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Vopatová O.: 

O možnosti skupinového výskytu dvoudomých rostlin, 
speciálně chmele, podle pohlaví 

Od r. 1948 jsme pozorovali - jednak na planých chmelech, jednak na 
semenáčích ve šlechtění - jakýsi skupinový výskyt obou pohlaví chmelných 
rostlin. Znovu v r. 1950 jsme viděli, že na semenáčové chmelnici obě pohlaví se 
více méně vyskytovala ve skupinách. Stejně jsme tento zjev pozorovali 
v r. 1952. Ani v r. 1950 ani v r. 1952 jsme jej však nevyčíslovali. Vyčíslili jsme 
jej na semenáčové chmelnici v r. 1951. 

Celkem šlo o chmelnici se 1680 vysázenými rostlinami, semenáči z křížení 
vykonaných v r. 1950. Šlo o 35 různých křížení a původů. Semena v únoru 
v půdě promrazena-jarovisována, v březnu seta ve skleníku, ve skleníku rost
liny předpěstovány, koncem května vysázeny na chmelnici. Z celkového počtu 
se v témže roce objevilo mezi těmito rostlinami samců: 562, t. j. 44,1 % z počtu 
rostlin kvetoucích, 33,5 % z celkového počtu; samic: 710, t. j. 55,9 % z počtu 
rostlin kvetoucích, 42,2 % z celkového počtu; nekvetlo v prvním roce života: 
275 rostlin, t. j. 16,3 % z celkového počtu; vyhynulo: 133 rostlin, t. j. 8,0 % 
z celkového počtu. Rostliny byly vysázeny na vzdálenost v řadách 100 cm, 
řady od sebe vzdáleny 150 cm. 

Za skupiny považujeme rostliey téhož pohlaví rostoucí vedle sebe buď již 
podél řádku nebo napříč řádků. (Jakási skupinovitost alespoň na některých 
místech by mohla být - viz tabulku - spatřována i v diagonálním uspořádání, 
ponecháváme ji však nepovšimnutu). 

Pak z 562 rostlin samčích jich ve skupinách po 2- 20 rostlinách rostlo 460 (81,8 %), jednot. 
l ivě 102 (18,2 % ). 

Ze 710 rostlin samičích jich ve skupinách po 2- 51 rostlině rost lo 632 (89,0 %), jednotlivě 78 
(11,0 %). 

Ze 275 rostlin nekvetoucích v prvním roce života semenáčů jich ve kupinách po 2-15 
rostlo 200 (72, 7 %), jednotlivě 75 (27,3 %). 

Ze 133 vyhynulých jich ve skupinách po 2-4 rostlo 42 (31,6 %), jednotlivě 91 (68,4%). 
Rostly tedy samců jednotlivě 102 rostliny, ve skupinách po 2- 37 skupin - 74 rostliny, 

po 3-14 - 42, po 4- 9 - 36, po 5- 5 - 25, po 6- 6 - 36, po 7- 4 - 28, po 8-2- 16, po 
9-3- 27, po 10-5 - 50, po 12- 2- 24, po 13- 3 - 39, po 14--2 -28 rostlin, po 15-1 sku
pina - 15 rostlin, po 20-1 skupina - 20 rostlin. Nevidíme zde tedy pravidelný úbytek počtu 
rostlin, který by byl přímo úměrný velikosti skupin. 

Samic rostlo j ednotlivě 78, ve skupinách po 2-11 skupin - 22 ros~liny, po 3- 15 - 45, 
po 4- 9 - 36, po 5-6- 30, po 6- 6 - 36, po 7-5 - 35, po 8-3- 24, po 9-2- 18, po 
10-4- 40, po 12- 3-36, po 13- 1- 13, p o 15 - 1 - 15, po 16- 1- 16, po 17- 1 - 17, po 18-
2-36, po 19- 2 - 38, po 2- 2-40,po 21- 1-21, po 27- 1 - 27, po 36- 1 - 36, po 51 rostlině 
- 1 skupina - 51 rostlina. Rovněž zde není vidět pravidelný úbytek počtu rostlin, který by 
byl přímo úměrný velikosti skupin. 
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Plánek sern.onáčové chmelnice v Žatci 
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Nekvetoucích v r. 1951 bylo jednotlivě 75 rostlin, ve skupinách po 2- 26 skupin - 52 rost
liny, po 3- 10- 30, po 4- 9 - 36, po 5-3 - 15, po 6- 3 - 18, po 7- 1- 7, po 8- 2 - 16, po 11 
- 1 - ll , po 15 rostlinách l skupina. - 15 rostlin. Pravidelný úbytek počtu rostlin rovněž není. 

Vyhynulo během vegetace (aniž vytvořilo základy květu): 91 rostlina rostoucí jednotlivě, 
Ye s kupinách po 2- 12 skupin - 24 rostlin, po 3- 2 - 6, po 4 rostlinách 3 skupiny - 12 rostlin. 

Na plánku chmelnice, kde černé čtverečky značí rostlinu samčí, bílé čtve
rečky rostliny samičí, čtverečky tečkované rostliny nekvetoucí, čtverečky 
šikmo přeškrtnuté rostliny vyhynulé, je skupinovitost dosti zřetelně vidět. 
O něco méně skupinový výskyt samců byl by vysvětlitelný jejich menším 
celkovým podílem. 

Z plánku a tabulek vidíme: 

1. Rostliny samčí se převážně - v 81,8 % , a to měrou větší než by odpoví
dala počtu pravděpodobnosti, vyskytují ve skupinách po 2- 20 rostlinách, 
podél řádků až ve skupinách osmi rostlin , napříč řádků až ve skupinách 
devíti rostlin. 

2. Stejně platí to u rostlin samičích, kde ve skupinách roste 89,0 %· 
Skupiny zde mají 2- 51 rostlin, podél řádků je až 23 rostlin, napříč až devět 
rostlin. 

3. Poněvadž nevytvoření pohlavních orgánů v prvním roce života lze 
pokládat rovněž za znak pohlavní, třeba negativní, tu i skupinovitost této 
kategorie - z nekvetoucích jich 72,7 % rostlo ve skupinách - by mohla 
svědčit o skupinovém výskytu obou pohlaví chmele. Skupiny měly v řádku až 5, 
napříč řádku rovněž až 5 rostlin. 

4. U rostlin vyhynulých zůstal skupinový výskyt v menšině. Poněvadž 
příčiny vyhynutí těchto rostlin byly zajisté i fysiologické poruchy při pěstění, 
oslabená životaschopnost původu genetického, virosní onemocnění předané 
z matečné rostliny semenem, posiluje i tento spíše ojedinělý výskyt vyhynulých 
rostlin domněnku , že skupinový výskyt obou pohlaví semenáčů chmele není 
zjevem náhodným, ale zákonitým, přivoděným vlivem prostředí, formujícího 
pohlaví za těch neb oněch podmínek mikroklimatu směrem k samčímu nebo 
samičímu pólu. 

U různých křížení podíl samců a samic kolísal (extrémy byly 30,3 % 
samců a 69,7 % samic až 55,0 °lo samců a 45,0 % samic), skupinovitost tímto 
rúzným polem zřetelně ovlivňována nebyla. 

Ve skleníkových pokusech (Jar. Limberk, 1952, ústní sdělení) s kono
pím (seto v březnu 1952) jsme tento větší či menší skupinový výskyt samců 
a samic při vzdálenosti rostlin 20 X 20 cm pozorovali rovněž, ale nevyčíslovali. 
Také pozorovatelé v polních kulturách konopí si leckdy povšimli skupin sam
čích a samičích rostlin. Též u jiných dvodomých rostlin - na př. vrb - byly 
někdy skupiny samčích a samičích rostlin pozorovány spíše než promiskuita 
obou pohlaví. Další ověření toho z t. zv. volné přírody u chmele, vrb, knotovky 
a jiných dvoudomých rostlin jsou nezbytna. 

Souhrn a závěr. 

Podle dosavadních pozorování považujeme skupinový výskyt - ne v tom 
smyslu, že rostliny jednoho pohlaví by rostly výhradně ve skupinách, ale 
v tom smyslu, že rostliny jednoho pohlaví by rostly pře v á ž n ě ve skupi
nách - obou pohlaví chmele (Humulus lupulus) za pravděpodobný a přivo-
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zený vlivem prostředí („mikropodmínek") v průběhu ontogenese chmelné 
rostliny. Různá skupinovitost obou pohlaví chmele je způsobena mikro
prostředím, ne původem. Je to podle našeho soudu další důkaz o mylnosti 
domněnky, jako by pohlaví bylo určeno v zárodku tou neb onou sestavou 
chromosomové sádky. U chmele a konopí bylo a je znovu s úspěchem dokazo
váno, že v zárodku nevzniká to neb ono pohlaví, ale větší či menší citlivost vůči 
vlivům prostředí, které pohlavní pól posunují samčím nebo samičím směrem. 
Je to ona tím způsobená labilita, která nakonec vede k určitému poměru obou 
pohlaví (u chmele na př. k poměrům 1 : 2; 1 : 1,5; 1 : 1), ne v důsledku nějakých 
vloh k tomu nebo onomu pohlaví, ale v důsledku větší či menší citlivosti k vlivu 
prostředí, více méně bipolárně vyrovnanému. (Vznik toho neb onoho pohlaví 
nesouvisí s další životaschopností-- jak dokazuje Limberk [ústní sdělení 1952], 
přežíváním a podílem rostlin toho neb onoho pohlaví. To však již nepatří do 
rámce této zprávy.) 

Bude úkolem dalších prací, ověřit správnost těchto vývodů, zjistit složky 
prostředí, které pro určení pohlaví dvoudomých rostlin z celého komplexu 
prostředí se uplatňují rozhodujícím vlivem, vědomě tyto složky usměrňovat 
a zužitkovat tyto poznatky pro šlechtitelskou a chmelařskou praxi - při ní 
stojíme u chmele především o rostliny samičí, poněvadž rostliny samčí jsou pro 
ni v drtivé většině balastem. 

(Z biologického ústavu Ůeskoslovenské akademie věd v Praze-Dejvicích a. Výzkumného a. šlechti
telského ústavu clunela.řského v Žatci.) 

O c ;s a JI b ;a; B., E JI a T T H hl ti 1(., O c :s a JI h ;a; o ;s a R., E p 'lI a R H., 

B o rr a To Ba O.: 

O BOaMomuocT11 rpynnonoro cym;ecTBOBa1nm ABYAOMHI>IX pacTe1rnií, cne~ll· 

3JILHO XMeJI.H' corJiaCHO IlOJia. 

(P e 3 IO M e). 

Tio cyrn;eCT:EYIOllI;lIM ):(0 CMX rrop Ha6mop;eHHHM Mhl cqnraeM rpyrrrrOBOe 

cyw;ecTBOBaHMe - He B 'l'OM CMhICJie, qTo pacreHMH O}J;HOro no.na poc.nn 6L1 

lI c R JI IO q RT e JI h H o B rpyrrrrax, HO B TOM CMhlCJie, qTo pacTeHHH 0,lJ.HOro 

rroJia pocJIH 6hl 6 o JI h Ill e ií q a c T h IO :s rpyrrrrax - o6ottx rroJioB xMeJI.fI 

(Humulns lupul'us), RaR npaB)J.orro;a;o6Hoe H ecTecrBeHHOe :SJIMHHMe cpe,!J.hI 

(«MHRpoycJIOBHM») B rpou,ecce OHTOreHesa XMeJieBoro pacTeHMH. PasHaH 

rpyrrrrttpOBRa o6onx IIOJIOB XMeJIH Bhl3hlBaeTCH MHRpocpe,!J.OM, He npOHCXO

IBA8HMeM. 8To HBJIHeTCH no HaIUeMy MI-IeHHIO ;a,aJihHeMIUUM AORa3aTeJihCTBOM 

ourn:6oqHocTH rpe)JrroJiomeHHH, 6 y p,To 6hl rroJI 6MJI rrpe;a;orrpeAeJieH B Bapo

AhIIUe TeM HJIH lUihIM Bll ,G OM3MeHeHHeM xpoMOCOMHoro na6opa. y XMeJIH lI RO

HOIIJill 6bIJIO ,IJ;ORa3aHO lI CHOBa c ycrreXOM ,IJ;ORa3aHo, qTo B 3apOAhIIUe TOT 

HJIH HHOM II OJI He B03HHRaeT' a B03HHRaeT 6oJihlliaH HJIU MeHhIUaH llYBCT:SHTeJib

HOCTb IIO OTHOIUeHHIO R B03):(eMCTBHHM cpe;a;J:>I, ROTopaH IIOJIOBOM IIOJIIOC rrepe

,1.J,BMraeT B MYIBCROM um~ B meHCROM HarrpaBJieHMU. 8ro R HBJIHeTCH TOŘ Ta:KMM 
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o6pa30M )3hl3BaHHOH J1a6HJ1bHOCTblO' I\OTopaH' HaHOHen;' BeJJ;eT I\ orrpep;eJleH

HOMY OTHOIIIeHHlO o6mrx llOJIOB (Harrp. y XM0JIH I\ OTHOIIIeHH.HM 1 :2, 1 : 1,5, 
1 : 1), He ;scJie;rrcTBHe HaHo:tí:-HH6yp;h crroco6HocT11 H TOMY HJIH HHOMY rroJ1y, 

HO BCJ10)].C'l'BHe 60Jlhlll0ll l1JIH M0Hhlll0H "llYBCTBHT0JlhHOCTH I\ )3JIH.HHHIO cpep;LI, 

6oJree HJIH MeHee fornO.IDipHO BhlpaBHeHHOŘ. (Bu3HHRHOBeHHe TOI'O HJIM JIHOro 

llOJia He HaXO,IJ;MTCH B CB.H3M c ;r:i:aJlhHe:tí:IIIei1 IBM3Hecrroco6HOCThIO - Hal\ ):{O

Irn3LIBaeT JlnM6epH (ycTHoe coo6meHMe 1952) - rrepemHBa1meM M yqacTMeM 

pacTeHMW TOI'O MJIH MHOI'O llOJia. 8To, 0)1,Hairn, yme He BXO,IJ;l1T B paMHM Hamero 

c oo6meHMH). 

3ap:aqeň p;aJJ;hHeŘIIIMX pa6oT 6yp;eT' y;:i:ocTOBepM:Th npaBMJlbHOCTh 3Tl1X 

J3hIBO)].OB, HaitTM Te COCTaBHhie qacTM cpe;:i;LI, I\OTOphle ,[I.JIH orrpegeJieHM.H rroJla 

ABYAOMffhix paC'l'eH11it M3 Bcero HOMnJieHca cpep;LI ocymecTBJl.HIDTC.H peIIIaromMM 

BJlll.HHJfeM, C03HaTeJihHO 3TM COCTaBHhle qacTM BhlnpaBJI.HTh M MCllOJih30BaTh 

3'1'l1 CBe)].eHM.H AJI.H ceJiel\11,MOHHOit M XMeJleBO;r:I;"lleCROit npaHTHI\M - npH I\OTopoií 

Mhl AOJIIBHbl I'JiaBHbIM o 6pa30M C"l!HTaThC.H c meHCI\HMH pacTeHM.HMM, TaH. RaR 

eymcmrn pacTeHMH HBJl.HIOTCH 6aJiaC'l'OM B orpOMHOM 6oJihllIMHCTBe. 

Osvald V., Blattný C., Osvaldová K., Brčák J. und 

Vopatová O.: 

tJber die Mogliehkeit gruppenweisen Auftretens der beiden Geschleehter 

bei den Hopfensamlingen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g. 

Dieses, mehr oder weniger gruppenweise geordnetes Auftreten, wurde 
jahrelang beobachtet, im Jahre 1951 zahlenmassig ausgedriickt. Es handelte 
sich um einen Hopfensamlingsgarten mit 1680 Pflanzen ( 35 verschiedene 
Bastardierungen im Jahre 1950). Als Gruppen betrachten wir die Nachbar
pflanzen desselben Geschlechtes in den Reihen und quer iiber die Reihen. Von 
den mannlichen Pflanzen (im Jahre 1951 bliihenden) wuchsen in Gruppen 
81 ,8 %, vereinzelt 18,2 %. Von den weiblichen in Gruppen 89,0 %, vereinzelt 
11,0 %· Von den im ersten Lebensjahr nicht bliihenden wuchsen 72,7 % in 
Gruppen, vereinzelt 27,3 °lo· lm ersten Lebensjahr starben (ohne zu bliihen) 
in Gruppen 31,6 %, von den vereinzelten Pflanzen 68,4 %· (Siehe Plan des 
Hopfengartens: Schwarze Quadratflachen - mannliche Pflanzen; weisse 
Quadratflachen - weibliche Pflanzen; punktierte Quadrate - im ersten Le
bensjahr nicht bliihende Pflanzen; in den Diagonalen gestrichene Quadrate -
abgestorbene, nicht bluhende Pflanzen.) 

Der Prozentanteil der gruppenweise nebeneinander wachsenden Pflanzen 
desselben Geschlechtes ist grosser, als es der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
entsprechen sollte. 

Der hohere (als wahrscheinlich zu erwartende) Prozentanteil der gruppen
weise wachsenden mannlichen, weiblichen und im ersten Lebensjahr nicht 
bliihenden (negatives Geschlechtsmerkmal) Pflanzen spricht dafiir, dass die 
Ursache dieses uberwiegend gruppenweisen Auftretens in dem Einfluss der 
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Umweltsbedingungen auf die Formation des mannlichen oder weiblichen Ge
schlechtes im Verlauf der Ontogenesis der Hopfensamlingspflanze zu subhen 
ware. Dies ware ein weiterer Beweis dafiir, dass das mannliche oder weibliche 
Geschlecht im Embryo nicht bestimmt ist, sondern dass erst wahrend der 
Pflanzenentwicklung das Geschlecht unter Einfluss der ausseren Bedingungen 
zu mannlichem oder weiblichem Pol orientiert wird. 

Die Sache sollte in der freien Natur bei anderen zweihausigen Pflanzen 
und im Hopfenbau wiederholt verfolgt werden. Bei der generativen Hopfen
ziichtung ware es von praktischer Bedeutung, die Umweltsbedingungen kennen 
zu lernen, welche die Verschiebung zum mannlichen oder weiblichen Pol 
verursachen: mannliche Pflanzen stellen in der Hopfenziichtung meistens 
iiberfliissigen Balast dar. 
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