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Abstract: Detection of the influence of agrotechnologies on the ecogenotoxic 

deterioration of the chosen taxons of flora in the Mostová natural reservation. Since 

the second half of the twentieth century we can witness a great development of industry, 

leading to the air, water and soil pollution. Besides the industry, the development of 

modern agriculture and consequences of the industrialization of agricultural production 

is also mirrored in all parts of the natural environment. The higher plants provide a 

highly sensitive testing system, which enables the detection and monitoring the effects of 

potentially genotoxic chemicals in the environment. The focus of our study was the 

monitoring of genotoxicity caused by the influence of agrotechnologies in the proximity 

of the Mostová natural reservation. The measurements have been carried out in the 

period of seven years (2004 – 2010). Our goal was the measurement of genotoxicity 

with the use pollen abortivity of 15 species of the local flora in the area with intensive 

agriculture. From the results we can conclude that the agrotechnological practices and 

chemical have a slight influence on the deteriozation of the local flora genomes. 
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ÚVOD 

 

Rozvoj moderného poľnohospodárstva zapríčinil masívny prienik 

xenobiotík nielen do agrocenóz, ale i do životného prostredia a potravinového 

reťazca. Vo viacerých prípadoch bolo preukázané, že tieto látky majú na 

životné prostredie ekotoxický a ekogenotoxický vplyv (Fatta-Kassinos et al. 

2010; Rieger et al. 2002). 

Vyššie rastliny predstavujú vhodné biologické systémy v monitoringu 

potencionálnych genotoxických látok v životnom prostredí (Grant 1998; 

Chaphekar 2000). Metodickú a praktickú výhodu použitia vyšších rastlín vo 

vedných odboroch ako je ekogenotoxikológia, ekosozológia a hygiena 

konštatuje aj Grant (1998). 
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Okrem špecializovaných rastlinných biotestov pri laboratórnych 

podmienkach, dôležitú úlohu pri biomonitoringu majú aj druhy divorastúcej 

flóry rastúce priamo na sledovaných lokalitách, ktoré majú funkciu 

prirodzených integrátorov vzájomne reagujúcich zložiek a faktorov životného 

prostredia (Mičieta, Murín 1996). Základný materiál na monitoring a indikáciu 

genotoxicity v podmienkach in situ predstavujú peľové materské bunky, peľové 

zrná a mikrospóry u vybraných druhov divorastúcej flóry (Mičieta, Murín 1996; 

Murín, Mičieta 2000).  

Uvedená práca bola zameraná na monitoring genotoxicity vplyvu 

agrotechnologických pestovateľských postupov v agrocenózach v blízkosti 

Prírodnej rezervácie Mostová. Tieto cenné, európsky významné biotopy sú 

udržiavané extenzívnym hospodárením, od ktorého závisí prežitie mnohých 

vzácnych druhov živočíchov a rastlín. Prírodná rezervácia Mostová, s rozlohou 

15,1290 ha, je jedinečná vzácnou halofytnou flórou a vegetáciou xerotermného, 

stepného typu. Zaberá miernu zníženinu pri bývalom majeri Dérhídja, 

severovýchodne od obce Veľké Kosihy, s nadmorskou výškou 112 m. 

Prírodnou rezerváciou bola vyhlásená v roku 2000. Plocha rezervácie nebola 

nikdy preoraná, v pôdnom profile sa vyskytujú genetické pôdne horizonty. 

Flóra prírodnej rezervácie pozostáva z 207 taxónov vyšších rastlín, z nich 23 

patrí medzi vzácne a ohrozené (Zlínska 2003). Realizáciu indikácie 

ekogenotoxicity v podmienkach in situ sme vykonali v priebehu siedmich rokov 

(2004 – 2010). Cieľom bolo detekovať ekogenotoxickú deteriorizáciu 

intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou a jej dopady na vzácnu ojedinelú 

halofytnú flóru s využitím 15 indikačných druhov miestnej flóry (Mičieta, 

Murín 1996). 

 

 

METODIKA 

 

Vzorky 15 druhov vybratých rastlín z tesnej blízkosti Prírodnej 

rezervácie Mostová boli odobraté, spracované a analyzované podľa 

zaužívaných postupov (Mičieta, Murín 1996, 2000). Použili sme druhy, ktoré 

nie sú zákonom chránené. Kontrolné vzorky boli odobraté z oblastí s 

minimálnym negatívnym vplyvom agrotechnológií (z oblastí Veľké Leváre a 

dedina Závod). Frekvencia odberov bola dvakrát ročne počas siedmich rokov 

2004 až 2010. Spracovanie vzoriek bolo vykonané podľa metodiky Mičietu a 

Murína (1996). 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Výsledky dlhodobého výskumu indikovanej ekogenotoxickej 

deteriorizácie na lokalite v oblasti Prírodnej rezervácie Mostová prezentujeme 

pomocou indukčných indexov v grafe 1.  
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Graf 1:  Indukčný index ekogenotoxicity v okolí Prírodnej rezervácie Mostová  

v rokoch 2004 až 2010 

 

Na základe získaných výsledkov môžeme tvrdiť, že pre túto lokalitu je 

charakteristická mierna deteriorizácia genómov pod vplyvom 

agrotechnologickej činnosti v tesnej blízkosti uvedenej lokality, najmä však 

realizovaná na veľkých plochách agrokultúr (Zea mays, Helianthus annus, 

Brassica napus, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Beta vulgaris), ktoré sú 

pravdepodobne príčinou mierne zvýšenej genotoxicity u sledovaných 

indukčných druhov rastlín.  

 

 

ZÁVER 

 

Najvyššiu hodnotu ekogenotoxickej deteriorizácie genómov sme zistili v 

roku 2004 a od tej doby miera ekogenotoxicity má viac-menej klesajúci trend. 

Pri porovnaní indukčných indexov sme štatisticky preukazné rozdiely dostali 

medzi rokmi 2004 – 2005, 2005 – 2006, a 2008 – 2009, z čoho je evidentné 

zníženie indukčného indexu v rokoch 2005, 2007 a 2009 v porovnaní s inými. 

Predpokladáme, že dynamika trendov môže súvisieť aj s rozdielnymi 

aplikovanými agrotechnologickými postupmi v okolí Prírodnej rezervácie 

Mostová v jednotlivých rokoch. 
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