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Konzervace genetických zdrojů Allium pomocí metody kryoprezervace 

 
Rostliny rodu Allium sativum L. patří mezi naše významné zeleniny. Tato zelenina je 
množena a uchovávána pomocí vegetativních částí a orgánů. Uchování genofondu Allium 
sativum L. v polní kolekci zvyšuje riziko náhodné ztráty genotypů z důvodů působení 
abiotických a biotických činitelů. Toto riziko lze omezit využitím metody kryoprezervace, při 
níž jsou rostlinné vzorky uloženy při ultranízké teplotě, která omezuje fyzikální procesy na 
minimum a zastavuje biochemické procesy. Kryoprezervace vegetativně množených rostlin, 
nebo jejich částí je metoda pro uložení plodin v nízkých nebo ultranízkých teplotách za 
účelem uchování jejich biodiversity. Podstatou této metody je navození vitrifikačního stavu, 
při kterém se při ochlazování netvoří krystaly ledu, které mají jinak za následek nevratné 
poškození rostlinných buněk. Kryoprezervované vzorky lze takto uchovávat bez změny po 
mnoho let. Tato metodika popisuje postup přípravy materiálu, použití kryoprotektivní směsi, 
kryokonzervaci a regeneraci po vyjmutí z tekutého dusíku. Jsou definovány zásady, které 
umožňují bezpečné uchování genotypů Allium sativum L. a jejich úspěšnou regeneraci. 
Uživatelem metodiky je Ministerstvo zemědělství České republiky, které ji uplatní v rámci 
„Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a 
mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“. 
 
Klíčová slova: kryobanka, tekutý dusík, metodika, uchování biodiverzity  
 
 
Conservation of Allium germplasm collection by cryopreservation 
 
Allium is important crop in the Czech Republic. Allium sativum L. germplasm is maintained 
in the field collection and this fact increases risk of accidental lost of genotype. Conservation 
of Allium sativum L. germplasm by means cryopreservation decreases risks of genotype lost. 
Allium sativum L. samples are stored at ultralow temperature that stopped all biochemical 
processes and the samples are stored without any changes for many years. This methodology 
describes procedure of material preparation, explant preculture and dehydration by mixture of 
cryoprotectants, shoot tips cryopreservation and their recovery. Principles of safe genotype 
storage and recovery are defined. The Ministry of Agriculture of the Czech Republic is the 
user of this methodology and it will utilize the Allium sativum L. cryopreservation method in 
the frame of “National Programme on Conservation and Utilization of Plant, Animal and 
Microbial Genetic Resources for Food and Agriculture”. 
 
Key words: cryobank, ultralow temperature, methods, biodiversity conservation 
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Seznam zkratek 

 

 

BAP  6-benzylaminopurin  

DSC  diferenční skenovací kalorimetr (z angl. Differential Scanning Calorimeter)  

EVIGEZ dokumentační systém genetických zdrojů rostlin, EVIdence GEnetických 

Zdrojů rostlin 

LS  přípravný roztok (z angl. Loading Solution)  

NAA  kyselina α-naftyloctová 

PVS3  vitrifikační roztok pro rostliny č.3 (z angl. Plant Vitrification Solution No 3)  
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 I. Cíl metodiky 

Cílem metodiky je popsat postup pro dlouhodobé uchování genetických zdrojů Allium 
sativum L. pomocí metody kryoprezervace. 

II. Vlastní popis metodiky 

a) Princip metody 
Důležitou podmínkou bezpečného uchování vzorků rostlin pomocí metod vitrifikace je 
zamezení tvorby ledových krystalů, které letálně poškozují mrznoucí rostlinné části. 
Podstatou této metody je uchování materiálu při teplotě bodu varu tekutého dusíku (-196 °C), 
kdy se rostlinný materiál nachází v tzv. skelném stavu bez krystalů ledu. Skelný stav je 
amorfní pevná fáze hmoty, která umožňuje uchování rostlinného materiálu v geneticky 
nezměněném stavu a zachovává si plnou schopnost regenerace. I když Allium sativum L. je 
druhem, který snáší mráz, jeho mrazuvzdornost, podobně jako mrazuvzdornost jiných druhů 
rostlin má své limity zřídka nižší než -20 až -25 °C. Vitrifikační metoda pro kryoprezervaci 
Allium sativum L. tento limit překonává. Otužení nízkou teplotou však nezvyšuje účinnost 
metody kryoprezervace jak se ukázalo v našich pokusech. Proto metoda kryoprezervace 
Allium sativum L. využívá osmotického přizpůsobení a protektivního účinku sacharosy pro 
dosažení vitrifikovaného stavu hmoty, který umožňuje rostlinám překonání vlivu ultranízké 
teploty v životaschopném stavu.  
 
Pro jednotlivé druhy, a dokonce v některých případech pro jedince téhož druhu, je nutné 
použít optimalizovaných metod specifických pro určený druh. Metody kryoprezervace pro 
Allium sativum L. byly postupně optimalizovány a výsledek je shrnutý do této metodiky. 
 

b) Materiální a technické zabezpečení 
 
 
Přístrojové vybavení: 
Analytické váhy 
Autokláv 
Dewarova nádoba na tekutý dusík,  
Čidlo měření hladiny dusíku  
Bezpečnostní čidlo měření koncentrace kyslíku ve vzduchu  
Dewarova nádoba pro uložení vzorků v tekutém dusíku 
Laboratorní míchačka 
Laboratorní sušárna 
Lednička 
Horkovzdušný sterilizátor 
Kultivační box 
Laminární box 
Sterilizační kuličky  
Plynový kahan 
PC 
pH-metr 
Tiskárna 
Tiskárna čárového kódu 
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 Chemikálie 
Destilovaná voda 
Sole – dusičnan amonný, dusičnan draselný, kyselina dihydrogen fosforečná, chlorid 

vápenatý, síran hořečnatý, síran manganatý, síran zinečnatý, síran železnatý, jodid 
draselný, kyselina boritá, molybdenan disodný, chlorid kobaltnatý, síran měďnatý 

Vitamíny – thiamin, pyridoxin, kyselina nikotinová, glycin 
Fytohormony – kyselina indolyl octová, benzylaminopurin,  
Sacharosa (P.A.) 
Glycerol (P.A.) 
Agar  
Tekutý dusík 
 
Drobné pomůcky 
Erlenmeyerova baňka 100 ml 
Filtrační papír 11 cm 
Hliníkové plíšky 20 x 6 mm 
Skalpel, držátko a čepele 
Kádinka 25 ml 
Kryozkumavky 1,8 ml 
Kultivační zkumavky s hliníkovým uzávěrem 12 x 1,7 cm 
Pasteurova pipeta 3 ml 
Petriho miska skleněná 15 cm 
Petriho miska skleněná 12 cm 
Petriho miska skleněná 4 cm 
Petriho miska skleněná 20 cm 
Pinzety krátké 
Pinzety dlouhé do zkumavek 
Plastová Petriho miska 6 cm 
Stojánek na kryozkumavky 
Nádoba na dusík 
Injekční stříkačky 12 ml 
Ochranné pracovní pomůcky štít, rukavice a rouška 
 
Požadavky na technický personál 
Technický personál zabývající se zaváděním rostlin česneku z ex vitro do in vitro podmínek 
má dodržovat aseptické podmínky při manipulaci, aby rostlinný materiál nebyl vystaven 
možnosti externí kontaminace. 

c) Postup přípravy materiálu pro kryoprezervaci Allium sativum L. 
Všechny manipulace s rostlinným materiálem se provádějí za sterilních podmínek pomocí 
sterilních nástrojů a médií v laminárním boxu. Sterilizace kultivačních půd se provádí 
v parním sterilizátoru PS20 20 minut/ 121 °C, sterilizace nářadí se provádí v horkovzdušném 
sterilizátoru Ecocell 2 hod / 160 °C.  

 
1)  Výchozí materiál rostlin Allium sativum L. a jejich  multiplikace 

Výchozím rostlinným materiálem pro multiplikaci rostlin Allium u nepaličáků jsou vzrostné 
vrcholy ze stroužků, u paličáků pak ze stroužků nebo pacibulek. Vzrostné vrcholy jsou 
pěstovány v aseptických podmínkách na pevném agarovém mediu v kultivačním boxu při 
teplotě 22±1 °C, hustotě světelného toku 80 µmol m-2 s-1 a fotoperiodě 16/8 h. Pro kultivaci 
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 rostlin v in vitro podmínkách se využívají zkumavky s kulatým dnem – Simax (17 x 120 
mm, 17 x 160 mm) s kovovým uzávěrem. Do skleněných zkumavek se zpravidla umisťují dvě 
rostliny Allium. Alternativně je možné rostliny pěstovat v 100 ml Erlenmayerových baňkách 
s 10 rostlinami.  
Rostliny se dělí a kultivují v in vitro podmínkách, až je dosaženo dostatečného minimálního 
počtu 120-200 rostlin pro kryoprezervaci. S výhodou lze použít vzrostné vrcholy z pacibulek 
extirpovaných ve sterilním prostředí. V tomto případě odpadá zdlouhavé množení rostlin v in 
vitro podmínkách.  
 

2) Složení kultivačních medií 
Pro kultivaci rostlin se použije agarové kultivační medium. Základem tohoto media je 
medium podle Murashige a Skooga (1964) se sníženým obsahem dusíku (25% NH4NO3,      
50 % KNO3) a bez rostlinných fytohormonů se 30 g l-1 sacharózy a 7 g l-1 agaru.  

d) Postup kryokonzervace Allium sativum L. 
 

 
 
 

Obr.1. Schéma metody kryoprezervace využívající směsi kryoprotektivních látek v rostlinném 
vitrifikačním roztoku - PVS3 (Nishizawa et al. 1993).  
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 Postup kryokonzervace explantátů Allium tvoří pět základních kroků (Obr.1): 
 

 Multiplikace explantátů 
 Příprava vzrostných vrcholů  
 Dehydratace vzrostných vrcholů v kryoprotektivním roztoku PVS3 
 Vlastní kryoprezervace vzrostných vrcholů Allium  
 Hodnocení životnosti a regenerace 

 
1)  Předkultivace rostlin in vitro  

(Tento krok není nutný v případě přímého použití pacibulek, pak postup začíná následujícím 
krokem 2) 
Předkultivace trvá 6-8 týdnů na médiu MS (Murashige a Skoog 1962) doplněného hormony v 
koncentraci 2,0 mg l-1 BAP a 0,02 mg l-1 NAA. Předkultivace probíhá při teplotě 22±1 °C a 
16 hodinové světelné periodě. Do dalšího kroku se vybírají rostliny dobře vyvinuté, které by 
měly mít dostatek kořenů. Rostliny, které tvoří různé malformace, shluky vzrostných vrcholů 
a nepravidelně rostou, je nutné vyřadit. 
 

2) Příprava rostlinného materiálu pro kryoprezervaci  
Vzrostný vrchol se vyjme z jedné, dobře vyvinuté rostlinky z in vitro podmínek (Obr. 2.), 
nebo z pacibulek (Obr. 3.) předem povrchově sterilizované 1% isothiopropanolem 2 hodiny, 
pak po extirpaci se aplikuje etanol po dobu 2–3 s a znovu 1% isothiopropanol po dobu 10 
minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Rostliny napěstované v in vitro 
podmínkách slouží jako zdroj vzrostných 
vrcholů pro kryoprezervaci  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3. Zralé pacibulky česneků tvořící 
palici slouží jako zdroj vzrostných vrcholů 
pro kryoprezervaci 

 
 
Izolace vzrostného vrcholu se provádí excentrickým řezem mimo osu listů a šetrným 
vypreparováním vrcholu s krycími listy. V následujícím kroku se krycí listy odstraní a 
vypreparuje se vzrostný vrchol. Důležité je aby vzrostné vrcholy obsahující meristematické 
buňky schopné regenerace (Obr. 4. a 5.)  měly přibližně 2 mm tloušťku a 3–5 mm délku. 
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 3) Předkultivace vzrostných vrcholů  
Předkultivace vzrostných vrcholů probíhá v Petriho miskách uzavřených Parafilmem na 
tuhém médiu (složení viz výše) obsahující 10 % hmotnostních dílů sacharózy po dobu 20-24 
hodin při teplotě 22±1 °C ve tmě. 
 

4) Aplikace kryoprotektivní směsi PVS3 
Extirpované vzrostné vrcholy se přenesou do kádinky s 20 ml roztoku LS (Loading Solution), 
který tvoří 0,4M sacharóza + 2M glycerol v destilované vodě. Po 20 minutách se vzrostné 
vrcholy krátce osuší na sterilním filtračním papíru a přenesou do 20 ml kryoprotektivního 
roztoku PVS3 (Plant Vitrification Solution č. 3), který obsahuje 50 g sacharózy a 50 g 
glycerolu ve 100 ml roztoku. Kádinkou je nutné občas potřepat zvláště v počátku, aby se 
odstranily vzduchové bublinky. Vysoký osmotický potenciál roztoku PVS3 způsobí 
postupnou dehydrataci vzrostných vrcholů. 

 

 
 
Obr. 4. Podélný řez pacibulkou z rostliny 
napěstované v in vitro podmínkách. Na řezu 
je patrný vzrostný vrchol a podpučí. Velikost 
vzrostného vrcholu a stáří rostliny je 
optimální k odběru vzrostného vrcholu pro 
kryoprezervaci. Čárkovaně jsou naznačeny 
řezy. Měřítko 1 mm. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 5. Řez vzrostným vrcholem Allium. 
V obrázku jsou obarveny zóny s intenzivně 
dělícími se buňkami. Měřítko 10 μm. Řez a 
foto L. Kumštýřová. 

5) Převod do tekutého dusíku 
Po 2-2,5 hodinách v PVS3 se jednotlivé vzrostné vrcholy vyndají pinzetou po 10 kusech na 
hliníkový plíšek, který se ponoří do tekutého dusíku. Pod hladinou tekutého dusíku jsou 2 
plíšky vloženy do jedné předem naplněné kryonádobky tekutým dusíkem. Po uzavření 
kryonádobky šroubovacím víčkem se silikonovým těsněním, se ponoří do tekutého dusíku a 
tím se zajistí konstantní teplota -196°C v Dewarových nádobách po celou dobu skladování 
(Obr. 6.). 
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Obr. 6. Zamrazení a uložení vzorků v tekutém dusíku 
 

6) Převod z tekutého dusíku 
Kryozkumavky s tekutým dusíkem se umístí do stojánku. Dusík se z nich vylije přes povolené 
víčko a poté se samotné plíšky vysypou do sterilní vodní lázně o teplotě 38 -40 °C. Explantáty 
se pomocí pinzety vyjmou z vody a přenesou na regenerační medium s fytohormony. 
 

7)  Převod na regenerační médium  
Po odtání se vzrostné vrcholy za sterilních podmínek ihned přenesou na regenerační médium 
do malých (6 cm v průměru) Petriho misek s pevným regeneračním médiem obsahujícím 3 % 
sacharózy s fytohormony. Petriho misky se utěsní Parafilmem a kultivují se ve tmě při     
22±1 °C po dobu 7 dní a poté se přenesou na světlo. 
 

8) Vyhodnocení životaschopnosti a regenerace rostlin.  
Po 14 dnech kultivace odtátých rostlin v Petriho miskách na světle při 22±1 °C v 16 hodinové 
světelné periodě se provede hodnocení jejich životaschopnosti (Obr. 7. a 8.). Za 
životaschopné se považují ty rostliny, které jeví známky růstu (nadzemní nebo podzemní části 
rostliny) a dochází u nich k zelenání, což je odrazem tvorby chlorofylu. 
 

 
 
Obr. 7. Životnost vzrostných vrcholů po 
kryoprezervaci. Na obrázku je zachycen 
stav po odtání z teploty -196 °C a jejich 14 
denní kultivaci při teplotě 22±1 °C. 

 
 
 

Obr. 8. Nový růst části listů 
z meristematických pletiv a počátek tvorby 
kořenů z kořenových primordií po 
zamrazení a odtání. Měřítko 1 mm. 

Umístění vrcholů 
na plíšky 

Ponoření vrcholů do 
tekutého dusíku 

Uložení vzorků 
do Dewarovy 

nádoby 
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 Za dalších 6 až 8 týdnů kultivace se hodnotí regenerace rostlin (Obr. 9). V této době jsou již 
patrné nové nadzemní i podzemní části rostlin. Mezi regenerované rostliny se zahrnují pouze 
rostliny bez viditelných morfologických změn a bez projevů hyperhydratace.  
 
 

 
 
Obr. 9. Regenerace rostlin po kryoprezervaci. Na obrázku je zachycen stav po odtání rostlin 
z teploty -196 °C a jejich 8 týdenní kultivaci při teplotě 22±1 ° C. 
 
 

9) Způsob skladování a počty skladovaných vzorků 
Na vstupu do kryobanky se zamrazuje minimálně 160 vzrostných vrcholů od jednoho 
genotypu. Jako kontrola kvality uchovaných vzorků se pro následný růst a regeneraci odtávají 
kontrolní vzorky obsahující minimálně 40 vzrostných vrcholů z celkového množství 
zamrazených vzrostných vrcholů. Před odtáním musí rostliny být vystaveny teplotě tekutého 
dusíku minimálně po dobu 1 h, zpravidla den i déle.  
 
Za genotyp úspěšně uchovaný v kryobance lze považovat takový, který má minimálně 160 
vzrostných vrcholů zamrazených a z nich minimálně 40 po odtání vykazuje 30% a vyšší 
regenerační schopnost. Z toho plyne, že ve vzorku v kryobance zůstane s pravděpodobností 
P≥ 0,95 alespoň 20 a více regenerace schopných vzrostných vrcholů rostlin. Tyto jsou 
uloženy v minimálně 6 kryonádobkách. 
 

10)  Hodnocení počtu a úspěšnosti kryoprezervovaných vzorků 
Počet regenerovaných rostlin rovný nebo vyšší než 30 % z kontrolního vzorku ve vztahu ke všem 
odtátým rostlinným vrcholům se považuje jako bezpečně uložený genotyp. Při regeneraci 
kontrolního vzorku mezi 30 a 10 %, je nutné kryoprezervovat druhou sadu s minimálně 160 
vzrostnými vrcholy, z nichž bude odtáno minimálně 40 jedinců s předpokládaným stejným 
rozsahem regenerace. Vzorky jsou rozděleny na dvě stejné části a umístěny do dvou různých 
Dewarových nádob. Při regeneraci nižší než 10 % se nepovažuje daný genotyp za 
kryoprezervovaný a je nutné upravit kryoprotokoly a celý postup zopakovat.  
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 11)  Dokumentace vzorků genetických zdrojů rostlin uložených v kryobance 
Informační systém EVIGEZ vypracovaný pro genobanku je základem pro dokumentaci v 
kryobance. K databázi EVIGEZ bude přidána databáze kryoprotokolů. Kryoprotokol obsahuje 
údaje o původu vzorku, o datu jeho převzetí do kryobanky, o předkultivaci (době, teplotě), o 
složení kultivačního média (především o hormonálním složení média), o datu a podmínkách 
kryoprezervace. Kryoprotokol dále obsahuje podmínky pro odtání, které byly použity pro 
stanovení regenerace kontrolního vzorku. Dále jsou uchovány údaje o procentu regenerace a 
teplotě pro bezpečné skladování. Kryoprotokol obsahuje i důležitou poznámku experimentátora, 
který navrhne metodu odtání (teplotu, rychlost, rehydrataci). 
 
Manipulace při skladování položek a komunikace se skladovou databází v PC se realizuje pomocí 
terminálu čárového kódu. Každá kryozkumavka je označena jedinečným alfanumerickým 
čárovým kódem. Kryoprezervované vzorky se v označených kryozkumavkách umístí 
do Dewarovy nádoby do stojanů a krabiček, označených také čárovým kódem a naplněných 
tekutým dusíkem. Kód obsahuje pořadové číslo uchovaného vzorku, jeho pozici v Dewarově 
nádobě a datum kryoprezervace. 
 

12)  Technická opatření k zajištění bezpečnosti a monitoring uchovávaných 
genetických zdrojů rostlin rodu Allium 

Během dlouhodobého skladování je třeba doplnit odpařený dusík a nahradit ho tekutým 
dusíkem. Nebezpečí případné technické havárie je monitorováno dvouúrovňovým měřením 
teploty v každé Dewarově nádobě. Bezpečnost práce v kryobance je hlídána kyslíkovým čidlem 
spojeným s výstražnou sirénou. Zabezpečení kryobanky proti vniknutí nepovolané osoby je 
zajištěno propojením 2 okruhů zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany. Virtuální 
inventura kryobanky je prováděna jedenkrát ročně spolu se zálohováním dat. 
 

13)  Záznam o provedené kryoprezervaci 
Postup kryoprezervace každé položky se zaznamená v kryoprotokolu, který obsahuje základní 
a případně další informace o kryokonzervovaných vzorcích a metodě kryokonzervace. 
 
Základní údaje: 
Materiál:   plodina, genotyp, identifikátor EVIGEZ, interní identifikátor 
Množství:   počet kryoprezervovaných vzrostných vrcholů, počet kontrolních rostlin 
Označení:   číslo položky, pozice v kryoskladu, datum kryoprezervace 
Metoda mrazení:  metoda kryoprezervace 
Výsledek:   životnost, regenerace 
 
Doplňující údaje: kryoprotokol 
Kryoprotokol: obsahuje údaje o původu vzorku, o datu jeho převzetí do kryobanky 
Předkultivace: počet dní kultivace, počet dnů otužování, počet dnů působení roztoku 

sacharosy a teplot při kterých jednotlivé kroky probíhají 
Kryprotektivní látky: původ chemikálií, jejich poměr ve směsi, způsob aplikace 
Dehydratace: čerstvá hmotnost vzrostných vrcholů, počáteční obsah vody, konečný obsah 

vody, doba dehydratace, podíl krystalické fáze, přítomnost a charakteristika 
skelných přechodů 

Poznámky: odchylky od standardního postupu 
 

e) Spolehlivost metody kryoprezervace 
Výsledky regenerace rostlin kontrolního vzorku lze použít pro výpočet počtu regenerace 
schopných rostlin s určitou pravděpodobností. Lze, tak vypočítat z jakého počtu uchovaných 
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 rostlin s kontrolní úrovní regenerace bude regenerovat alespoň jedna rostlina. Ze 
statistického modelu lze určit kolik rostlin bude minimálně regenerovat z rostlin uložených 
v tekutém dusíku při dané pravděpodobnosti (Dussert et al. 2005). Minimální počet 
kontrolních rostlin, které musí regenerovat při 95% pravděpodobnosti regenerace alespoň 
jedné rostliny ze vzorků uložených v tekutém dusíku, závisí na velikosti kontrolního souboru 
a na počtu uložených vzorků v Dewarově nádobě (Obr. 10). 
 
Pro jeden genotyp je doporučeno použít 120 vzrostných vrcholů pro uložení v tekutém 
dusíku. Při 40 vzrostných vrcholech použitých pro kontrolu životnosti a regenerace rostlin 
musí zregenerovat alespoň 4 rostliny (10 %), aby existovala 95 % pravděpodobnost, že ze 120 
uložených vzrostných vrcholů zregeneruje alespoň 1 rostlina. Průměrná regenerace 10 % u 
kontrolního vzorku odpovídá regeneraci 12 rostlin ze 120 uložených vzrostných vrcholů.  
 
 
 

 
 
Obr. 10. Minimální počty rostlin, které musí zregenerovat v kontrolním vzorku v závislosti 
na jeho velikosti a celkovém počtu uložených vzorků v kryobance, aby došlo k regeneraci 
alespoň jedné rostliny z uložených vzorků při pravděpodobnosti 95 %  (podle Dussert et al. 
2003). 
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Obr. 11. Optimální stav rostlin pro převod 
do ex vitro podmínek. Rostliny jsou po 
působení tekutého dusíku zcela 
zregenerované s novými listy a nově 
vytvořenými kořeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 12. Stav rostlin po převodu z in vitro 
do ex vitro podmínek. Vlevo je kontrolní 
rostlina po převodu z in vitro podmínek. 
Vpravo je rostlina, která byla 
kryoprezervovaná.  

III. Srovnání novosti postupů 

V současné době je kolekce genetických zdrojů Allium sativum L. v rámci „Národního 
programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů 
významných pro výživu a zemědělství“ uchovávána v polní kolekci v Centru aplikovaného 
výzkumu zelenin a speciálních plodin, VÚRV v.v.i. v Olomouci. Kolekce Allium sativum L.   
vzniklá kryokonzervace je považována za základní kolekci vzhledem k polní kolekci. Pomocí 
metod kryoprezervace lze uchovat genetické zdroje vegetativně množených rostlin po velmi 
dlouhou dobu při nízkých provozních nákladech, což je spolu se stabilitou uchovávaného 
materiálu hlavní výhodou metody v porovnání s udržováním kolekce Allium sativum L. 
v polních podmínkách. Vzhledem k dlouhodobému charakteru růstu Allium sativum L. kultury 
není metoda kroprezervace Allium elektivní pro tvorbu aktivní kolekce s častým odběrem 
uložených položek. Zatímco polní kolekce zajišťuje rychlou dostupnost materiálu, tak metoda 
kryoprezervace výrazně zvyšuje bezpečnost konzervace genofondu Allium sativum L. bez 
vlivu škodlivých biotických a abiotických faktorů. 
 
Pomocí metody kryoprezervace lze uchovat rostlinný materiál, který byl odvirován a při 
skladování si uchoval fytosanitární čistotu.  

IV. Popis uplatnění metodiky 

Uživatelem metodiky kryokonzervace je Ministerstvo zemědělství ČR a to prostřednictvím 
„Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a 
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mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“. Tato metodika byla použita pro 
kryoprezervaci Allium sativum L.. Dále bude použita k uložení vybraných genetických zdrojů 
Allium sativum L. ve stabilním, vitrifikovaném stavu, při teplotě tekutého dusíku a tím dojde 
k eliminaci rizik ztráty cenných genotypů. Kryoprezervací dojde k bezpečnému uložení 
základní kolekce nejcennějších genetických zdrojů Allium sativum L. podobně, jako je tomu 
na předních pracovištích ve světě, které se zabývají konzervací a kryoprezervací genofondu 
Allium sativum L. – IPK Gatersleben, Německo a Research Institute of Vegetative Crops 
Skierniewice, Polsko. Na základě dosažených parametrů skladování bylo uznáno 82 genotypů 
uložených v kryobance jako Evropská výběrová kolekce Allium. 
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VII. Dedikace 
Tato metodika vznikla za částečné finanční podpory výzkumného projektu NAZV MZe 
QH71228 „Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou 
kryoprezervace.“ 
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