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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu sa uplatnia predovšetkým v slovenskom agropodnikateľskom sektore a to 
vo  forme  pestovania a spracovania nových odrôd jačmeňa siateho f. jarná a pšenice letne f.  
ozimná s   genómami  výrazne  ovplyvňujúcimi rezistenciu proti hubovým patogénom listov a  
zrna rastlín, stabilitu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov v rôznom  pestovateľskom 
prostredí.  Produkcia nových slovenských odrôd bude dopestovaná a spracovaná domácimi 
agropodnikateľmi, čím  pridaná hodnota  ostane na  Slovensku.  Využitím molekulárnych 
markerov, medzidruhovej hybridizácie, stanovením špecifickej a nešpecifickej  rezistencie a 
genetickej podmienenosti odolnosti boli vytvorené nové rezistentné typy rastlín jačmeňa 
siateho f. jarná a pšenice letnej f. ozimná ďalej využiteľné  vo  vedecko-výskumnej 
a šľachtiteľskej činnosti na tvorbu požadovaných genotypov.  

  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

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

Registrovanie 2 odrôd jačmeňa siateho f. jarná Karmel (2010 v SR), Sladar (2010 v ČR) a 5 
odrôd pšenice letnej f.ozimná v SR Bertold (2010), Viola (2010), Silvanus (2010),   Natanael 
(2011), Filemon (2011) za čiastočnej vecnej a finančnej podpory riešeného projektu. 

Boli vytvorené  rezistentné typy rastlín jačmeňa stiateho f.  jarná s účinnou  nešpecifickou  
odolnosťou  Mlo proti múčnatke trávovej, z medzidruhovej hybridizácie sme získali rastliny s 
 predpokladanou kombinovanou rezistenciou proti vybraným  hubovým  patogénom.  

Boli identifikované špecifické gény rezistencie proti múčnatke trávovej  pri vytvorených 
genotypoch pšenice letnej f.  ozimná a stanovená  nešpecifická  odolnosť.  

Bola stanovená špecifická a nešpecifická rezistencia  genotypov pšenice letnej f.  ozimná voči 
hrdzi pšenicovej a rozlíšenie rezistencie juvenilných a dospelých rastlín. 

Skríning na rezistenciu k viacerým patogénom jačmeňa potvrdil nárast agresivity patogéna 
Ramularia collo-cygni na území Slovenska,  identifikovali sme nové typy rastlín jačmeňa 
siateho f.  jarná s kombinovanou odolnosťou voči múčnatke trávovej,  hnedej škvrnitosti 
a hrdzi jačmennej priamo využiteľné v šľachtiteľskom procese. 

Tvorba nových typov rastlín klasickým spôsobom šľachtenia bola rozšírená a zefektívnená 
selekciou biologického materiálu pomocou genetických DNA markerov.  

 Genotypy jačmeňa siateho f. jarná a pšenice letnej f. ozimná so stabilnými kvalitatívnymi 
a kvantitatívnymi znakmi vo vzťahu k pestovateľskému prostrediu boli prihlásené do štátnych 
odrodových  skúšok v SR a v ČR, do predskúšok v SR  a ČR a v ďalšom zahraničí. 

Prezentácia výsledkov projektu  na domácich a medzinárodných konferenciách. 
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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Registration of 2 spring barley varieties Karmel (2010 in the Slovak Republic), Sladar (2010 in 
the Czech Republic) and 5 winter wheat varieties Bertold (2010), Viola (2010), Silvanus 
(2010), Natanael (2011), Filemon (2011) in the Slovak Republic with partial material and 
financial support of solved project. 

New spring barley plant types were developed with  fully effective non-specific  resistance Mlo 
to powdery mildew, plants with expected  combined resistance to selected  fungal pathogens 
were obtained from interspecific hybridization. 

Specific resistance genes  to powdery mildew were identified  on advanced winter wheat 
genotypes and non-specific resistance was determined. 

Specific and non-specific resistance of winter wheat genotypes to  leaf rust were  determined,  
juvenile and adult plant disease resistance were characterised. 

Screening  of  resistance to more barley pathogenes has confirmed the increase in 
aggressiveness of Ramularia collo-cygni pathogen in the territory of Slovakia, we have 
identified new  spring barley plant  types with combined resistance to powdery mildew, net 
blotch and barley rust directly useable  in the  breeding process.  

The use of  genetic  DNA markers in conventional breeding has made the  development  and 
selection of new plant types more effective. 

Spring barley and winter wheat genotypes with the stable of quantitative and qualitative 
parameters  were applied in  official trials in the Slovak and Czech Republic, pre-official trials 
in the Slovak and Czech Republic and in other foreign countries. 

Presentation of  results at national and international conferences. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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