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Uplatnenie výsledkov projektu 

Vytvorenie databáz pomocou SSR markerov a farmaceuticky aktívnych profilov slovenských 
odrôd viniča sa môže využiť na charakterizáciu jednotlivých odrôd Vitis vinifera v mušte a 
mladom víne, umožňuje teiž určiť genetický pôvod, príbuznosť jednotlivých odrôd a potvrdiť 
ampelografickú charakterizáciu na Slovensku. Databáza môže slúžiť i na zmapovanie 
prítomnosti zdraviu prospešných látok.  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

V rámci projektu bolo navrhnutých 11 vysoko-špecifických primerov (SSR markerov), 
pomocou ktorých sa charakterizovalo a identifikovalo 51 odrôd viniča (Vitis vinifera L.) 
pochádzajúcich zo slovenskej genetickej zbierky. Celkove bolo zistených 47 rozdielnych 
profilov, dve trojice odrôd mali rovnaké mikrosatelitné profily- jednalo sa klony. Na základe 
výsledkov sa dá konštatovať, že mikrosatelitná analýza je dostatočná na identifikáciu odrôd 
viniča, ale nie klonov.  Celkovo sa získalo 98 rôznych alel, počet rôznych alel na lokus sa 
pohyboval v rozmedzí od 6 po 12, pričom priemer na lokus bol 8,91. Priemerné ne a PIC bolo 
5,154 a 0,760. He dosahovalo hodnoty od 68% po 88% a Ho od 84% po 98%. Použité SSR 
markery umožnili aj potvrdenie rodičovstva v prípade niektorých slovenských odrôd. Bol 
vybraný zoznam biologicky aktívnych látok prítomných v listoch a plodoch viniča, ktoré boli 
identifikované a kvantifikované v listoch, šupkách, dužine a jadierkach rôznych odrôd viniča. 
Celkove bolo analyzovaných 47 vzoriek odrôd slovenského viniča. Pozornosť sa sústredila na 
identifikáciu a kvantifikáciu biologicky významných obsahových látok typu polyfenolov, 
vitamínov skupiny B a biogénnych amínov v listoch viniča, a následné zhodnotenie rozdielov 
v obsahovom zložení študovaných látok v závoslosti od typu odrody.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Within the project 11 high-specific primers (SSR markers) were designed and used for 
characterization and identification of 51 vine varieties (Vitis vinifera L.) from Slovak genetic 
collection.  Overall, there were identified 47 different profiles, varieties which have the same 
trio SSR profiles were clones. Based on the results it is found that microsatellite analysis is 
sufficient to identify the vine varieties, but not clones. Overall 98 different alleles were found, 
the number of different alleles at the locus was in the range of 6 to 12, wherein the average 
for the locus was 8.91. The average ne and PIC was 5.154 and 0.760. He reached the value 
from 68% to 88% and Ho from 84% to 98%. Used SSR markers allowed the confirmation of 
parenthood for some Slovak varieties. The list of biologically active substances present in the 
leaves and fruit of the vine was selected and these substances have been identified and 
quantified in leaves, peels, pulp and seeds of grape varieties. In total, 47 samples of Slovak 
vine varieties were analyzed. Attention has been focused on the identification and 
quantification of biologically active substances like polyphenols, vitamins B and biogenic 
amines in vine leaves, and subsequent assessment of the variations in the content 
composition of the studied substances depending on the type of variety. 
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