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Súhrn: Na základe výsledkov testovania embryogénnej kapacity lucerny siatej (Medicago sativa L.) sme použili 
vybrané  embryogénne genotypy na hybridizačné experimenty s cieľom akumulácie génov pre embryogénnu 
schopnosť v in vitro kultúre. V experimentoch bolo použitých 33 genotypov vybraných zo 16 odrôd lucerny. Manuálne 
bolo opelených 1983 rastlín a získaných 5181 semien. Priemerný počet semien na kvietok bol 2,613. Vybrané 
potomstvá zo 7 recipročných krížení medzi 8 embryogénnymi genotypmi lucerny sa potom otestovali na prítomnosť 
embryogénnych genotypov a ich embryogénnu schopnosť. Celkom bola embryogénna schopnosť a embryogénna 
kapacita testovaná pri 207 genotypoch a bolo identifikovaných 27 embryogénnych genotypov (13 %). Najviac 
embryogénnych genotypov bolo identifikovaných v potomstvách krížení Niva/17 x Gabika/2 (22,6 %), Gabika/2 x 
Niva/17 (22,2 %), Gabika/2 x Vanda/7 (20 %) a Gabika/2 x Morava/18B (20 %). 
 
Kľúčové slová: genetická kontrola, kríženie, lucerna siata (Medicago sativa L.), rekurentná selekcia, 
somatická embryogenéza, 

 

1. Úvod 
Schopnosť buniek sporofytu tvoriť in vitro embryá, ktoré sú kompetenyné pre 

regeneráciu celistvých rastlín, je unikátnou vlastnosťou rastlín. Somatická 
embryogenéza, teda proces, ktorým bunky alebo skupiny buniek somatického pletiva 
tvoria embryo bez predchádzajúceho oplodnenia (IANTCHEVA a kol., 2005), sa 
môže považovať za jedinečný modelový systém pre štúdium embryogenézy a vývoja 
pri rastlinách (HENRY a kol., 1994; QUIROZ-FIGUEROA a kol., 2006). 

Frekvencia indukcie somatických embryí ako aj regenerácia rastlín z nich sú 
v zásade ovplyvnené genotypom a fyziologickým stavom donorovej rastliny, 
orgánom/pletivom použitým ako explantát, zložením kultivačného médiaa 
interakciami medzi nimi (QUIROZ-FIGUEROA a kol., 2006). Od r. 1958, keď bola 
prvýkrát experimentálne demonštrovaná somatická embryogenéza pri mrkve 
(STEWARD a kol., 1958), sa opakovane ukázalo, že použitý genotyp je kľúčovým 
faktorom pre regeneráciu rastlín prostredníctvom somatickej embryogenézy nielen pri 
modelových rastlinných druhoch ako sú tabak a Arabidopsis (MASSON 
a PASZKOWSKI, 1992), ale aj pri väčšine najvýznamnejších poľnohospodárskych 
plodín (HENRY a kol., 1994), vrátane lucerny siatej (Medicago sativa L.) (MITTEN 
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a kol., 1984; BROWN a ATANASSOV, 1985; MATHESON a kol., 1990; FARAGÓ 
a kol., 2003). 

Použitie modelových genotypov s vysokou in vitro regeneračnou schopnosťou je 
vhodné a dostačujúce pri základnom výskume embryogenézy a bunkovej diferenciácie 
pri rastlinách, avšak pre využitie somatickej embryogenézy pre genetické 
vylepšovanie existujúcich odrôd poľnohospodárskych plodín je nevyhnutná práca 
s responzívnymi genotypmi odvodenými z elitných šľachtiteľských línií alebo 
registrovaných odrôd. Preto prvým krokom pre praktickú aplikáciu systému 
somatickej embryogenézy býva tzv. skríning embryogénnych genotypov, aj keď to 
býva proces dlhý a nákladný. Žiadne, ani optimálne in vitro kultivačné podmienky 
totiž nie sú schopné indukovať somatickú embryogenézu pri genotypoch, ktoré nenesú 
genetické faktory pre responzivitu k tomuto spôsobu regenerácie rastlín in vitro. Až po 
identifikácii embryogénnych genotypov je možné skríningom kultivačných podmienok 
optimalizovať systém pre maximálnu výťažnosť.  

Lucerna siata je z agronomického pohľadu najvýznamnejším predstaviteľom  rodu 
Medicago a zároveň je najdôležitejšou krmovinou na svete, pestovaná na všetkých 
kontinentoch s pestovateľskou plochou približne 33 mil. ha (NEDĚLNÍK a kol., 
1997). Vzhľadom na význam lucerny a v dôsledku intenzívnej selekcie a tvorby 
lokálnych vysokoprodukčných populácií sa radikálne znížila genetická variabilita tejto 
plodiny. Preto je tvorba nových odrôd lucerny konvenčnými šľachtiteľskými postupmi 
čoraz ťažšia. In vitro techniky môžu významne prispieť do šľachtiteľských postupov 
všade tam, kde klasické šľachtenie je problematické, či zlyháva. Jednou z 
najsľubnejších moderných metód rozšírenia genetickej variability a cielenej 
introdukcie šľachtiteľsky významných génov do genómu lucerny je genetická 
transformácia. Hlavným predpokladom použitia tejto techniky nielen pri lucerne, ale aj 
pri iných leguminózach, sú však efektívne a reprodukovateľné in vitro regeneračné 
systémy. Vzhľadom na to, že dospelá rastlina vzniká obyčajne z jednej bunky, čím sa 
minimalizuje riziko vzniku nežiadúcej somaklonálnej variability, jednou z 
najvhodnejších metód dopestovania geneticky transformovaných rastlín je 
prostredníctvom somatickej embryogenézy.   

Vďaka vysokej heritabilite embryogénnej schopnosti pri lucerne (REISCH 
a BINGHAM, 1980; KIELLY a BOWLEY, 1992; CREA a kol., 1995) je možné 
okrem fenotypovej rekurentnej selekcie aplikovať pri lucerne postup aj na obohatenie 
genómu lucerny o gény determinujúce embryogénnu schopnosť (BINGHAM a kol., 
1975). Regeneračná schopnosť je pri lucerne dedičným javom a ak sa hybridy 
podrobia viacerým cyklom skríningu rekurentnou selekciou pri lucerne, regeneračná 
schopnosť hybridov sa môže značne zvýšiť. V inom slova zmysle, v každom cykle, 
pôvodné donorové rastliny selektované na základe ich schopnosti produkovať 
regenerabilné genotypy, boli skrížené pre produkciu ďalšieho potomstva so zvýšenou 
regeneračnou schopnosťou (GROOSE a kol., 1993). Skríning odrôd lucerny na 
regeneračnú schopnosť ukázal, že zo slovenských a českých odrôd sa genotypy s 
embryogénnou schopnosťou nachádzajú vo veľmi nízkej frekvencii, do 0-20% 
(FARAGÓ a kol., 2001). Podľa doteraz publikovaných údajov vysokoregenerabilné 
kultivary lucerny obsahujú pravdepodovne dva genetické systémy ovplyvňujúce in 
vitro regeneračnú schopnosť. REISCH a BINGHAM (1980) objavili pri diploidnej 
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lucerne dva dominantné gény, Rn1 a Rn2, ovplyvňujúce diferenciáciu kalusu, ktoré 
museli byť prítomné v genotypoch, aby mali vyššiu regeneračnú schopnosť ako 75%.  
Na regeneráciu bol potrebný aspoň jeden gén. WAN a kol. (1988) predpokladajú, že 
genotyp regenerujúcich rastlín je Rn3-Rn4- a genotyp neregenerabilných rastlín je 
Rn3-rn4rn4rn4rn4, rn3rn3rn3rn3Rn4- alebo rn3rn3rn3rn3rn4rn4rn4rn4 
pri tetraploidnej lucerne. Regeneračná schopnosť regenerujúcich rastlín závisí od 
počtu dominantných alel pri týchto dvoch génoch. Prenosom týchto aliel by malo 
prispieť k veľkej produkcii regenerujúcich rastlín z kalusovej kultúry, preto 
kontrolovaným krížením je možné ovplyvniť regeneračnú schopnosť hybridov 
lucerny. 

Cieľom našej práce bolo uskutočniť cielenú hybridizáciu medzi vybranými 
embryogénnymi genotypmi lucerny s cieľom zvýšiť frekvenciu embryogénnych 
genotypov a embryogénnu kapacitu embryogénnych genotypov u hybridných 
potomstiev. Frekvencia embryogénnych genotypov a ich embryogénne schopnosti boli 
testované v in vitro systéme kultiváciou hypokotylových a petiolárnych explantátov 
lucerny na sekvencii živných médií indukujúcich kalogenézu a následne somatickú 
embryogenézu.   
 

2. Materiál a metódy 
 
2.1 Rastlinný materiál 

V práci boli použité genotypy lucerny siatej (Medicago sativa L.) zo zbierky 
embryogénnych genotypov lucerny v SCPV-VÚRV Piešťany. Tieto genotypy boli 
identifikované a zaradené do zbierky na základe skríningu výskytu embryogénnych 
genotypov v odrodách lucerny zapísaných do listiny registrovaných odrôd (LRO) na 
Slovensku (FARAGÓ a kol., 1997; FARAGÓ a kol., 2003).  
 
2.2 Hybridizácia embryogénnych genotypov 

Na základe získaných výsledkov testovania embryogénnej kapacity pomocou 
somatickej embryogenézy pri lucerne siatej boli vybrané regenerabilné genotypy (R0 
generácia), ktoré boli podrobené cielenej hybridizácií. V experimente bolo použitých 
34 genotypov vybraných 16 odrôd lucerny (15 odrôd M. sativa + 1 odroda príbuzného 
druhu M. falcata).  

Na kríženie sme použili materské (♀) a otcovské (♂) rastliny s dostatočne 
vyvinutým kvetenstvom. Postup kríženia bol nasledovný: Materským rastlinám sa 
upravili kvetenstvá tak že, pinzetou sa vytrhali nevyvinuté kvietky, puky, otvorené 
a odkvitnuté kvietky. Nechali sa len vyvinuté zatvorené kvietky, v jednom kvetenstve 
3-10 kvietkov. Z otcovských rastlín bol odobraný peľ z peľnice do papierovej 
„lodičky“. Vyberali sme najlepšie a najzdravšie kvietky z kvetenstva. Pri samotnom 
krížení sa „lodička“ s peľom priložila k blizne materskej rastliny, k dvom až trom 
kvietkom. Materské rastliny sa po opelení obalili sieťkou a podviazali štítkom 
s označením čísla materskej rastliny a čísla otcovskej rastliny. Po opelení sa získali 
semená R1 generácie. 
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2.3 Rekurentná selekcia embryogénnych genotypov  

Na rekurentnú selekciu embryogénnych genotypov boli vybrané potomstvá zo 7 
recipročných krížení medzi 8 embryogénnymi genotypmi lucerny, pričom 1 genotyp 
(Gabika/2) bol v každom krížení použitý ako jeden (♀ alebo ♂) z rodičov. Schéma 
týchto krížení je uvedená v obr. 1. 

Hybridné semená z krížení boli povrchovo sterilizované nasledovným 4-krokovým 
postupom: 1. krok - premytie semien 1 min. v 10 ml 96% EtOH, 2. krok - opláchnutie 
semien 1-2-krát v 10-20 ml sterilnej H2O, 3. krok - ponorenie a pretrepávanie semien 
10 min. v roztoku 0,1 % (w/v) HgCl2 + 2 kvapky/100 ml TWEEN 20 a 4. krok - 
premytie semien 5-6-krát v 10-15 ml sterilnej H2O. Povrchovo sterilizované semená 
boli nasádzané po 10 semien na povrch nakličovacieho živného média GMR 
v kultivačných nádobách G7 (Magenta Corp., USA). Semená boli 2 dni nakličované 
v tme pri teplote 27±1°C a následne 12 dní v podmienkach fotoperiódy (16 h svetlo/8 
h tma), teplotného režimu 25±1°C (tma)/20±1°C (svetlo) a štandardnej intenzity 
osvetlenia (3500±500 luxov). 

Na identifikáciu embryogénnych genotypov boli použité dva druhy explantátov: 
HY - hypokotylové segmenty a PS - segmenty listových stopiek (petiolov) a postup 
podľa FARAGÓ a kol. (1997). Zo 14 dňových aseptických klíčencov boli v sterilných 
podmienkach izolované hypokotylárne explantáty (3-6 pribl. 5 mm dlhých segmentov 
v závislosti od dĺžky hypokotylu) a nasádzané na kalus indukujúce živné médium 
GMK. Pre získanie PS explantátov boli epikotylové časti klíčencov nasadené na 
médium MS0.25. Petiolové segmenty dlhé 6-8 mm boli po izolácii nasadené na kalus 
indukujúce živné médium GMK.  

Explantáty PS a HY veľkosti 5-8 mm boli ukladané na povrch umelého živného 
média GMK. Kultivačné nádoby s explantátmi boli uložené do tmavej kultivačnej 
miestnosti a kultivované pri teplote 27±1°C 19 dní. Následne boli KN preložené na 9 
dní do podmienok fotoperiódy (16 h svetlo/8 h tma). Po 28 dňoch na kalogenézu 
indukujúcom živnom médiu GMK boli explantáty s indukovanými kalusmi preložené 
na médium B5m na indukciu tvorby somatických embryí a kultivované 7 dní 
v podmienkach fotoperiódy. Embryogénna schopnosť kalusov bola hodnotená 
vizuálne a s pomocou stereomikroskopu pri zväčšení 12 (okulár) x 6 (objektív) po 21-
28 dňoch kultivácie kalusov na GMR médiu. 

3. Výsledky a diskusia 

3.1 Hybridizácia embryogénnych genotypov 

Na základe získaných výsledkov skríningu odrôd na výskyt embryogénnych 
genotypov a stanovenia embryogénnej kapacity embryogénnych genotypov, sme 
vybrali vhodné embryogénne genotypy na hybridizáciu.  

Pri hybridizačných experimentoch bolo pri 51 rodičovských kombináciách 
uskutočnených spolu 75 krížení. Z nich 67 krížení bolo úspešných (v ktorých sa 
získalo 1-236 hybridných semien) a iba pri 8 kríženiach sme nezískali žiadne hybridné 
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potomstvo (Tab. 1). Opelili sme 1983 kvietkov z čoho sme získali 5181 semien, 
pričom priemerný počet semien na kvietok (sem./kv.) bol 2,613. Najvyšší priemerný 
počet semien na kvietok bol pri nasledovných kombináciách genotypov: Morava/18 x 
Gabika/2 = 10,0 sem./kv.; Vanda/7 x Gabika/2 = 8,8  sem./kv. a Vanda/7 x Regia/8 = 
7,429 sem./kv. a najmenší priemerný počet semien na kvietok bol pri kombináciách: 
Regia/2 x SE/22-GT2 = 0,033 sem./kv.; Jitka/9 x SE/22-GT2 = 0,328 sem./kv. 
a Palava/13 x Regia/2 = 0,500 sem./kv.  

3.2 Rekurentná selekcia embryogénnych genotypov 

Na základe získaných výsledkov z hybridizácie embryogénnych genotypov sa 
rekurentnou selekciou otestovalo 11 populácií potomstiev rastlín, ktoré sa získali 
kombináciou 8 rôznych genotypov lucerny siatej (Medicago sativa L.) získaných zo 7 
odrôd. Potomstvá rastlín vznikli skoro vo všetkých prípadoch recipročným krížením, 
kde genotyp Gabika/2 vystupoval v každej kombinácií genotypov buď ako materská 
alebo ako otcovská rastlina (Obr. 1). Všetkých 8 genotypov malo počas skríningu ich 
embryogénnej kapacity odlišnú frekvenciu embryogénnych kalusov. 

Na schopnosť regenerovať prostredníctvom somatickej embryogenézy sa 
otestovalo 207 rastlín (1 rastlina = 1 genotyp). Ako explantáty boli použité segmenty 
listových stopiek (LS) a hypokoltylov (HY) klíčnych rastlín. Kalusy sa tvorili 
u všetkých genotypov takmer na 100% (Tab. 2). Embryogénne genotypy sa tvorili 
v jednotlivých populáciách na 10-29,4% (Tab. 2). V potomstve recipročného kríženia 
genotypov Gabika/2 a Vali/19 sa nevyskytovali žiadne embryogénne genotypy. 
Krížením genotypov Palava/13 x Gabika/2 neprinieslo žiadne potomstvo, takže túto 
populáciu sme nemohli otestovať na prítomnosť zvýšenej regeneračnej schopnosti. Pri 
porovnávaní recipročných krížení, kde jeden z rodičov bol genotyp Gabika/2, sme 
zistili, že percento embryogénnych genotypov bolo v troch populáciách o niečo vyššie, 
ak Gabika/2 bola ako materská rastlina. V štyroch populáciách sa zistilo percento 
výskytu embryogénnych genotypov rovnaké nezávisle, od toho, či je genotyp 
Gabika/2 materská alebo otcovská rastlina. 
Pri celkovom počte 207 testovaných genotypov bolo identifikovaných 27 
embryogénnych genotypov (13 %). Najviac embryogénnych genotypov bolo 
identifikovaných v potomstvách krížení Niva/17 x Gabika/2 (22,6 %), Gabika/2 x 
Niva/17 (22,2 %), Gabika/2 x Vanda/7 (20 %) a Gabika/2 x Morava/18B (20 %) (Tab. 
2).  
 

Tab. 1: Súhrnná tabuľka hybridizácie embryogénnych genotypov lucerny 
 

Kombinácia Sum. 
poč. 

Sum. 
poč. 

Priemer 

♀ ♂ kvietkov semien sem./kv. 
Gabika/2 Niva/17 40 150 3,7 
Niva/17 Gabika/2 54 183 3,4 
Gabika/2 Niva/8 26 76 2,9 



54                                                                                                      Gašpárová, D. et al. 
 

Kombinácia Sum. 
poč. 

Sum. 
poč. 

Priemer 

♀ ♂ kvietkov semien sem./kv. 
Niva/8 Gabika/2 37 96 2,6 
Jarka/15 Lucia/5 63 236 3,7 
Lucia/5 Jarka/15 9 30 3,3 
Regia/3 SE/22-GT2 82 142 1,7 
Jarka/15 Niva/17 13 85 6,5 
Niva/17 Jarka/15 36 105 2,9 
Vali/19 Gabika/2 30 180 6,0 
Gabika/2 Vali/19 27 105 3,9 
Lucia/17 Vanda/7 29 0 0 
Vanda/7 Lucia/17 12 40 3,3 
Lucia/17 Vali/19 17 0 0 
Lucia/17 Vanda/7 9 0 0 
Lucia/5 Gabika/2 5 32 6,4 
Vanda/7 Gabika/2 6 53 8,8 
Gabika/2 Vanda/7 3 21 7,0 
Morava/18 Gabika/2 2 20 10,0 
Gabika/2 Morava/18 8 55 6,9 
Morava/19 Lucia/5 23 100 4,3 
Lucia/5 Morava/19 25 94 3,8 
Regia/8 Niva/17 11 66 6,0 
Syn/1 Lucia/3 4 14 2,7 
Niva/8 Vanda/7 8 0 0 
Viktoria/14 Gabika/10 37 183 4,9 
Gabika/10 Viktoria/14 30 31 1,0 
Vanda/7 Gabika/10 19 130 6,8 
Gabika/10 Vanda/7 31 34 1,1 
Szapkó/30 SE/22-GT2 99 135 1,4 
Szapkó/62 SE/22-GT2 73 57 0,8 
Regia/8 SE/22-GT2 160 211 1,3 
Magda/12 SE/22-GT2 57 31 0,5 
Jitka/9 SE/22-GT2 48 59 1,2 
Regia/8 Vanda/7 9 31 3,4 
Vanda/7 Regia/8 14 104 7,4 
Niva/15 Gabika/10 10 42 4,2 
Vali/19 Lucia/5B 45 187 4,2 
Lucia/5B Vali/19 32 133 4,2 
Vali/19 Morava/7B 17 104 6,1 



Nova Biotechnologica VI-I (2006)                                                                                55 
 

Kombinácia Sum. 
poč. 

Sum. 
poč. 

Priemer 

♀ ♂ kvietkov semien sem./kv. 
Vali/19 Vanda/7 10 55 5,5 
Morava/18B Vali/19 6 39 6,5 
Lucia/5B Regia/8 10 44 4,4 
Regia/8 Lucia/5B 9 25 3,9 
Hana/4 Syntéza 1 13 85 6,5 
Syntéza 1 Hana/4 11 40 3,6 
Syntéza 1 Vanda/7 5 16 3,2 
Vanda/7 Syntéza 1 40 202 5,0 
Morava/18 Syntéza 1 11 72 6,5 
Syntéza 1 Morava/18 29 199 6,9 
Szapkó/62 Palava 8 19 2,4 
Palava Szapkó/62 4 15 3,7 
SE/22-GT2/3 Palava 6 24 4,0 
Hana/4 Palava 42 106 2,5 
Palava Hana/4 21 19 0,9 
Palava Gabika/2 7 0 0 
Vali/6 Palava 29 36 1,2 
Palava Vali/6 27 57 2,1 
Palava Lucia/3 5 0 0 
Palava Regia/2 4 2 0,5 
Regia/2 Palava 11 0 0 
Szapkó/30 Palava 4 16 0 
Palava Szapkó/30 6 13 2,2 
Vali/6 Vlasta 32 79 2,5 
Vlasta Vali/6 19 35 1,8 
Vali/6 Morava/13B 8 21 2,6 
Jitka/9SE SE/22-GT2 70 23 0,3 
Jitka/9SE Vali/6 17 12 0,7 
Vali/6 Jitka/9SE 22 35 1,6 
Hana/4 Vlasta 33 207 6,3 
Vlasta Hana/4 15 46 3,1 
Syn 2 Niva 13 30 2,3 
Syn 2  Vali/6 21 58 2,8 
Syn 3  Vali/6 7 21 3,0 
Regia/2  SE/22-GT2 30 1 0,1 
celkom  1983 5181 2,6 

Legenda: No.- číslo kombinácie; Sum. poč. kvietkov- sumárny počet kvietkov; Sum. poč. semien- sumárny 
počet semien; Priemer. sem./kv.- priemerný počet semien na kvet 
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Tab. 2: Rekurentná selekcia embryogénnych genotypov v 11 populáciách potomstiev krížení 8  vybraných 
embryogénnych genotypov lucerny siatej 

 

Kríženie Expl. Počet 
rastlín

Počet 
expl. 

% 
kalog.

% 
embr.gent. SE/C 

Počet 
emb. 
gen. 

Gabika/2 x Niva/17 HY  27 92 100 14,8 3,9 4 
 LS 24 241 86,7 8,8 4,4 2 
 Celkom 27 333 90,4 22,2 4,1  

Niva/17 x Gabika/2 HY  31 95 100 16,1 6,6 5 
 LS 21 221 100 9,5 6,3 2 
 Celkom 31 316 100 22,6 6,6  

Gabika/2 x Niva/8 HY  24 111 96,4 8,3 3,7 2 
 LS 24 119 98,3 4,2 3,5 1 
 Celkom 24 230 97,4 12,5 3,6  

Niva/8 x Gabika/2 HY  17 83 100 5,88 2,5 1 
 LS 17 107 100 5,88 3,0 1 
 Celkom 17 190 100 11,8 2,7  

Gabika/2 x Vali/19 HY  14 67 100 0   
 LS 13 59 100 0   
 Celkom 14 126 100 0   

Vali/19 x Gabika/2 HY  30 147 100 0   
 LS 30 167 100 0   
 Celkom 30 313 100 0   

Lucia/5 x Gabika/2 HY  19 51 100 10,5 3,7 2 
 LS 19 84 100 10,5 3,6 2 
 Celkom 19 135 100 10,5 3,7  

Gabika/2 x Vanda/7 HY  5 17 100 0   
 LS 5 25 100 20,0 2,0 1 
 Celkom 5 42 100 20,0 2,0  

Vanda/7 x Gabika/2 HY  10 22 100 10,0 5,0 1 
 LS 10 48 100 0   
 Celkom 10 70 100 10,0 5,0  

Gabika/2xMorava/18 HY  20 83 90,4 10,0 3,7 2 
 LS 20 131 91,6 10,0 2,7 2 
 Celkom 20 214 91,1 20,0 3,1  

Morava/18xGabika/2 HY  10 41 100 10,0 1,5 1 
 LS 10 60 100 10,0 2,7 1 
  Celkom 10 101 100 10,0 2,3   

Legenda: Expl.- explanát, Počet expl.- počet explantátov; % kalog.- % kalogenézy; % embr. gent.- % 
embryogénnych genotypov; SE/C- počet somatických embryí na kalus; HY- hypokotylové segmenty; LS- 
segmenty listových stopiek; Počet emb. gen.- počet embryogénnych genotypov  

Žiadne embryogénne genotypy neboli identifikované v potomstvách krížení 
Gabika/2 x Vali/19 (0 embryogénnych genotypov/14 testovaných genotypov) a 
Vali/19 x Gabika/2 (0/30). 
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Obr. 1 Schéma krížení medzi embryogénnymi genotypmi lucerny siatej, keď jedným z rodičovských 

komponentov bol vždy genotyp Gabika/2. Obojsmerné šípky znamenajú recipročné kríženia, jednosmerné 
kríženia sú znázornené jednosmernými šípkami. Hroty šípok ukazujú od donoru peľu (♂) k akceptorovi (♀). 
Pri jednotlivých genotypoch sú uvedené frekvencie embryogénnych kalusov a priemerné počty somatických 

embryí na kalus získaných pri skríningu embryogénnej kapacity embryogénnych genotypov. Priemerné 
počty semien na kvietok je na strane samičích (♀) rastlín. 

 
Porovnanie výskytu embryogénnych genotypov v pôvodných odrodách (výsledky 

sú z publikácie FARAGÓ a kol., 2003) a hybridných potomstvách krížení 
embryogénnych genotypov selektovaných z týchto odrôd je uvedené na Obr. 2 A-F. 
Z tohto porovnania vyplýva, že v štyroch hybridných populáciách (Gabika/2 x 
Niva/17; Niva/17 x Gabika/12, Gabika/2 x Vanda/7 a Gabika/2 x Morava/18B) bol 
výskyt embryogénnych genotypov vyšší než pri oboch východiskových odrodách 
(Obr. 1 A, E, F), v troch hybridných kombináciách (Gabika/2 x Niva/8; Niva/8 x 
Gabika/2 a Lucia/5 x Gabika/2) vyšší než pri jednej východiskovej odrode (Obr. 1 B, 
D) a v ostatných hybridných populáciách rovnaký (Vanda/7 x Gabika/2; Morava/18B 
x Gabika/2) než pri menej výkonnej rodičovskej odrode (Obr. 1 E, F) alebo nižší 
(Gabika/2 x Vali/19 a Vali/19 x Gabika/2) než pri oboch východiskových odrodách 
(Obr. 1 C). 

Pozitívnejší vplyv hybridizácie embryogénnych genotypov sme pozorovali pri 
porovnaní embryogénnych kapacít východiskových embryogénnych genotypov a 
embryogénnych kapacít embryogénnych genotypov hybridných populácií (Obr. 3 A-
F), kde okrem krížení Gabika/2 x Vanda/7, Gabika/2 x Morava/18B a recipročných 
kombinácií genotypov Vali/19 a Gabika/2, vo všetkých kombináciách boli 
embryogénne kapacity hybridných embryogénnych genotypov vyššie od 
embryogénnych kapacít rodičov.  
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Obr. 2: Porovnanie výskytu embryogénnych genotypov v pôvodných odrodách a hybridných potomstvách 
krížení embryogénnych genotypov selektovaných z týchto odrôd (A, B, C, D, E, F) 

 
Ako je všeobecne známe, je potrebné zlepšovať nutričnú a výnosnú kvalitu plodín, 

predovšetkým kalorickú hodnotu, pre narastajúcu populáciu obyvateľstva. Celosvetová 
produkcia plodín ako sú pšenica, lucerna, jačmeň, kukurica je približne okolo 40 % 
(TILMAN, 1999). Pomocou šľachtiteľských metód a rastlinných biotechnológií je 
možné vyšľachtiť nové kultivary plodín. Jedným z predpokladov využitia 
biotechnológií rastlín je identifikácia regenerabilných rastlín in vitro a ich následné 
využitie pre transformáciu génov, na čo sa využíva aj lucerna (SHAHIN a kol., 1986; 
DEÁK a kol., 1986; DESGAGNÉS a kol., 1995; TABE a kol., 1995; FARAGÓ a kol., 
2000; ORTEGA a kol., 2006). Snahou je produkovať nové hodnotné produkty, ako sú 
napríklad enzýmy pre farmaceutickú a priemyselnú výrobu, čo by zvýšilo hodnotu 
lucerny (VEZINA a kol., 2002; JOENSUU a kol., 2006). Dobre skrížiteľné populácie 
sa všeobecne  môžu rozdeliť do  dvoch  skupín: v  rámci jednej populácie nie je možné 
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Obr. 3: Porovnanie embryogénnych kapacít východiskových embryogénnych genotypov a embryogénnych 

kapacít embryogénnych genotypov hybridných populácií (A, B, C, D, E, F) 
 

vytvoriť potomkov so značne odlišnou vlastnosťou ako by to bolo možné kombináciou 
populácií rôznych skupín (BRUMMER, 1999). Z tohto dôvodu sa šľachtitelia 
zameriavajú skôr na kríženie jednotlivých populácií pre tvorbu hybridov. Identické 
zákonitosti platia aj pri krížení lucerny, rekurentnou selekcoiu sa môžu získať 
hybridné populácie obohatené o gény kódujúce hospodársky významné vlastnosti. 
Samozrejme rekurentná selekcia nie je použiteľná len pri hospodársky významných 
génoch, ale aj pri génoch kontrolujúcich regeneračnú schopnosť v in vitro kultúre, 
najmä ak má kódovaná vlastnosť vysokú heritabilitu. To je prípad aj lucerny siatej, 
kde vlastnosť regeneračnej schopnosti v in vitro kultúre má vysokú dedivosť 
(BINGHAM a kol., 1975; WAN a kol., 1988; KIELLY a BOWLEY, 1992; CREA a 
kol., 1995). 
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4. Záver 
 

Cieľom práce bolo získať emryogénne genotypy s vysokou in vitro regeneračnou 
schopnosťou. Na dosiahnutie tohto cieľa boli uskutočnené zámerné kríženia medzi 
vybranými embryogénnymi genotypmi lucerny siatej s následnou rekurentnou 
selekciou embryogénnych genotypov.  

Pozitívny vplyv hybridizácie embryogénnych genotypov sme pozorovali najmä pri 
porovnaní embryogénnych kapacít východiskových embryogénnych genotypov a 
embryogénnych kapacít embryogénnych genotypov hybridných populácií, kde okrem 
krížení Gabika/2 x Vanda/7, Gabika/2 x Morava/18B a recipročných kombinácií 
genotypov Vali/19 a Gabika/2, vo všetkých kombináciách boli embryogénne kapacity 
hybridných embryogénnych genotypov vyššie od embryogénnych kapacít 
rodičovských rastlín. 
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Development of highly regenerable genotypes of alfalfa using in 
vitro and hybridization techniques 
 
Abstract: This work was aimed at hybridization of selected embryogenic genotypes derived from 
commercial alfalfa (Medicago sativa L.) varieties. The selected genotypes were used for hybridization 
experiments with the aim to accumulate genes for in vitro regeneration ability in their progenies. We made 
hybridizations in 33 selected genotypes from 16 varieties of alfalfa. We manually pollinated 1983 flowers 
and obtained 5181 seeds. Average number of seeds per flower was 2,613. Selected progenies from 7 
reciprocal crosses of 8 selected embryogenic genotypes of alfalfa were tested for presence of embryogenic 
genotypes and their embryogenic capacity. Overall, 207 genotypes were tested for embryogenic ability and 
embryogenic capacity and 27 embryogenic genotypes were detected (13 %). The highest frequency of 
embryogenic genotypes was identified in following progenies: Niva/17 x Gabika/2 (22,6 %), Gabika/2 x 
Niva/17 (22,2 %), Gabika/2 x Vanda/7 (20 %) a Gabika/2 x Morava/18B (20 %). 
 
Key words: alfalfa (Medicago sativa L.), breeding, genetic control, recurrent selection, somatic 
embryogenesis  


