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ABSTRAKT-

Mezi aktuální šlechtitelské cíle u jabloní patří vysoká kvalita plodů, dobré pěstitelské 

vlastnosti a trvalá rezistence vůči chorobám jako je strupovitost jabloně (původce Venturia 

inaequalis), padlí jabloňové (původce Podosphaera leucotricha) a bakteriální spála růžovitých 

(původce Erwinia amylovora) (Kellerhals et al. 2008) . Vyšlechtění nové odrůdy ovšem 

představuje velmi zdlouhavý a náročný proces. Kombinací klasického šlechtění a poznatků 

z rostlinné genomiky můžeme dosáhnout značného zjednodušení tohoto procesu. 

Předkládaná metodika se zabývá začleněním molekulárních metod, konk rétn ě MAS {Marker

Assisted Selection), do selekce jabloní v raných vývojových fázích. MAS slouží k identif ikaci 

hybridních semenáčků, vzniklých záměrným křížením a nesoucích alely pro požadovaný 

fenotypový projev, prostřednictvím markerů , které jsou v těsné vazbě s tě mito zn aky {Banchi 

et al. 2013) . Selekcí pomocí molekulárních markerů je možné vybírat hybridní semenáče 

z provedeného řízeného křížení již v prvním roce vegetace, což může podstat n ě urychl it 

šlechtitelský proces a snížit náklady selekce. Z toho důvodu se MAS stala ve lmi význ amným 

nástrojem šlechtitelů na celém světě. 

ABSTRACT 

The current breeding objectives for apples are high quality of fruits, good agronomie 

characteristic and durable resistance against diseases such as apple scab (Venturia 

inaequalis), powdery mildew (Podosphaera leucotricha) and fire blight (Erwinia amylovora) 

(Kellerhals et al. 2008). However, breeding of new cultivar is a very Jong and difficult process . 

With the combination of classical breeding and knowledge of plant genomics it can be 

achieved a significant simplification of this process. Submitted methodology focuses on 

integration of molecular methods, namely MAS (Marker-Assisted Selection), into the early 

selection of apple trees. Marker-Assisted Selection is used to identify hybrid seed lings 

originated from controlled crosses and carrying alleles for the requested phenotype th rough 

markers that are dosely linked with these traits (Banchi et al. 2013) . Through selection using 

molecular markers seedlings can be selected already in a first year of vegetation wh ich can 

considerably speed up breeding process and reduce costs. Consequently MAS has become a 

very important tool for breeders all over the world. 
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