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Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) as an introduced species in Slovakia is the object of our research
in terms of morphometric analysis of fruits from randomly selected 30 genotypes from the repository
Príbelce with presence of old varieties, biennial seedlings of intraspecific and interspecific hybrids and
individuals from free pollination from the Arboretum Mlyňany and M.M. Gryshka National Botanical
Garden of National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv. In the characteristics and evaluation of
fruit characters, we determined high variability in all quantitative and qualitative traits. The collection
recorded significant differences in fruit weight in the range of 2.08–13.21 g with a coefficient of
variation in the interval 7.12–34.26%, average fruit height 15.50–30.37 mm (3.62–14.79%), fruit
width 17.80–34.51 mm (3.62–15.10%), hilum length 13.31–29.20 mm (6.22–16.75%), hilum width
7.12–15.87 mm (6.49–17.50%) and a nut hairiness of 9.81–22.39 mm (6.75–20.65%). According to
the fruit shape index, we determined a triangular, spherical, transversely elliptical and transversely
broad-elliptical shape in the collection of genotypes. The results of the research point to the fact that the
Castanea sativa genetic material from the clone repository is a rich source of genetic diversity and can
be used in the selection to create new varieties and cultivars.
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Úvod
Rod Gaštany (Castanea Mill.) pozostáva z lesných stromov s výnimočným ekologickým,
socioekonomickým a kultúrnym významom. Castanea, patriace do čeľade Fagaceae Dumort.,
sú prirodzene rozšírené v listnatých lesoch Severnej Ameriky, Európy a Ázie (Fei et al., 2012).
Oblasť výskytu sa pohybuje od južnej Európy (Pyrenejský polostrov, Taliansko, Balkán,
Stredozemné ostrovy) a severnej Afriky (Maroko), po severozápadnú Európu (Anglicko,
*Corresponding author: Vladimíra Horčinová Sedláčková, Slovenská poľnohospodárska univerzita,
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Inštitút ochrany biodiverzity
a biologickej bezpečnosti, Nitra, Slovenská republika
* vladimira.sedlackova@uniag.sk

CC BY-NC-ND 4.0

– 146 –

Horčinová Sedláčková, V., Mňahončáková, E., Grygorieva, O.
Agr.bio.div. Impr. Nut., Health Life Qual., 2020, 146–158

Belgicko) a na východ po západnú Áziu (severovýchodné Turecko, Arménsko, Gruzínsko,
Azerbajdžan, Sýria), s nadmorskou výškou medzi 200 až 1 800 m.n.m, v závislosti od
zemepisnej šírky a aspektu lokality. V Európe sa gaštan jedlý rozprestiera na ploche viac
ako 2,5 milióna hektárov. Väčšina územia (89 %) je sústredená iba v niekoľkých krajinách
(Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Švajčiarsko) s dlhoročnou tradíciou gaštanu
(Conedera et al., 2016).
Rod zahŕňa štyri ekonomicky dôležité druhy s hojným výskytom sladkých orechov a produkcie
dreva: gaštan čínsky (Castanea mollissima Blume), gaštan japonský (Castanea crenata Siebold
& Zucc.), gaštan európsky (Castanea sativa Mill.) a gaštan americký (Castanea dentata
(Marshall) Borkh.). Literatúra naznačuje, že druhy Castanea majú bohatú škálu genetickej
diverzity a morfologickej a ekologickej variability (Aravanopoulos et al., 2001; Furones-Pérez
et Fernández-López, 2009; Benedetti et al., 2018; Stojanović et Magazin, 2020).

V našich podmienkach je drevinou introdukovanou s obmedzeným výskytom v pahorkatinách
juhozápadného až juhovýchodného Slovenska. Oblasť rozšírenia gaštana na Slovensku možno
vymedziť Malackami na západe a Petrovcami na východe územia. Južný okraj tvorí približne
čiara Bratislava – Šahy – Lučenec – Slanec. Na severe vybieha dolinou Váhu až k Lednickému
Rovnému, dolinou rieky Nitry do Bojníc, dolinou Hrona do Badína, dolinou Ipľa až do Ipeľského
Potoka, dolinou Rimavy až do Kokavy a Hnúšte a na východnom Slovensku dolinou Torysy až
po Uzovský Šalgov a dolinou rieky Topľa ku Giraltovciam (Bolvanský et al., 2008). Výskum
tejto dreviny sa nielen u nás sústredí na variabilitu reprodukčných orgánov (Benčať, 1967),
morfologických znakov kvetov, plodov, listov (Bolvanský, 1989; Furones-Pérez et FernándezLópez, 2009; Grygorieva et al., 2016, 2017, 2018), rastových vlastností (Benčať a Tokár, 1967),
kvalitu drevnej produkcie (Tokár, 1991), štúdium chorôb a škodcov (Juhásová a Hrubík, 1984;
Juhásová, 1999; Dar et Rai, 2015), tiež na výber hospodársky cenných genotypov, ktoré by
sa mohli stať odrodami pre produkciu plodov (Solar et al., 2005; Stojanović et Magazin,
2020). Pástor et al. (2017) skúmal biokultúrnu hodnotu gaštana jedlého v krajinných typoch
s tradičným využívaním krajiny, kde gaštan je cennou črtou hospodárskej krajiny. Obrovské
(pozoruhodné) gaštany sa pestovali ako samostatné stromy, ktoré zvyčajne stoja na pastvine
alebo poľnohospodárskej pôde vo vzťahu k určitým prvkom vytvoreným človekom, ako sú
osady, hranice nehnuteľností a chodníky (Krebs et al., 2012).
Ochrana a rast biologickej diverzity má strategický význam pre trvalo udržateľný rozvoj
spoločnosti (IPGRI, 2002). Potreba výskumu venovať sa problematike variability plodov
gaštana jedlého v repozitóriu Príbelce je dôsledkom strategického plánu medzinárodnej
biodiverzity, ktorá zabezpečuje a udržuje ochranu a stabilitu ekosystémov.

Materiál a metodika
Biologický materiál

Pre experimentálne účely sme vybrali jedince Castanea sativa z gaštanového sadu v obci
Príbelce. Sad Príbelce – klonové repozitórium sa nachádza na východnom okraji obce Príbelce
s nadmorskou výškou 270 – 300 m n. m., so súradnicami 48° 12’ 10’’ s. z. š. a 19° 15’ 40’’ v. z.
d. Sad bol založený v roku 1998 na ploche s rozlohou 2,7 ha s ojedinelým výskytom starých
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jedincov gaštana jedlého, ktoré boli ponechané a zakomponované do novej výsadby dvojročných
semenáčikov pochádzajúcich z voľného opelenia medzidruhových a vnútrodruhových
hybridov a výsadby jedincov z voľného opelenia z Arboréta Mlyňany a z Národnej Botanickej
záhrady M.M. Grishka pri Národnej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve introdukovaných na naše
podmienky.
Morfometrická analýza

Hodnotili sme 30 náhodne vybraných zdravých genotypov (C01–C30). Z každého genotypu
sme zabezpečili morfometrickú analýzu z 30 náhodne vybraných plodov. Pri plodoch sme
hodnotili nasledovné znaky:
a) hmotnosť plodov (g);
b) výška a šírka plodov (mm);
c) dĺžka a šírka jazvy plodov (mm);
d) dĺžka ochlpenia (mm);

e) index tvaru plodov a index tvaru jazvy.
Hmotnosť plodov sme stanovili použitím analytických váh (Kern ADB-A01S05, Germany)
s presnosťou na 0,01 g a dĺžku a šírku plodov, dĺžku a šírku jazvy plodov a dĺžku ochlpenia
posuvným digitálnym meradlom.

Obrázok 1
Figure 1

Nákres meraní: výška a šírka plodu, dĺžka a šírka jazvy plodu a dĺžka ochlpenia
Illustration of measuring process: fruit height and width, hilum length and width, length of nut
hairiness

Obrazová analýza

Obrazová dokumentácia sa zabezpečila digitálnymi fotoaparátmi Canon PowerShot G5,
Panasonic DMC FZ50.
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Pre komplexnejšie zhodnotenie sme na plodoch hodnotili aj kvalitatívne znaky:
a) plody – farba a tvar;
b) priečny rez plodov – farba.

Pri hodnotení kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov sme vychádzali z deskriptora pre
genetické zdroje gaštana na Slovensku zostaveného Bolvanským (Bolvanský et al., 2008).
Štatistická analýza

Základné štatistické analýzy boli vykonané s použitím PAST 2.17; Variabilitu testovaných
súborov v jednotlivých znakoch sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky. Stupeň
variability sme určovali podľa hodnôt variačných koeficientov. Daný ukazovateľ je nezávislý
na meranej jednotke hodnoteného znaku. Teoreticky môžu nadobúdať ľubovoľné hodnoty
(Stehlíková, 1998). Na zistenie vzájomnej závislosti medzi jednotlivými znakmi sme použili
korelačnú analýzu a klastrovú analýzu v programe STATISTICA 1.10.

Výsledky a diskusia

Medzi najvýznamnejšie ukazovatele veľkosti plodov patrí priemerná hmotnosť plodov.
V hodnotenej kolekcii 30 genetických zdrojov gaštana jedlého sme zistili priemernú hmotnosť
plodov v rozsahu od 2,08 (C18) do 13,21 g (C25). V kolekcii sme zaznamenali tri genotypy s
priemernou hmotnosťou plodov nad 10 g. Hodnoty variačných koeficientov zistené v intervale
7,12 (C02) – 34,26 % (C18) dokumentujú v rámci hodnotených genotypov nízky až vysoký
stupeň variability daného znaku, tzn. že vytvorené plody môžu dosahovať rôznu hmotnosť.
Podľa deskriptora pre hmotnosť plodov (Bolvanský et al., 2008) možno hmotnosť plodov
v našej kolekcii kategorizovať ako veľmi malé až stredne veľké plody. Pri porovnaní našich
výsledkov s literárnymi údajmi z ďalších oblastí Slovenska (Benčať, 1968; Bolvanský et al.,
2008; Bolvanský et al., 2012) sme určili významnú zhodu. Určité odlišnosti pri tomto znaku
zaznamenali autori z iných krajín. Grygorieva et al. (2017) na Ukrajine stanovila rozsah meraní
v intervale 1,70 – 20,0 g s vysokým variačným koeficientom (45,92 %), Mujić et al. (2010)
v Bosne a Hercegovine v rozsahu 4,32–6,67 g, Pandit et al. (2011) v Indii v rozsahu 5,23 –
16,37 g. V tabuľke 1 sú prezentované minimálne a maximálne hodnoty všetkých hodnotených
znakov 30 genotypov z repozitória Príbelce.
Medzi významné agrofyzikálne parametre veľkosti plodov patria aj výška a šírka plodov.
Uvedené znaky sú dôležitým ukazovateľom veľkosti plodov ako aj technický parameter
pri triedení plodov gaštana jedlého do kvalitatívnych kategórií. V hodnotenej kolekcii 30
genetických zdrojov gaštana jedlého sme zistili priemernú výšku plodov v rozsahu od 15,50
(C18) do 30,37 mm (C09) a šírku v rozsahu od 17,80 (C18) do 34,51 mm (C25). V kolekcii sme
zaznamenali 1 genotyp s priemernou výškou plodov nad 30 mm a 9 genotypov s priemernou
šírkou plodov nad 30 mm. Podľa deskriptora pre hodnotené znaky plodov (Bolvanský et al.,
2008) možno výšku a šírku plodov v hodnotenej kolekcii kategorizovať ako veľmi malé až
veľké. Hodnoty variačných koeficientov určené v rozsahu 3,62 (C21) – 14,79 % (C29) pre
výšku plodov a hodnoty 3,62 (C25) – 15,10 % (C16) pre šírku plodov dokumentujú, že v rámci
hodnotených genotypov je nízky až stredný stupeň variability pre oba znaky. Ako doplnkový
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parameter sa môže použiť šírka plodu, ktorá je v tesnej, kladnej korelácii s hmotnosťou
plodu. Klasifikácia na základe šírky plodu sa odporúča najmä pri vysušených plodoch. Pri
porovnaní našich výsledkov s literárnymi údajmi z ďalších oblastí Slovenska (Benčať, 1968;
Bolvanský et al., 2008; Bolvanský et al., 2012) sme určili významnú zhodu, naproti tomu
Benedetti et al. (2018) v Chile určil širšie rozpätie pre výšku (17,10 – 36,7 mm) a šírku plodov
(17,5 – 44,5 mm), rovnako tiež Grygorieva et al. (2017) na Ukrajine pri oboch znakoch (8,07 –
33,39 mm; 16,34 – 40,95 mm).
Tabuľka 1
Table 1

Variabilita vybraných znakov na plodoch gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.)
v hodnotenej kolekcii genotypov z klonového repozitória
Variability of selected fruit traits of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in the evaluated
collection of genotypes from the clone repository

Hmotnosť plodov (g)
n

min

max

x̅

V

TH

n

Dĺžka ochlpenia (mm)

min

max

x̅

V

TH

11,92

9,81

10,61

n

17,40 25,76 22,39

8,24

a

Genotypy s nízkymi hodnotami znaku
C18
C30
C25
C08

30

30
30

30
n

1,10

1,70

3,60

3,10

2,08

2,20

34,26

r

C30

18,41

p

C03

7,12

a

C13

30

30

7,61

8,60

Genotypy s vysokými hodnotami znaku

11,70 15,90 13,21
5,40

18,30 11,09 29,70

ab

min

max

TH

Výška plodov (mm)
x̅

V

C21

30

30
n

12,44 10,06

8,54

18,92 25,43 22,19

7,42

ab

V

TH

Šírka plodov (mm)

min

max

x̅

n

Genotypy s nízkymi hodnotami znaku
C18
C30
C09
C08

30

30
30

30
n

13,63 18,61 15,50

15,09 18,17 16,65

7,72

n

C18

4,32

m

C30

6,46

a

C25

30

30

12,19 22,36 17,80 11,87
16,84 21,41 18,78

5,91

32,13 36,46 34,51

3,62

a

Genotypy s vysokými hodnotami znaku

26,07 33,26 30,37

23,75 34,11 28,54

8,89

Dĺžka jazvy (mm)

min

max

x̅

V

a

C13

TH

30

30
n

m

27,83 35,35 31,99

Šírka jazvy (mm)

min

6,73

l

a

max

x̅

V

TH

9,11

7,12

13,72

l

11,30 21,57 15,87 17,07

a

Genotypy s nízkymi hodnotami znaku
C18
C30
C25
C28

30

9,77

17,97 13,31 13,58

o

C30

30

13,33 18,84 16,21

7,12

n

C18

30

23,00 32,56 29,20

6,69

a

C08

30

30

30

5,32

5,23

Genotypy s vysokými hodnotami znaku

21,84 36,65 26,46 10,76

ab

C25

30

30

11,14

7,66

14,08 19,53 15,85

16,50
7,76

l

ab

Poznámky: n – počet meraní; min, max – minimálna a maximálna nameraná hodnota; x̅ – aritmetický priemer; V – variačný
koeficient (%); TH – test homogenity podľa LSD pri preukaznosti P0,05
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Pri hodnotení plodov gaštana jedlého má svoje praktické opodstatnenie aj dĺžka a šírka
plodovej jazvy. V hodnotenej kolekcii 30 genetických zdrojov gaštana jedlého sme zistili
priemernú dĺžku plodovej jazvy od 13,31 (C18) do 29,20 mm (C25) a priemernú šírku
plodovej jazvy v rozsahu od 7,12 (C30) do 15,87 mm (C08). V kolekcii sme zaznamenali osem
genotypov s priemernou dĺžkou plodovej jazvy nad 25 mm a dva genotypy s priemernou
šírkou plodovej jazvy nad 15 mm. Hodnoty variačných koeficientov zistené v rozsahu 6,22
(C01) – 16,75 % (C09) pre dĺžku jazvy a v rozsahu 6,49 (C01) – 17,50 % (C16) pre šírku jazvy
dokumentujú nízky až stredne vysoký stupeň variability pri oboch znakoch. Pri porovnaní
našich výsledkov s literárnymi údajmi z ďalších oblastí Slovenska (Benčať, 1968; Bolvanský et
al., 2008; Bolvanský et al., 2012) sme určili významnú zhodu. Podľa deskriptora pre veľkosť
plodovej jazvy – dĺžka jazvy/šírka plodu (Bolvanský et al., 2008) možno v hodnotenej kolekcii
kategorizovať znak ako malá až stredná veľkosť jazvy.
Pri hodnotení plodov sa aplikuje aj priemerná dĺžka a šírka ochlpenia plodov. V hodnotenej
kolekcii 30 genetických zdrojov gaštana jedlého sme zistili priemernú dĺžku ochlpenia plodov
v rozsahu od 9,81 (C30) do 22,39 mm (C13), tzn. že vytvorené plody môžu dosahovať rôznu
dĺžku ochlpenia plodov. V kolekcii sme zaznamenali 3 genotypy s priemernou dĺžkou ochlpenia
plodov nad 20 mm. Podľa deskriptora pre ochlpenie plodov (Bolvanský et al., 2008) možno
dĺžku ochlpenia v hodnotenej kolekcii kategorizovať ako malú až veľkú. Hodnoty variačných
koeficientov pre dĺžku ochlpenia zistené v rozsahu 7,11 (C23) – 20,65 % (C26) dokumentujú
nízky až mierne vysoký stupeň variability. Pri porovnaní našich výsledkov s literárnymi
údajmi (Benčať, 1968; Bolvanský et al., 2008; Bolvanský et al., 2012) sme určili významnú
zhodu.

Výsledky našich meraní sme porovnali s inými autormi zaoberajúcimi sa rôznymi
populáciami Castanea sativa (tabuľka 2) prispôsobených určitým regionálnym a klimatickým
podmienkam v Grécku (Aravanopoulos et al., 2001), Slovinsku (Solar et al., 2005), Bosne
a Hercegovine (Mujić et al., 2010), Indii (Pandit et al., 2011), Turecku (Ormeci et al., 2016),
Ukrajine (Grygorieva et al., 2017), Čile (Benedetti et al., 2018), Čiernej Hore (Odalovic et al.,
2013; Stojanović et Magazin, 2020).
Index tvaru plodov sme stanovili ako pomer výšky plodu k šírke plodu v intervale 0,79 (E03) –
1,22 (L08) a index tvaru jazvy sme stanovili ako pomer dĺžky k šírke jazvy v rozsahu 1,61
(L07) – 2,28 (I07), čo dokumentuje obrázok 2. Pri porovnaní výsledkov s autormi Grygorieva
et al. (2017), ktorí stanovili index tvaru plodov v intervale 1,48 – 2,03 a index tvaru jazvy
v intervale 0,81 – 0,98 sme zaznamenali významné rozdiely.
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Tabuľka 2
Table 2
Autori

Variabilita niektorých morfologických znakov plodov gaštana jedlého (Castanea sativa
Mill) podľa autorov z iných krajín
Variability of some morphometric characteristics on sweet chestnut (Castanea sativa Mill)
fruits according to the authors from different countries
Plody

Aravanopoulos et al. (2001)
Solar et al. (2005)
Mujić et al. (2010)
Bolvanský et al. (2012)
Odalovic et al. (2013)
Ormeci et al. (2016)
Grygorieva et al. 2017
Stojanović et Magazin 2020
Poznámky: * nemerané

Jazva

hmotnosť (g)

dĺžka (mm)

šírka (mm) dĺžka (mm)

šírka (mm)

2,98–6,07

19,10–24,90

18,80–23,80 12,90–14,50

6,00–7,00

3,50–18,60
4,32–6,67

2,94–13,40

4,80–10,60

20,00–37,00

20,45–24,89

16,41–27,75

19,60–30,60

10,26–22,32

27,74–39,73

5,67–11,70

24,75–29,73

1,70–20,0

8,07–33,39

12,00–39,00 12,00–32,00

23,45–27,10

19,81–34,17

–*

–*

7,00–16,00
–*

–*

23,70–34,90 19,00–31,00 11,00– 16,00

26,80–42,47

16,34–40,95

–*

6,62–31,30

25,85–32,74 16,87–26,41

–*

6,50–19,99

8,60–14,78

2,50
2,00
1,50
1,00
0,00

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30

0,50

Obrázok 2
Figure 2

Plody

Jazvy

Porovnanie vybraných genotypov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v indexe tvaru plodov
a jaziev
Comparison of selected genotypes of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in the shape index
of fruit and hilum

Genetický vzťah medzi 30 genotypmi sa skúmal klastrovou analýzou. Analýza preukázala
významné rozdiely medzi testovanými genotypmi gaštana jedlého. Dendrogram
identifikoval štyri hlavné skupiny (obrázok 3). Štyri z 30 genotypov sú zahrnuté do skupiny
I, 9 genotypov v skupine II, 16 genotypov v skupine III a 1 genotyp v skupine IV. Skupina
I dosahovala najnižšie priemerné hodnoty morfologických charakteristík (hmotnosť plodu,
dĺžka plodu, šírka plodu, dĺžka plodovej jazvy, šírka plodovej jazvy), ktoré sa výrazne líšili
od ostatných skupín. Skupinu IV, ktorú tvoril jeden genotyp, naopak, dosahovala najvyšší
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priemer morfologických parametrov. Obrázok 3 potvrdzuje výsledky hodnotenej variability
morfometrických charakteristík (tabuľka 1).

Obrázok 3
Figure 3

Dendrogram zostavený na základe morfometrických znakov plodov 30 genotypov gaštana
jedlého (Castanea sativa Mill.)
Dendrogram of 30 genotypes of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) based on morphometric
characteristics of fruits

Pri všetkých hodnotených znakoch sme zaznamenali kladnú koreláciu (tabuľka 3). Korelačná
analýza preukázala úzky vzťah najmä medzi znakmi hmotnosť plodov a výška plodov, kde bola
zistená tesná kladná korelácia (r = 0,877), a medzi hmotnosťou a šírkou plodov (r = 0,955).
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Tabuľka 3
Table 3
Parametre

Korelačná analýza hodnotených znakov plodov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.)
Correlation analysis of evaluated traits of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)

Výška plodu
Šírka plodu
Dĺžka jazvy

Hmotnosť
plodu (g)

Výška plodu
(mm)

0,877**

1

0,955**

0,865**

0,948**

0,855**

0,905**

Šírka jazvy
Dĺžka ochlpenia

0,302*

Šírka plodu
(mm)
1

0,799*

0,920**

0,248

0,363*

0,885**

Dĺžka jazvy
(mm)

1

0,869**
0,222

Poznámky: ** korelácia je významná na úrovni 0,01; * korelácia je významná na úrovni 0,05

Šírka jazvy
(mm)

1

0,244

Tvar plodu gaštana jedlého je baňatý vo vrchnej časti zakončený zaschnutým kratším
semenníkom. Plody sú matné alebo lesklé. Vonkajšie osemenie je tenšie svetlo-hnedé. Plody
dokonale vypĺňajú celý priestor (Benčať, 1968; Bolvanský et al., 2008). Dané poznatky

Obrázok 4
Figure 4

Porovnanie vybraných genetických zdrojov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v tvare
a farbe plodov (Foto V. Horčinová Sedláčková, 2020)
Comparison of selected genetic resources of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in the shape
and colour of fruits (Photo V. Horčinová Sedláčková, 2020)
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sme potvrdili aj pri štúdiu genetických zdrojov z klonového repozitória, čo dokumentuje aj
obrázok 4. V našej kolekcii genotypov sme určili tvar plodov trojuholníkový, guľovitý, priečne
elipsovitý až priečne široko-elipsovitý.
Na obrázku 4 je prezentované porovnanie vybraných genotypov vo farbe plodov. Prezentované
porovnanie dokumentuje významné rozdiely medzi genotypmi aj v danom znaku. Podľa
deskriptora pre klasifikáciu znakov (Bolvanský et al., 2008) sa pri plodoch vyskytuje sfarbenie
od svetlo hnedej, cez hnedú, červeno-hnedú, tmavo-hnedú až po čierno-hnedú, čo sme určili aj
v kolekcii hodnotených genotypov.
Významné rozdiely sme určili aj v tvare, veľkosti a ochlpení pútok plodov, čo dokumentuje
porovnanie genotypov na obrázku 5.

Obrázok 5
Figure 5

Variabilita v tvare, veľkosti a ochlpení pútok plodov genotypov gaštana jedlého (Castanea
sativa Mill.) (Foto V. Horčinová Sedláčková, 2020)
Variability in the shape, size and nut hairiness of genotypes of sweet chestnut (Castanea sativa
Mill.) (Photo V. Horčinová Sedláčková, 2020)

Povrch jadra plodov gaštana jedlého je smotanovo-bielej farby. Jadro je na priereze prevažne
biele, svetlo krémové alebo krémové. Na obrázku 6 je prezentované porovnanie vybraných
genotypov vo sfarbení jadra plodov. Prezentované porovnanie dokumentuje určité rozdiely
medzi genotypmi aj v danom znaku.
– 155 –

Horčinová Sedláčková, V., Mňahončáková, E., Grygorieva, O.
Agr.bio.div. Impr. Nut., Health Life Qual., 2020, 146–158

Obrázok 6
Figure 6

Závery

Porovnanie vybraných genetických zdrojov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill) v priečnom
reze plodov (Foto V. Horčinová Sedláčková, 2020)
Comparison of selected genetic resources of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in crosssection of fruits (Photo V. Horčinová Sedláčková, 2020)

Na základe uskutočnených experimentálnych prác pri riešení problematiky morfologických
znakov plodov genetických zdrojov Castanea sativa z repozitória Príbelce sme určili
významnú fenotypovú variabilitu vo všetkých znakoch a v kombinácií znakov. Je dôležité
spoznať ďalšie biologické zvláštnosti a špecifiká uchovávaných genetických zdrojov
v repozitóriu, informovať odbornú a ostatnú verejnosť o pestovaní a využívaní gaštana
jedlého v podmienkach Slovenska ako zdroja hospodársky významných plodov, a významnej
lesníckej dreviny využiteľnej v agrolesníctve, alebo aj ako genetického materiálu pre
rozširovanie a pestovanie v okolitých obciach.
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