ďalej Ramularia
armoraciae a Phytomonas campestre armoraciae.
Vírus mozaiky vodnice (Turnip mosaic virus) je polyfág, okrem chrenu napáda aj
buriny a rôzne ďalšie rastliny. Je prenášaný voškami alebo mechanicky. Spôsobuje
chlorotické krúžky, neskôr nekrotické krúžky alebo škvrny, na srdiečkových listoch sa
menia na čiernohnedé nekrotické prstence.
Ďalšiu chorobu Spiroplasma citri prenáša Circulifer tenellus. Prejavuje sa
spomaleným rastom a chlorotickými listami, ktoré postupne hnednú a zasychajú.
Korene sú tmavohnedé s tmavším krúžkom v strede, sú krehkejšie. (BRATSCH, 2010)
Aj keď chren napáda niekoľko druhov škodcov, len pár z nich je významných
z pohľadu ovplyvňovania výnosu. Najčastejšie sa vyskytujúci škodca na rastlinách
chrenu, ktoré spôsobujú požerky je skočka chrenová (Phyllotreta armoraciae), ktorá je
monofágna – vo voľnej prírode škodí výhradne na chrene (VIG, VERDYCK, 2001),
a pásavka chrenová (Phaedon armoraciae). (Obr. 11 - Prílohy) (PETŘÍKOVÁ, 2006)
Larvy mlynárika kapustového (Pieris brassicae) škodia taktiež požerkami. Ich
výskyt sa dá ľahko kontrolovať použitím insekticídov. Značné škody v podobe žltého
mramorovania, napadnutia kvetných púčikov a kvetov, a v konečnom dôsledku aj
defoliáciu napadnutých rastlín môže spôsobiť Tetranychus urticae. Larvy lalokonoscov
(Otiorhynchus sp.) sa živia povrchom koreňov, ktoré sú následne nepredajné.
(BRATSCH, 2010)

3.4.11 Obsahové látky

Prchavé izothiokyanáty, dočasne viazané ako glykozidy nasturtín a sinigrín, sú
uvoľňované pri hydrolýze enzýmami myrozinázou alebo thioglukozidázou. Táto
enzymatická oxidácia štipľavých zlúčenín v chrene, tak ako aj v ďalších kapustovitých
rastlinách, je podobná premene štipľavých zlúčenín s obsahom síry u cesnaku. Enzýmy
sa aktivujú iba pri poškodení buniek koreňa. (DUKE et al., 2003)
Korene chrenu obsahujú približne 0,6 % glukosinolátov, z toho najviac sinigrínu
0,2 % a glukonasturtínu 0,1 %. Pri porušení buniek koreňových pletív sú tieto
izothiokyanáty enzymaticky hydrolyzované za vzniku alylových izothiokyanátov a 2fenyletyl izothiokyanátu. (KATZER, 1998) Korene ďalej obsahujú alylové sulfidy,
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amylázu, myrozín, myrozinázu, peroxidázy, fosfatázu, arginín, asparagín, uhľovodíky,
tuk, vlákninu, fruktózu, kyselinu kávovú, proteíny, taníny, vodu, pektín a glukosinoláty
(glokubrassicaberteroín, glukobrassicanapín, glukokaparín, glukocheirolín, glukoiberín,
glukolepidín, glukonapín, glukonasturtín, glukotropaeolín).
Listy obsahujú najmä flavonoidy: flavóny, quercetín, kaempferol a rutozid.
V semenách

je

obsiahnutý

2-butyl-izothiokyanát,

D-2-butylizothiokyanát,

glukokochlearín, glukokonringín, glukoputranjivín a sinapín.
Rastlina obsahuje taktiež niekoľko významných prvkov – vápnik, chróm, flór,
železo, horčík, dusík, fosfor, draslík, síru a vitamíny: kyselinu askorbovú, β-karotén, βsitosterol, niacín, thiamín. (DUKE et al., 2002)
Obsahuje tiež látky s antibiotickým účinkom. (DACHLER, PELZMANN, 1989)

3.4.12 Význam a využitie

Chren je vo fytoterapii používaný už po stáročia. Má priaznivý vplyv na čistenie
nosových dutín, uvoľňuje hlieny, ktoré sú vhodným prostredím na množenie baktérií,
čím telo zbavuje infekcie. Odporúča sa aj pri bežných ochoreniach ako je nádcha,
chrípka či zápal pľúc. Chren môžeme považovať za mierne prírodné antibiotikum
a diuretikum, používa sa pri liečení infekcií močových ciest. Zriedkavo sa používa pri
artritických bolestiach a nervovom podráždení. Vyrába sa z neho zábal na liečbu
infikovaných rán, avšak pri styku s pokožkou môže spôsobiť začervenanie,
podráždenie a vyrážky. (BRETT, 2010)
Vďaka obsahu zinku, selénu, chrómu a β-karoténu pôsobí protiaknózne. (DUKE et
al., 2011)
V homeopatii

sa

z čerstvého

koreňa

pripravuje

esencia.

(DACHLER,

PELZMANN, 1989)
Pri prekročení odporúčanej dávky, môže chren spôsobiť žalúdočnú nevoľnosť,
vracanie alebo nadmerné potenie. Pri priamom styku s pokožkou alebo očami môže
dôjsť k podráždeniu a páleniu. Konzumácii chrenu by sa mali vyhnúť ľudia
s hypotyreózou, gastritídou a s poruchou činnosti obličiek. Nemali by ho používať
tehotné a dojčiace ženy, a deti do štyroch rokov.
The German Commission E Monograph navrhuje, aby denný príjem chrenu
u dospelých neprekročil 20 gramov za deň alebo 3 ‒ 5 gramov trikrát denne.
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Odporúčaná denná dávka chrenovej tinktúry je 2 ‒ 3 ml. Pri bolestiach svalov alebo pri
ťažkostiach s dýchaním môžeme dvakrát denne aplikovať zábal z nastrúhaného chrenu.
(FOSTER, 2011)
Kushad (2006) svojím výskumom zistil, že chren obsahuje 10-násobne vyššie
množstvo glukosinolátov ako brokolica. V praxi to znamená, že stačí skonzumovať
menšie množstvo. Efektívna dávka brokolice je asi 10 gramov na deň, pričom chrenu
stačí skonzumovať menej ako 1 gram denne na to, aby mal na organizmus
protirakovinový účinok.
Pred použitím je vhodné chren postrúhať alebo pomlieť. Očistené korene
nakrájame na malé kocky a vložíme do kuchynského robota alebo mixéra spolu
s malým množstvom vody a začneme strúhať, najlepšie vo vetranej miestnosti. Aróma
chrenu je zo začiatku veľmi silná. Keď vystavíme postrúhaný chren pôsobeniu vzduchu,
izothiokyanáty sa stávajú nestále a aróma stráca na intenzite. (MUSGROVE, 2006) Na
spomalenie tohto procesu sa k postrúhanému chrenu pridáva ocot, ktorý konzervuje
prchavé látky. (BRATSCH, 2010)
Chren je cenený aj pre svoje konzervačné účinky a kulinárske využitie. Pridáva
sa k šalátom a nakladanej zelenine. Strúhaný sa podáva ako príloha najmä k údeninám,
či už s octom, s jablkami, s cukrom alebo vo forme omáčky. (KOTT, MORAVEC,
1989)
Ďalej sa striedmo pridáva do majonéz a dressingov na okorenenie kuracích
a šunkových šalátov, robí sa z neho posýpka alebo nátierka na pečivo do mäsových
a rybích sendvičov. Tiež sa môže použiť vo forme barbecue omáčky, nastrúhaným
chrenom môžeme pred grilovaním natrieť mäso. (MUSGROVE, 2006)

3.5 Špargľa ako genetický zdroj
3.5.1 Systematické zaradenie a názvy

Čeľaď: Asparagaceae
Podčeľaď: Asparagoideae
Rod: Asparagus L.
Rod zahŕňa 170 – 300 druhov.
Druh: Najrozšírenejší je Asparagus officinalis L. (UHER, 2001)
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Ďalej sa pestuje Asparagus pseudoscaber Gregescu. (EVIGEZ, 2011) Pre okrasné
účely sa ďalej pestuje Asparagus plumosus Baker. a Asparagus sprengeri Regel.
(MARTINOVSKÝ et al., 1987)

České a ďalšie názvy:
Česky: chřest; rusky: sparža; poľsky: szparag; anglicky: asparagus; francúzsky: asperge;
nemecky: Spargel; maďarsky: spárga, csirág; bulharsky: asperži. (FEHÉR, 1992)

3.5.2 Pôvod a história

Špargľa bola známa už v starovekom Egypte, Grécku a Ríme. Pravdepodobne
pochádza z juhozápadnej Ázie, ale už v staroveku sa vďaka pestovaniu rozšírila ďalej
do západnej Ázie, južnej Európy, ale aj severnej Afriky. Bola známa už v starovekom
Egypte, Grécku a Ríme. Dnešný výskyt bol zaznamenaný na väčšine územia Európy,
smerom na sever po Švédsko a Fínsko, v Ázii od Uralu po Altaj, ďalej na Kaukaze,
v Turecku, Iráne a severnej Afrike. Do Severnej a Južnej Ameriky, východnej Ázie a na
Nový Zéland bola introdukovaná. V súčasnej dobe je pestovaná takmer v celom
miernom pásme, na niektorých miestach splaňuje.

3.5.3 Morfologický popis

Vytrvalé, často dvojdomé byliny so silným drevnatým oddenkom. Koreňový systém
špargle pozostáva zo zásobných a nasávacích koreňov. Dužnaté korene sú valcovitého
tvaru, nevetvené, 10 mm silné a 3 ‒ 4 m dlhé.
Stonky priame, lysé, bohato viacnásobne vetvené, vetvy šikmo odstávajúce. (Obr.
12 – Prílohy)
Listy šupinovité, s ostrohou na báze, v úžľabí vyrastajú zväzočky najčastejšie
s 5 ‒ 15 plochými ihličkovitými fylokládiami, ktoré sú dlhé 0,5 ‒ 2,5 cm a široké
0,4 ‒ 1 mm. (Obr. 13 – Prílohy)
Kvety po 1 ‒ 2 sa nachádzajú v úžľabí listov, kvetné stopky článkované, dlhé
5 ‒ 10 mm, za kvetu obvykle ohnuté dolu. Kvety sú spravidla jednopohlavné, samičie
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sú menšie. Okvetie nálevkovité, 4 ‒ 7 mm dlhé, belavé až žltozelené, okvetné lístky
v dolnej polovici zrastené, okvetné cípy dvakrát dlhšie než trubka. Kvitne v V. ‒ VI.
Bobule (Obr. 14 – Prílohy) guľaté, 6 až 10 mm v priemere, červenej farby,
s lesklým povrchom, s 2 ‒ 4 semenami. Tie sú guľaté, čierne, lesklé, so zvráskaveným
osemením.
Habitus týchto rastlín môže byť značne premenlivý v závislosti na podmienkach
stanoviska. Rastliny môžu byť statnejšie alebo drobnejšie, tuhé alebo jemnejšie,
s krátkymi a hustými fylokládiami alebo s redšími a odstávajúcimi fylokládiami.
Výraznejší je subsp. prostratus vyznačujúci sa tenkou poliehavou stonkou a krátkymi
hrubými fylokládiami. U dvojdomých rastlín sa prejavuje pohlavný dimorfizmus –
samčie rastliny sú husto vetvené, s fylokládiami kratšími a tuhšími. Naopak samičie
rastliny sú vetvené riedko, fylokládiá sú dlhšie a jemnejšie. (BĚLOHLÁVKOVÁ,
SLAVÍKOVÁ, 2010)

3.5.4 Nároky na pôdu a podnebie

Špargľa je rastlina mrazuvzdorná, na klimatické podmienky nenáročná,
(PETŘÍKOVÁ, 2006), avšak produktívny život týchto rastlín je dlhší v oblastiach
s dlhšími a chladnými zimnými obdobiami. (CANTALUPPI, PRECHEUR, 2007)
Vzhľadom k pestovaniu a produkcii sú žiaduce skoršie zbery, pestujeme ju preto
v najteplejších lokalitách. Najvhodnejšie sú kukuričné oblasti. (PETŘÍKOVÁ, 2006)
Vhodné sú slnečné polohy s južnou expozíciou. (KOTT, MORAVEC, 1989)
Vyhovujú jej pôdy hlboké, priepustné, piesočnatohlinité, s hĺbkou spodnej vody
do 1,2 m. Optimálna hodnota pH pre špargľu sa pohybuje v rozmedzí 6,7 ‒ 7,0.
Hodnota pH 6,0 a nižšia je pre pestovanie nežiaduca, tvorí vhodné prostredie pre
Fusarium spôsobujúce fuzáriovú hnilobu vrcholov a koreňov. (CANTALUPPI,
PRECHEUR, 2007)

3.5.5 Výživa a hnojenie

Špargľa je vytrvalá kultúra, potreba živín je preto vysoká. Dva roky pred
výsadbou zaradíme zelené hnojenie na zvýšenie podielu organickej hmoty v pôde.
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V opačnom prípade hnojíme vysokými dávkami maštaľného hnoja, až 100 t.ha-1. Pred
výsadbou je dôležité doplniť zásobu živín v závislosti na intenzite pestovania. Počas
vegetácie prihnojujeme dávkami 100 ‒ 200 kg dusíka, 18 ‒ 35 kg fosforu, 150 ‒ 300
kg draslíka a 18 ‒ 36 kg Mg, takisto v závislosti od počtu rastlín na ha. (PETŘÍKOVÁ,
2006) Neodporúča sa hnojenie hnojivami s obsahom chlóru. (KOTT, MORAVEC,
1989)

3.5.6 Množenie

Rod Asparagus množíme generatívnym spôsobom z jednoročných sadeníc (Obr.
15 - Prílohy), ktoré dopestujeme v špargľovej škôlke. Vhodnejšie sú ťažšie pôdy,
pretože na nich sa vytvára väčší počet výhonkov. Výsev robíme v apríli. Klíčenie
semien môžeme urýchliť osmokondiciovaním, teda namáčaním v polyetylénglykole.
Ten zabezpečí len čiastočný príjem vody semenom, aby radikula nepretrhla osemenie.
(PETŘÍKOVÁ, 2006) Kott a Moravec (1989) uvádzajú, že pre urýchlenie vzchádzania
môžeme tiež použiť stratifikáciu alebo namáčanie osiva vo vode s teplotou 30 °C po
dobu štyroch dní.
Výsev robíme presnými sejačkami na vzdialenosť 0,5 × 0,1 m. Pri jesennom
vyorávaní dbáme na to, aby sme nepoškodili korene rastlín. Následne ich triedime
podľa veľkosti a uchovávame v chladiarňach pri teplote 5 ‒ 6 °C. (PETŘÍKOVÁ,
2006)

3.5.7 Pestovanie

Po hlbokom prekyprení podorničia až do hĺbky 0,7 m vysadzujeme jednoročné
sadenice špeciálnymi vysadzovacími strojmi na špargľu, na malých plochách ručne.
Výsadbu robíme do brázd 0,4 m širokých do hĺbky 0,22 m. Spony výsadby sa líšia
v závislosti na použitom spôsobe pestovania. U bielej špargle používame spon 1,6 ‒ 2,0
× 0,28 ‒ 0,3 m, zelenú vysádzame na vzdialenosť 1,3 ‒ 1,6 m, pričom vzdialenosť
v riadku zostáva rovnaká. Najvhodnejší termín na túto agrotechnickú operáciu je marec
a apríl. V súčasnosti sa spolu s výsadbou pokladá aj kvapková závlaha 20 mm pod
korene sadeníc.
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Dva roky po výsadbe porast intenzívne ošetrujeme ‒ zavlažujeme, odstraňujeme
buriny a vykonávame ochranu proti chorobám a škodcom. Na jeseň odstránime
nadzemnú časť. Od tretieho roka odstraňujeme na jar zaschnuté zvyšky rastlín, a čo
najskôr vytvoríme nad rastlinami hroble, ktoré majú tvar lichobežníka, dĺžka základne
je 0,8 m a hornej strany 0,4 m. Vytvárajú sa špeciálnymi hrobkovačmi alebo pluhom, na
menších plochách môžeme použiť hrable. Hroble zakryjeme čiernobielou PE fóliou.
(Obr. 16 – Prílohy) Zo začiatku čiernou farbou navrch ‒ napomáha zvýšeniu teploty
pôdy a tým aj skoršiemu zberu. Neskôr, keď sú teploty vzduchu vysoké, sa fólia obráti
bielou stranou navrch ‒ bráni prístupu svetla k prerastajúcim špargľovým výhonom.
(PETŘÍKOVÁ, 2006)
Pri pestovaní zelenej špargle postupujeme identicky, avšak s tým rozdielom, že
sadenice nevysádzame tak hlboko a nehrobľujeme. (KOTT, MORAVEC, 1989)

3.5.8 Zber a pozberová úprava

Zber vo všeobecnosti vykonávame od apríla zhruba do polovice júna, v ranných
hodinách. Prvý zber však má svoje špecifiká, vykonávame ho až v treťom roku
pestovania a trvá iba štyri týždne.
Špargľové výhony zberáme ručne, fóliu a zeminu okolo výhonu odhrnieme
a výhon špeciálnym nožom odrežeme. (Obr. 17, 18 – Prílohy) Vzniknutý otvor
zasypeme a hrobček následne uhladíme. Výhony uložené v špeciálnych košoch alebo
prepravkách (Obr. 19 – Prílohy) priamo na poli chladíme v nádržiach s vodou. Po
schladení ich transportujeme v krytých autách na triediacu linku, kde sa po šokovom
schladení triedia podľa priemeru, dĺžky, tvaru a farby. Takto roztriedené výhony
zväzkujeme po 500 g (Obr. 20, 21 – Prílohy) alebo sa voľne ukladajú do kartónových
obalov disponujúcich dvojitým dnom, ktoré umožňuje vkladanie ľadu a tak sú výhony
neustále chladené.
Optimálna doba, počas ktorej by sa špargľa mala dostať k spotrebiteľovi, je 24
hodín. V chladiarenských komorách sa odporúča špargľu skladovať maximálne 4 dni.
Z ekonomického hľadiska je výhodné zakladať špargľové porasty na 10 rokov.
(PETŘÍKOVÁ, 2006) Cantaluppi a Precheur (2007) však očakávanú životnosť
špargľového porastu vyčíslili na 15 až 20 rokov, pričom maximálny výnos možno
očakávať v šiestom až siedmom roku. Pokles produkcie 5 % ročne možno pozorovať od
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desiateho roku. Po pätnástom roku kultivácie už porast z ekonomického hľadiska nie je
zaujímavý.

3.5.9 Sortiment

V nedávnom období bolo do pestovateľskej praxe zavedených niekoľko nových
kultivarov. Keďže špargľové porasty zakladáme na minimálne desať rokov, je potrebné
si vybrať ten správny, s ohľadom na klimatické aj ekonomické podmienky.
Najdôležitejším faktormi je čo najvyšší výnos a farba. U bielej špargle je preferovaná
snehobiela farba bez zelených a fialových škvŕn, antokyánové sfarbenie je nežiaduce
takisto u zelenej špargle. Pri výbere správneho kultivaru prihliadame aj na všeobecné
požiadavky ako je dĺžka, priemer, kompaktnosť a konzistencia výhonu.
Medzi zahraničné odrody patria: ´Swetzinger Meisterschuss´ (Obr. 22 – Prílohy),
´Schneekopf´, ´Conover´s Colossal´, ´Mary Washington´, ´Martha Washington´,
´Goldschatz´, ´Limburgia´, ´Ruhm von Braunschweig´, ´Argenteuil´, ´Start´, ´Spaganiva
SH-72´, ´Eros´, ´Lucullus´, ´Minerve´, ´Junon´, ´Cito´, ´Desto´, ´Diane´, ´Geijnlim´,
´Boonlim´, ´Fraklim´, ´Venlim´, ´Backlim´. (FEHÉR, 1992)
V Českej republike je na pestovanie povolený kultivar ´Iva´ (Obr. 23 – Prílohy)
a tradičná krajová odroda ´Ivančický´, ktorý má biele výhony so zelenou špičkou.
Dužina je bielej farby a lahodnej chuti.
Na rýchlenie špargle sú najvhodnejšie odrody ´Aneto´, používaná hlavne vo
Francúzsku a holandská odroda ´Limbras F1´. (KOTT, MORAVEC, 1989)
Na pozemku genofondu ZF v Lednici je medzi aktívnymi položkami zaradený aj
A. officinalis ´Sněhurka´. (Obr. 24 – Prílohy)

3.5.10 Choroby a škodcovia

Špargľu na stanovisku, ale aj skladované výhony napáda pleseň sivá (Botryotinia
fuckeliana). (KOTT, MORAVEC, 1989) Škodí v chladnom a vlhkom počasí. V poraste
sa šíri konídiami, po ich vyklíčení vniká do rastliny mycélium. Na výhonoch sa
objavujú belavé škvrny so sivým povlakom a koncentricky usporiadanými čiernymi
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skleróciami, prostredníctvom ktorých prezimuje. V ďalšom roku následne spôsobujú
prvotnú nákazu rastlín. (BÖHRINGER, JÖRG, 1996)
Oranžovými škvrnami na výhonoch sa prejavuje hrdza asparágová (Puccinia
asparagi). (Obr. 25 - Prílohy) (KOTT, MORAVEC, 1989) Prvé symptómy sa objavujú
na začiatku leta ako svetlozelené oválne lézie so spórami. Farba lézií sa počas
vegetačnej doby mení na žltooranžovú a neskôr na hnedočervenú. Keď spóry dozrejú,
sú uvoľnené do prostredia a spôsobujú sekundárnu infekciu. Farba spór sa mení
z červenohnedej na čiernu - tvoria sa zimné spóry, ktorými prezimuje. Aby sme
zabránili rozvoju choroby, rastliny nezalievame priamo na list, vysádzame vo väčšom
spone (1,8 × 0,5 m). Napadnuté rastliny zničíme. (BÖHRINGER, JÖRG, 1996) Rastliny
oslabené hrdzou sú náchylnejšie na Fusarium sp. a hniloby koreňov, ich výhonky sú
zakrpatené, rastliny predčasne zhadzujú listy a môžu aj celé odumrieť. (WEBB,
BECKERMAN, 2010)
Významné poškodenie na podzemných častiach rastlín spôsobuje fuzáriové
vädnutie špargle (Fusarium oxysporum f. sp. asparagi) a fialová hniloba koreňov
(Helicobasidium brebissoni, anamorfa Rhizoctonia crocorum). (PETŘÍKOVÁ, 2006)
Fuzárium napáda korene a spôsobuje žltnutie a vädnutie rastlín, na koreňoch sa
objavujú nekrotické škvrny, ktoré môžu rozvinúť až do závažného poškodenia koreňov.
Najvhodnejšie podmienky pre rozvoj huby je teplé vlhké počasie. Ochrana spočíva
v dezinfekcii pôdy a v namáčaní výhonkov vo fungicídnej zmesi. (LAMARQUE,
BOSSENNEC, 2008)
Červivosť výhonov špargle spôsobujú larvy Platypares poeciloptera. Dospelce sa
objavujú od polovice apríla do konca júna. Do vrchokov výhonov kladú vajíčka. Larvy
sa liahnu za 2 – 4 dni tak, že sa prehryzú do drene výhonkov. (BÖHRINGER, JÖRG,
1996) Škodlivé sú tiež dospelce i larvy chrobákov z rodu špargľovcov (Crioceris).
(KOTT, MORAVEC, 1989) Škodia dva druhy: C. asparagi a C. duodecimpunctata.
Dospelé chrobáky okusujú listy a obmedzujú schopnosť fotosyntézy a možnosť
uchovávania zásobných látok pre budúcu sezónu. Okrem toho poškodzujú výhonky
a kladú na ne vajíčka, čím sa stávajú nepredajné. Chrobáky škodia na rastlinách zhruba
14 dní, potom sa spustia a pod povrchom pôdy sa zakuklia, a následne prezimujú.
(FRAVAL, 1997) Ochrana spočíva v zozbieraní chrobákov i lariev, taktiež môžeme
použiť insekticídy. (BÖHRINGER, JÖRG, 1996)
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3.5.11 Obsahové látky

Špargľové výhonky obsahujú mnoho aminokyselín (alanín, arginín, cystín, glycín,
histidín, izoleucín, lyzín, methionín, fenylalanín, prolín, threonín, tryptofán, tyrozín,
valín), vitamíny (α- a β-karotén, kyselinu askorbovú, niacín, riboflavín, thiamín,
tokoferol) a ostatné látky (kyselinu α-linolénovú, uhľovodíky, tuky, vlákninu, glukózu,
kyselinu glutamovú, koniferín, guaiakol, inositol, kyselinu olejovú, palmitovú a
steárovú, fytosteroly, cukry, vodu).
V podzemných častiach rastlín sa nachádza inulín. (DUKE et al., 2002)
Rod Asparagus obsahuje taktiež saponíny, taníny, slizové látky a flavonoidy,
napríklad quercetín-3-rutinosid, capsantín a tetraterpenoid patriaci do skupiny terpénov.
Špargľa obsahuje značné množstvo rozličných minerálnych solí. (FEHÉR, 1992)
Významný je obsah saponínov asparagozidov, steroidných glykozidov, kyseliny
asparágovej a jej derivátov, flavonoidov - rutínu, kaempferolu a quercetínu, rôznych
aminokyselín

a polysacharidov.

Je

tiež

zdrojom

kyseliny

listovej,

vitamínu

K a mnohých ďalších. (WILLIAMSON et al., 2009)

3.5.12 Význam a využitie

Špargľa sa vďaka svojim liečivým účinkom používa pri liečbe reumatizmu, dny
a zápaloch močového mechúra. (BIGGS, 1997)
Korene

a zelené časti

bývajú

využívané tiež

ako

diuretikum,

laxans,

kardiotonikum a sedatívum. Neboli zistené žiadne interakcie pri používaní špargle. Ale
pri konzumácii väčšieho množstva môže byť ovplyvnená účinnosť warfarínu a ďalších
podobných kumarínových a indandiónových antikoagulantov, keďže špargľa obsahuje
stredné množstvo vitamínu K, ktorý pôsobí ako antagonista. (WILLIAMSON et al.,
2009)
Vďaka obsahu inulínu sa používa ako antidiabetikum. (DUKE et al., 2011)
Kyselina asparágová môže pôsobiť ako nematocíd. (WILLIAMSON, 2009)
Primárne uplatnenie našli však špargľové výhonky ako lahôdková zelenina.
Uskladňujú sa čerstvé, mrazené i konzervované. V čerstvom stave sa konzumujú hlavne
v období zberu, v polyetylénovom vrecku vydržia v chladničke 3 dni. Pred
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zmrazovaním zviažeme výhony do zväzočkov a uložíme do umelohmotných schránok.
Špargľa najlepšie chutí varená alebo dusená, vrcholky sa pridávajú do šalátov alebo
slúžia ako ozdoba jedál. (BIGGS, 1997)
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4 METODIKA
Genofond chrenu bol v októbri minulého roka odburinený, boli odstránené
odumreté nadzemné časti rastlín. Plody špargle boli zozbierané, semená vysušené,
spočítané a uložené do papierových vreciek s označením položky. Genofond špargle bol
takisto odburinený. Časti pozemku, ktoré neboli prikryté mulčovacou fóliou boli
prekyprené. Na takto pripravený pozemok boli 12. 10. 2010 vysadené sadenice
predpestované v parenisku na ZF v Lednici z výsevu vykonaného dňa 6. 4. 2010.
Vysadené položky sú zhrnuté v časti Výsledky. V apríli 2011 boli odstránené odumreté
nadzemné časti rastlín špargle z minulého roka. Jednotlivé rastliny, ktoré to vyžadovali,
boli prihrnuté pôdou.
Aktívne aj pracovné položky obidvoch genofondov boli spočítané, ich
rozmiestnenie bolo porovnané s údajmi z minulého roka. Následne boli usporiadané do
tabuľky. (Tab. 1, Tab. 2 – Prílohy)
Po preštudovaní literatúry, klasifikátorov a zistených poznatkov o oboch rodoch,
bolo pre ďalšie hodnotenie položiek chrenu navrhnuté jedno doplňujúce kritérium.
Na doplnenie minimálnej sady deskriptorov pre hodnotenie položiek špargle som
navrhla štyri kritériá.
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5 VÝSLEDKY
5.1 Aktuálny stav genofondov
5.1.1 Chren

Ku dňu 7. 4. 2011 obsahuje genofond Armoracia (Obr. 26 – 31 –Prílohy) 12
položiek. Je v ňom zahrnutý jeden druh, a to A. rusticana. Časť kolekcie genofondu
tvoria pracovné položky (Pk), ktoré čakajú na zaradenie do databázy EVIGEZ.
Usporiadanie a stav položiek je podrobne uvedený v tabuľke 3. (Tab. 3 - Prílohy)

5.1.2 Špargľa

Dňa 12. 10. 2010 boli vysadené štyri položky s pracovným označením.
Ku dňu 7. 4. 2011 sa v genofonde nachádzalo 10 aktívnych položiek (spolu 71
kusov rastlín) a 6 pracovných položiek (38 kusov rastlín). Súčasný stav genofondu je
uvedený v tabuľke 4 (Tab. 4, obr. 31 – 34 – Prílohy)

5.2 Pozorovanie genofondov
Pri práci s genofondmi som pozorovala fenologické fázy rastlín. Vzhľadom na
obmedzené časové obdobie (jeseň 2010 – jar 2011) som mohla pozorovať iba niektoré
fenofázy.
Nadzemné časti rastlín chrenu začali odumierať koncom októbra 2010 a rašiť
začali (s prihliadnutím na rozdiely medzi jednotlivými položkami) približne 5. 4. 2011.
Rastliny špargle končili vegetáciu (takisto s prihliadnutím na rozdiely medzi
položkami) o niečo skôr - asi od tretej dekády októbra, a rašiť začali približne v polovici
apríla.
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5.3 Návrh doplňujúcich kritérií deskriptorov
Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť ďalšie kritériá pre hodnotenie
popisných znakov národných klasifikátorov rodov Armoracia L. a Asparagus L.
Klasifikátor danej plodiny slúži na popis jej morfologických, biologických
a hospodárskych znakov, na základe ktorých je možné identifikovať jednotlivé položky
kolekcie. Popisné znaky – deskriptory sú do bodového klasifikátoru navrhované
a následne aj zaradené na základe niekoľkoročných meraní a pozorovaní vyššie
spomínaných charakteristík jednotlivých položiek kolekcie.
Klasifikátor pre rod Armoracia tvoria 3 kategórie popisných znakov:
morfologické, biologické a hospodárske a výnosové znaky. K súčasným morfologickým
znakom obsiahnutým v klasifikátore (Tab. 3 - Prílohy) navrhujem k výnosovým
s hospodárskym znakom zaradiť nasledovné kritérium:
• 3.2 Vlastnosti po nastrúhaní koreňa – 3.2.7 – Obsah glukosinolátov
Glukosinoláty sú látky s významnými protirakovinovými účinkami. Hodnotenie
jednotlivých položiek podľa tohto kritéria by mohlo viesť k zisteniu presných obsahov
týchto látok u položiek chrenu. V budúcnosti by sa následne mohol využiť genetický
základ odrôd s vyšším obsahom glukosinolátov ako základ pre novú výkonnejšiu
odrodu, s priamou väzbou na protirakovinový účinok.
V prípade malých kolekcií a minoritných plodín nie je vyžadovaný klasifikátor, na
hodnotenie kolekcie postačí minimálna sada deskriptorov. Sada pre Asparagus
officinalis (Tab. 4 - Prílohy) obsahuje 18 vybraných popisných znakov. Navrhujem
doplniť ju nasledovnými kritériami:
• 19 – Farba okvetných lístkov
• 20 – Citlivosť na mráz
• 21 – Citlivosť na Platyparea poeciloptera
• 22 – Obsah inulínu
Farba okvetných lístkov týchto rastlín má širšiu farebnú škálu, a to od bielej po
žltozelenú. Využiť by sa teda dala na presnejšiu identifikáciu jednotlivých položiek. Na
mráz aj na škodcov (Platyparea poeciloptera – spôsobuje červivosť výhonov) reagujú
jednotlivé odrody a položky rozdielne, a preto z hľadiska výnosu navrhujem aj tieto
popisné znaky. Obsah inulínu je významný z pohľadu výživy ľudí trpiacich cukrovkou,
ktorá je považovaná za civilizačnú chorobu a trpí ňou čoraz viac detí i dospelých.
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Rastliny s obsahom inulínu sa používajú na úpravu životosprávy týchto pacientov.
Myslím, že v budúcnosti by tento popisný znak mohol byť, rovnako ako obsah
glukosinolátov v chrene, základom pre myšlienku vyšľachtiť novú odrodu s vyšším
obsahom tejto látky.
Ku každému deskriptoru je priradená stupnica. K navrhnutým deskriptorom,
podľa ktorých by mohol byť doplnený klasifikátor, som však stupnice zostaviť
nemohla, nakoľko som nerobila meranie ani pozorovanie znakov u jednotlivých
položiek rodov.
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6 ZÁVER
K zlepšeniu životných podmienok ľudstva – k zabezpečeniu dostatku potravy,
liečiv a energie – môžeme prispieť aj ochranou biodiverzity na našej planéte. Táto
myšlienka naberá hmotnú formu prostredníctvom formovania kolekcií genofondov.
Všetky činnosti spojené s genofondmi (zhromažďovanie genetických rastlinných
zdrojov, ich evidenciu a dokumentáciu, hodnotenie a v neposlednom rade aj
konzerváciu a regeneráciu) sú definované v Národním programu konzervace a využití
genefondu rostlin a agro-biodiverzity, ktorý bol pre obdobie 2007 – 2011 prijatý MZe
ČR. Do programu je v súčasnosti zapojených 15 inštitúcií zo sféry verejných
výskumných aj súkromných spoločností.
Zvýšenú pozornosť treba venovať uchovávaniu a regenerácii genetických
rastlinných zdrojov. Bez týchto činností nemá ich zhromažďovanie význam.
Základnými metódami konzervácie je metóda in situ, ktorá sa využíva v prípade
planých druhov vyvíjajúcich sa a rastúcich ako súčasť prirodzeného ekosystému;
a metóda ex situ, pri ktorej sú rastliny alebo ich častí prenesené do génobaniek.
Regenerácia prebieha rôznymi metódami v závislosti na spôsobe množenia vzoriek.
V Českej republike sa v roku 2009 celkovo uchovávalo viac ako 50 tis. položiek
genofondov, z toho najviac obilnín (takmer 17 tis. položiek), zelenín (7 tis. položiek)
a liečivých, aromatických a koreninových rastlín (takmer 1 tis.).
Stav položiek genofondov sa každým rokom mení, výnimkou nie sú ani
genofondy, ktorými sa zaoberá táto práca – Armoracia a Asparagus. Oproti roku 1995,
kedy boli na pozemku ZF v Lednici uchovávané dva druhy rodu Armoracia – A.
rusticana a A. sisymbrioides, v súčasnosti sú aktívne položky zastúpené iba druhom A.
rusticana. Kolekcia bola ale rozšírená o niekoľko pracovných položiek. Do genofondu
rodu Asparagus od roku 1997 pribudli tri aktívne položky kolekcie, šesť položiek
s pracovným označením a v roku 2010 k nim boli vysadené ďalšie štyri pracovné
položky.
Obľuba obidvoch rodov neustále stúpa, či už pre ich liečebné účinky alebo
kulinárske využitie. Chren sa u nás tradične podáva k údeninám, či už nastrúhaný alebo
vo forme omáčky, pridáva sa do šalátov, majonéz a nakladanej zelenine. Od pradávna je
cenený vo fytoterapii. Vďaka svojim obsahovým látkam sa používa pri nádche
a chrípke, ďalej ako diuretikum, bakteriostatikum a svojimi protirakovinovými
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účinkami bráni rozvoju voľných radikálov. Špargľové výhonky sa u nás uplatnili skôr
ako lahôdková zelenina – dusená, varená, konzervovaná, ale látky v nich obsiahnuté sú
nemenej významné aj z pohľadu priaznivého vplyvu na ľudský organizmus.
Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť doplňujúce kritériá deskriptorov pre
obidva rody. Mnou navrhnuté popisné znaky patria z väčšej časti medzi znaky výnosové
a hospodárske, pretože hodnotenie z pohľadu pôsobenia biotických faktorov na rastlinu
a jej obsahové látky môžu byť v budúcnosti využité pri šľachtení tolerantných,
rezistentných a výkonnejších odrôd. Môžu sa teda podieľať na zlepšení kvality života,
čo je hlavnou myšlienkou uchovávania genetických rastlinných zdrojov.
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7 SÚHRN A ANGLICKÉ RESUMÉ
Uchovávaniu genetických rastlinných zdrojov sa v súčasnosti venuje veľká
pozornosť, nakoľko genofondy sú považované za dedičstvo ľudstva. Sú zdrojom génov
pre vytváranie nových odolných a výkonných odrôd. Z tohto dôvodu je nevyhnutné
formovanie génobaniek a kolekcií GZR. Jedným z pracovísk zapojených do Národního
programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity je aj ZF
MENDELU v Lednici. Táto práca je zameraná na genofondy Armoracia G., M. et Sch.
a Asparagus L., ktoré sa práve na ZF uchovávajú. Cieľom práce bolo navrhnutie
doplňujúcich kritérií deskriptorov, sústredenie nových informácií o daných rodoch,
a v neposlednom rade aj informácií o potrebe starostlivosti o skupinu zelenín a liečivých
a aromatických rastlín.

Storage of plant genetics resources is very important at present, because they are
considered as heritage of humanity. They are source of genes for breeding of new
resistant and productive varieties. Formation of gene banks and collection of plant
genetics resources is necessary. Faculty of Horticulture of Mendel University in
Lednice is one of the workplaces connected in National programm of conservation plant
genetics resources. This work is oriented on proposal of additional criterions of
descriptors, obtaining of new information about these genera and also inormation about
keeping of vegetables and medicinal and aromatic plants.
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