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Abstrakt 

 Mapping  of obsolete varieties and landraces of fruit trees - apples,  pears and service trees was realized 

during the  autumn 2013 in White Carpathian´s region, in area of 17 municipalities. We recognize the meaning of 

this activity to help us to conserve the gene pool of varieties, because they have specific qualities and are our 

cultural heritage. 1473 fruit trees were noticed during the mapping and within them we determined 139 apple 

varieties and 63 pear varieties. 8 of them were apple landraces and 19 of them pear landraces. We have also 

noticed 70 individuals of service tree.  
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Úvod a formulácia cieľa 

 Biele Karpaty predstavujú dokonalý príklad pozoruhodnej kombinácie dobre 

zachovaných prírodných biotopov a prostredia, ktoré boli citlivo vytvorené človekom. 

Rovnako sú modelom spolužitia ľudí s prírodou, ktorý sa vyznačuje svojráznou kultúrou 

a folklórom. Patria k druhovo najbohatším a rozlohou najrozsiahlejším trávnatým 

spoločenstvám Európy. Vznikli stáročia trvajúcou ľudskou činnosťou a v rukách človeka je aj 

ich ďalší osud [1]. Ovocinárstvo v Bielych Karpatoch má veľkú tradíciu. Prevažne južne 

orientované svahy poskytovali vhodné podmienky na pestovanie ovocných stromov. 

Obyvatelia dedín a kopaníc ich sadili na všetkých vhodným miestach - na medziach, popri 

poľných cestách, v záhradách, pri domoch. Poskytovali ovocie i tieň, kvitnúce boli potechou 

pre oko  [2]. Väčšina z pestovaných odrôd boli odrodami starými, alebo krajovými.  

Za starú odrodu určil Hans Thomas Bosch [3] takú, ktorá vznikla pred rokom 1950. 

Niektorí autori sem zaraďujú odrody pestované pred 2. svetovou vojnou a dnes stratili svoj 

tržný význam. Krajové sú zase tie, ktoré vznikli ako semenáče bez zámerného šľachtenia a sú 

úzko viazané na určité miesto, kataster alebo región, ďalej pestované pre svoje vlastnosti 
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a využitie [4]. 

V súčasnosti tieto odrody do záhrad a krajiny vysádza čoraz menej ľudí, rovnako klesá 

aj počet znalcov týchto odrôd v regióne a na Slovensku, ktorí ich vedia určiť. V sortimentoch 

slovenských intenzívnych jablčných sadov podľa Ústredného kontrolného a skúšobného 

ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) Veľké Richňany tvorí 24 % podiel Golden  Delicius, 

17% Jonathan a 14% Idared. Spektrum komerčne využívaných odrôd je veľmi nízke 

vzhľadom na pestrosť odrôd, ktoré sa nachádzajú v krajine. Staré odrody, na rozdiel od odrôd 

nových, majú širšie spektrum využitia plodov, mnohé sú  odolnejšie proti škodcom a sú 

nenáročnejšie aj na pestovanie v rôznych oblastiach. Krajové odrody majú zase väčšiu 

naviazanosť na región, jeho kultúru a sú aj lepšie prispôsobené na podmienky prostredia. 

Rozoznávame preto potrebu zachovania diverzity odrôd v krajine z hľadiska kultúrneho, 

historického, krajinárskeho, z hľadiska zachovania diverzity, ako aj zvyšovania potravinovej 

sebestačnosti Slovenska. 

V našej práci sa venujeme zmapovaniu druhov Malus x domestica Borkh. a Pyrus 

communis L. a ich starých a krajových odrôd a tiež rozšíreniu Sorbus domestica L. v Bielych 

Karpatoch.  

Hlavným cieľom práce je prispieť k poznaniu súčasného stavu odrôd týchto ovocných 

drevín v regióne a k metódam ich ďalšieho výskumu.  

Práca prebieha v rámci projektu Bielokarptaský ovocný poklad, ktorého realizátorom 

je Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele 

Karpaty a partnermi Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity TU vo 

Zvolene, Centrum výskumu rastlinnej výroby CVRV Piešťany a švajčiarska ProSpecieRara.  

 

Materiál a metódy 

 V rámci výskumu prebieha intenzívny prehľad problematiky, kde sa zameriavame na 

literárne zdroje z dotknutého územia, regiónu, rôzne kroniky z archívov a monografie obcí. 

Tiež skúmame záverečné práce študentov z oblasti ovocinárstva a najmä starých a krajových 

odrôd. Tieto boli publikované z veľkej časti na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

v Nitre. Zhromažďujeme staré pomológie a ovocinárske knihy a ročníky časopisov 

o ovocinárstve. Dôležitou pomocou a zdrojom znalostí, najmä o odrodách krajových, sú ľudia 

z regiónu, ktorých oslovujeme pri mapovaní aj mimo neho. 

 Do terénu sme v mapovacej sezóne jeseň 2013 chodili vybavení GPS prístrojom, 

tabuľkami, sáčkami na plody, oberákom. Pri každom strome sme zaznamenali jeho GPS 
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súradnice a zaznamenali do tabuľky údaje: poradové číslo, číslo v evidencii, lokalita, dátum 

mapovania, druh, odroda, úroda, perspektívnosť, zrelosť, kmenný tvar, miesto zaštepenia, 

chrastavitosť, obvod kmeňa, výška, obdobie stromu. Pokiaľ bola na strome úroda, vzali sme 

z každého vzorku min. 3 plodov. Tie sme následne dávali určovať pomológom. 

 Terénny výskum - mapovanie je v rámci projektu naplánované pre 21 obcí v Bielych 

Karpatoch. V súčasnosti je za sezónu 2013 aspoň sčasti zmapovaných 17 katastrov obcí, 

pričom najviac obce Horná Súča a Nová Bošáca. V rámci našej dizertačnej práce bude 

prebiehať spolu s overovaním metodiky v sezónach 2014 a 2015 podrobnejšie mapovanie 

obcí Horná Súča a Lubina.  

 Metodika je v rámci cieľa nášho výskumu predmetom zlepšenia a do budúcnosti ju 

plánujeme optimalizovať, aby sa vďaka nej za čo najkratší čas podarilo získať čo najväčšie 

spektrum odrôd na danom území. V mapovacej sezóne jeseň 2013 (september – november) 

sme mapovali na územiach s očakávaným výsledkom najväčšieho počtu odrôd, najmä 

v starých sadoch, stromoradiach a záhumienkach. Tieto územia sme vytipovali buď 

z ortofotosnímok územia, alebo priamo v teréne. V ďalších sezónach (jeseň 2014 a 2015) je 

naším zámerom overiť metodiku na základe vybraných referenčných štvorcov v rôznych 

častiach katastra (intravilán vs. extravilán) a zistiť jej vhodnosť pre tento druh výskumu. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky práce z prvej mapovacej sezóny sú z veľkej časti stále v štádiu spracovania, 

pričom počas ďalších sezón budú pribúdať a vyhodnocovať sa. V súčasnosti máme spravený 

základný prehľad početnosti ovocných stromov a tiež zhodnotenú odrodovú diverzitu na 

území.  

Základný prehľad výsledkov je v tabuľke č. 1. Celkovo máme  zmapovaných 1479 

jedincov jabloní a hrušiek,  zistených je 139 odrôd jabloní a 63 odrôd hrušiek. Zaznamenali 

sme tiež 70 jedincov oskoruší - jarabiny domácej. Ďalších 224 oskoruší bolo zmapovaných 

v rámci diplomovej práce v sezóne 2012 [5]. 
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Tab. 1 Výsledky mapovania starých a krajových odrôd ovocných drevín v 17 obciach v Bielych Karpatoch, jeseň  
2013 

druh 
Malus x domestica  

Borkh Pyrus communis L. spolu 

počet zaznamenaných jedincov 1031 442 1473 

počet určených jedincov 709 222 931 
počet neurčených jedincov 322 220 542 

počet určených odrôd 139 63 202 

zastúpenie miestnych a krajových odrôd z určených 6 15 21 

počet zaznamenaných jedincov Sorbus domestica L. 70 
 

  

Mapovanie prebehlo v 17 obciach: Bzince, Červený Kameň, Drietoma, Dolná Súča, 

Horovce, Horná Súča, Horné Srnie, Chocholná, Kostolná, Krivoklát, Kvašov, Lednica, 

Lubina, Mikušovce, Moravské Lieskové, Nová Bošáca a Stará Turá.  

Z jabloní medzi najčastejšie sa vyskytujúce odrody patrili ´Jonathan´ (76 jedincov), 

´Krasokvet žltý´ (43), ´Parména zlatá zimná´ (31), ´Boskoopské´ (21) a ´Golden delicious´ 

(19). 44 odrôd sme zaznamenali len na jednom jedincovi. Zo  starých odrôd to boli napríklad 

´Aderslebenský kalvil´, ´API hviezdicovité´, ´Jeptiška´, ´Kalvil snežný´, ´Princ Albert´. 

Z miestnych a krajových odrôd sme zaznamenali iba 1 strom s odrodou ´Hrkotalky´. 

Determinovali sme celkom 8 miestnych alebo krajových odrôd.  

Z hrušiek bola najpočetnejšou odrodou ´Pastornica´ (42 jedincov), ktorá má 

neporovnateľne väčšie zastúpenie ako ostatné staré odrody. Ďalšími odrodami nájdenými na 

viacerých stromoch boli staré odrody ´Charneuská´ (13), ´Dielova´ (8), či miestna odroda 

´Chvostnačka´ (8). Až 23 odrôd hrušiek bolo nájdených iba na 1 strome v rámci celého 

územia. Medzi tieto patria: ´Dekanka Robertova´, ´Esperganova bergamotka´, 

´Hohensaatenská´ či ´Minister Dr. Lucius´. Medzi vzácne sa vyskytujúce miestne odrody 

patria ´Krvavka´ alebo ´Šemendzia´. Zo zaznamenaných odrôd bolo 19 miestnych alebo 

krajových.  

Predpokladáme nárast počtu odrôd v nasledujúcich sezónach, pretože mnohé 

zmapované stromy boli na jeseň 2013 bez úrody, alebo sme plody z nich nevedeli 

identifikovať. Miestne a krajové odrody si zasluhujú špecifickú pozornosť v nasledujúcich 

mapovacích sezónach. Jedinou pomológiou zachycujúcou miestne odrody na českej strane 

Bielych Karát je Ovoce Bílých Karpat [6]. V nej sa dajú nájsť aj mnohé, ktoré sa nachádzajú 

na slovenskej strane. Na ich poznanie je potrebná však najmä komunikácia  s miestnymi 
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ľuďmi. Tých, čo ich ešte poznajú, je však rok od roku menej. Aj preto rozoznávame 

naliehavosť tejto problematiky.  

 

Záver 

 Z mapovacej sezóny 2013 sme zistili pomerne veľkú odrodovú diverzitu na 

sledovanom území 17 obcí v Bielych Karpatoch - 139 odrôd jabloní a 63 odrôd hrušiek. 

Dopĺňa ich 70 jedincov jarabiny domácej – oskoruše. Nakoľko na mnohých stromoch v tomto 

roku úroda nebola alebo odrody neboli určené, predpokladáme, že odrodové spektrum je 

v Bielych Karpatoch ešte  vyššie. Budeme sa to snažiť overiť v ďalších rokoch.  

 Z hľadiska zachovania pestrosti odrôd, ako aj ich využitia na území, pokladáme ich 

podrobné zmapovania  a podchytenie genofondu za prvý krok ku ich ďalšej ochrane. 
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