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1 ÚVOD
První písemné zmínky o pěstování bramboříků se objevovaly již ve spisech
antických autorů. Bramboříky byly velmi oblíbené především až v období renesance
a baroka. Spolu s dalšími květinami se staly součástí bohatých květinových záhonů.
Květy bramboříků byly vyobrazovány na obrazech svatých, sloužily k uctívání bohů,
k výzdobě obydlí a veřejných prostranství. Byla jim přisuzována různá symbolika.
Bramboříky byly považovány za prostředek k vzbuzování vášně, smyslnosti
a usnadnění oplodnění. Lidé věřili, že rostliny bramboříků ochrání spící nebo že jejich
výsadba kolem obydlí zajistí ochranu proti zlým kouzlům. Bramboříkům byla
přisuzována také řada léčivých účinků.
Dnes jsou bramboříky, uváděné pod druhovým jménem Cyclamen persicum Mill.,
velmi moderní a oblíbené hrnkové květiny s mnohostranným využitím a žádané po
celém světě. Původní druh se již prakticky nepěstuje, ale bylo z něj vyšlechtěno velké
množství odrůd.
O rozvoj šlechtění bramboříků se v minulosti zasloužili především Rudolf Adam,
František Chvatík, František Černý a Ing. Jan Matouš. V současné době je firma
„Černý“ z Jaroměře jediným šlechtitelským pracovištěm v České republice, kde se díky
bratrům Ing. Josefovi a RNDr. Janu Černým, daří pokračovat ve šlechtění a množení
bramboříků.
Většina odrůd Cyclamen persicum Mill. není vhodná pro použití ve venkovních
výsadbách a pěstují se proto nejčastěji jako pokojové rostliny, které bývají po odkvětu
často odsouzeny k zániku. Svojí jedinečností nejen v bohatství krásných květů, různých
barev, tvarů a velikostí se ale vyrovnají nejkrásnějším výtvorům přírody.
Rostliny bramboříků představují také velmi cenný floristický materiál, především
díky neobyčejné bohatosti květů, kvalitě květních stopek a charakteru listů s velmi
dekorativní, stříbřitě bílou kresbou.
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2 CÍL PRÁCE
Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality vybraných moderních odrůd
Cyclamen

persicum

Mill.

Práce

je

zaměřená

na

posouzení

kvalitativních

a kvantitativních znaků, které jsou důležité pro produkci kvalitních rostlin. Jedná se
o významný a oblíbený druh hrnkových rostlin okrasných květem.
Problematika diplomové práce navazuje na bakalářskou práci Žďárská, 2011.
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Rod Cyclamen L. zahrnuje okolo 20 druhů, které jsou neustále šlechtěny a dále
vyvíjeny. Pěstitelsky nejvýznamnějším druhem je Cyclamen persicum Mill., ze kterého
byla vyšlechtěna většina odrůd (KŘESADLOVÁ, 2009).
3.1 BOTANICKÉ ZAŘAZENÍ
Cyclamen persicum Mill. je řazen do:
- říše Plantae (rostliny),
- podříše Tracheobionta (cévnaté rostliny),
- oddělení Magnoliophyta (krytosemenné rostliny),
- třídy Magnoliopsida (dvouděložné),
- řádu Primulales (prvosenkotvaré),
- čeledi Primulaceae (prvosenkovité),
- rodu Cyclamen (brambořík),
- podrodu Cyclamen,
- skupiny Persicum.
(NOVÁK, 2008; KŘESADLOVÁ, 2009)

3.2 GEOGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ
Druhy rodu Cyclamen L. se přirozeně vyskytují v listnatých lesích evropských hor,
ve východním Středomoří, v Malé Asii a Íránu (KŘESADLOVÁ, 2009).
Cyclamen persicum Mill. se navzdory svému druhovému jménu v Persii
(dnešní Írán) přirozeně nevyskytuje. Původní je ve východním Středomoří a afrických
státech (TAKAMURA, 2006). DIJK (2002) uvádí, že Cyclamen persicum Mill. je
původem z řeckého ostrova Rhodos, také z jižního Turecka, Kypru, Jordánska
a severního Tuniska. Jedná se o teplomilný, vytrvalý druh a druhové jméno persicum je
odvozeno od Prunus persica, kvůli broskvově zbarveným květům (KRAUSCH, 2003).
V Čechách jsou bramboříky s největší pravděpodobností vysazené nebo zplaněné.
Údaje o jejich výskytu na jižní a jihozápadní Moravě pochází z 19. století
(SLAVÍK, 2004). V dnešní době patří jednotlivé druhy bramboříků mezi ohrožené
a chráněné, nejen v České republice. Jejich sběr v přírodě je zakázán (DIJK, 2002).
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3.3 ANATOMICKÁ A MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
Hlíza
Hlízy jsou jednoleté nebo dvouleté orgány (KOBZA, 2009), které vznikly přeměnou
hypokotylu, nebo se na jejich vzniku účastnil z části i kořen (NOVÁK, 2008). Mají
kompaktní vnitřní strukturu, která je tvořena parenchymatickým pletivem se zásobními
látkami. Tvar je kulovitý nebo zploštělý, povrch je kryt pokožkou (ŠTURSA, 1997).
Vláknité kořeny vyrůstají u Cyclamen persicum Mill. ze spodní části hlízy
(KŘESADLOVÁ, 2009). Hlízy jsou v syrovém stavu jedovaté. Obsahují alkaloidy cyclaminy. Sušením či povařením ztrácí hlízy své jedovaté vlastnosti (SMRŽ, 1923).
Listy
Listy jsou jednoduché, po několika v přízemní růžici. Dlouze řapíkaté, ledvinité nebo
srdčité (VĚTVIČKA, 2007). Okraj listů je hladký nebo mírně zubatý. Řapíky listů
bývají zelené nebo narůžovělé. Rub listů je většinou nafialovělý (HICKEY, 1997),
čepele mají obvykle tmavě zelenou barvu s výraznou, často stříbřitě bílou nebo tmavou
kresbou na svrchní straně (GEOFF, 2007). Barva i kresba listů je charakteristickou
odrůdovou vlastností (LUŽNÝ, 1970). Typy kresby na listech (Obr. 1.)
Květ, plod
Květy vyrůstají jednotlivě na dlouhých stopkách (VĚTVIČKA, 2007) a jsou
pětičetné, oboupohlavné, symetrické, proterandrické a nící. Proterandrické květy se
vyznačují tím, že pyl dozrává dříve, než je blizna schopná jej přijmout (LUŽNÝ, 1970),
(Obr. 2). Květní plátky jsou v poupěti šroubovitě stočené a za plného květu nazpět
otočené (UHER, 1996). Existují ve všech pastelových barvách. Dnes se můžeme vzácně
setkat i se žlutě kvetoucími bramboříky.
Hlavní pigmenty pro barvu květů jsou flavonoidy. Antokyany malvidin a peonidin,
přítomné v korunních plátcích, způsobují fialové, růžové a červené zbarvení květů
(TAKAMURA, 2006). Žluté zbarvení je způsobeno akumulací glykosidu chalconu
v korunních plátcích (TAKAMURA, 2006) nebo výskytem kolchicinu v živném médiu
při in vitro množení rostlin (TAKAMURA, 1998). Rostlina s tmavě žlutými květy ale
neexistuje. Žlutá barva korunních plátků je málo výrazná a nažloutlé mohou být i další
části rostlin (TAKAMURA, 2006).
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Plodem bramboříků je kulovitá tobolka. Po odkvětu se spirálovitým stočením květní
stopky dostává k zemi. Vypadávají z ní kulovitá až tupě hranatá, lepkavá semena.
(SLAVÍK, 2004).
3.4 HISTORIE ŠLECHTĚNÍ A PĚSTOVÁNÍ C. PERSICUM MILL.
SMRŽ (1923) uvádí, že botanický název Cyclamen pochází z řeckých slov
kyklaminos a kyklós, znamenající kruh, vzhledem k jejich okrouhlým hlízám. Zatímco
DIJK (2002) uvádí, že kyklós, znamenající kulatý, poukazuje na spirálovitý tvar květní
stopky po odkvětu rostliny.
Čeští autoři nazývali bramboříky cyclamou, německé označení je Alpenveicheln
(alpská fialka). Němci označovali bramboříky i dalšími názvy např. Erdscheibe či
Saubrot (sviňský chléb), protože se vepři hlízami živili (SMRŽ, 1923).
Vzhledem k velkému množství synonym nelze jednoznačně určit rok zavedení
Cyclamen persicum Mill. do pěstování v Evropě. První zmínky jsou z Francie z let
1620 – 1630 (GRÜNDLER, 1987). GRUNERT (1960) tvrdí, že první hlízy
Cyclamen persicum Mill. se dostaly do Evropy z Orientu až v roce 1656. Dle
TAKAMURY (2006) byl ale Cyclamen persicum Mill. objeven ve Francii v roce 1665
a na konci 17. století byl rozšiřován do západní Evropy.
Barevné odrůdy Cyclamen persicum Mill. byly nabízeny již v roce 1739, většího
významu však začaly nabývat až v druhé polovině 19. století (KRAUSCH, 2003).
Největší zásluhu na dnešním sortimentu bramboříků mají němečtí šlechtitelé.
Rozšířili

barevnou

stupnici

a

zlepšili

stavbu

a

velikost

květů.

Šlechtění

Cyclamen persicum Mill. nelze odepřít ani holandským, anglickým, belgickým,
dánským, rakouským či americkým šlechtitelům (HIEKE, 2003).
První šlechtění bramboříků začalo kolem roku 1826 v Anglii, kdy John Wilmott
získal první semenáčky rostlin. Šlechtění se rozvíjelo i v Německu. Edmonds uvedl
v roce 1870 odrůdu ´Giganteum rubrum´, Williams ´Giganteum´a firma Haage z Erfurtu
v roce 1871 odrůdu ´Unicum´.
První, velkokvětá odrůda s hladkými okraji korunních plátků a s lemem,
´Rosa von Marienthal´, byla na trh uvedena v roce 1881. Belgičan De Langhe vyšlechtil
v roce

1896

(GRÜNDLER,

odrůdu
1987).

´Papilio´,
První

která

byla

lososově
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základem
zbarvenou

stejnojmenné

skupiny

odrůdu

nazvanou

´Ruhm von Wandsbeck´ uvedl Stoldt (Wandsbeck - Marienthal) v roce 1898 a první
třepenité odrůdy vyšlechtili drážďanští šlechtitelé Richter a Meischke kolem roku 1900.
Zdokonalena byla také kresba na listech (HIEKE, 2003).
V roce 1883 vypěstoval frankfurtský zahradník brambořík, který vynikal vysokým
výnosem kvalitních řezaných květů a byl nazván ´Friesdorfský brambořík pro řez´.
Řezané květy bramboříků patřily v roce 1896 v Německu mezi nejoblíbenější a od roku
1903 jejich obliba neustále stoupala (GRÜNDLER, 1987).
V 19. století byly hrnkové rostliny Cyclamen persicum Mill. nejvíce oblíbeny
v severní Evropě. Méně populární byly v Americe. Zájem o hrnkové rostliny
bramboříků se začal zvyšovat až po vyšlechtění několika různobarevných odrůd
(WIDMER, 1992). V 19. století byly také zkvalitněny kultivační metody, zlepšila se
ekonomická situace ve světě a začaly se objevovat první větší úspěchy ve šlechtění
Cyclamen persicum Mill. (TAKAMURA, 2006).
Významná skupina bramboříků, pojmenovaná ´Pastellcyclamen´, vznikla v letech
1922 až 1929 v Německu. Velmi oblíbenými odrůdami z této skupiny byly např.
´J. S. Bach´, ´J. Haydn´, ´Franz Schubert´, ´Ludwig van Beethoven´ aj.
(GRÜNDLER, 1987).
Velkokvěté formy bramboříků byly a jsou stále šlechtěny a zlepšovány. V roce 1855
nalezl anglický šlechtitel Clark rostliny s tzv. hřebenitými květy (tzv. cristata formy).
V následujících letech se objevily tzv. vousaté bramboříky, s jemně střihanými okraji
květních plátků. Odrůda ´Barbarossa´ z této skupiny, z roku 1939, měla svůj význam
ještě v 60. letech minulého století.
Novou skupinu velkokvětých bramboříků představovaly tzv. pruhované odrůdy.
V roce 1909 německý šlechtitel Stoldt představil odrůdu s fialovými květy s bílými
pásky na korunních lístcích. Odrůda ´Giganteum Striatum´, šlechtitele I. C. Schmidta
z roku 1913, měla karmínovou barvu květů se světlými pásky. Dlabka, v roce 1923,
uvedl na trh pruhované odrůdy pod názvem ´Harlekin´, které byly oblíbené až do 80. let
minulého století. V roce 1955 byly na trh uvedeny skupiny ´Baroko´ a ´Rokoko´, které
se vyznačovaly robustností květů s třepenitými okraji (GRÜNDLER, 1987).
V tomto období se začaly kromě velkokvětých forem objevovat i malokvěté, tzv.
minibramboříky (KRAUSCH, 2003). Významnou odrůdou drobnokvětého bramboříku
byl ´Malokvětý kielský vonný brambořík´ z roku 1955 od šlechtitele Jacobsena z Kielu.
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Další odrůda drobnokvětého bramboříku, ´Kleine Dresdnerin´, dala základ řadě
moderních, dnes pěstovaných minibramboříků (GRÜNDLER, 1987).
V bohaté historii šlechtění Cyclamen persicum Mill. nelze nezmínit tzv. zvláštní
formy

bramboříků.

V roce

1912

byla

na

trh

uvedena

zajímavá

odrůda

´Lemania – cyclamen´ od švýcarského šlechtitele Walthera z La Crottaz. Odrůda se
vyznačovala vzpřímenými korunními plátky. Další zvláštností u bramboříků byl vznik
vonných a víceplátečných květů bramboříků. Rakouská firma Pregeter uvedla na trh
odrůdu vonného bramboříku s 10 korunními plátky. Tento typ šlechtila také firma
N. L. Chrestensen z Efrurtu. V současném sortimentu jsou vonné odrůdy uváděny spíše
jako zajímavé novinky (GRÜNDLER, 1987).
Nejstarší záznam o českém šlechtění Cyclamen persicum Mill. pochází z vídeňského
zahradnického časopisu z roku 1897. Je v něm uvedena plnokvětá forma bramboříku
(Cyclamen persicum grandiflorum plenum) od vídeňského zahradníka, českého původu,
Středy (HIEKE, 2003). Za prvního šlechtitele u nás je považován Josef Peiker st.,
zámecký zahradník u hraběte Kinského v Kostelci nad Orlicí (ŘEZNÍČEK, 2002).
K dalším českým šlechtitelům Cyclamen persicum Mill. patřil také František Chvatík
(1887 - 1978) z Bystřice pod Hostýnem, který se zajímal o vonné víceplátečné odrůdy,
které byly uvedeny na trh v roce 1931. Květní abnormality zajímaly J. Vencla
z Letohradu (HIEKE, 2003). K průkopníkům v produkci vlastního osiva bramboříků
patřili J. Peiker z Kostelce nad Orlicí, Jaroslav Tuček senior (1876 - 1959) z Předměřic
nad Labem a E. Queisser z Litoměřic, zahradník německého původu (HIEKE, 2003).
Víceplátečné bramboříky pěstoval také František Černý (1896 - 1968) z Jaroměře
(HIEKE, 2003), který vedl zahradnický závod v Jaroměři od roku 1924 a propagoval
myšlenku vyrábět vlastní české osivo a sadbu (SVITÁČKOVÁ, 2009). Bramboříky
začal šlechtit společně se svojí manželkou Marií (1903 - 1987) v roce 1928
(JÍLEK, 2009). Ze zahradnictví Františka Černého byla v roce 1950 vytvořena
šlechtitelská stanice Oseva, která později přešla pod správu Sempry Praha. V roce 1977
byla stanice připojena k VŠÚOZ1 v Průhonicích (LUŽNÝ, in NĚMEC, 2000). Rodinná
tradice firmy pokračovala díky další generaci šlechtitelů, Ing. Janu Černému
(1928 - 1980) a jeho manželce Alence (1928 - 2000), kteří vyšlechtili odrůdy

1

Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví; dnes Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví
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víceplátečných vonných bramboříků s názvy ´Amor´, ´Apollón´ a ´Orfeus´
(HIEKE, 2003).
Stanice

v

Jaroměři

byla

v

roce

1990

vrácena

rodině

Černých

(LUŽNÝ, in NĚMEC, 2000) a současní majitelé firmy, RNDr. Jan Černý (1957)
a Ing. Josef Černý (1959), ve šlechtitelské práci úspěšně pokračují (HIEKE, 2003).
V celostátním plánu šlechtění zahradnických plodin a kultur Sempry Praha z roku
1990 byly u šlechtitelské stanice Jaroměř uvedeny tyto odrůdy:
Cyclamen persicum var. grandiflorum hort. f. polypetalum2: ´Amor´, ´Apollón´,
´Světle lososový´, ´Orfeus´.
Firma

„Černý“

je

v současné

době

stále

specializovaným

šlechtitelským

a semenářským podnikem, jediným v České republice, zabývajícím se pěstováním
bramboříků pro prodej osiv (LUŽNÝ, in NĚMEC, 2000).
Do dějin českého šlechtění bramboříků se zapsal také šlechtitel R. Adam senior
(1905 - 1971) z České Skalice (HIEKE, 2003). Jeho šlechtitelská stanice vznikla v roce
1950 a hlavní činností bylo novošlechtění třepenitých bramboříků. R. Adam senior
vyšlechtil

20

odrůd,

jeho

syn,

R.

Adam

mladší,

4

odrůdy

bramboříků

(LUŽNÝ, in NĚMEC, 2000). Odrůda ´Skalický Růžový´ byla uvedena na trh v roce
1962, ´Rokoko – Směs – Třepenitých´ v roce 1968, ´Růžové odstíny s červeným okem´
v roce 1975, ´Bílý s purpurově fialovým okem´ v roce 1976, ´Sytě karmínově růžový´
a ´Viktoria – směs´ pak v roce 1981 (HIEKE, 2003).
V celostátním plánu šlechtění zahradnických plodin a kultur Sempry Praha z roku
1990 a 1992 byly u šlechtitelské stanice Česká Skalice uvedeny tyto odrůdy:
Cyclamen persicum var. grandiflorum hort. f. giganteum3: ´Blanc occulatum´,
´Směs pastelových barev´, ´Sylphide´, ´Fen de Joice´,
Cyclamen persicum var. grandiflorum hort. f. fimbriatum4: ´Směs´, ´Viktoria – směs´.

2

velkokvěté odrůdy s víceplátešnými květy
velkokvěté odrůdy
4
velkokvěté odrůdy s třepenitými květy
3
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3.5 SOUČASNÉ TRENDY VE ŠLECHTĚNÍ C. PERSICUM MILL.
Intenzivní šlechtění probíhalo v 80. letech 20. století a na trhu se objevily první F1
hybridy rostlin, které se vyznačují kratší pěstební dobou než dosud pěstované odrůdy
a vykvetení celého porostu během krátké doby a uniformita rostlin umožňují rychlé
vyskladnění a prodej v jednom termínu. Původní odrůdy však neztratily svůj význam
a jsou i dnes důležitou součástí sortimentu. Je to dáno jejich rozmanitostí ve tvaru,
barvě květů a listů, a nakvétáním v průběhu 2 až 3 měsíců, což umožňuje zásobovat trh
po delší časové období, na rozdíl od F1 hybridů, které vykvétají uniformně.
Cíl šlechtění Cyclamen persicum Mill. je zaměřen na získání rostlin s jasnou barvou
květů, bohatým kvetením a kompaktní stavbou rostlin. Je požadována vysoká klíčivost
osiva, krátká pěstební doba, bohaté olistění, intenzivní kresba na listech, odolnost vůči
chorobám

a

škůdcům

a

přizpůsobivost

vysokým

letním

teplotám

(NACHLINGEROVÁ, 2003a).
V současném sortimentu jsou dostupné diploidní i tetraploidní odrůdy Cyclamen
persicum Mill. Světové trendy komerčně pěstovaných rostlin směřují především
k diploidním F1 odrůdám se středními nebo malými květy v pastelových barvách.
Šlechtění rostlin a odrůd přímo pro konkrétní podmínky pěstebních technologií je
důležitým klíčem pro úspěch na trhu. Šlechtitelé se snaží vytvářet stále nové, originální
a atraktivní odrůdy pro zákazníky. Zároveň se snaží, aby nově vyšlechtěné odrůdy
nepředstavovaly

pro

pěstitele

zvýšení

nákladů

na

vypěstování

rostlin

(TAKAMURA, 2006).
Trendy ve šlechtění a požadavky na produkci nových odrůd bramboříků jsou odlišné
dle ročního období a také místa původu, kde jsou šlechtěny. Kvetoucí rostliny
bramboříků byly v 60. letech v Nizozemí, Japonsku a dalších zemích produkovány
převážně jen pro období listopadu a prosince. V současné době je možné rostliny
zakoupit i v jarních, a omezeně, i letních měsících (TAKAMURA, 2006).
V současné době, předními šlechtiteli Cyclamen persicum Mill. jsou: firma S. A. S.
Morel z Francie, americká společnost PanAmerican Seed, W. Legutko v Polsku,
nizozemská Syngenta. Jediným, v České republice, šlechtitelským a semenářským
podnikem, zabývajícím se šlechtěním bramboříků je firma „Černý“ Jaroměř. Ostatní
české podniky a firmy si bramboříky pěstují ze zakoupeného osiva sami nebo prodávají
rostliny dovážené z ciziny, převážně z Nizozemí nebo Německa (ČERNÝ, 2013).
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3.6 NÁROKY NA PROSTŘEDÍ A PĚSTITELSKÁ TECHNOLOGIE
Bramboříky se množí výhradně semenem, které v tobolce dozrává 2 – 3 měsíce
(WIDMER, 1992). Odrůdy Cyclamen persicum Mill. lze rozmnožovat také pomocí
in vitro explantátů rostlin. In vitro rozmnožování představuje novou atraktivní metodu
získávání nových rostlin a odrůd bramboříků a je využívaná i při jejich šlechtění
(JALALI, 2012). Používají se prašníkové kultury nebo kultury z květních stopek aj.
(TAKAMURA, 2006). Významnou složkou živného média při in vitro množení
a zároveň důležitým zdrojem uhlíku pro rostliny je maltosa (TAKAMURA, 2011).
Během počátečních fází pěstování (výsev a vzcházení rostlin) je nutné udržovat
vlhkost vzduchu na 85 %. Po přenesení výsevů na světlo by vlhkost vzduchu neměla
klesnout pod 60 % a vystoupit nad 80 % (NACHLINGEROVÁ, 2003b).
K zavlažování rostlin je ideální používat dešťovou vodu s nižším stupněm tvrdosti,
o stejné nebo podobné teplotě jako je teplota vzduchu. Možným způsobem závlahy je
příliv – odliv, nebo kapková závlaha (BONGARTZ, 1999).
Nejvhodnější substrát pro pěstování bramboříků je vzdušný, propustný a hygienicky
nezávadný s hodnotou pH 5,0 – 6,0 (VÍT, 2001). ŠAFRÁNKOVÁ (2007) doporučuje
zvýšit pH substrátu na hodnotu 7. Vyšší hodnota pH substrátu může totiž potlačit
a zmírnit napadení rostlin patogenem Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis.
MAREČEK (1994), VÍT (2001) a NACHLINGEROVÁ (2003b) uvádějí, že
bramboříky mají střední nároky na živiny a optimální obsah živin v litru substrátu by se
měl pohybovat v rozmezí: dusík 140 – 280 mg, oxid fosforečný 100 – 200 mg,
oxid draselný 200 – 400 mg, oxid hořečnatý 50 – 100 mg. ČERNÝ (2010) uvádí, že
během hlavní růstové fáze je ideální vyšší poměr dusíku na úkor ostatních prvků,
zatímco v období vývinu poupat je dobré zvýšit obsah draslíku. Aplikace kyseliny
giberelové pak může zajistit uniformitu kvetení (WIDMER, 1992).
Bramboříky jsou náročné na světlo kromě doby klíčení, kdy vyžadují tmu
(NACHLINGEROVÁ,

2003b).

Denní

světlo,

dle

CORBINEAUA

(1989)

i TAKAMURY (2006) inhibuje klíčení, které je zásadním procesem při produkci
generativně rozmnožovaných rostlin. Klíčení ovlivňuje také teplota, která je odvozena
od pěstované odrůdy a pohybuje se v rozmezí 14 – 22 °C. Při 15 °C je vyšší procento
vyklíčených semen a klíčení probíhá rychleji než při 20 °C (TAKAMURA, 2006).
Klíčení stimuluje a zlepšuje také dle CORBINEAUA (1989) aplikace kyseliny
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giberelové. NACHLINGEROVÁ (2003b) a ČERNÝ (2013) uvádějí, že ideální teplota
pro vzejití osiva a následný vegetativní růst je 18 – 20 °C. Vývoj již založených květů
probíhá nejrychleji při 15 °C (ČERNÝ, 2010). U nakvétajících a následně kvetoucích
rostlin se teplota udržuje na 12 – 14 °C. Nižší teplota prodlužuje také životnost rostlin
(VÍT, 2001).
Při silném slunečním záření v letních měsících se musí rostliny stínit. Stíní se také
vzešlé výsevy při přenesení ze tmy na světlo (NACHLINGEROVÁ, 2003b).
VILLEGAS (2006) uvádí, že pokud jsou bramboříky umístěny pod šedou stínící textilií,
jsou více kompaktní a mají více květů.
Snižující se intenzita světla podporuje růst květů (KOBZA, 1986), zatímco
BONGARTZ (1999) uvádí, že vývin květů je podporován vyšší intenzitou světla.
ČERNÝ (2010) podporuje tvrzení, že vyšší intenzita světla má vliv na zakládání
květních poupat a že kvetení není závislé na délce dne.
Dříve byly bramboříky pěstovány v pařeništích, dnes se pěstují ve sklenících nebo
omezeně ve foliových krytech (MAATSCH, 1971). Představují jednu z nejdůležitějších
hrnkových rostlin jednoletého pěstování a pěstují se pro prodej hrnkových rostlin, řez
květů nebo na semeno (LUŽNÝ, 1970).
Pro nejvýznamnější odbyt rostlin v podzimních měsících se osivo vysévá v listopadu
až prosinci přímo do sadbovačů nebo se používají automatická výsevná zařízení
(NACHLINGEROVÁ, 2003a). Po výsevu se osivo zakrývá slabou vrstvou substrátu
a ošetřuje se fungicidy, jako prevence proti padání klíčních rostlin. Za 4 – 5 týdnů po
výsevu se vzešlé výsevy přenáší na světlo (ČERNÝ, 2010). Po 8 – 12 - ti týdnech od
výsevu se bramboříky ze sadbovačů přepichují do menších květináčů a po dalších
4

–

5

-

ti

týdnech,

se

přesazují

do

květináčů

konečné

velikosti

(NACHLINGEROVÁ, 2003a). Po přesázení rostlin do květináčů je vhodné zvýšit
teplotu pěstebního prostředí, rostliny lépe prokoření (ČERNÝ, 2010).
Poupata se začínají zakládat, pokud má rostlina asi 35 rozložených listů
(WIDMER, 1992). Moderní odrůdy Cyclamen persicum Mill. vykvétají za 15 – 20
týdnů po výsadbě do květináčů konečné velikosti (NACHLINGEROVÁ, 2003b).
Pro zvýšení počtu květů a na prodloužení květních stopek je ideální postřik vápenatým
přípravkem s obsahem Ca (NO3)25. Vápník přítomný v buňkách květních stopek má vliv
na jejich délku (TANG, 2007).

5

dusičnan vápenatý
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Konečná hustota rostlin na stolech ve skleníku by měla být 9 – 16 ks na 1 m2,
v závislosti na pěstované odrůdě. Rostliny připravené na expedici musí mít dostatečný
počet

listů,

květů

a

poupat,

a

musí

vykazovat

nejlepší

vlastnosti

(NACHLINGEROVÁ, 2003b). Expedují se v období, kdy se začínají rozvíjet první
2 – 3 květy (HAMRICK, 2003).
3.7 CHOROBY A ŠKŮDCI
Bramboříky patří mezi rostliny, které velmi citlivě reagují na jakékoliv chyby během
pěstování. Jak jsem již uvedla ve své bakalářské práci, Žďárská (2011), náchylnost
bramboříků vyplývá z nevhodného způsobu pěstování, špatně zvoleného substrátu
a nedodržení pěstebních podmínek, zejména teploty a vlhkosti.
Nejzávažnější chorobou bramboříků je fuzáriové vadnutí, které způsobuje houba
Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis. Ze škůdců jsou nejčastější mšice, třásněnky
a larvy lalokonosce (ŠAFRÁNKOVÁ, 2008).
Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis
Patogen napadá pouze druhy rodu Cyclamen L. a způsobuje fusariové nebo – li
vaskulární vadnutí bramboříků (ŠAFRÁNKOVÁ, 2007). Rostliny mohou být
infikovány ve všech vývojových stádiích. Houba přežívá v substrátu a napadá kořeny
rostlin ihned po vyklíčení, proniká do cévních svazků a brání průchodu vody a živin.
Přítomnost patogenu se projeví nejdříve na nadzemní části chlorotickým zbarvením
listů a typickým jednostranným vadnutím čepelí (LORI, 2012). Příznaky se objevují ale
i na starších listech, které od kraje uvadají. Napadené rostliny by měly být ihned
z porostu odstraněny (ZANGE, 2012). V pokročilém stádiu napadení se rostlinám
lámou řapíky listů a listy zasychají. Na průřezu hlízy jsou viditelné hnědé cévní svazky
(LORI, 2012).
Optimální podmínky pro rozvoj choroby jsou vysoké teploty (27 °C), zasolení půdy,
kyselé pH substrátu, oslabené rostliny, nevhodné podmínky a způsob pěstování.
Ochrana proti napadení spočívá v preventivních hygienických opatřeních nebo
pěstování rezistentních odrůd (KOBZA, 2001). ŠAFRÁNKOVÁ (2007) uvádí, že
zvýšením pH substrátu, na hodnotu 7, je možné potlačit a zmírnit napadení rostlin
patogenem Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis. Vyšší hodnota pH je totiž příznivá
pro rozvoj konkurenčních bakterií a má vliv na snížení agresivity a na slabší výskyt
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fusariového vadnutí. Zvýšení pH nezabrání napadení ale nedochází k tak náhlému
odumírání rostlin. Vyšší hodnota pH má ale negativní vliv na počet květů a poupat
(ŠAFRÁNKOVÁ, 2007).
Padání klíčních rostlin
Výsevy bramboříků mohou být napadeny houbami rodu Pythium sp., Rhizoctonia sp.
nebo Phytophtora sp., které způsobují tzv. padání klíčních rostlin. Napadené rostliny
hnědnou, padají a odumírají. Houby přežívají v půdě a jejich spory jsou přenášeny
vodou. Ochranou může být moření osiva a výsev do řádně desinfikovaného substrátu
(KÖHLER, 2011).
Plíseň šedá (Botrytis cinerea)
Objevuje se na rostlinách bramboříků často při zvýšené vlhkosti vzduchu. Spory
houby jsou přenášeny vodou, půdou nebo větrem. Na svrchní straně listů vznikají
nejdříve vodnaté skvrny, které se mění na nekrotické, hnědé. Na květech jsou skvrny
průhledné nebo šedé. Může dojít i k hnití řapíků, listů, květních stopek. Na napadených
pletivech, kromě květů, se vytváří typický šedý povlak (NACHLINGEROVÁ, 2003c).
Mšice
(třída Hmyz – Insecta; řád Polokřídlí – Hemiptera; podřád Mšicosaví – Sternorrhyncha;
nadčeleď Mšice – Aphidoidea; čeleď Mšicovití - Aphididae), (ŠEFROVÁ, 2006)
Nejčastěji se vyskytující škůdci u bramboříků. Škodí zejména mšice skleníková
(Neomyzus circumflexus), mšice česneková (Myzus ascalonicus), či mšice bavlníková
(Aphis

gossypii).

Napadají

části

mladých

rostlin,

listy

a

květy

(NACHLINGEROVÁ, 2003c). Poškozují rostliny převážně sáním a vylučováním
medovice ale také přenosem viróz a mykoplazmóz. Napadené části následně žloutnou,
slábnou a deformují se.
Pro monitoring výskytu mšic jsou do porostu vyvěšovány žluté lepové desky. Na
ochranu rostlin proti mšicím se používají insekticidní přípravky (KOBZA, 2001).
RUISINGER (2012) uvádí, že ideální ochranou proti mšicím je aplikace mšicomarů
(Aphidius colemani, Aphidius ervi). Jsou to blanokřídlí parazitoidi, jejichž samičky
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kladou vajíčka do mšic. Tato ochrana šetří životní prostředí a je šetrná i k pěstovaným
rostlinám. Nevýhodou může být vyšší pořizovací cena.
Třásněnky
(třída

Hmyz

–

Insecta;

řád

Třásnokřídlí

–

Thysanoptera;

podřád

Třásněnky - Terebrantia), (ŠEFROVÁ, 2006)
Zejména třásněnka skleníková (Heliothrips haemorrhoidalis), třásněnka západní
(Frankliniella occidentalis) nebo třásněnka květní (Frankliniella intonsa) škodí sáním
pletiv, na poupatech, listech, květech a vrcholech rostlin. Na napadených částech jsou
typické drobné kapičky trusu nebo stříbřitě bělavé skvrny, které postupně hnědnou
a odumírají. Nebezpečná je také třásněnka zahradní (Thrips tabaci), která přenáší
virózy, např. virus bronzovitosti rajčete (KOBZA, 2001).
Kontrola přítomnosti třásněnek v porostu je možná vyvěšením modrých lepových
desek. Důležitá je kontrola na mladých porostech, u kvetoucích porostů nelze škůdce
likvidovat. Ochranou je postřik insekticidy (BÖHMER, 2003).
Larvy lalokonosce (Otiorhynchus sulcatus)
Ochrana je nutná převážně proti larvám lalokonosců, které požírají kořeny hlíz
a výhony. Napadené rostliny náhle vadnou a odumírají. Larvy přezimují v půdě, jsou
bělavé až 12 mm velké. Poškození mohou způsobovat i dospělci. Typické jsou
obloukovitě vykousané listy. Ožírají i poupata a květy a zhoršují tak estetickou hodnotu
rostlin (NACHLINGEROVÁ, 2003c).
K biologické ochraně lze využít parazitické hlístice Heterorhabditis bacteriophora
(KÖHLER, 2011).
Roztoči
Škodí především druh Phytonemus palidus, který napadá růstová pletiva a poupata,
mladé výhony a listy. Růst poškozených výhonů a listů je zastaven. Napadená pletiva
mají typický bronzový nádech a rostliny nevykvétají (DUŠKOVÁ, 2010).
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4 MATERIÁL A METODY
4.1 MATERIÁL
Pokus probíhal v období 2012 – 2013 v úzké spolupráci se šlechtitelskou
a semenářskou firmou „Černý “ Jaroměř. Bylo vybráno 16 odrůd bramboříků, které jsou
v určitém znaku specifické nebo zajímavé pro zákazníky. Seznam odrůd je uveden
v Tab. 1.
Tab. 1 Sortiment hodnocených odrůd Cyclamen persicum Mill.
Počet odrůd

Odrůda

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

´Butterfly Lilac´
´Butterfly Purple´
´Butterfly Rose Pink´
´Friller Purple´
´Friller Scarlet´
´Friller White´
´Friller Wine´
´Perfetto Wine Flame´
´Rainier Purple Flame´
´Rainier Vine Flame´
´Sierra Purple Flame´
´Sierra Salmon Flame´
´Viktoria´
´Winter Ice Purple´
´Winter Ice Salmon Flame´
´Winter Ice White´

Pan American Seed
Pan American Seed
Pan American Seed
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta
W. Legutko
Syngenta
Syngenta
Syngenta

Pan American Seed: Přední světová šlechtitelská a semenářská firma, pohybující se na
světovém trhu již 60 let. Firma sídlí v USA, v Chicagu a má evropskou pobočkou
v Nizozemí (http://www.panamseed.com/_AboutPanAmericanSeed.aspx).
W. Legutko: Polská šlechtitelská a semenářská společnost, pohybující se na světovém
trhu přes 20 let. Nabízí široký sortiment květin a zeleniny pro pěstitele nejen v Polsku
ale i v zahraničí (http://www.legutko.com.pl/en/o-nas.html).
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Syngenta: Nizozemská šlechtitelská společnost zaměřená na šlechtění hybridního osiva
květin. Její historie sahá až k roku 1867. Zabývá se šlechtěním a množením květin pro
semenářské firmy a pěstitele v mezinárodním měřítku. Má zastoupení v celé řadě
evropských zemí.
(http://www.syngentaflowers.com/country/us/en/seeds/AboutUs/Pages/Company_Info.aspx)

4.2 METODIKA
4.2.1 Založení a ošetřování pokusu


Výsev

Pokus byl založen 24. 2. 2012, kdy byly bramboříky vysety.
Od každé odrůdy bylo vyseto 50 kusů semen. Semena byla vyseta do sadbovačů typu
TEKU JP 3050/160 T o rozměrech 500 x 280 x 39 mm, s objemem jedné buňky 16 ml,
od firmy Bohemiaseed s. r. o. Jedné buňce sadbovače náleželo jedno semeno.
Byl použit „Výsevní substrát pro květiny“ od firmy Gramoflor. Složení substrátu je:
60 % bílé borkované rašeliny, 40 % černé vrchovištní rašeliny, 0,5 kg hnojiva
PG – Mix/ 1 m3 substrátu. Substrát je obohacen houbou Trichoderma harzianum, která
zvyšuje odolnost rostlin proti napadení plísní šedou (Botrytis cinerea).
Semena se jen zlehka přitlačila do již předem utlačeného substrátu, zasypala se
Vermiculitem a následně byl výsev zalit roztokem přípravku Previcur o koncentraci
0,15 %. Aplikace Previcuru slouží jako prevence proti padání klíčních rostlin.
Výsevy byly umístěny do temného a chladného prostoru a zakryty fólií. Klíčení
probíhá při teplotě 18 °C a vzdušné vlhkosti 90 – 100 %. V temném prostoru byly
výsevy po dobu 1 měsíce, než se objevily hypokotyly rostlin. Poté byly výsevy
přeneseny na světlo do skleníku. Ve skleníku byla udržována stálá teplota 18 °C
a vzdušná vlhkost 60 %. Nad výsevy byla umístěna stínící zelená textilie, která
propouští jen 40 % světla, aby byly mladé rostliny chráněny před přímým slunečním
zářením. Substrát byl udržován průměrně vlhký.
Zálivka se prováděla ručně, konví s kropicí hlavicí, jednou za tři dny na rostliny.
Od výsevu (24. 2. 2012) až do 24. 3. 2012, kdy byly rostliny přeneseny na světlo, byly
výsevy jednou týdně přihnojovány Kristalonem Modrým o koncentraci 0,05 %.
Přihnojování probíhalo současně se zálivkou.
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Postřiky proti chorobám a škůdcům byly aplikovány především z preventivních
důvodů a rostliny tak byly ochráněny před větším napadením chorobami a škůdci.
Každý týden byly výsevy ošetřovány postřikem fungicidního přípravku v kombinaci
s přípravkem proti škůdcům. Přípravky byly obměňovány, aby nedošlo k rezistenci.
Toto ošetření bylo používáno po celou dobu pěstování.
Použité fungicidní přípravky o koncentracích: Rovral Aquaflo (0,2 %), Mythos 30 SC
(0,2 %), Teldor 500 SC (0,1 %), Merpan 80 WG (0,3 %) – všechny proti plísni šedé
Použité přípravky proti škůdcům o koncentracích: Vertimec (proti třásněnkám,
sviluškám; 0,1 %), Mospilan 20 SP (proti mšicím, molicím; 0,04 %), Karate (proti
molicím, mšicím, třásněnkám; 0,1 %).


Hrnkování do květináčů o průměru 60 mm

Termín hrnkování vzešlých výsevů byl přizpůsobený velikosti rostlin. Hrnkování
proběhlo 25. 5. 2012. Z každé odrůdy bylo nahrnkováno 20 rostlin. Byly vybírány
rostliny dostatečně velké a zdravé.
Rostliny se opatrně vyjímaly ze sadbovačů, aby nedošlo k poškození kořenů a hlíz.
Byly vyřazeny slabé nebo jinak poškozené rostliny. Při hrnkování se hlízy umisťovaly
těsně pod povrch zeminy, aby jejich vrcholy byly ve stejné výšce jako okraj květináče.
Rostliny byly hrnkovány do substrátu „Množení s jílem“ od firmy Gramoflor. Substrát
obsahuje 80 % bílé borkované rašeliny, 20 % černé vrchovištní rašeliny,
10 % objemových vysokosorbčního jílu a 1 kg hnojiva PG – Mix/ 1 m3 substrátu.
Díky nižší dávce živin a obsahu jílu je substrát velice vododržný.
Rostliny byly po nahrnkování rozmístěny ve skleníku na stoly. Bylo nahrnkováno
320 rostlin, 20 rostlin od odrůdy. Denní teplota ve skleníku se udržovala na 18 – 20 °C,
noční na 18 °C. V letních měsících byly rostliny stíněny zelenou textilií. Vzdušná
vlhkost byla udržována na 60 %, aby se předešlo napadení houbovými chorobami.
Jednou týdně byl prováděn postřik fungicidním přípravkem v kombinaci s přípravkem
proti škůdcům, jako preventivní ochrana. Zálivka se prováděla ručně na rostliny, konví
s kropicí hlavicí. Od 11. 6. 2012 byly rostliny, vždy jednou týdně spolu se zálivkou,
přihnojeny roztokem Kristalonu Gema o koncentraci 0,25 %.
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Hrnkování do květináčů konečné velikosti o průměru 120/ 140 mm

Hrnkování do květináčů konečné velikosti se uskutečnilo 9. 7. 2012. Rostliny byly
umístěny na stoly do skleníku. V horkých letních dnech byly rostliny ochlazovány
postřikem vodou. Zálivka probíhala, stejně jako po celou dobu pěstování ručně, konví
s kropicí hlavicí, na rostliny. Od měsíce září se pak rostliny zalévaly přímo do
květináčů, jako prevence proti houbovým chorobám. Při vysoké vzdušné vlhkosti
a prováděné zálivce svrchu na rostliny, by se mohla totiž vyskytnout plíseň šedá.
Od 23. 7. 2012 byly rostliny jednou týdně spolu se zálivkou přihnojovány roztokem
Kristalonu Gema o koncentraci 0,25 %. Ochrana rostlin byla prováděna jednou týdně,
jako po celou dobu pěstování, postřikem fungicidy v kombinaci s přípravkem proti
škůdcům. V listopadu se na rostlinách sporadicky vyskytla plíseň šedá (Botrytis
cinerea), ale díky preventivnímu opatření během celého pěstebního postupu nebylo
potřeba zvýšit aplikaci fungicidů.
Na pěstebním stole byly umístěny rostliny nejprve těsně vedle sebe. Za měsíc po
hrnkování rostlin do květináčů konečné velikosti (9. 8. 2012) se rozestavovaly a za další
měsíc (10. 9. 2012) se rozestavovaly znovu, takže na 1 m2 bylo umístěno 16 ks rostlin.
Rostliny byly stále umístěny v nevytápěném skleníku. Asi za 15 - 20 týdnů
po hrnkování rostlin do květináčů konečné velikosti (od 30. 10. 2012 do 3. 12. 2012),
začaly rostliny nakvétat.
Jednotlivé odrůdy byly hodnoceny dle vybraných charakteristik (LUŽNÝ, 1970)
v období, kdy na 10 - ti rostlinách každé odrůdy, vykvetlo více než osm květů a byla
nasazena minimálně čtyři poupata nad listy.
Hodnocení jednotlivých odrůd probíhalo v období od 15. 11. 2012 do
10. 1. 2013. Celkem bylo hodnoceno 30 znaků u každé odrůdy, z toho 12 znaků
statisticky v programu UNISTAT. Ze získaných hodnot byl vytvořen soubor znaků.
(katalog Gramoflor, 2011; ČERNÝ, 2013)
4.2.2 Vybrané znaky pro hodnocení
1) Výška rostliny bez květu
Měří se rostlina bez květu na všech rostlinách bez květináče.




nízká (60 – 75 mm)
středně vysoká (75 – 110 mm)
vysoká (nad 110 mm)
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2) Výška rostliny s květem
Měří se rostliny s květem na všech rostlinách bez květináče.




nízká (150 – 175 mm)
středně vysoká (175 – 250 mm)
vysoká (nad 250 mm)

3) Šířka rostliny




malá (170 mm - 200 mm)
střední (200 mm – 250 mm)
velká (nad 250 mm)

4) Vzrůst
Slovní hodnocení




standardní velikost
midibramboříky
minibramboříky

5) Počet listů na rostlině




nízký (15 – 20 listů)
střední (20 – 35 listů)
vysoký (nad 35 listů)

6) Délka listu




malá (55 – 70 mm)
střední (70 – 90 mm)
velká (nad 90 mm)

7) Šířka listu




malá (od 50 - 55 mm)
střední (od 55 – 70 mm)
velká (nad 70 mm)
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8) Okraj listu








A – celokrajný
B – pilovitý
C – dvojitě pilovitý
D – drobně pilovitý
E – zubatý
F – drobně zubatý
G - vroubkovaný

9) Barva listu – lícní strana
Barva hodnocena dle tabulek RHS Mini colour chart.
10) Barva listu – rubová strana
Barva hodnocena dle tabulek RHS Mini colour chart.
11) Typ kresby na listu





periferní typ – PER
centrální typ – CEN
typ viridis – VIR
typ median - ostrá kresba (MED 1)
- matná kresba (MED 2)
- velmi matná kresba (MED 3)

12) Délka řapíku




krátký (45 – 50 mm)
středně dlouhý (50 – 80 mm)
dlouhý (nad 80 mm)

13) Barva řapíku
Barva hodnocena dle tabulek RHS Mini colour chart.
14) Tvar poupěte



zašpičatělé
oválné

15) Barva poupěte
Barva hodnocena dle tabulek RHS Mini colour chart.
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16) Počet květů na rostlině




málo kvetoucí (pod 4 květy)
středně kvetoucí (4 – 6 květů)
bohatě kvetoucí (nad 6 květů)

17) Velikost celého květu




malý (30 – 45 mm)
střední (45 – 55 mm)
velký (nad 55 mm)

18) Počet korunních plátků v květu



5 korunních plátků
7 - 9 korunních plátků (víceplátečné odrůdy)

19) Velikost korunních plátků




malé (40 – 45 mm)
střední (45 – 55 mm)
velké (nad 55 mm)

20) Tvar korunních plátků




praporkovitý
vějířovitý
deštníkovitý

21) Okraje korunních plátků






rovné
velmi jemně zvlněné
jemně zvlněné
středně silně zvlněné
silně zvlněné

22) Barva květu
Barva hodnocena dle tabulek RHS Mini colour chart.
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23) Velikost očka



malé (do 5 mm)
velké (nad 5 mm)





ostře ohraničené
rozmyté
hladké

24) Barva očka
Barva hodnocena dle tabulek RHS Mini colour chart.
25) Délka květní stopky




krátká (130 – 140 mm)
střední (140 – 170 mm)
dlouhá (nad 170 mm)

26) Šířka květní stopky
Měří se 30 mm pod květem.




tenká (1 – 3 mm)
střední (3 – 5 mm)
široká (nad 5 mm)

27) Barva květní stopky
Barva hodnocena dle tabulek RHS Mini colour chart.
28) Vyrovnanost v nakvétání
Bodová stupnice 5 - 1; hodnota 5 představuje stav, kdy jsou všechny rostliny nakvetlé.






5 – všechny rostliny nakvetlé (min. 4 poupata nad listy)
4 – 5% rostlin v porostu nenakvetlých
3 – 10% rostlin v porostu nenakvetlých
2 – 15% rostlin v porostu nenakvetlých
1 – 20% rostlin a více v porostu nenakvetlých
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29) Vyrovnanost v barvě květu
Bodová stupnice 5 – 1; hodnota 5 představuje ideální vybarvení porostu.






5 – všechny rostliny stejný barevný odstín
4 – 5% rostlin s jiným barevným odstínem
3 – 10% rostlin s jiným barevným odstínem
2 – 20% rostlin s jiným barevným odstínem
1 – 50% rostlin s jiným barevným odstínem

30) Ranost nakvétání





rané (IX. – X.)
středně rané (od konce X. - pol. XI.)
pozdní (konec XI. – zač. XII.)
velmi pozdní (XII. - I.)

4.2.3 Metodika statistického vyhodnoceni
Pro vyhodnocení pokusu byl použit statistický program UNISTAT. Kvantitativní
znaky se hodnotily analýzou rozptylu s následným Tukey – HSD testem. Testy byly
zpracované na hladině prokazatelnosti 0,05.
V programu UNISTAT byla pro každou odrůdu a příslušný znak spočítaná průměrná
hodnota, směrodatná odchylka, variační koeficient (v) a stanovena minimální
a maximální hodnota. Byl také vypočítaný korelační koeficient (r). Na základě hodnoty
korelačního koeficientu byla určená závislost mezi jednotlivými znaky.
Korelační koeficient nabývá hodnot od -1 do 1, kde záporná hodnota vyjadřuje
závislost nepřímou (negativní) a kladná hodnota přímou (pozitivní). Hodnota 0 značí
mezi znaky nezávislost, hodnota 1 pak pevnou závislost s velmi vysokou těsností.
Hodnoty od 0,3 do 0,9 vyjadřují volnou závislost s různou těsností, kde 0,3 = nízká
těsnost; 0,5 = mírná těsnost; 0,7 = význačná těsnost a 0,9 = velká těsnost
(STÁVKOVÁ, 2003).
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5 VÝSLEDKY
5.1 VYHODNOCENÍ ZNAKŮ
Hodnotilo se jednotlivě 16 odrůd podle znaků uvedených v kapitole 4.2 Metodika,
podkapitole 4.2.2 Hodnocené znaky.
Výsledky hodnocení kvalitativních a kvantitativních znaků jsou uvedeny v Tab. 2 – 17.
5.1.1 Odrůda ´Butterfly Lilac´
Tab. 2 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´BUTTERFLY LILAC´
výška bez květu
výška s květem
ROSTLINA
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
KVĚT
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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středně vysoká
středně vysoká
střední
standardní velikost
velká
velká
nízký
136 A převažující + 192 B
138 D převažující + N 77 B
MED 3
F
středně dlouhý
183 A převažující + 145 B
velmi pozdní
N 74 C
zašpičatělé
N 80 D
N 74 A
velké, rozmyté
5
silně zvlněné
vějířovitý
střední
střední
bohatě kvetoucí
dlouhá
střední
199 A
2
4

5.1.2 Odrůda ´Butterfly Purple´
Tab. 3 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´BUTTERFLY PURPLE´
výška bez květu
výška s květem
ROSTLINA
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
KVĚT
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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vysoká
vysoká
velká
standardní velikost
velká
velká
střední
136 A převažující + 192 B
138 D převažující + N 77 B
MED 1
F
dlouhý
166 A převažující + 145 B
pozdní
N 74 A
zašpičatělé
N 74 B
nemá očko
nemá očko
5
silně zvlněné
vějířovitý
střední
velký
středně kvetoucí
dlouhá
střední
165 A
5
4

5.1.3 Odrůda ´Butterfly Rose Pink´
Tab. 4 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´BUTTERFLY ROSE PINK´
výška bez květu
výška s květem
ROSTLINA
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
KVĚT
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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vysoká
vysoká
velká
standardní velikost
velká
velká
střední
136 A převažující+ 192 B
138 D převažující + N 77 B
MED 1
E
dlouhý
166 A převažující + 145 B
pozdní
55 A
zašpičatělé
58 B
71 A
velké, rozmyté
5
silně zvlněné
vějířovitý
střední
velký
středně kvetoucí
dlouhá
střední
166 A
5
3

5.1.4 Odrůda ´Friller Purple´
Tab. 5 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´FRILLER PURPLE´
výška bez květu
výška s květem
ROSTLINA
Šířka
Vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
KVĚT
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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středně vysoká
středně vysoká
střední
standardní velikost
malá
střední
střední
136 A převažující + 192 B
138 D převažující + N 77 B
MED 2
F
středně dlouhý
183 A převažující + 145 B
pozdní
N 74 A
zašpičatělé
N 74 A
nemá očko
nemá očko
5
středně silně zvlněné
vějířovitý
malé
malý
středně kvetoucí
střední
střední
183 A
5
3

5.1.5 Odrůda ´Friller Scarlet´
Tab. 6 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´FRILLER SCARLET´
výška bez květu
výška s květem
ROSTLINA
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
KVĚT
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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středně vysoká
středně vysoká
velká
standardní velikost
malá
střední
střední
136 A převažující + 192 B
138 D převažující + N 77 D
MED 1
E
středně dlouhý
166 A
středně rané
52 B
zašpičatělé
45 A
53 A
malé, rozmyté
5
středně silně zvlněné
vějířovitý
malé
malý
málo kvetoucí
střední
střední
183 A
5
2

5.1.6 Odrůda ´Friller White´
Tab. 7 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´FRILLER WHITE´
výška bez květu
výška s květem
ROSTLINA
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
KVĚT
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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středně vysoká
středně vysoká
střední
standardní velikost
malá
střední
střední
136 A převažující + 192 B
138 D převažující + N 77 D
MED 3
F
středně dlouhý
183 A převažující + 145 B
pozdní
155 D
zašpičatělé
155 C
nemá očko
nemá očko
5
středně silně zvlněné
vějířovitý
střední
střední
středně kvetoucí
střední
střední
152 B
5
1

5.1.7 Odrůda ´Friller Wine´
Tab. 8 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´FRILLER WINE´
ROSTLINA

OLISTĚNÍ

KVĚT

výška bez květu
výška s květem
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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středně vysoká
středně vysoká
střední
standardní velikost
střední
střední
střední
136 A převažující + 192 B
71 A převažující + 138 D
MED 1
F
středně dlouhý
183 A převažující + 145 B
velmi pozdní
61 C
zašpičatělé
67 A
nemá očko
nemá očko
5
středně silně zvlněné
vějířovitý
malé
malý
bohatě kvetoucí
dlouhá
střední
199 A
5
3

5.1.8 Odrůda ´Perfetto Wine Flame´
Tab. 9 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´PERFETTO WINE FLAME´
výška bez květu
výška s květem
ROSTLINA
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
KVĚT
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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nízká
nízká
střední
standardní velikost
malá
střední
nízký
136 A převažující + 192 B
138 D převažující + N 77 B
MED 1
F
středně dlouhý
183 A
pozdní
56 C převažující + 61 C na špičce
zašpičatělé
70 C
nemá očko
nemá očko
5
rovné, s lemem N 155 D
vějířovitý
střední
střední
středně kvetoucí
krátká
střední
183 A
2
1

5.1.9 Odrůda ´Rainier Purple Flame´
Tab. 10 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´RAINIER PURPLE FLAME´
výška bez květu
středně vysoká
výška s květem
středně vysoká
ROSTLINA
šířka
velká
vzrůst
standardní velikost
délka listu
střední
šířka listu
velká
počet listů na rostlině
střední
barva listu – lícní strana
136 A převažující + 192 B
barva listu – rubová strana
138 D převažující + N 77 B
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
MED 2
okraj listu
F
délka řapíku
středně dlouhý
barva řapíku
183 A převažující + 145 B
ranost nakvétání
pozdní
barva poupěte
N 74 B převažující + 155 D
tvar poupěte
zašpičatělé
barva květu
N 74 A převažující + N 155 D
barva očka
N 79 C
velikost očka
velké, rozmyté
počet korunních plátků v květu
5
okraje korunních plátků
rovné, s lemem N 155 D
tvar korunních plátků
vějířovitý
KVĚT
velikost korunních plátků
střední
velikost celého květu
střední
počet květů na rostlině
středně kvetoucí
délka květní stopky
střední
šířka květní stopky
střední
barva květní stopky
183 A
vyrovnanost v barvě květu
2
vyrovnanost v nakvétání
4
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5.1.10 Odrůda ´Rainier Vine Flame´
Tab. 11 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´RAINIER VINE FLAME´
výška bez květu
středně vysoká
výška s květem
středně vysoká
ROSTLINA
šířka
střední
vzrůst
standardní velikost
délka listu
malá
šířka listu
střední
počet listů na rostlině
střední
barva listu – lícní strana
136 A převažující + 192 B
barva listu – rubová strana
138 D převažující + N 77 B
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
MED 2
okraj listu
F
délka řapíku
středně dlouhý
barva řapíku
166 A převažující + 145 B
ranost nakvétání
pozdní
barva poupěte
65 B převažující + N 155 B
tvar poupěte
zašpičatělé
barva květu
N 74 A převažující + N 155 B
barva očka
nemá očko
velikost očka
nemá očko
počet korunních plátků v květu
5
okraje korunních plátků
rovné, s lemem N 155 D
tvar korunních plátků
vějířovitý
KVĚT
velikost korunních plátků
střední
velikost celého květu
velký
počet květů na rostlině
středně kvetoucí
délka květní stopky
střední
šířka květní stopky
střední
barva květní stopky
166 A
vyrovnanost v barvě květu
4
vyrovnanost v nakvétání
3
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5.1.11 Odrůda ´Sierra Purple Flame´
Tab. 12 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´SIERRA PURPLE FLAME´
výška bez květu
středně vysoká
výška s květem
středně vysoká
ROSTLINA
šířka
malá
vzrůst
standardní velikost
délka listu
malá
šířka listu
střední
počet listů na rostlině
střední
barva listu – lícní strana
136 A převažující + 192 B
barva listu – rubová strana
142 D převažující + N 77 B
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
MED 2
okraj listu
F
délka řapíku
krátký
barva řapíku
166 A
ranost nakvétání
pozdní
barva poupěte
N 74 A
tvar poupěte
zašpičatělé
barva květu
N 74 A převažující + N 155 B
barva očka
nemá očko
velikost očka
nemá očko
počet korunních plátků v květu
5
okraje korunních plátků
rovné, s lemem N 155 D
tvar korunních plátků
vějířovitý
KVĚT
velikost korunních plátků
střední
velikost celého květu
velký
počet květů na rostlině
středně kvetoucí
délka květní stopky
střední
šířka květní stopky
střední
barva květní stopky
165 A
vyrovnanost v barvě květu
5
vyrovnanost v nakvétání
2
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5.1.12 Odrůda ´Sierra Salmon Flame´
Tab. 13 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´SIERRA SALMON FLAME´
ROSTLINA

OLISTĚNÍ

KVĚTY

výška bez květu
výška s květem
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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vysoká
vysoká
velká
standardní velikost
střední
velká
vysoký
136 A převažující + 190 B
138 D
MED 2
F
dlouhý
166 A
středně rané
49 A
zašpičatělé
64 D
71 B
velké, rozmyté
5
rovné, s lemem N 155 B
vějířovitý
střední
velký
středně kvetoucí
krátká
střední
166 A
1
4

5.1.13 Odrůda ´Viktoria´
Tab. 14 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´VIKTORIA´
ROSTLINA

OLISTĚNÍ

KVĚT

výška bez květu
výška s květem
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v
květu

středně vysoká
středně vysoká
střední
standardní velikost
střední
velká
nízký
136 A převažující + 192 B
138 D převažující + N 77 D
MED 1
F
středně dlouhý
181 A
pozdní
19 D převažující + N 74 C na špičce
zašpičatělé
N 999 D převažující + 67 A
58 A
velké, rozmyté

okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu

jemně zvlněné, s lemem 58 A
(přechází do ztracena)
vějířovitý
malé
střední
málo kvetoucí
střední
střední
166 A
5

vyrovnanost v nakvétání

1
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5

5.1.14 Odrůda ´Winter Ice Purple´
Tab. 15 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´WINTER ICE PURPLE´
ROSTLINA

OLISTĚNÍ

KVĚTY

výška bez květu
výška s květem
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání

- 44 -

středně vysoká
středně vysoká
velká
standardní velikost
střední
střední
střední
192 B převažující + 136 A
138 D
PER
F
středně dlouhý
183 A převažující + 145 B
velmi pozdní
N 74 A
zašpičatělé
72 B
N 79 C
velké, rozmyté
5
rovné
vějířovitý
střední
střední
bohatě kvetoucí
střední
střední
199 C
5
1

5.1.15 Odrůda ´Winter Ice Salmon Flame´
Tab. 16 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´WINTER ICE SALMON FLAME´
výška bez květu
vysoká
výška s květem
vysoká
ROSTLINA
šířka
velká
vzrůst
standardní velikost
délka listu
střední
šířka listu
velká
počet listů na rostlině
vysoký
barva listu – lícní strana
190 B převažující + 136 A
barva listu – rubová strana
138 D
OLISTĚNÍ
typ kresby na listu
PER
okraj listu
F
délka řapíku
dlouhý
barva řapíku
145 C převažující + 166 A
ranost nakvétání
středně rané
barva poupěte
49 D převažující + 54 D na špičce
tvar poupěte
zašpičatělé
barva květu
55 A převažující + N 155 B
barva očka
N 74 A
velikost očka
velké, rozmyté
počet korunních plátků v květu
5
okraje korunních plátků
rovné, s lemem N 155 B
tvar korunních plátků
vějířovitý
KVĚT
velikost korunních plátků
střední
velikost celého květu
střední
počet květů na rostlině
málo kvetoucí
délka květní stopky
dlouhá
šířka květní stopky
střední
barva květní stopky
165 A
vyrovnanost v barvě květu
3
vyrovnanost v nakvétání
1
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5.1.16 Odrůda ´ Winter Ice White´
Tab. 17 Hodnocené kvalitativní a kvantitativní znaky

´WINTER ICE WHITE´
ROSTLINA

OLISTĚNÍ

KVĚT

výška bez květu
výška s květem
šířka
vzrůst
délka listu
šířka listu
počet listů na rostlině
barva listu – lícní strana
barva listu – rubová strana
typ kresby na listu
okraj listu
délka řapíku
barva řapíku
ranost nakvétání
barva poupěte
tvar poupěte
barva květu
barva očka
velikost očka
počet korunních plátků v květu
okraje korunních plátků
tvar korunních plátků
velikost korunních plátků
velikost celého květu
počet květů na rostlině
délka květní stopky
šířka květní stopky
barva květní stopky
vyrovnanost v barvě květu
vyrovnanost v nakvétání
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vysoká
středně vysoká
velká
standardní velikost
střední
velká
vysoký
192 B převažující + 136 A
142 D
PER
E
dlouhý
183 A
středně rané
155 A
zašpičatělé
155 C
nemá očko
nemá očko
5
rovné
vějířovitý
střední
střední
málo kvetoucí
střední
střední
200 C
5
1

5.2 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH ZNAKŮ
Tabulky s naměřenými hodnotami u jednotlivých sledovaných znaků jsou uvedeny
v příloze Tab. 43 – 55. Tabulky se souhrnnými charakteristikami pro každou odrůdu
uvedeny v příloze Tab. 56 - 71.
5.2.1 Analýza rozptylu a Tukey – HSD test
Grafy průměrných hodnot s chybovými úsečkami, pro každý statisticky hodnocený
znak, uvedeny v příloze, Graf 6 – 17.
5.2.1.1 Statistické vyhodnocení výšky rostliny bez květu
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´Winter Ice
Purple´

´Winter Ice
White´

´Sierra Salmon
Flame´

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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´Butterfly Rose
Pink´

´Friller Scarlet´

*
*
*
*
*
*
*
*

*

´Winter Ice
Salmon Flame´

´Rainier Purple
Flame´

*
*
*
*
*
*
*
*

*

´Butterfly
Purple´

´Butterfly Lilac´

*
*
*
*
*
*
*
*

´Friller Purple´

´Viktoria´
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

´Friller Wine´

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

´Friller White´

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

´Rainier Vine
Flame´

´Perfetto Wine Flame´
67,8
´Sierra Purple Flame´
80,0
´Viktoria´
80,4
´Rainier Vine Flame´
83,5
´Friller White´
83,8
´Friller Wine´
88,5
´Friller Purple´
89,4
´Butterfly Lilac´
92,0
´Rainier Purple Flame´
100,4
´Friller Scarlet´
103,5
´Winter Ice Purple´
108,0
´Winter Ice White´
113,6
´Sierra Salmon Flame´
114,9
´Butterfly Purple´
123,1
´Winter Ice Salmon Flame´ 143,1
´Butterfly Rose Pink´
164,6
* označuje významně odlišné páry

´Sierra Purple
Flame´

´Perfetto Wine
Flame´

Skupina

Průměr
[mm]

Tab. 18 Tukey - HSD test: výška rostliny bez květu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Tab. 19 Homogenní skupiny: výška rostliny bez květu
Skupina 1: ´Perfetto Wine Flame´, ´Viktoria´, ´Sierra Purple Flame´
Skupina 2: ´Sierra Purple Flame´, ´Viktoria´, ´Rainier Vine Flame´, ´Friller White´,
´Friller Wine´, ´Friller Purple´, ´Butterfly Lilac´
Skupina 3: ´Friller Wine´, ´Friller Purple´, ´Butterfly Lilac´, ´Rainier Purple Flame´
Skupina 4: ´Friller Purple´, ´Butterfly Lilac´, ´Rainier Purple Flame´, ´Friller Scarlet´
Skupina 5: ´Rainier Purple Flame´, ´Friller Scarlet´, ´Winter Ice Purple´,
´Winter Ice White´, ´Sierra Salmon Flame´
Skupina 6: ´Winter Ice White´, ´Sierra Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´
Skupina 7: ´Winter Ice Salmon Flame´
Skupina 8: ´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 72 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly ve výšce
rostliny bez květu mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením
pomocí Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl ve výšce rostlin bez
květu mezi jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou
zařazeny do homogenních skupin.
Z Tab. 18 vyplývá, že odrůda ´Perfetto Wine Flame´ dosahovala nejnižší průměrné
výšky rostliny bez květu (67,8 mm). Nejvyšší průměrná výška rostliny bez květu byla
zaznamenána

u

odrůdy

´Butterfly

Rose

Pink´

(164,6

mm).

Odrůdy

´Butterfly Rose Pink´ a ´Winter Ice Salmon Flame´ se ve výšce rostliny bez květu
statisticky průkazně liší od všech ostatních hodnocených odrůd. Z Tab. 19 a ze zařazení
odrůd do homogenních skupin je zřetelné, že odrůda ´Perfetto Wine Flame´ se ve výšce
rostliny bez květu statisticky průkazně liší od většiny hodnocených odrůd, kromě odrůd
´Sierra Purple Flame´ a ´Viktoria´.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy ve výšce rostliny bez květu mezi sebou
navzájem rovnocenné.
5.2.1.2 Statistické vyhodnocení výšky rostliny s květem
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* označuje významně odlišné páry
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Skupina

Průměr
[mm]

Tab. 20 Tukey - HSD test: výška rostliny s květem
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*
*
*
*
*
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*
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Tab. 21 Homogenní skupiny: výška rostliny s květem
Skupina 1: ´Perfetto Wine Flame´, ´Rainier Vine Flame´, ´Friller Wine´
Skupina 2: ´Rainier Vine Flame´, ´Friller Wine´, ´Sierra Purple Flame´,
´Friller White´, ´Friller Scarlet´, ´Rainier Purple Flame´, ´Viktoria´
Skupina 3: ´Sierra Purple Flame´, ´Friller White´, ´Friller Scarlet´,
´Rainier Purple Flame´, ´Viktoria´, ´Winter Ice Purple´, ´Butterfly Lilac´,
´Friller Purple´
Skupina 4: ´Winter Ice Purple´, ´Butterfly Lilac´, ´Friller Purple´, ´Winter Ice White´,
´Butterfly Purple´
Skupina 5: ´Friller Purple´, ´Winter Ice White´, ´Butterfly Purple´,
´Sierra Salmon Flame´
Skupina 6: ´Winter Ice White´, ´Butterfly Purple´, ´Sierra Salmon Flame´,
´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 73 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly ve výšce
rostliny s květem mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením
pomocí Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl ve výšce rostliny
s květem mezi jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami
jsou zařazeny do homogenních skupin.
Z Tab. 20 je zřejmé, že odrůda ´Perfetto Wine Flame´ dosahovala nejnižší průměrné
výšky rostliny s květem (171,5 mm). Nejvyšší průměrná výška rostliny s květem byla
zaznamenána u odrůd ´Butterfly Rose Pink´ (269,0 mm) a ´Winter Ice Salmon Flame´
(265,8 mm). Z Tab. 21 a ze zařazení odrůd do homogenních skupin vyplývá, že se
odrůda ´Perfetto Wine Flame´ ve výšce rostliny s květem statisticky průkazně liší od
většiny hodnocených odrůd, kromě odrůd ´Rainier Vine Flame´ a ´Friller Wine´.
Odrůdy zařazené v šesté homogenní skupině představují rostliny s nejvyšší průměrnou
výškou rostliny s květem a průkazně se liší od odrůd zařazených v první a druhé
homogenní skupině.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy ve výšce rostliny s květem mezi sebou
navzájem rovnocenné.
5.2.1.3 Statistické vyhodnocení šířky rostliny
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* označuje významně odlišné páry
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Skupina

Průměr
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Tab. 22 Tukey - HSD test: šířka rostliny
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Tab. 23 Homogenní skupiny: šířka rostliny
Skupina 1: ´Sierra Purple Flame´, ´Perfetto Wine Flame´, ´Friller Wine´,
´Rainier Vine Flame´
Skupina 2: ´Perfetto Wine Flame´, ´Friller Wine´, ´Rainier Vine Flame´,
´Friller White´, ´Friller Purple´, ´Viktoria´
Skupina 3: ´Friller White´, ´Friller Purple´, ´Viktoria´, ´Butterfly Lilac´
Skupina 4: ´Friller Purple´, ´Viktoria´, ´Butterfly Lilac´, ´Winter Ice Purple´,
´Friller Scarlet´
Skupina 5: ´Viktoria´, ´Butterfly Lilac´, ´Winter Ice Purple´, ´Friller Scarlet´,
´Rainier Purple Flame´
Skupina 6: ´Butterfly Lilac´, ´Winter Ice Purple´, ´Friller Scarlet´,
´Rainier Purple Flame´, ´Sierra Salmon Flame´
Skupina 7: ´Sierra Salmon Flame´, ´Winter Ice White´, ´Butterfly Purple´
Skupina 8: ´Winter Ice White´, ´Butterfly Purple´, ´Winter Ice Salmon Flame´,
´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 74 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v šířce rostliny
mezi

jednotlivými

odrůdami.

Následným

statistickým

zhodnocením

pomocí

Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v šířce rostliny mezi
jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do
homogenních skupin.
Z Tab. 22 vyplývá, že nejnižší průměrná šířka rostliny byla u odrůdy
´Sierra Purple Flame´ (193,5 mm). Největší průměrná šířka rostliny byla zaznamenána
u odrůdy ´Butterfly Rose Pink´ (309,2 mm). Odrůdy ´Butterfly Rose Pink´,
´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´ a ´Winter Ice White´ se v šířce rostliny
statisticky průkazně liší od většiny hodnocených odrůd. Vyznačují se největšími
průměrnými šířkami rostlin. Odrůdy zařazené v první homogenní skupině se v šířce
rostliny průkazně liší od odrůd zařazených v páté až osmé homogenní skupině.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v šířce rostliny mezi sebou navzájem
rovnocenné.
5.2.1.4 Statistické vyhodnocení počtu listů na rostlině
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* označuje významně odlišné páry
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Skupina

Průměr
[ks]

Tab. 24 Tukey - HSD test: počet listů na rostlině
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Tab. 25 Homogenní skupiny: počet listů na rostlině
Skupina 1: ´Viktoria´, ´Butterfly Lilac´, ´Perfetto Wine Flame´
Skupina 2: ´Butterfly Lilac´, ´Perfetto Wine Flame´, ´Butterfly Rose Pink´,
´Friller Wine´
Skupina 3: ´Perfetto Wine Flame´, ´Butterfly Rose Pink´, ´Friller Wine´,
´Rainier Vine Flame´
Skupina 4: ´Butterfly Rose Pink´, ´Friller Wine´, ´Rainier Vine Flame´,
´Friller White´, ´Sierra Purple Flame´, ´Friller Scarlet´, ´Butterfly Purple´
Skupina 5: ´Rainier Vine Flame´, ´Friller White´, ´Sierra Purple Flame´,
´Friller Scarlet´, ´Butterfly Purple´, ´Friller Purple´, ´Rainier Purple Flame´
Skupina 6: ´Friller Scarlet´, ´Butterfly Purple´, ´Friller Purple´,
´Rainier Purple Flame´, ´Winter Ice Purple´
Skupina 7: ´Winter Ice Purple´, ´Winter Ice Salmon Flame´
Skupina 8: ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Winter Ice White´, ´Sierra Salmon Flame´
Analýzou rozptylu (Tab. 75 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v počtu listů
na rostlině mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením pomocí
Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v počtu listů na rostlině mezi
jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do
homogenních skupin.
Z Tab. 24 vyplývá, že nejnižší průměrný počet listů měla odrůda ´Viktoria´ (16,3 ks).
Největší

průměrný

počet

listů

na

rostlině

byl

zaznamenán

u

odrůdy

´Sierra Salmon Flame´ (43,4 ks). Odrůda ´Viktoria´ se v počtu listů statisticky průkazně
liší

od

většiny

hodnocených

odrůd,

kromě

odrůd

´Butterfly

Lilac´

a ´Perfetto Wine Flame´. Odrůdy ´Sierra Salmon Flame´, ´Winter Ice White´
a ´Winter Ice Salmon Flame´ se v počtu listů statisticky průkazně liší od většiny
hodnocených odrůd. Představují skupinu odrůd s nejvyšším průměrným počtem listů na
rostlině.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v počtu listů na rostlině mezi sebou
navzájem rovnocenné.
5.2.1.5 Statistické vyhodnocení délky listu
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* označuje významně odlišné páry
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Tab. 26 Tukey - HSD test: délka listu
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*
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Tab. 27 Homogenní skupiny: délka listu
Skupina 1: ´Sierra Purple Flame´, ´Perfetto Wine Flame´, ´Friller White´,
´Rainier Vine Flame´, ´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´
Skupina 2: ´Perfetto Wine Flame´, ´Friller White´, ´Rainier Vine Flame´,
´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´, ´Sierra Salmon Flame´, ´Friller Wine´,
´Winter Ice White´
Skupina 3: ´Friller White´, ´Rainier Vine Flame´, ´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´,
´Sierra Salmon Flame´, ´Friller Wine´, ´Winter Ice White´, ´Winter Ice Purple´
Skupina 4: ´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´, ´Sierra Salmon Flame´, ´Friller Wine´,
´Winter Ice White´, ´Winter Ice Purple´, ´Rainier Purple Flame´
Skupina 5: ´Sierra Salmon Flame´, ´Friller Wine´, ´Winter Ice White´,
´Winter Ice Purple´, ´Rainier Purple Flame´, ´Winter Ice Salmon Flame´
Skupina 6: ´Winter Ice White´, ´Winter Ice Purple´, ´Rainier Purple Flame´,
´Winter Ice Salmon Flame´, ´Viktoria´
Skupina 7: ´Rainier Purple Flame´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Viktoria´,
´Butterfly Lilac´, ´Butterfly Purple´
Skupina 8: ´Viktoria´, ´Butterfly Lilac´, ´Butterfly Purple´, ´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 76 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v délce listu
mezi

jednotlivými

odrůdami.

Následným

statistickým

zhodnocením

pomocí

Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v délce listu mezi
jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do
homogenních skupin.
Dle Tab. 26 lze říci, že nejmenší průměrná délka listu byla zaznamenána u odrůdy
´Sierra Purple Flame´ (57,5 mm). Nejdelší list měla odrůda ´Butterfly Rose Pink´
(97,1 mm). Z Tab. 27 a ze zařazení odrůd do homogenních skupin je zřetelné, že odrůda
´Sierra Purple Flame´ a další odrůdy zařazené do první homogenní skupiny, se v délce
listu statisticky liší od odrůd zařazených v šesté, sedmé a osmé homogenní skupině.
Odrůda ´Butterfly Rose Pink´ se v délce listu statisticky liší od většiny hodnocených
odrůd, kromě odrůd ´Butterfly Purple´, ´Butterfly Lilac´ a ´Viktoria´.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v délce listu mezi sebou navzájem
rovnocenné.
5.2.1.6 Statistické vyhodnocení šířky listu
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* označuje významně odlišné páry
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Tab. 28 Tukey - HSD test: šířka listu
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Tab. 29 Homogenní skupiny: šířka listu
Skupina 1: ´Sierra Purple Flame´, ´Friller White´, ´Rainier Vine Flame´,
´Friller Purple´, ´Perfetto Wine Flame´, ´Friller Wine´
Skupina 2: ´Friller White´, ´Rainier Vine Flame´, ´Friller Purple´, ´Perfetto Wine
Flame´, ´Friller Wine´, ´Friller Scarlet´, ´Winter Ice Purple´, ´Sierra Salmon Flame´,
´Winter Ice White´, ´Rainier Purple Flame´
Skupina 3: ´Friller Scarlet´, ´Winter Ice Purple´, ´Sierra Salmon Flame´,
´Winter Ice White´, ´Rainier Purple Flame´, ´Viktoria´
Skupina 4: ´Sierra Salmon Flame´, ´Winter Ice White´, ´Rainier Purple Flame´,
´Viktoria´, ´Butterfly Purple´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Lilac´
Skupina 5: ´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 77 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v šířce listu
mezi

jednotlivými

odrůdami.

Následným

statistickým

zhodnocením

pomocí

Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v šířce listu mezi jednotlivými
odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do homogenních
skupin.
Z Tab. 28, Tab. 29 a ze zařazení odrůd do homogenních skupin vyplývá, že odrůda
´Butterfly Rose Pink´ se v šířce listu statisticky průkazně liší od všech hodnocených
odrůd. Dosahovala největší průměrné šířky listu 98,1 mm. Nejmenší šířka listu byla
zaznamenána u odrůdy ´Sierra Purple Flame´ (57,6 mm). Odrůda ´Sierra Purple Flame´
se v šířce listu liší od většiny hodnocených odrůd, kromě odrůd ´Friller White´,
´Rainier Vine Flame´, ´Friller Purple´, ´Perfetto Wine Flame´ a ´Friller Wine´. U odrůd
´Rainier Vine Flame´, ´Friller Purple´ a ´´Perfetto Wine Flame´ byly zaznamenány
podobné průměrné hodnoty šířky listu (± 66 mm), u odrůd ´Friller Wine´,
´Friller Scarlet´, ´Winter Ice Purple´ (± 69 mm) a odrůd ´Butterfly Purple´,
´Winter Ice Salmon Flame´ a ´Butterfly Lilac´ (± 83 mm).
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v šířce listu mezi sebou navzájem
rovnocenné.
5.2.1.7 Statistické vyhodnocení délky řapíku
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Tab. 30 Tukey - HSD test: délka řapíku
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Tab. 31 Homogenní skupiny: délka řapíku
Skupina 1: ´Sierra Purple Flame´, ´Perfetto Wine Flame´
Skupina 2: ´Perfetto Wine Flame´, ´Butterfly Lilac´, ´Rainier Vine Flame´, ´Viktoria´,
´Friller Wine´, ´Friller Purple´, ´Friller White´
Skupina 3: ´Butterfly Lilac´, ´Rainier Vine Flame´, ´Viktoria´, ´Friller Wine´,
´Friller Purple´, ´Friller White´, ´Friller Scarlet´, ´Winter Ice Purple´,
´Rainier Purple Flame´
Skupina 4: ´Friller Scarlet´, ´Winter Ice Purple´, ´Rainier Purple Flame´,
´Sierra Salmon Flame´
Skupina 5: ´Sierra Salmon Flame´, ´Winter Ice White´, ´Butterfly Purple´
Skupina 6: ´Winter Ice White´, ´Butterfly Purple´, ´Winter Ice Salmon Flame´,
´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 78 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v délce řapíku
mezi

jednotlivými

odrůdami.

Následným

statistickým

zhodnocením

pomocí

Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v délce řapíku mezi
jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do
homogenních skupin.
Z Tab. 30 vyplývá, že odrůda ´Sierra Purple Flame´ se v délce řapíku statisticky liší
od většiny hodnocených odrůd, kromě odrůdy ´Perfetto Wine Flame´. Odrůda
´Sierra Purple Flame´ měla nejkratší řapík (45,6 mm). Nejdelší řapíky byly
zaznamenány

u

odrůdy

´Butterfly

Rose

Pink´

(104,4

mm).

Odrůda

´Perfetto Wine Flame´ se v délce řapíku statisticky liší od odrůd ´Friller Scarlet´,
´Winter Ice Purple´ a ´Rainier Purple Flame´. Odrůdy ´Butterfly Rose Pink´,
´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´ a ´Winter Ice White´ jsou zařazené do
šesté

homogenní

skupiny

a

vyznačují

se

nejdelšími

řapíky.

Odrůdy

´Winter Ice Salmon Flame´ a ´Butterfly Rose Pink´ se statisticky liší v délce řapíku
s většinou hodnocených odrůd, kromě odrůd ´Butterfly Purple´ a ´Winter Ice White´.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v délce řapíku mezi sebou navzájem
rovnocenné.
5.2.1.8 Statistické vyhodnocení počtu květů na rostlině
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Tab. 32 Tukey - HSD test: počet květů na rostlině
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Tab. 33 Homogenní skupiny: počet květů na rostlině
Skupina
1:
´Winter
Ice
White´,
´Viktoria´,

´Friller

Scarlet´,

´Winter Ice Salmon Flame´, ´Sierra Purple Flame´, ´Butterfly Rose Pink´,
´Perfetto Wine Flame´, ´Rainier Vine Flame´, ´Friller White´, ´Butterfly Purple´,
´Friller Purple´, ´Sierra Salmon Flame´, ´Rainier Purple Flame´
Skupina 2: ´Sierra Purple Flame´, ´Butterfly Rose Pink´, ´Perfetto Wine Flame´,
´Rainier Vine Flame´,

´Friller

White´,

´Butterfly Purple´,

´Friller Purple´,

´Sierra Salmon Flame´, ´Rainier Purple Flame´, ´Butterfly Lilac´
Skupina 3: ´Sierra Salmon Flame´, ´Rainier Purple Flame´, ´Butterfly Lilac´,
´Winter Ice Purple´
Skupina 4: ´Butterfly Lilac´, ´Winter Ice Purple´, ´Friller Wine´
Analýzou rozptylu (Tab. 79 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v počtu květů
na rostlině mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením pomocí
Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v počtu květů na rostlině mezi
jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do
homogenních skupin.
Z Tab. 32 je zřetelné, že nejmenší průměrný počet květů byl zaznamenán u odrůd
´Winter Ice White´, ´Viktoria´, ´Friller Scarlet´ a ´Winter Ice Salmon Flame´ (± 3 ks).
Nejvíce květů měla odrůda ´Friller Wine´ (9,8 ks). Z Tab. 33 a ze zařazení odrůd do
homogenních skupin vyplývá, že odrůda ´Friller Wine´, se v počtu květů statisticky liší
od

většiny

hodnocených

odrůd.

Pouze

s

odrůdami

´Winter

Ice

Purple´

a ´Butterfly Lilac´ jsou si rovnocenné.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v počtu květů na rostlině mezi sebou
navzájem rovnocenné.
5.2.1.9 Statistické vyhodnocení velikosti celého květu
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Tab. 34 Tukey - HSD test: velikost celého květu
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Tab. 35 Homogenní skupiny: velikost celého květu
Skupina 1: ´Friller Scarlet´, ´Friller Wine´, ´Friller Purple´
Skupina 2: ´Friller Wine´, ´Friller Purple´, ´Friller White´, ´Viktoria´,
´Butterfly Lilac´, ´Perfetto Wine Flame´
Skupina 3: ´Friller Purple´, ´Friller White´, ´Viktoria´, ´Butterfly Lilac´,
´Perfetto Wine Flame´, ´Winter Ice White´, ´Winter Ice Purple´,
´Winter Ice Salmon Flame´
Skupina 4: ´Butterfly Lilac´, ´Perfetto Wine Flame´, ´Winter Ice White´,
´Winter Ice Purple´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Rainier Purple Flame´,
´Sierra Purple Flame´, ´Rainier Vine Flame´, ´Butterfly Rose Pink´,
´Sierra Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´
Analýzou rozptylu (Tab. 80 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly ve velikosti
celého květu mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením
pomocí Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl ve velikosti celého
květu mezi jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou
zařazeny do homogenních skupin.
Z Tab. 34 vyplývá, že nejmenší květy měla odrůda ´Friller Scarlet´ (37,3 mm).
Největší květy byly zaznamenány u odrůdy ´Butterfly Purple´ (57,8 mm). Z Tab. 35
a ze zařazení odrůd do homogenních skupin je zřejmé, že odrůda ´Friller Scarlet´ se ve
velikosti celého květu statisticky liší od většiny hodnocených odrůd, kromě odrůd
´Friller Wine´ a ´Friller Purple´. Odrůdy ´Winter Ice White´ a ´Winter Ice Purple´,
umístěné ve třetí homogenní skupině se liší od odrůdy ´Friller Wine´, která je zařazená
ve druhé homogenní skupině. Odrůdy ´Butterfly Purple´, ´Sierra Salmon Flame´,
´Butterfly

Rose

Pink´,

´Rainier

Vine

Flame´,

´Sierra

Purple

Flame´,

´Rainier Purple Flame´ a ´Winter Ice Salmon Flame´ jsou zařazeny do čtvrté homogenní
skupiny a vyznačují se největšími květy. Tyto odrůdy se ve velikosti květu statisticky
liší

od

většiny

hodnocených

odrůd,

kromě

odrůd

´Winter

Ice

Purple´,

´Winter Ice White´, ´Perfetto Wine Flame´a ´Butterfly Lilac´.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy ve velikosti celého květu mezi sebou
navzájem rovnocenné.
5.2.1.10 Statistické vyhodnocení velikosti korunních plátků
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Tab. 36 Tukey - HSD test: velikost korunních plátků
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Tab. 37 Homogenní skupiny: velikost korunních plátků
Skupina 1: ´Friller Scarlet´, ´Viktoria´, ´Friller Purple´, ´Friller Wine´,
´Butterfly Lilac´, ´Friller White´
Skupina 2: ´Butterfly Lilac´, ´Friller White´, ´Winter Ice White´,
´Perfetto Wine Flame´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´,
´Sierra Salmon Flame´, ´Sierra Purple Flame´, ´Butterfly Rose Pink´
Skupina 3: ´Winter Ice White´, ´Perfetto Wine Flame´, ´Winter Ice Salmon Flame´,
´Butterfly Purple´, ´Sierra Salmon Flame´, ´Sierra Purple Flame´,
´Butterfly Rose Pink´, ´Rainier Purple Flame´, ´Rainier Vine Flame´,
´Winter Ice Purple´
Analýzou rozptylu (Tab. 81 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly ve velikosti
korunních plátků mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením
pomocí Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl ve velikosti korunních
plátků mezi jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou
zařazeny do homogenních skupin.
Z Tab. 36 vyplývá, že průměrně nejmenší korunní plátky byly zaznamenány
u odrůdy ´Friller Scarlet´ (41,4 mm). Odrůda ´Winter Ice Purple´ měla největší korunní
plátky (53,7 mm). Z Tab. 37 a ze zařazení odrůd do homogenních skupin je zřetelné, že
odrůdy ´Butterfly Lilac´ a ´Friller White´ se ve velikosti korunních plátků statisticky liší
s odrůdami ´Rainier Purple Flame´, ´Rainier Vine Flame´ a ´Winter Ice Purple´. Odrůdy
´Winter Ice Purple´, ´Rainier Vine Flame´ a ´Rainier Purple Flame´, zařazené do třetí
homogenní skupiny, se ve velikosti korunních plátků statisticky liší s odrůdami
´Friller White´, ´Butterfly Lilac´, ´Friller Wine´, ´Friller Purple´, ´Viktoria´,
´Friller Scarlet´, které jsou zařazené do první homogenní skupiny.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy ve velikosti korunních plátků mezi
sebou navzájem rovnocenné.
5.2.1.11 Statistické vyhodnocení délky květní stopky
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Tab. 38 Tukey – HSD test: délka květní stopky
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Tab. 39 Homogenní skupiny: délka květní stopky
Skupina 1: ´Perfetto Wine Flame´, ´Sierra Salmon Flame´, ´Sierra Purple Flame´,
´Friller Scarlet´, ´Friller White´, ´Rainier Purple Flame´, ´Rainier Vine Flame´
Skupina 2: ´Sierra Purple Flame´, ´Friller Scarlet´, ´Friller White´, ´Rainier Purple
Flame´, ´Rainier Vine Flame´, ´Winter Ice White´, ´Viktoria´, ´Winter Ice Purple´,
´Friller Purple´, ´Friller Wine´
Skupina 3: ´Winter Ice White´, ´Viktoria´, ´Winter Ice Purple´, ´Friller Purple´,
´Friller Wine´, ´Butterfly Lilac´
Skupina 4: ´Butterfly Lilac´, ´Butterfly Purple´, ´Winter Ice Salmon Flame´,
´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 82 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v délce květní
stopky mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením pomocí
Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v délce květní stopky mezi
jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do
homogenních skupin.
Z Tab. 38 je zřejmé, že nejkratší květní stopka byly zaznamenány u odrůd
´Perfetto Wine Flame´ (132,5 mm) a ´Sierra Salmon Flame´ (135,8 mm). Odrůdy
´Butterfly Rose Pink´ (203,0 mm) a ´Winter Ice Salmon Flame´ (202,7 mm) měly
nejdelší květní stopky Z Tab. 39 a ze zařazení odrůd do homogenních skupin vyplývá,
že odrůdy ´Perfetto Wine Flame´ a ´Sierra Salmon Flame´ se v délce květní stopky
statisticky liší od většiny hodnocených odrůd, kromě odrůd ´Sierra Purple Flame´,
´Friller Scarlet´, ´Friller White´, ´Rainier Purple Flame´ a ´Rainier Vine Flame´.
Odrůdy, které se vyznačují nejdelšími květními stopkami, jsou zařazeny do čtvrté
homogenní skupiny. Odrůdy ´Butterfly Rose Pink´, ´Winter Ice Salmon Flame´
a ´Butterfly Purple´ se v délce květní stopky statisticky liší od většiny hodnocených
odrůd, kromě odrůdy ´Butterfly Lilac´.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v délce květní stopky mezi sebou
navzájem rovnocenné.
5.2.1.12 Statistické vyhodnocení šířky květní stopky
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*
*
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[mm]

Tab. 40 Tukey - HSD test: šířka květní stopky
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*

*
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*

*
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*
*
*
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*
*
*
*

Tab. 41 Homogenní skupiny: šířka květní stopky
Skupina 1: ´Friller Wine´, ´Rainier Vine Flame´, ´Butterfly Lilac´, ´Perfetto Wine
Flame´, ´Sierra Purple Flame´, ´Rainier Purple Flame´, ´Friller White´, ´Friller Scarlet´,
´Friller Purple´, ´Viktoria´, ´Winter Ice White´, ´Winter Ice Salmon Flame´
Skupina 2: ´Butterfly Lilac´, ´Perfetto Wine Flame´, ´Sierra Purple Flame´, ´Rainier
Purple Flame´, ´Friller White´, ´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´, ´Viktoria´,
´Winter Ice White´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´
Skupina 3: ´Rainier Purple Flame´, ´Friller White´, ´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´,
´Viktoria´, ´Winter Ice White´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´,
´Winter Ice Purple´, ´Sierra Salmon Flame´
Skupina 4: ´Friller White´, ´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´, ´Viktoria´,
´Winter Ice White´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Butterfly Purple´,
´Winter Ice Purple´, ´Sierra Salmon Flame´, ´Butterfly Rose Pink´
Analýzou rozptylu (Tab. 83 v příloze) byly zjištěny významné rozdíly v šířce květní
stopky mezi jednotlivými odrůdami. Následným statistickým zhodnocením pomocí
Tukey – HSD testu byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v šířce květní stopky mezi
jednotlivými odrůdami. Odrůdy s podobnými průměrnými hodnotami jsou zařazeny do
homogenních skupin.
Z Tab. 40 vyplývá, že nejtenčí květní stopku měla odrůda ´Friller Wine´ (3,2 mm).
Odrůdy ´Sierra Salmon Flame´ a ´Butterfly Rose Pink´ dosahovaly nejširších květních
stopek (obě 4,9 mm). Z Tab. 41 a ze zařazení odrůd do homogenních skupin vyplývá, že
většina hodnocených odrůd se mezi sebou v šířce květní stopky statisticky neliší.
U odrůd ´Friller White´, ´Friller Scarlet´, ´Friller Purple´, ´Viktoria´, ´Winter Ice White´
a ´Winter Ice Salmon Flame´ byly naměřeny podobné průměrné hodnoty šířky květní
stopky (± 3,85 mm). V šířce květní stopky se statisticky liší odrůdy ´Friller Wine´
a ´Rainier Vine Flame´ od odrůd ´Butterfly Purple´, ´Winter Ice Purple´,
´Sierra Salmon Flame´ a ´Butterfly Rose Pink´.
V rámci homogenních skupin jsou si odrůdy v délce květní stopky mezi sebou
navzájem rovnocenné.
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5.2.2 Variační koeficient
Hodnoty variačních koeficientů a jejich průměrná hodnota pro jednotlivé sledované
znaky, je uvedena v Tab. 42. Z této tabulky a průměrů variačních koeficientů vyplývá,
že nejméně variabilní je šířka rostliny s hodnotou v = 10,194 %. Nejvíce variabilní je
znak počet květů na rostlině, s v = 65,193 %.
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Tab. 42 Tabulka variačních koeficientů
odrůda

délka
květní
stopky

délka
listu

délka
řapíků

počet
počet
šířka
květů
listů na květní
na
rostlinu stopky
rostlině

šířka
listu

výška výška
velikost velikost
šířka
rostliny rostliny
celého
kor.
rostliny
bez
s
květu plátků
květu květem

´Butterfly Lilac´

0,1583 0,1547 0,1834 0,4733 0,2024 0,3222 0,1243 0,1231 0,1128 0,0874 0,1214 0,1138

´Butterfly Purple´

0,1475 0,1466 0,1978 0,5015 0,1865 0,2484 0,1331 0,0676 0,2767 0,0789 0,1577 0,1278

´Butterfly Rose Pink´

0,1805 0,1906 0,2233 0,5083 0,2712 0,3169 0,1886 0,0918 0,1158 0,1385 0,0708 0,0765

´Friller Purple´

0,1104 0,1638 0,1460 0,5694 0,1868 0,3184 0,1072 0,0752 0,0799 0,0661 0,1271 0,1075

´Friller Scarlet´

0,1437 0,1130 0,1483 0,5656 0,1987 0,2166 0,1243 0,0831 0,1599 0,1342 0,1081 0,1247

´Friller White´

0,1669 0,1438 0,1923 0,7341 0,2029 0,2166 0,1486 0,1158 0,1371 0,1337 0,1251 0,1245

´Friller Wine´

0,1507 0,1537 0,1265 0,4299 0,2475 0,2963 0,1455 0,1401 0,1322 0,1071 0,1344 0,1193

´Perfetto Wine Flame´

0,1916 0,1393 0,2288 0,7917 0,2226 0,2926 0,1331 0,1368 0,0741 0,1092 0,1970 0,1080

´Rainier Purple Flame´

0,1575 0,1082 0,1633 0,7040 0,1943 0,2557 0,1394 0,0972 0,1123 0,0734 0,1309 0,1381

´Rainier Vine Flame´

0,1379 0,1482 0,1625 0,6972 0,2687 0,2950 0,1997 0,1058 0,1001 0,0899 0,1336 0,0786

´Sierra Purple Flame´

0,1859 0,0789 0,1878 0,7599 0,1719 0,2738 0,0951 0,1575 0,1160 0,0858 0,1309 0,1357

´Sierra Salmon Flame´

0,1594 0,1320 0,1671 0,4113 0,1496 0,2246 0,1381 0,0704 0,0621 0,0983 0,1198 0,0914

´Viktoria´

0,1485 0,1451 0,1990 0,7327 0,2240 0,2988 0,1337 0,1105 0,2279 0,2187 0,1498 0,1704

´Winter Ice Purple´

0,1666 0,1474 0,1680 0,6286 0,1983 0,4199 0,1303 0,1034 0,1389 0,1031 0,1256 0,1142

´Winter Ice Salmon Flame´ 0,1462 0,1551 0,1678 0,8731 0,1984 0,2393 0,1504 0,0663 0,0872 0,0814 0,1313 0,0855
´Winter Ice White´
0,0796 0,1492 0,1245 1,0502 0,1955 0,2185 0,1490 0,0866 0,0881 0,0905 0,1364 0,0579
průměr var. koeficientů
15,190 14,185 17,414 65,193 20,746 27,834 14,002 10,194 12,632 10,601 13,125 11,087
[%]
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5.2.3 Korelační koeficient
Jednotlivé znaky byly mezi sebou porovnávané a byl vypočítaný korelační koeficient
(r). Na základě hodnoty korelačního koeficientu byla určena závislost mezi jednotlivými
znaky. Vzájemná korelační závislost mezi naměřenými hodnotami u jednotlivých znaků
je znázorněna ve vybraných Grafech 1 – 5. Byly hodnoceny dvojice znaků:
-

délka listu / šířka listu

-

šířka rostliny / výška rostliny bez květu

-

výška rostliny bez květu / délka květní stopky

-

velikost korunních plátků / velikost celého květu

-

délka řapíku / šířka listu.
Hodnoty dalších korelačních koeficientů uvedeny v příloze Tab. 84.
120
100

[mm]

80
60
40

20
0

Odrůdy

délka listu
šířka listu

Graf 1 Korelační závislost mezi délkou a šířkou listu
Z Grafu 1 vyplývá vzájemná závislost mezi délkou a šířkou listu a je vyjádřená
hodnotou korelačního koeficientu (r). Hodnota korelačního koeficientu je r = 0,4607.
Z výsledku vyplývá, že mezi délkou a šířkou listu je přímá závislost, se zvyšující se
délkou listu se zvětšuje šířka listu. Tato závislost platí i v opačném případě, pokud se
zmenší délka listu, zmenší se i jeho šířka. Míra závislosti vyplývá z hodnoty
korelačního koeficientu r = 0,4607, který představuje přímou, volnou závislost s mírnou
těsností.
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výška rostliny bez květu
Graf 2 Korelační závislost mezi šířkou rostliny a výškou rostliny bez květu
Z Grafu 2 vyplývá vzájemná závislost mezi šířkou rostliny a výškou rostliny bez
květu a je vyjádřená hodnotou korelačního koeficientu (r). Hodnota korelačního
koeficientu je r = 0,6650. Z výsledku vyplývá, že mezi šířkou rostliny a výškou rostliny
bez květu je přímá, volná závislost s význačnou těsností. Pokud se zvětší šířka rostliny,
zvýší se výška rostliny bez květu a naopak. Míra závislosti vyplývá z hodnoty
korelačního koeficientu r = 0,6650.
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výška rostliny bez květu
délka květní stopky

Graf 3 Korelační závislost mezi výškou rostliny bez květu a délkou květní stopky
Z Grafu 3 vyplývá vzájemná závislost mezi výškou rostliny bez květu a délkou
květní stopky a je vyjádřená hodnotou korelačního koeficientu (r). Hodnota korelačního
koeficientu je r = 0,3581. Z výsledku vyplývá, se zvyšující se výškou rostliny bez květu
se prodlužuje květní stopka. Míra závislosti vyplývá z hodnoty korelačního koeficientu
r = 0,3581, který představuje přímou, volnou závislost s nízkou těsností.
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Graf 4 Korelační závislost mezi velikostí korunních plátků a celého květu
Z Grafu 4 vyplývá vzájemná závislost mezi velikostí korunních plátků a velikostí
celého květu a je vyjádřená hodnotou korelačního koeficientu (r). Hodnota korelačního
koeficientu je r = 0,4020. Z výsledku vyplývá přímá, volná závislost s nízkou až mírnou
těsností. Pokud se zvětší korunní plátek, zvětší se i velikost celého květu a naopak. Míra
závislosti vyplývá z hodnoty korelačního koeficientu r = 0,4020.
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Graf 5 Korelační závislost mezi délkou řapíku a šířkou listu
Z Grafu 5 vyplývá vzájemná závislost mezi délkou řapíku a šířkou listu a je
vyjádřená hodnotou korelačního koeficientu (r). Hodnota korelačního koeficientu je
r = 0,3792. Z výsledku vyplývá přímá, volná závislost s mírnou těsností. Pokud se
zvětší šířka listu, prodlouží se řapík listu a naopak. Míra závislosti vyplývá z hodnoty
korelačního koeficientu r = 0,3792.
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6 DISKUZE
Cyclamen persicum Mill. patří mezi jednu z nejdůležitějších a nejznámějších
hrnkových rostlin okrasných květem jednoletého pěstování.
V 80. letech 20. století vznikly první F1 hybridy bramboříků. V současném
sortimentu jsou dostupné diploidní i tetraploidní odrůdy Cyclamen persicum Mill.
Světové trendy ve šlechtění a komerčním pěstování rostlin směřují spíše k diploidním
F1 odrůdám se středními nebo malými květy v pastelových barvách a kompaktním
olistěním (TAKAMURA, 2006).
Šlechtění je zaměřeno převážně na získání rostlin s jasnou barvou květů, kompaktní
stavbou, bohatým kvetením, intenzivní kresbou na listech a odolností vůči chorobám
a škůdcům (NACHLINGEROVÁ, 2003a).
Cílům šlechtění Cyclamen persicum Mill. se přizpůsobuje technologie pěstování.
MAREČEK (1994), VÍT (2001), NACHLINGEROVÁ (2003a) a ČERNÝ (2010) se
shodují v názorech na optimální podmínky pro pěstování bramboříků. Optimální teplotu
uvádí 18 – 20 °C, při nakvétání je ideální 12 – 14 °C. U výsevů by se měla vzdušná
vlhkost udržovat na 85 %, při dalších fázích pěstování na 60 %. Kromě doby klíčení
jsou bramboříky velice náročné na světlo.
TAKAMURA (2006) i ČERNÝ (2010) uvádí, že délka kultivace bramboříků se
v dnešních produkčních plochách pohybuje kolem 8 – 13 měsíců. Je závislá na termínu
výsevu, pěstované odrůdě, pěstebních podmínkách a velikosti pěstovaných rostlin. Také
důvod, pro jaký účel jsou bramboříky pěstovány, má vliv na konečnou délku pěstební
technologie. Nejdelší a nejpracnější postup pěstování bramboříků představuje pěstování
rostlin na semeno. Kultivace rostlin trvá 8 – 10 měsíců, získání semen další
3 – 4 měsíce (ČERNÝ, 2010).
NACHLINGEROVÁ (2003a) a ČERNÝ (2010) se shodují, že výsevy starších odrůd
Cyclamen
(př.

persicum

´Orfeus´,

Mill.

´Amor´),

se

nejčastěji

zatímco

nové

provádí
odrůdy

listopadu

v
se

vysévají

až

prosinci
v

lednu

(př. ´Viktoria´, ´Butterfly Lilac´). BENARY (1995/ 1996) uvádí, že se hlavní termíny
výsevu pohybují od října do prosince, ale některé odrůdy je možné vysévat již od června
až do dubna, což potvrdil i pokus, který byl proveden 24. 2. 2012. Pozdní výsev měl za
následek posunutí celé kultury a vykvetení rostlin v pozdějším termínu.
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Bramboříky jsou nejčastěji vysévány do sadbovačů vzhledem k usnadnění
manipulace s rostlinami. Ve firmě „Černý“ Jaroměř používají k výsevům bramboříků
sadbovače typu TEKU JP 3050/160 T. Nizozemská společnost Syngenta doporučuje
používat sadbovače XTray XT 128 s kónickými buňkami. Při přesazování ze sadbovačů
XTray nedochází k poškození kořenů a rostliny rychleji rostou.
Bramboříky

jsou

náročné

na

kvalitní

substrát.

VÍT

(2001),

NACHLINGEROVÁ (2003a) a ČERNÝ (2010) uvádí používat substrát s hodnotou
pH 5 – 6. ŠAFRÁNKOVÁ (2007) doporučuje používat substrát s hodnotou pH 7, jako
prevenci proti napadení rostlin houbou Fusarium oxysporum ssp. cyclaminis.
Substrát by měl také obsahovat základní prvky pro výživu rostlin. VÍT (2001)
a NACHLINGEROVÁ (2003a) uvádí optimální obsah živin v litru substrátu:
dusík 140 – 280 mg, oxid fosforečný 100 – 200 mg, oxid draselný 200 – 400 mg,
oxid hořečnatý 50 – 100 mg. Firma „Černý“ používá substráty od firmy Gramoflor,
které obsahují hnojivo PG – MIX. Hnojivo obsahuje nejen komplex NPK (14 – 16 - 18),
ale navíc i mikroprvky (Mg, B, Fe, Cu, Zn, Mo, Mn). Výrobce zaručuje že, rostliny
pěstované v substrátu s PG – MIXEM, jsou kompaktnější, mají sytější zelenou barvu
listů a lepší kořenový systém.
Názory na iniciaci zakládání poupat a růst květů u odrůd Cyclamen persicum Mill. se
v některých údajích liší. ČERNÝ (2010) uvádí, že bramboříky nejsou fotoperiodické
rostliny. Vyšší intenzita světla a teplota (16 °C) při nakvétání rostlin mají vliv na
zakládání poupat. KOBZA (1986) uvádí, že snižující se intenzita světla podporuje růst
květů ale BONGARTZ (1999) uvádí opak.
V pokusu diplomové práce začaly rostliny nakvétat v období od října do ledna, což
odpovídalo výše uvedenému. Poupata byla založena v období letních měsíců a snižující
se intenzita světla v období podzimních měsíců podpořila růst květů.
Bramboříky jsou rostliny cizosprašné a rozmnožují se výhradně semenem. Semena si
udržují klíčivost asi 3 roky (LUŽNÝ, 1970). Osivo bramboříků může mít při správné
sklizni a následném skladování životnost až 6 let. Klíčivost vyschlých semen se
pohybuje kolem 80 - 90 % (ČERNÝ, 2010).
Semena odrůd pro pokus diplomové práce od firmy Syngenta a W. Legutko byly
z roku 2012, od firmy PanAmerican Seed z roku 2011.
Při šlechtění a množení bramboříků je důležité správné opylování. Bramboříky snáší
špatně samoopylení a proto je nutné opylování rostlin zajišťovat uměle, ručně
(LUŽNÝ, 1970).
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Ve

firmě

„Černý“

provádí

opylování

rostlin

při

zvýšené

teplotě

(18 – 20 °C). Způsob přenosu pylu je z nehtu ruky přímo na bliznu (Obr. 3). Po opylení
jedné odrůdy je nutné nehet omýt lihem, aby nedošlo k opylení odrůdy pylem cizí
rostliny (ČERNÝ, 2010). Ruční opylování kulturu a semena bramboříků prodražuje.
Osivo F1 odrůd je dražší a kvalitní. Rostliny mají kratší vegetační dobu, lepší
zdravotní stav a uplatňují se především u profesionálních pěstitelů. Ceny semen
jednotlivých odrůd Cyclamen persicum Mill. se liší i podle odrůdy, velikosti rostlin
a počtu semen v jednom balení. Firma „Černý“ uvádí ceny od 71 Kč (50 ks semen) do
201 Kč (100 ks semen). Minibramboříky se prodávají za 199 Kč (100 ks semen),
semena F1 hybridů za 853 Kč (100 ks semen). Je třeba dodat, že firma „Černý“ semena
bramboříků od roku 2007 nezdražila (ceníky firmy „ČERNÝ“, 2007 – 2011).
V pokusu bylo hodnoceno celkem 30 kvalitativních a kvantitativních znaků u každé
odrůdy, z toho 12 znaků bylo zhodnoceno statisticky v programu UNISTAT. Barevné
charakteristiky se hodnotily dle tabulek RHS Mini colour chart. Výsledky pokusu byly
porovnány s informacemi z katalogů firem, od kterých byla získána semena odrůd.
I přesto, že semena odrůd byla vyráběná v jiných podmínkách než pěstované
rostliny, jejich kvalita byla výborná a uváděné hodnoty v katalozích firem byly
pokusem u většiny odrůd potvrzeny. Informace se lišily převážně v době květu, což
mohlo být pravděpodobně způsobeno pozdním výsevem pokusu. Rozdíly mohly být
způsobeny také odlišnou pěstební technologií a jinými podmínkami během pěstování
než při výrobě semen.
Odrůdy série ´Winter Ice´ od firmy Syngenta nepotvrdily uniformitu v nakvétání.
Dále odrůda ´Winter Ice Salmon Flame´ nepotvrdila, že je vhodná pro konec sezony,
v pokusu patřila spíše k ranějším odrůdám. Také u odrůd ´Friller White´
a ´Friller Scarlet´ nebyla potvrzena uniformita v nakvétání. V pokusu patřily k nejméně
kvalitním v tomto hodnoceném znaku.
Firma W. Legutko zaručuje u odrůdy ´Viktoria´ velké květy a výšku rostlin s květem
okolo 300 mm. Pokusem nebyly tyto hodnoty potvrzeny.
Odrůdy série ´Butterfly´, se dle informací firmy PanAmerican Seed, lišily v šířce
rostlin. Firma uvádí šířku rostlin 150 mm, v pokusu byla naměřena šířka rostliny
od 248 do 300 mm. Pokusem byla ale u těchto odrůd potvrzena uniformita v nakvétání.
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Výsledky této práce mohou sloužit také jako podklad pro výběr vhodných
rodičovských komponent při šlechtění Cyclamen persicum Mill. a pro vznik nových
odrůd.
Před dvaceti lety se hrnkové rostliny bramboříků pohybovaly v žebříčku na VBN6 na
10. pozici, v roce 2005 na 15. příčce. Celkový obrat bramboříků na VBN, v roce 2009,
tvořil

27 562 000

prodaných

rostlin,

nejžádanější

byly

minibramboříky

(BLOEMESTERIJ, 2010).
Většina produkce bramboříků v Evropě, je z Nizozemí a částečně z Německa.
Bramboříky jsou důležité a oblíbené rostliny i v Japonsku a USA (TAKAMURA,
2006). V České republice se trh s bramboříky za posledních několik sezón výrazně
zmenšil. Šlechtitelské firmy ale dělají maximum, aby vznikaly stále nové a perspektivní
odrůdy a získaly a zaujaly tak nové skupiny zákazníků (DRTIL, 2013).

6

Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland – květinová burza v Nizozemí
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7 ZÁVĚR
Diplomová práce byla řešená na Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin
Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně, ve spolupráci se
šlechtitelskou a semenářskou firmou „Černý“ Jaroměř. Diplomová práce byla
zpracovávaná v letech 2012 – 2013.
Cílem práce bylo zhodnocení vybraných moderních odrůd Cyclamen persicum Mill.
z pohledu kvalitativních a kvantitativních znaků, které jsou důležité pro produkci
kvalitních rostlin.
Bylo vybráno 16 odrůd Cyclamen persicum Mill., které prezentují současný světový
sortiment a soubor 30 - ti hodnotících znaků. V programu UNISTAT bylo statisticky
vyhodnoceno 12 kvantitativních znaků. Barevné charakteristiky byly hodnoceny dle
tabulek RHS Mini colour chart. Jednotlivé odrůdy byly hodnocené v období, kdy na
10 - ti rostlinách každé odrůdy, vykvetlo více jak osm květů a byla nasazena minimálně
čtyři poupata nad listy. Hodnocení jednotlivých odrůd probíhalo v období od
15. 11. 2012 do 10. 1. 2013.
Statisticky byly vyhodnoceny znaky: výška rostliny bez květu, výška rostliny
s květem, šířka rostliny, počet listů na rostlině, délka listu, šířka listu, délka řapíku,
počet květů na rostlině, velikost celého květu, velikost korunních plátků, délka květní
stopky a šířka květní stopky.
Na základě zjištěných hodnot těchto vybraných znaků byly mezi sebou odrůdy
porovnávány.
Zjištěné výsledky:


Nejnižší

průměrná

výška

rostliny

bez

květu

byla

u

odrůdy

´Perfetto Wine Flame´ (67,8 mm), naopak nejvyšší průměrná výška rostliny bez
květu u odrůdy ´Butterfly Rose Pink´ (164,6 mm).


Výška rostliny s květem byla nejnižší u odrůdy ´Perfetto Wine Flame´
(171,5 mm). Nejvyšších rostliny s květem byly u odrůd ´Butterfly Rose Pink´
(269,0 mm) a ´Winter Ice Salmon Flame´ (265,8 mm).



Nejmenší průměrná šířka rostliny byla u odrůdy ´Sierra Purple Flame´
(193,5 mm), naopak největší průměrnou šířku rostliny měla odrůda
´Butterfly Rose Pink´ (309,2 mm).
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Nejmenší počet listů na rostlině měla odrůda ´Viktoria´ (16,3 ks), naopak
nejvíce listů na rostlině bylo u odrůdy ´Sierra Salmon Flame´ (43,4 ks).



Odrůda s nejnižší průměrnou délkou listu byla ´Sierra Purple Flame´ (57,5 mm).
Nejvyšší průměrné délky listu dosahovala odrůda ´Butterfly Rose Pink´
(97,1 mm).



Šířka listu byla nejmenší u odrůdy ´Sierra Purple Flame´ (57,6 mm), nejširší
listy měla odrůda ´Butterfly Rose Pink´ (98,1 mm).



Nejkratší řapíky byly u odrůdy ´Sierra Purple Flame´ (45,6 mm), nejdelší
u odrůdy ´Butterfly Rose Pink´ (104,4 mm).



Nejnižší průměrný počet květů na rostlině byl u odrůd ´Winter Ice White´,
´Viktoria´, ´Friller Scarlet´ a ´Winter Ice Salmon Flame´ (± 3 květy). Nejvíce
květů na rostlině měla odrůda ´Friller Wine´ (9,8 ks).



Nejmenší květy měla odrůda ´Friller Scarlet´ (37,3 mm). Největší květy byly
u odrůdy ´Butterfly Purple´ (57,8 mm).



Nejmenší korunní plátky byly u odrůdy ´Friller Scarlet´ (41,4 mm). Největší
u odrůdy ´Winter Ice Purple´ (53,7 mm).



Očko na korunních plátcích bylo největší u odrůdy ´Viktoria´ (13,3 mm),
zatímco nejmenší očko měla odrůda ´Friller Scarlet´ (5 mm).



Nejmenší průměrné délky květní stopky byly u odrůd ´Perfetto Wine Flame´
(132,5 mm). Nejdelší květní stopky měly odrůdy ´Winter Ice Salmon Flame´
(202,7 mm) a ´Butterfly Rose Pink´ (203,0 mm).



Odrůda s nejmenší průměrnou šířkou květní stopky byla ´Friller Wine´
(3,2 mm). Nejširší květní stopky měly odrůdy ´Sierra Salmon Flame´
a ´Butterfly Rose Pink´ (obě 4,9 mm).



Nejméně

vyrovnané

v

nakvétání

byly

odrůdy

´Winter

Ice

White´,

´Winter Ice Salmon Flame´, ´Winter Ice Purple´, ´Viktoria´, ´Friller White´
a ´Perfetto Wine Flame´. Vyrovnané nakvétání rostlin bylo u odrůd ´Butterfly
Lilac´, ´Butterfly Purple´, ´Rainier Purple Flame´ a ´Sierra Salmon Flame´.


Odrůda ´Sierra Salmon Flame´ byla v barvě květu nejméně vyrovnaná.
Maximální vyrovnanost v barvě květu byla u všech odrůd ze série ´Friller´, dále
u odrůd ´Butterfly Purple´, ´Butterfly Rose Pink´, ´Sierra Purple Flame´,
´Winter Ice Purple´ a ´Winter Ice White´.
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Odrůdy ´Winter Ice White´, ´Winter Ice Salmon Flame´, ´Sierra Salmon Flame´
a ´Friller Scarlet´ vykvetly nejdříve (konec X. – pol. XI.). Nejpozději kvetoucími
odrůdami byly ´Winter Ice Purple´, ´Friller Wine´ a ´Butterfly Lilac´ (XII. – I.).

Jako nejkvalitnější, s důrazem na vyrovnanost v nakvétání a barvě květu, počet
květů, listů a jejich velikost, lze zhodnotit odrůdy ´Butterfly Rose Pink´,
´Butterfly Purple´, ´Butterfly Lilac´, ´Rainier Purple Flame´ a ´Rainier Vine Flame´.
Osivo odrůd ze série ´Butterfly´ bylo od firmy PanAmerican Seed a odrůd ze série
´Rainier´ od firmy Syngenta.
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8 SOUHRN, RESUME
Diplomová práce byla řešená na Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin
Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně. Pokus probíhal v období
2012 – 2013 v úzké spolupráci se šlechtitelskou a semenářskou firmou „Černý“
Jaroměř. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit kvalitativní a kvantitativní znaky
u vybraných moderních odrůd Cyclamen persicum Mill.
Do pokusu bylo vybráno 16 odrůd bramboříků. U každé odrůdy se hodnotilo 30
znaků, z toho 12 znaků statisticky v programu UNISTAT. Statisticky byly vyhodnoceny
znaky: výška rostliny bez květu, výška rostliny s květem, šířka rostliny, počet listů na
rostlině, délka listu, šířka listu, délka řapíku, počet květů na rostlině, velikost celého
květu, velikost korunních plátků, délka květní stopky a šířka květní stopky. Na základě
zjištěných hodnot těchto vybraných znaků byly mezi sebou odrůdy porovnávány. Jako
nejkvalitnější lze ohodnotit odrůdy ´Butterfly Rose Pink´, ´Butterfly Purple´, ´Butterfly
Lilac´, ´Rainier Purple Flame´ a ´Rainier Vine Flame´.
klíčová slova: brambořík, Cyclamen persicum Mill., kvalitativní znaky, kvantitativní
znaky, šlechtění

RESUME
The diploma thesis was solved in the Department of breeding and propagation of garden
plants, Faculty of Horticulture in Lednice, Mendel university in Brno. The experiment
took place in the period 2012 – 2013 in the close cooperation with breeding and seed
company „Černý“ Jaroměř. The aim of this thesis was to evaluate the qualitative and
quantitative characteristics in selected modern varieties of Cyclamen persicum Mill.
16 varieties of cyclamen were chosen for the experiment. There were evaluated 30
characteristics for each variety. 12 characteristics were evaluated statistically.
Characters analyzed statistically were: plant height without flower, plant height with
flower, plant width, number of leaves per plant, leaf length, leaf width, petiole length,
number of flowers per plant, the size of the flower, the size of petals, flower stem length
and flower stem width. Varieties were compared based on these characteristics. The
best one can evaluate the varieties 'Butterfly Rose Pink', 'Purple Butterfly', 'Lilac
Butterfly', 'Rainier Purple Flame' and 'Rainier Flame Vine'.
keywords: cyclamen, Cyclamen persicum Mill., qualitative characteristics, quantitative
characteristics, breeding
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