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ÚVOD 

Za dvacet let by Země měla mít 8 miliard obyvatel. Dle současné křivky růstu počtu 
obyvatel nároky na potraviny budou kryty ze 7 % zvyšováním pěstitelských ploch.V současné 
době 20 až 50 % půdního fondu je degradováno. Celosvětový nárůst produktivity rostlin daný 
prací genetiků a šlechtitelů je 1 % maximálně 1,5 % za rok. Nezbytně nutný nárůst je však 
podle odhadů minimálně  1,5 %.  

Ekonomicky vyspělé státy se snaží spíše zlepšovat kvalitu, ve velké části světa však 
převažuje silný tlak na zvyšování výnosů. Předpokládaná fyziologická zlepšení z hlediska 
lidských potřeb pomocí celé řady nových i klasických metod, spočívají ve zvýšení  tolerance 
k vysoké teplotě, suchu, zasolení, případnému extrémnímu pH a ostatním abiotickým  
stresorům. Klíčová bude  zřejmě tolerance k výkyvům počasí v období hlavní vegetace 
rostlin. Jedná se tedy o tzv. širokou adaptabilitu, která je též kromě jiného charakterizována 
rychlým růstem a vývojem rostlin na počátku vegetace, tak aby plodiny urostly negativním 
podmínkám. Dále u rostlin dochází ke zlepšování zásob látek využitelných pro tvorbu semen 
v době jejich růstu.jedná se zejména o cukry. U sucha jsou známy chromozómy na kterých je 
fixována příslušná odolnost a jsou prostudovány i aktivity jednotlivých klíčových enzymů. 
Podobně je tomu i u dalších  vlastností. Tolerance vůči suchu je fixována například na všech 
chromozomech. Jedná se tedy o změnu v růstu a vývoje rostlin, ale také jednotlivých  
fyziologických funkcí  rostlin z hlediska potřeb člověka ve vztahu k celkovým změnám 
klimatu. 

 
Biologické důvody vzniku kořenů a semen 
Cílem uvedeného textu je poukázat na význam fyziologických vlastností kořenů a 

semen pro celkový metabolismus rostlin a pro odolnost rostlin vůči abiotickým stresorům, 
vzhledem k tomu, že se jedná o dosud relativně zanedbávanou problematiku. Zdá se, že stále 
existuje mnoho možností zlepšovat jak hospodářský výkon rostlin, tak toleranci rostlin 
k vnějším negativním podmínkám. Jednou z dosud relativně málo využívaných  možností je i 
zlepšování kvality semen a kořenového systému rostlin.  

Působení vnějších fyzikálních podmínek, zejména sucha, mělo významný vliv na 
fylogenezi rostlin, jak při jejich přechodu na souš, ale také na vývoj nových rostlinných druhů 
na souši. Evoluce u rostlin v terestrických podmínkách vedla ke vzniku nových rostlinných 
orgánů např. kořenů, později květů a semen. K abiotickým faktorům, které významně 
ovlivňovaly život suchozemských rostlin, patří podle současných znalostí především sucho a 
střídavé sucho.  

Aridní životní prostředí bylo pro suchozemské rostliny od počátku stresorem a 
spolupodílelo se na evoluci suchozemských rostlin až k jejich současnému vrcholu, 
krytosemenným rostlinám. Vývoj rostlin a přizpůsobování se variabilním podmínkám 
prostředí na souši pokračuje i v současnosti. Po přechodu rostlin na suchou zemi se ve funkci 
stresorů spíše uplatňovaly abiotické faktory. Kdy tedy sucho začalo působit? 

Již před 3,5 miliardami let, se na Zemi vyskytovaly organismy podobné autotrofním 
bakteriím a sinicím. Výskyt prvních rostlin – primitivních řas, je doložen před více než 550-ti 
mil. let, ty však stále ještě osidlovaly pouze vodní prostředí. Na konci éry hlavního rozvoje 
řas (před 442 mil. let) začíná přechod rostlin na suchou Zemi, a tím i evoluce rostlin na souši. 
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Historii rostlin můžeme rozdělit do čtyř základních vývojových etap.  
1/Thalassiofytikum - první období z hlediska vývoje flóry - věk řas, který skončil 

přibližně před 442 miliony let.  
2/Paleofytikum. V tomto období začíná vývoj suchozemských rostlin. Rostliny 

v rozpětí mezi 442 - 248 mil. let přešly na souš. Ve starším paleofytiku se postupně vyvíjel 
sporofyt a jeho adaptace    (pokožka s kutikulou a průduchy, vodivá soustava, kořeny, spory 
atd.). Později došlo k rozlišení mikrofylního a makrofylního listu, objevilo se i druhotné 
tloustnutí stonku. V mladším paleofytiku se vyvíjelo již i semeno. Evoluce suchozemských 
rostlin probíhala v terestrických podmínkách s proměnlivým klimatem. Podle dosavadních 
znalostí lze hovořit o odezvě na abiotické stresy vyvolané klimatickými podmínkami, a to 
především suchem a vysokými a nízkými teplotami ovzduší. Na počátku vývoje rostlin na 
souši patřily k abiotickým stresorům i UV záření a kolísání koncentrace kyslíku v ovzduší.  V 
této etapě vývoje flóry na Zemi lze nalézt mnoho druhů rostlin, od psilofytních až po 
kapraďorosty a rostliny nahosemenné. Mezi kapraďorosty (Pteridophyta) se zařazují rostliny 
plavuňovité (Lycopodiophyta), přesličkové (Equisetophyta), kapradinovité (Polypodiophyta) 
a prvosemenné rostliny Progymnospermophyta), atd. 

3/Mezofytikum trvalo 151 mil. let. Jeho hranice tvoří roky 248 - 97 mil. Zde se 
objevily pokročilé rostliny kapraďosemenné, cykasy, benetity, jinany, jehličnany a koncem 
období první krytosemenné. 

4/Kenofytikum (97 - 0 mil.) je posledním obdobím ve vývoji flóry. Začalo na rozhraní 
spodní a svrchní křídy a trvá až do současnosti, vyznačuje se bouřlivým rozvojem 
krytosemenných rostlin. 

Počínaje svrchní křídou se převažující složkou suchozemské flóry stávají krytosemenné 
rostliny, jehličnany a částečně kapradiny. Tuto vývojovou etapu lze charakterizovat velkou 
paleogeografickou a klimatickou diferenciací, kolísáním tepelného režimu s tendencí k 
celkovému ochlazování a místním rozdílům v humiditě klimatu. Tyto změny  tepelného a 
srážkového režimu v krajině vedly u rostlin k dalšímu rozvoji kořenů.  

Značný vliv negativních podmínek vnějšího prostředí na růst rostlin se podstatně 
projevil na jejich evoluci. Evoluce rostlin vedla kromě jiného také k vývoji semen. Tvorba 
semen měla splnit jediný cíl, kterým byla lepší možnost přežití druhu, větší možnost šíření 
druhu, možnost přečkat období sucha (dormance), schopnost ovlivnit růst následné generace 
atd. V případě kořenů se jednalo o možnost přežívat na souši, zlepšení odolnosti vůči 
nepříznivým podmínkám. Tyto vlastnosti si kořeny zachovaly i do současnosti, neboť např. 
řada jednoletých druhů dokáže i v době pokročilé vegetace zareagovat na nástup sucha 
změnou morfologie kořenů atd. Vliv kořenů na evoluci byl velmi výrazný, vzhledem k jejich 
schopnostem narušovat matečnou horninu, a tím se podílet na tvorbě půdy a její organické 
hmoty a také na produkci oxidu uhličitého. Tyto změny výrazně přispívají ke změně 
chemických reakcí v půdě, vlhkostních poměrů, následně mají vliv i na složení mikroflóry. 

Během evoluce rostlin byly prvními předchůdci kořenů tzv. rhizoidy. Předpokládá se, že 
to byly jednobuněčné vychlípeniny pomocné průduchové buňky. 

Zatím nejstarší nálezy fosilií s těmito rostlinnými orgány pocházejí z období před 396 
mil. let. Svědčí o tom nálezy dvou rostlin - vývojově starší rostliny bylinného typu Rhynia ze 
spodního devonu či již pokročilejší stromovité plavuně Sigillaria z pozdního devonu. U 
plavuně paleontologické nálezy vypovídají o délce kořenů přesahující jeden metr. Spodní část 
kmene Sigillarie se, jak můžeme vidět na obr. 1, vícekrát dichotomicky větví a tvoří plochý 
systém stonkové povahy, jehož větve nesou vlastní duté kořeny, zde označované apendices.  

Je známo, že i sebelepší odrůda určité plodiny bez dostatečně vyvinutého kořenového 
systému ve zhoršených podmínkách vnějšího prostředí nevykazuje odolnosti a rezistence vůči 
stresorům (jak fyzikálně-chemickým tak k biotickým), mají snížený výnos  ve srovnání s 
odrůdami s mohutnějším kořenovým systémem. Současné výsledky například u  polních 
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pokusů odrůd pšenice to přímo potvrzují výnosy odrůd v polních podmínkách v době sucha. 
Penetrace  a expresivita  řady vlastností je u těchto rostlin  na  nízké úrovni,  pěstují-li se 
rostliny ve zhoršených pěstitelských podmínkách. Uvedené vlastnosti kořenů byly známy i 
našemu bývalému a zřejmě dosud nejúspěšnějšímu šlechtiteli ječmenů Ing. Boumovi. U 
tohoto šlechtitele sebelepší genotyp se všemi požadovanými vlastnostmi, který neměl 
dostatečně rozvinutý kořenový systém byl z další práce vyloučen.Výsledkem pak byly odrůdy 
se značnou ekostabilitou (zlepšení poměru kořeny : nadzemní část, které i ve zhoršených 
podmínkách vykazovaly požadované křížením přenesené vlastnosti). Penetrace a experesivita 
příslušných genů byla na požadované úrovni i v negativních podmínkách. S tímto typem 
posuzování genotypů pšenice je možno se setkat v některých jižních zemích. 

 

.  
Obr. 1. Sigillaria Brongniart, rekonstrukce, karbon (upraveno podle Stewart & 

Rothwell, 1993,Zieglerová) 
 
Z našich pokusů též vyplývá, že výkon odrůd ve zhoršených podmínkách lze poměrně 

spolehlivě předpovědět podle mohutnosti kořenového systému  a podle testování v umělém 
prostředí v silném tlaku stresu, především vysoké teploty a sucha. 

 
Vztah kořeny x semena 
Kvalitní kořeny jsou nutným předpokladem pro tvorbu kvalitního osiva u většiny 

plodin.Vztah platí i naopak. Nekvalitní osivo může mít za následek u rostlin z něj 
vypěstovaných  zhoršený růst díky horšímu kořenovému systému, kvalitu a zdravotní stav 
dané odrůdy dané plodiny. 

 
I. VÝZNAM VLASTNOSTÍ KOŘENŮ PRO ODOLNOST ROSTLIN VŮČI 

STRESORŮM 
Kořeny jsou nejcitlivějším orgánem rostliny, který svými morfologickými a 

fyziologickými vlastnostmi reaguje podstatně citlivěji na vnější prostředí, než-li nadzemní 
části rostlin. V současné době je známo, že pro přenos změny potenciálů (signálů) slouží 
plasmodesmata a důležitou roli zde zřejmě hraje též auxin.  

Například informace o napadení kořenů rostliny patogenem může být velmi rychle 
přenášena do ostatních částí rostliny za účelem zahájení co nejrychlejší obrany 
organismu.Geny pro některé bílkoviny, které vytvářejí uvedené spoje produkují bílkoviny 
shodné s.proteiny neuronů. Kořeny mají jakousi roli řídícího centra s rychlým přenosem 
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informací do ostatních částí rostliny. Nová vnější situace vytváří určitý typ synapsí, které tvoří 
do jisté míry i „paměť rostliny“ tj. určitý typ reakce na známou situaci. Jsou již známé 
biochemické reakce při tvorbě příslušných spojení v rostlině a existují předpoklady, že hlavní 
roli v řízení ”chodu celého rostlinného organismu” mají právě kořeny. Tedy činnost kořenů 
v případě, že je rostlina „nemocná“ tedy díky napadení škůdcem, chorobou, či pod vlivem 
negativních podmínek mění metabolismus. 

Kořeny již při prvních symptomech napadení, sucha, přítomnosti cizích látek „vyšlou 
signál“ k nadzemní části rostliny. Jednou z cest je změna koncentrace látek v xylému. 
bdobnou roli má i pH xylémové šťávy. Existuje předpoklad, že jednou z látek  regulujících 
„komunikaci“ mezi  kořeny a nadzemní částí je ABA, která  reguluje reakci průduchů  a růst 
v podmínkách sucha.  

Z fyziologického hlediska, mezi hlavní abiotické stresory, které nejvíce ovlivňují 
kořenový systém a mají pak zpětně vliv na nadzemní část rostlin  patří sucho, nízké pH, 
extrémní pH, vysoká teplota, zasolení, nízká hladina živin, utužení půdy (anoxie) a 
kombinace uvedených vlivů. Obrátí-li se pozornost na vliv jednotlivých stresorů na kořeny 
lze uvést následující  základní vlivy jejich působení  

Vysoká teplota. Při působení tohoto stresoru bývá nejčastěji redukován počet  bočních 
větví kořenů. V reakci na vysokou teplotu existují velké mezigenotypové rozdíly a lze na tuto 
odolnost i šlechtit. V případě jednotlivých vlastností kořenového systému je možné konstatovat 
v souladu se závěry, že každá vlastnost kořenů má jiné teplotní optimum.  

Nízká hladina živin. Nízká hladina živin má obvykle za následek růst délky kořenů, 
pokles jejich objemu a sušiny. Jsou ale pozorovatelné velké rozdíly mezi  plodinami a 
odrůdami? Například u pšenice byl  pozorován u některých odrůd v reakci na nízkou hladinu 
živin  malý objem kořenů ale jejich  a vysoká hustota v objemové jednotce půdy.  

 Nízké pH. V případě nízkého pH půdy je nutné posoudit, zda se jedná o kyselost půdy 
do pH  5, kdy se z půdních struktur neuvolňují toxické ionty hliníku. Další možností je zda se 
jedná o hodnoty pH pod 4,5, kdy vliv nízkého pH zprostředkovává zejména toxický hliník. 

Nízké pH většinou  výrazně neovlivňuje zakládání postranních kořenů u rostlin. U 
citlivějších rodů a druhů mírně inhibuje  prodlužování hlavního kořene. Za  přítomnosti Al 
iontů již dochází k brzdění růstu, kořeny jsou tlustší, krácené, dochází i redukci rhizodermis, 
nevytváří se kořenová čepička. Koncentrace 1 μmol 10-1?  hlinitých iontů bývá například u 
pšenice hranicí, kdy růst kořenů je již zastaven. Uvedené podmínky mění i transport  živin 
v kořenech.  

Utužení půdy a anoxie. Nedostatek kyslíku či velmi pomalý pohyb kyslíku má za 
následek  vývoj extenzivního, povrchového systému kořenů a tvorby adventivních kořenů. 
Klesne-li  koncentrace kyslíku v prostředí pod hladinu  1-3 %, nestačí již koncentrace 
uvedeného plynu pro normální mitochondriální dýchání a nastupuje celá řada atypických 
biochemických reakcí (stoupá koncentrace kyseliny abscisové, obsah etylénu,  narušuje se 
tedy nadzemní růst, opádávají listy atd.).  

Zasolení. Vynecháme-li halofytní rostliny, které mají vyvinutý selektivní příjem živin, či 
ukládají soli ve vakuolách a v apoplastu, jsou ostatní rostlinné druhy nepřizpůsobené tomuto 
stresoru. Zasolení  způsobuje  zkracování a zpomalování růstu buněk. Jedná se o redukci 
dlouživého a dělivého růstu. Kořeny jsou menší a často vykazují velké množství krátkých 
bočních větví. Je-li zasolení způsobeno velmi vysokou dávkou živin, vytváří rostlina silně 
redukovaný  kořenový systém u všech sledovaných  parametrů. 

Sucho. Jednou z nejčastějších reakcí  kořenů rostlin, které nejsou přizpůsobeny k suchu, 
na sucho je prodlužování délky kořenů. Tato reakce je typická zejména u jednoletých  rostlin, 
kde nastoupí-li sucho během vegetace rostlina často reaguje omezením růstu bočních větví a 
prodlužováním hlavního kořene. 

Sucho, které nepůsobí během celé vegetace. Z dosavadních měření ve VÚRV však 
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vyplývá, že oproti některým tvrzením v literatuře, kde se konstatuje, že od období  kvetení se 
již kořenový systém u těchto „kulturních trav“ téměř  nemění. Lze uvést, že kořenový systém 
na nástup „sucha“ v období metání, či na počátku kvetení  stále ještě reaguje svým růstem a 
vývojem a to i v případě, že dojde k poklesu jeho  sušiny.Tento jev byl zjištěn u všech našich 
pokusu. Jedná se zejména o změnu větvení kořenů a o prodlužování délky a hloubky 
pronikání.  

V souhrnu lze uvést  následující základní reakce kořenů  bez ohledu na to, zda v daném 
ročníku v období sucha zmenšily svojí hmotnost. Sucho způsobuje zpomalení růstu, ovlivňuje 
příjem a transport kyslíku a oxidu uhličitého, hromadění prolinu a toxických látek,  stavbu 
kutikuly, počet průduchů. Dále se mění koncentrace ABA.  

Vysoká teplota má na jedné straně zejména vliv na tvorbu stresových proteinů, zvyšující 
termostabilitu rostlin, některé z nich jsou transportovány do chloroplastů, kde chrání 
fotosystém II. Vysoká teplota ovlivňuje  složení a obsah proteinů, stavbu a aktivitu  
thylakoidních membrán v protoplastech, aktivitu enzymů a u citlivých rostlin již při teplotách 
nad 35 °C mění výrazně fyzikálně chemické vlastnosti  protoplasmy a může rostlinu nevratně 
poškodit.  

Nízké pH a Al toxicita  způsobuje redukci kořenové hmoty, redukci příjmu živin a jejich 
distribuci do jednotlivých částí rostlin, pokles koncentrace hořčíku, vápníku, draslíku snížení 
dostupnosti molybdenu, inhibici příjmu vody a dochází též k velmi nepříznivé vazbě hliníku na 
DNA. Kontrastní hladiny živin modifikují tvorbu stresových proteinů, příjem a vylučování 
solí,  dělivý a dlouživý růst. Uvedené změny metabolismu mají za následek i změnu kvality 
semen. 

V případě kombinace abiotických stresorů se jedná o velmi složitou situaci. Často při 
působení tří  stresorů dochází k silné redukci kořenového systému. Při spolupůsobení tří 
faktorů  může být efekt nižší. Důvodem bývají vlivy jednotlivých faktorů na metabolismus a 
jejich antagonistické působení. Pro každý typ stresoru, který působí na vyvíjející se semeno 
existuje v následné generaci rozdílná změna zejména u jednotlivých znaků kořenového 
systému. Ze sledovaných znaků  u obilek a klíčních rostlin  se  pod vlivem abiotických stresů 
nejvíce mění kořenový systém.  

Na příkladu vybraného stresu - nízkého pH prostředí lze demonstrovat uvedený jev. 
Nejvyšší rozdíly v příjmu živin mezi standardním prostředím a prostředím kyselým byly u 
mikroprvků (zejména u Zn, Mn, Fe),  nižší rozdíly pak byly u makroprvků (N, P, K, Ca, Mg). 
Mění se ale poměr kořenů a nadzemních částí rostlin, což pravděpodobně ovlivňuje distribuci 
živin mezi nadzemní částí rostliny a mezi kořeny. Například K a N jsou distribuovány 
akropetálně a P a Mg jsou rozděleny rovnoměrně mezi kořeny a nadzemní část. Tyto změny 
pak mohou ovlivnit u citlivějších odrůd  některé vlastnosti semen. Obdobná je i situace u 
ostatních stresů (vliv na příjem a transport jednotlivých živin). 

 
II. VÝZNAM VLASTNOSTÍ SEMEN PRO ODOLNOST ROSTLIN VŮČI 

ABIOTICKÝM STRESORŮM 
Většina rostlin ,které se v přírodě rozmnožují semeny ukládá dostatečné množství 

zásobních látek pro počáteční růst embrya a následně  rostliny ve formě uhlohydrátů bílkovin 
a lipidů. Mezi semeny se vyskytují skuteční “obři” , jako je například Lodovitia sp., jejíž 
semeno váží až 25 kg a naopak můžeme nálezt rostliny, které mají semena vážící jen desetiny 
miligramů. 

Na klíčivosti a vitalitě semen je často závislý zemědělec a jeho úspěch pěstování. Nízká 
energie klíčení může vést k velkým finančním ztrátám z mnoha důvodů -menší kořeny, nižší 
výkon porostu, z těchto důvodů je v některých částech USA vitalita komerčně testována. 
Například v D2O.  
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U. kulturních plodin ale  existuje mnoho možností jak zlepšit vlastnosti semen 
(klíčivost, energie klíčení, efektivnost využití vody v procesu klíčení, tolerance k negativním 
fyzikálním vlivům v době  klíčení a skladování td.) 

V semenářském teoreticky zaměřeném výzkumu se proto pozornost též soustředí na 
následující problémy: genetické základy  rozdílů v klíčivosti a vitalitě odrůd, chování 
klíčících semen v podmínkách stresu, metabolismus klíčících rostlin, regulační funkce 
mitochondrií během klíčení v podmínkách stresu a základní mechanismus odolnosti 
k vysychání v případě sucha. Příjem vody a efektivnost využití vody je dán kromě řady 
faktorů  strukturou endospermu, která je geneticky regulována  jedním lokusem umístěným na 
krátkém ramenní chromosomu  5D. 

Obecně vzato teplota vyšší o 12 -15 ºC nad optimum růstu je rostlinou vnímána jako 
„stresový faktor“.Obdobné limity lze nalézt i pro sucho. Klíčící rostliny, jejich buňky, pak 
mohou postihnout ireverzibilní  změny, které se pak promítají do kvality semene  

  
Růst a vývoj semen na rostlině, důležité období, které může mít vliv na další 

generaci 
Zde jsou uvedeny fáze růstu vývoje vlastnosti semen, které mohou být ovlivněny nejen 

dědičné ale zejména vnějším prostředím. Obecně se přijímá fakt, že  existují tři fáze růstu 
semene, které mohou být ovlivněny vlivem stresových podmínek a podstatně tak ovlivnit 
vlastnosti semen ale i následnou, tedy filiální generaci  

První fáze je nejdůležitější ve  vývoji a růstu semen. Tato etapa začíná oplodněním  a 
končí degenerací funikula. Na závěr této fáze je cca 80 % růstu a vývoje semene ukončeno. Je 
v podstatě dáno jeho chemické složení a vlastnosti, které ovlivní i růst rostliny. 

Druhá fáze představuje fyziologickou zralost semen. Semeno již neodebírá z mateřské 
rostliny  zásobní látky a dosahuje maximální hodnoty své sušiny.  

Třetí fáze zahrnuje postupné vysychání, tedy ztrátu vody až na trvalé minimum. Tato 
fáze  je ovlivněna jak vnějšími, tak vnitřními podmínkami. Z agronomického hlediska nastává 
“sklizňová zralost” s 13 až 20 % vody v semeni.  

 
Rychlost klíčení semen 
Rychlost klíčení semen silně ovlivňuje  kromě dědičnosti též vnější prostředí. Dosud 

nebyl nalezen jakýkoliv klíčový enzym pro vitalitu a energii klíčení. Klíčení je komplexní 
fyziologický proces, který nastartuje příjem vody. A rychlost odbourání  kyseliny abscisové, 
tedy dormance. Vlastní klíčení nastává prasknutím obalů embrya - koleoptyle a koleorhizy. 
Za podstatný a důležitý  fyziologický proces, při kterém se vynoří kořínek je nutné považovat 
prodlužování buněk a nikoliv dělení buněk.  

Příjem vody během klíčení probíhá ve třech fázích: počáteční rychlá fáze, po které  
následuje  “plateau phase”. V této fázi dochází k metabolické přípravě na klíčení.Pak 
následuje vlastní klíčení. Tuto fázi  může blokovat vyšší obsah ABA. Doba trvání a poměr 
těchto časů může ovlivnit růst a vývoj rostlin v polních podmínkách. 

Interakce mezi kyselinou abscisovou, gibereliny a brasinosteroidy  je klíčovým 
procesem, jenž reguluje stupeň dormance a klíčení. Zatímco kyselina abscisová inhibuje 
klíčení, kdežto gibereliny a brassinosteroidy naopak podporují klíčení. Rychlost klíčení bývá 
základem úspěchu  pěstování v proměnlivých a trvale zhoršených podmínkách. 

Aby klíčící rostlina získala vodu do semen, musí využít i své energetické zásoby. 
Obdobně efektivnost využití vody během růstu a nalévání semen má vliv na chemické složení 
semen a tudíž i na „energetickou bilanci klíčení“. Přístupnost vody a efektivnost využití vody 
jsou jedny z hlavních faktorů, které ovlivňují polní vzcházivost. Efektivnost využití vody je 
též rozhodující pro  aktivitu enzymů a rychlost využití zásobních látek .U této vlastnosti 
existují značné mezidruhové rozdíly  
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Po přijetí určitého množství vody během 24 až 36 hodin převažuje anaerobní dýchání. 
V tomto časovém úseku převažuje vysoká aktivita alkoholdehydrogenasy. Na tento proces 
navazuje fáze aerobního dýchání, kdy  je zaktivizován systém citrátového cyklu, oxidační 
fosforylace. Dále probíhá silná aktivace mitochondrií. V této etapě je již klíčení patrné 
pouhým okem. V semenech dochází k aktivaci lipasy, α –amylasy, proteasy,  peptidasy, lipasy 
a začíná transport do klíčícího embrya přes štítek. Dochází k růstu klíční rostliny a začíná se 
uskutečňovat příjem živin a vody. 

Vlastní  proces klíčení ovlivňuje poměr makro a mikroprvků, ale také poměr obsahu 
proteinů, lipidů, škrobu, poškozeného škrobu a lipidů. Nezanedbatelnou úlohu má také 
anatomická a morfologická stavba, neboť při hodnocení anatomické stavby obilek po vlivu 
negativních podmínek prostředí bylo zjištěno, že nejvýznamnější jsou změny ve vrstvě oplodí, 
kde se vytváří větší množství buněk, které jsou tvarově a velikostně odlišné. Anatomické 
změny osiva jsou v souladu se změnou morfologických znaků obilky. Změna stavby 
aleuronové vrstvy může značně ovlivnit veškeré hospodářsky důležité vlastnosti osiva včetně 
energetického obsahu, klíčivosti a vitality. 

 
Klíčivost semen stanovená v laboratoři a polní vzcházivost 
Uvedený rozdíl  ovlivňuje zejména vitalitu semen a efektivnost využití vody (WUE). 

Jedná se o jeden z klíčových problémů semenářství a zemědělství obecně. Mezi  další faktory 
lze zařadit orientaci semen v půdě, velikost semen, mikroflóru semen a podmínky prostředí 
fyzikální a agrotechnické. Podstatné je to, že se na základě klíčivosti stanovené v optimálních 
podmínkách bez posouzení vitality posuzuje chování ve velmi proměnlivých podmínkách. 

Podmínky prostředí v němž osivo bylo vypěstováno mohou značně ovlivnit možnost 
skladovat osivo delší dobu jak v podmínkách pro praxi, tak v genobankách při uchovávání 
důležitých genových zdrojů. Semena pocházející z nepříznivých podmínek prostředí mohou 
rychle ztrácet energii klíčení a životnost. V praxi se  někdy jedná o značné ekonomické ztráty.   

Volné radikály, které vznikají zejména při delším skladování semen poškozují lipidy, 
inaktivují některé enzymy, zásobní proteiny a DNA. Výsledkem je nižší kvalita semen, 
snížená vitalita, horší skladovatelnost atd. Zde bývá nabízena možnost  ošetřování pomocí 
antioxidantů u déle skladovaných semen  zvyšuje vitalitu a zlepšuje i vývoj rostlin na počátku 
vegetace. Jako antioxidanty lze  použít tokoferol, kyselinu askorbovou, dimetyl sulfoxid, 
směsi flavonolů, flavonoidů, flavonů a celou řadu dalších látek. Antioxidanty se nejčastěji 
využívají-pokud jsou využívány u drobnosemenných květin nebo u plodin s rychlou ztrátou 
klíčivosti semen. V podstatě se jedná o nedostatečnou šlechtitelskou práci. 

K prodloužení skladovatelnosti semen slouží látky, které ovlivňují integritu membrán, 
aktivitu enzymů, produkci etylénu, klíčení, vzcházivost a zvýšení procenta přežití juvenilních 
rostlin. Jedná se o chlorid draselný, spermin, kadaverin, titanit, tokoferol A (vitamín E) 
Další možností je částečná absorpce směsí-kadaverinu, sperminu, chlorcholin chloridu, 
benzyladeninu, chloridu draselného, kinetiku, gibberelinů a dalších látek povrchem 
semen. Tato směs vyvolává změny v metabolismu, jejichž výsledkem je vyšší vitalita semen. 

 
Chemické ošetřování semen-náhrada nedostatečné biologické práce. 
Stále bohužel existuje relativní nedostatek informací o vlivu negativních  vnějších 

fyzikálních podmínek na jednotlivé znaky osiva obilnin a jejich vliv na následnou generaci. 
Příkladem mohou být semena některých druhů květin, kde se šlechtění soustředí na „krásu“ 
květů…..ale semena mají nízkou klíčivost. Na základě těchto skutečností existuje v praxi 
snaha různé nedostatky semen  kompenzovat  použitím chemického ošetření během  růstu a 
vývoje  semen  či u sklizených semen 

Prvním směrem semenářských úprav je zlepšení stávajících vlastností semen pomocí 
přírodních či umělých látek, jedná se zejména o ošetření během vegetace například 
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triterpeny, které ovlivňují i růst kořenů a zdravotní stav rostlin. Další skupinu látek tvoří 
brassinosteroidy. Brassinosteroidy se vyskytují ve většině rostlin, ale zejména u rodu 
Brassica. Tyto látky fytohormonální povahy podporují odolnost rostlin vůči abiotickým 
stresorům. Je znám  pozitivní vliv brassinosteroidů na výnosové vlastnosti a vitalitu osiva. V 
současné době se zkouší velmi efektivní vliv uvedených látek na růst a vývoj semen ve 
stresových podmínkách. Brassinosteroidy jsou též využitelné například při klíčení drobných 
semen (tabáku atd.).  

K těmto účelům se využívají také gibereliny. Tento rostlinný fytohormon při klíčení 
obilek produkuje klíček a přes štítek proniká do endospermu a do aleuronové vrstvy. 
V aleuronové vrstvě podporuje syntézu α-amylázy, čímž  se urychlí štěpení škrobů. Semena  
některých druhů ošetřená roztokem kyseliny giberelové mají při klíčení ve standardních 
podmínkách za 48 hodin až o 50 %  delší kořínky a “klíček”, než-li semena ze standardních 
podmínek. U sušiny klíčních rostlin je rozdíl vyšší až o 15 %. Je to zejména patrné u 
drobnosemenných rostlin, kde je velký problém s klíčivostí. 

Jinou možností je i využití extraktů z rostlin nebo se využívá účinku 
antagonistických organismů, jako jsou některé bakterie, které potlačují růst hub. Je známa i 
celá řada bakteriálních antagonistů, jež ničí poměrně značné množství rodů patogenních hub, 
jako jsou např. Fusarium sp., Microdochium sp., Pythium sp. Technické problémy vznikají při 
manipulaci s bakteriemi. Význam těchto látek roste zejména s rozvojem ekologického 
zemědělství.  

Do praxe se zavádí komerčně i další výrobky,  např. přípravky Atonic, Titanit a řada 
dalších látek nebo jejich směsí. Postřik přípravkem Atonik (nitroguajakol a nitrofenol) se 
uskutečňuje během vegetace, na začátku tvorby poupat u zelenin a květin (např. Callistephus 
chinensis), za účelem zlepšení kvality semen. Účinné látky přípravku dokáží pozitivně ovlivnit 
hladinu fytohormonů a změnit aktivitu enzymů. Výsledkem je pak většinou kvalitnější, 
vitálnější a patogenům více odolávající osivo. V semenářství květin rovněž úspěšně 
využívaným přípravkem je Titanit (titanium), který se aplikuje těsně před kvetením u aster, 
rajčat, tykví, apod. Titanit stimuluje již během kvetení řadu pozitivních změn, jejichž 
výsledkem je kvalitnější a vitálnější semeno, zejména v podmínkách stresu. 

 Další snahou je zlepšení vybraných fyzikálních vlastností semen. Jedná se buď o změnu 
velikosti a tvaru semen tak, aby byla lépe mechanizací vysévatelná (peletizace), nebo 
v případě  využití  hygroskopických  růstových látek, živin), pak hovoříme o obalování osiv. V 
případě, že se jedná jen o tenkou vrstvu polymeru s účinnými látkami hovoříme o inkrustaci. 
Snaha je vždy používat ekologicky vhodné látky. 

Desikace se provádí u plodin, které mají nejednotný způsob dozrávání (Fagopyrum 
esculentum, Malva verticilata atd.). Jedná se o dědičnou vlastnost. Výsledkem desikace je sice 
stejnoměrněji vyzrálé osivo, i když z hlediska některých biologických vlastností může být 
značně nevyrovnané. Desikanty zvyšují rychlost transportu zásobních látek z rostliny do 
semene. Tento postup je v praktickém zemědělství značně rozšířen.  

Opět se jedná o nedostatek šlechtění v semenářské problematice nahrazovaný 
chemickou cestou.  

Řízená hydratace je metoda využívaná pro zlepšení klíčivosti, skladovatelnosti a 
zlepšení metabolické aktivity mladých rostlin ve zhoršených podmínkách prostředí. Princip 
tohoto ošetření spočívá v částečném či úplném nabobtnání semen. Jedná se o množství vody, 
které je dostatečné pro aktivaci metabolických procesů, ale není dostatečné k proražení 
koleorhizy. Po opětovném vysušení semena získají mnoho cenných vlastností, zvláště mají 
vyrovnanější klíčení a vzcházení. Tím, že se hydratací například odstraní některé 
nahromaděné meziprodukty metabolismu, se zlepší i nedostatky vlastního metabolismu 
rostliny, které se naakumulovaly během jejího stárnutí. 
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Semena z takto ošetřených rostlin lépe vzcházejí v suchu, jsou méně citlivá k nedostatku 
kyslíku, apod.  Metody řízené hydratace se používají též v kombinaci s osmotickým roztokem 
(PEG 6000 a KNO3) a s tzv. “seed “kondicionéry”, které kontrolují stabilitu vlhkosti semen. 
Tato kombinace bývá používána u trav, paprik, rajčat, mrkve, atd. 
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DLOUHODOBÉ ZMĚNY DRUHOVÉHO SPEKTRA PLEVELŮ NA 
ORNÉ PŮDĚ 

    
Jan Mikulka 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, 
mikulka@vurv.cz 
 

Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým cyklem. Doprovázejí kulturní 
rostliny od počátku zemědělství a patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele, na jejichž 
hubení bylo vždy vynakládáno obrovské množství energie. Jednotlivé plevelné druhy se 
postupně přizpůsobovaly měnícím se přírodním podmínkám, později technologiím pěstování. 
Některé plevelné rostliny se v průběhu doby nemohly přizpůsobovat obdělávání půdy a z polí 
již dávno vymizely. Některé zase byly tak svázané se způsoby pěstování, že po změně 
technologie nebyly schopné se v nových podmínkách reprodukovat (koukol polní). Pěstování 
kulturních rostlin je z pohledu ekologické rovnováhy nepřirozeným jevem. Snahou vytvořit 
optimální podmínky pro kulturní rostliny jsou ovlivňována původní rostlinná společenstva. V 
minulosti byla plevelná společenstva co do druhového spektra velmi bohatá. Na polích 
v jednotlivých kulturních rostlinách bylo zastoupeno mnoho desítek plevelných druhů, které 
konkurovaly kulturním rostlinám i samy sobě navzájem. Hubení bylo vždy obtížné, dříve 
převládal mechanický způsob hubení (ruční práce). Druhová rozmanitost a poměrná stabilita 
plevelných společenstev znamenala, že se v dlouhých časových obdobích druhové spektrum 
plevelů a jejich poměr výrazně neměnil. Vývoj druhového spektra plevelných společenstev 
byl a stále bude ovlivňován celou řadou faktorů. S rozvojem intenzivního zemědělství, který 
počal v předminulém století a pokračoval v minulém století, bylo v zemědělství aplikováno 
mnoho nových poznatků. Nejvíce ovšem byla plevelná společenstva ovlivněna zavedením 
osevních sledů, rozvojem mechanizace, která ovlivnila kvalitu agrotechniky, rostoucí 
intenzitou využívání statkových a průmyslových hnojiv a nejvíce používáním herbicidů 
v posledních padesáti letech. Nejdůležitější faktory ovlivňující změny druhového spektra 
plevelů jsou zmíněny v níže popsaných bodech: 

• Změna klimatických podmínek: V důsledku globálního oteplování se postupně 
zvyšuje teplota na celé zemi. To přináší mnohé změny v rostlinných i živočišných 
společenstvech. Jednotlivé organismy musí na tyto přeměny určitým způsobem 
reagovat. Buď zaniknou nebo se s nimi srovnají a přizpůsobí se. Rostliny žijící 
původně v teplých krajích tak dostávají možnost expandovat do dalších lokalit a 
postupují směrem na sever, na místa pro ně v minulosti nevhodná. 

• Technologie zpracování půdy: V minulosti byl kladen hlavní důraz na kultivaci, 
hnojení a ošetření porostů vůči škodlivým činitelům včetně plevelů. To vyžadovalo 
časté a opakované vstupy na pole. Praxe ukázala, že tímto směrem nelze trvale 
pokračovat – velké vstupy a s tím spojené např. vyplavování živin a reziduí pesticidů  
do spodních vod, únava půdy a narušená orniční vrstva. Proto se postupně zatížení 
pozemků začalo pojezdy snižovat a došlo k slučování jednotlivých operací. Z počátku 
se zdálo, že se jedná o správný trend a že dojde k postupnému zlepšení fyzikálních a 
biologických vlastností půdy. Avšak tento způsob přinesl obecně a především 
v širokořádkových plodinách problémy s rozšiřováním plevelů, poněvadž tyto  porosty 
nemají potřebnou konkurenční schopnost. Jak potvrdily poznatky z praxe i výsledky 
pokusů, minimální zpracování půdy  vede k vyššímu zaplevelení  pozemku oproti 
klasickému zpracování půdy. 

• Struktura osevních sledů: Zemědělci se musí především v posledních letech při výběru 
pěstovaných plodin orientovat  podle situace na trhu (přebytku nebo nedostatku) a 
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podle tržnosti produktu. Je známo, že pro udržení úrodnosti půdy by se měly 
v osevním sledu střídat plodiny šírokolisté s úzkolistými neboli „zlepšující“ a 
„zhoršující“ plodiny. Bohužel v současnosti jsou osevní sledy převážně obilné, 
protkané ozimou řepkou. Zlepšující plodiny jako cukrovka se z osevních postupů 
pomalu vytrácejí, a to z mnoha důvodů. Také rostliny na zelené hnojení, luskoviny 
apod. jsou méně zařazovány. Jako vhodný příklad lze použít složení osevních sledů 
z ozimých obilnin a ozimé řepky, které podporují reprodukci především ozimých 
plevelů. 

• Technologie sklizně plodin Protože se stavy skotu v České republice postupně snižují, 
nejsou využívány ani některé posklizňové zbytky pro zkrmování. Technologie sklizně 
většiny pěstovaných plodin umožňují ponechání posklizňových zbytků včetně semen 
plevelů na poli. Ty jsou později zapraveny při zpracování do půdy. To umožňuje 
rychlou reprodukci plevelů a podporuje jejich další šíření. 

• Agrotechnika – nové odrůdy Šlechtitelé neustále  šlechtí nové odrůdy plodin vhodné 
pro konkrétní oblasti, tolerantní vůči pesticidům, chorobám a škůdcům a odrůdy 
s vyšším výnosem. Například se v poslední době využívají obilniny krátkostébelné, 
které tolik nepoléhají. Zde se ovšem uplatní plevele se silným vzrůstem, které kulturní 
rostlinu zastíní. Proto je důležité dbát na dokonalé zapojení porostu a zvolení vhodné 
rozteče řádků. Nezbytností je, aby byla půda dokonale připravena pro setí – co 
nejmenší hrudovitost apod., aby porost mohl stejnoměrně se začít rozvíjet. Jen dobře 
připravený pozemek vede k úspěšnému zapojení porostu a je prvním krokem pro 
snížení zaplevelenosti pozemku. 

• Vývoj chemické ochrany Chemické přípravky na hubení plevelů – herbicidy jsou 
používány již několik desítek let. V průběhu jejich používání došlo k velkému rozvoji. 
Bylo zjištěno, že několikaleté používání stejného přípravku nebo shodné herbicidní 
skupiny vede k inhibici určitých druhů plevelů. Ty se z pozemku odstraní, ale na jejich 
místo se okamžitě dostanou jiné druhy. Tak se stane, že místo snížení zaplevelenosti 
dojde ke stejnému stavu jako před aplikací herbicidů nebo dokonce ke zvýšení 
množství plevelů na pozemku. Bylo zjištěno, a je dnes doporučováno, že je vhodné 
každoročně střídat herbicidní látky (skupiny), aby plevele byly stejnoměrně hubeny. 
Nejde nám o odstranění plevelů z pozemku, ale pouze o jejich potlačení. Plevele patří 
do agroekosystému a není vhodné je zcela likvidovat, pouze je omezit, aby 
nezpůsobovaly pěstiteli významné škody. Dlouhodobé používání herbicidů vyvolalo 
vznik rezistence plevelů vůči herbicidům. 

• Invazní plevele Vlivem dopravy (především železniční, letecké a lodní) jsou k nám 
introdukovány plevele ze vzdálených oblastí v našich podmínkách dosud neznámé. 
Nejčastěji se s nimi setkáváme na místech, kde dochází k manipulaci s dováženým 
materiálem jako např. na překladištích zboží, u zpracoven dovážených surovin, kolem 
zemědělských objektů apod. Tyto plevele jsou pro naše podmínky nové a cizí, tudíž 
zde nemají přirozenou konkurenci a silně se rozmnožují. Většinou jde o plevele 
z teplých oblastí, které se nejdříve uchytí v pro ně klimaticky příhodných regionech, 
jako je jižní Morava, Polabí či jižní Slovensko, a odtud se postupně dostávají do poloh 
vyšších a chladnějších. Mnohdy okrasné druhy plevelů, pěstované na záhonech a 
zahrádkách, zplaňují. Tyto plevelné rostliny zaujímají zpočátku lokality nezemědělské 
– rumiště, skládky, příkopy apod., avšak postupně se dostávají i na ornou půdu. 
Protože se problematika nových plevelů zvyšuje a jejich množství narůstá, je nutné 
jim věnovat náležitou pozornost. Zde jsou uvedeny jedny z nejdůležitějších invazních 
plevelů, které v posledních letech postupně nabývají na významu. 
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PROCESOVÝ REMOTE SENSING - MAPA SINKŮ UHLÍKU V 
POROSTECH ROSTLIN 

Michal V. Marek 
Laboratoř ekologické fyziologie rostlin. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR 
 
Asimilační aktivita v porostech rostlin vykazuje zřetelnou prostorou distribuci, která je dána:  

1. distribucí sluneční radiace uvnitř vrstvy listoví, 
2. prostorovou architekturou aktivní listové plochy, 
3. fyziologickým stavem asimilačního aparátu. 
Výsledná asimilace uhlíku porostu rostlin je dána konečnou bilancí mezi procesy příjmu 

(fotosyntetická asimilace) a výdeje (respirace autotrofní, heterotrofní výron uhlíku z půdy) 
CO2. Tento dvousměrný tok uhlíku je možné při akceptanci modelové představy „big leaf 
model“ měřit a tak stanovit integrální veličinu uhlíkové výměny v čase. Je to zajisté velmi 
užitečná informace, která umožní kvantifikovat bilanci uhlíku.  

Problém nastává v situaci, kdy chceme podrobněji znát prostorové rozmístění míst, ve 
kterých je uhlík asimilován (fotosynteticky aktivní listová plocha) či  ve kterých je uvolňován. 
U respiračních ztrát leze využít automatické systémy respiračních komor, které v prostoru 
(rozmístěné v porostu) a v čase, měří výdej uhlíku. Mnohem komplikovanější je situace u 
stanovení distribuce asimilační aktivity. Zde tradiční metody gasometrické či bodové 
fluorometrie selhávají. Neumožňují totiž vytvořit mapu výskytu asimilace v porostním vrstvě. 
Současný rozvoj zobrazovací fluorometrie sice přináší obrazovou informaci o distribuci 
asimilační aktivity v měřítku listů, větví, trsů trav, ale aplikovat měření fluorescence 
chlorofylu v měřítku porostu je prozatím nemožné. Příčinou je velmi slabý signál 
fluorescence, jenž je zamaskován ve sluneční radiaci odrážené od porostu. Rovněž aplikace 
adekvátního saturačního pulsu v podmínkách porostu je velmi komplikovaná a doposud není 
uspokojivě technicky vyřešena. 

Dalším možným řešením je aplikace DPZ, konkrétně procesového remote sensingu (PRS). 
PRS je myšleno snímání v měřítku několika až desítek metrů od sledované porostní struktury, 
kterou v konkrétním situaci tvoří horská louka s dominantními druhy Festuca rubra, 
Hieracium sp., Plantago sp.. Louka se nachází na experimentálním ekologickém pracovišti  
Bílý Kříž  (Moravsko-slezské Beskydy ; 18.54°E , 49.49°N, 898 m a. s. l.) 

Pro tyto účely PRS  je využíván hyperspektrální senzor AISA Eagle, který snímá 
obrazovou informaci vegetací odražené radiace v 260 spektrálních pásmech (360-990nm). 
Senzor je umístěn na speciálním držáku, vzdálenost senzoru od vegetačního povrchu je 4 m. 

Základním parametrem pro identifikaci asimilační aktivity v ploše porostu trav je tzv. 
Plant Reflectance Index (PRI). PRI indikuje výskyt listového pigmentu zeaxanthin. PRI index 
se stanovuje  na základě hodnot reflektancí při vlnové délce 529 resp.569 nm. Tedy PRI index 
(R529-R570)/(R529+R570). Vzhledem k tomu, že výskyt zeaxantihinu je úzce svázán s 
fotosyntetickou aktivitou  - je produkce ochranných disipativních reakci asimilačního aparátu 
oproti nadměrné sluneční ozářenosti, má tento index jasnou indikační hodnotu - indikuje 
výskyt asimilace v ploše porostního pokryvu. 

Pro podrobnější určení slunné a zastíněné listové plochy, byla použita další PRS 
charakteristika, obecně známá jako normalizovaný vegetační index-NDVI, stanovená 
z poměry IR k červené odrazivosti, tj. NDVI=(R554-R677)/(R554+R677). Zobrazený výskyt 
NDVI- jeho intenzita posloužil k podrobnější identifikaci živé-zelené (odlišení od mrtvé –
suché biomasy) a slunné/stinné listové plochy v na snímané ploše.) 
Dosažené výsledky:  

  Byla identifikována značná horizontální prostorová heterogenita hodnot PRI – to 
znamená, že asimilační aktivita je skutečně výrazně prostorově distribuována na 
sledovaném porostním povrchu.  
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 Hodnoty PRI vykazují zřetelné změny v průběhu dne v závislosti na denním chodu 
ozářenosti porostního povrchu slunečními paprsky 

 Denní chod hodnot PRI úzce koreluje se stanoveným obsahem pigmentu zeaxanthinu 
v listech- lze tedy pomocí reflektanční veličiny – dobře měřitelné pomocí PRS 
indikovat výskyt asimilační aktivity v prostoru a v čase. 
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VLIV EXTRÉMNÍCH PRŮBĚHŮ POČASÍ V POSLEDNÍCH LETECH 
NA NAPADENÍ SLUNEČNICE TEPLOMILNOU HOUBOU 

MACROPHOMINA PHASEOLINA  (TASSI) GOID. V ČESKÉ 
REPUBLICE 

 
Karel Veverka, Jana Palicová, Iva Kudlíková  
Research Institute for Plant Production, 161 06 Prague-Ruzyně, Drnovská 507, Czech 
Republic, veverka@vurv.cz, palicova@vurv-cz, kudlikova@vurv.cz 

 

Souhrn 
     V letech 1999 - 2005 jsme sledovali výskyt nové choroby slunečnice  označované jako popelavá hniloba. 
Jejím původcem je teplomilná houba Macrophomina phaseolina  (Tassi) Goid. V testech in vitro jsme zjistili, 
že její růstová křivka je ve srovnání s u nás běžně se vyskytující houbou Botryotinia fuckeliana (de Bary ex de 
Bary) posunuta k teplotám asi o 100C vyšším. Porovnání průměrných měsíčních teplot s 30-ti letým 
průměrem ukázalo, že řada měsíců v Žatci byla teplotně vysoce nadprůměrná.  Je známo, že tato houba 
vyvolává onemocnění rostlin vystavených vodnímu stresu. Hodnoty hydrotermického koeficientu dle 
Seljaninova ukázaly, že pro rozvoj choroby je důležitější vodní stres než vysoká teplota.   

 

ÚVOD 
Některé teplotně nadprůměrné roky, nebo aspoň mimořádně teplé měsíce během 

vegetace umožnily, aby se do České republiky začaly šířit organismy známé dosud spíše 
z jižnějších částí Evropy. Nejvíce to jsou různé druhy hmyzu. Objevily se i nové druhy 
plevelů. Plevele rostoucí v nížinných teplých oblastech se začaly šířit i do vyšších poloh. U 
houbových chorob bylo takových případů zaznamenáno jen málo. Již asi před dvaceti lety se 
u nás začala všeobecně vyskytovat Pseudoperonospora cubensis (Berk M.A. Curtis) 
Rostovzev (plíseň okurky ). Důvody jejího rozšíření nejsou zcela objasněné, snad šlo o 
teplotní adaptaci. Zvyšuje se výskyt hub rodu Podosphaera, které jsou považovány za 
teplomilné, ale nejsou žádné konkrétní údaje o jejich teplotních požadavcích. 

V roce 1999 se v Čechách na slunečnici po prve objevila popelavá hniloba, choroba 
dříve u nás neznámá (Šárová et al 2003). Původcem je teplomilná patogenní houba 
Macrophomina phaseolina  (Tassi) Goid.   Je to polyfágní druh, který napadá mnoho rodů 
rostlin. U nás ohrožuje především slunečnici a sóju. Může napadat i ostatní bobovité rostliny, 
brambory, zeleniny i např. jahody. Z důvodů, které budou vysvětleny dále je velmi 
nepravděpodobné, že by se choroba vyskytla na zavlažovaných pozemcích.  Zatím byla 
nacházena jen na slunečnici.  

M. phaseolina napadá rostliny za extrémně suchého počasí. Vysvětluje se to tím, že za 
těchto podmínek ustává aktivita konkurenční mikroflory v půdě a patogen se může rozvíjet. 
Bohužel otázky počátku infekce, kde a kdy se patogen dostává do rostliny, kdy dochází k 
infekci a další zásadní otázky jsou zatím nevysvětlené. Je totiž velmi pravděpodobné, že 
zvláště infekce pocházející ze semene proniká do rostliny mnohem dříve. Je zde v latentní 
formě a začne se rozrůstat, až když  rostliny jsou vystaveny vodnímu stresu. 

Otázkou je, proč se tato choroba k nám rozšířila a  jaké nebezpečí představuje pro 
slunečnici i ostatní rostliny. Kromě jihu  Evropy se běžně vyskytuje v jižním Maďarsku a 
v Bulharsku (Acimovic 1988, Alexandrov 1999, Békési, P., et al 1970, Jiménez-Diaz et aL 
1983,  Zazerini 1980). 

V Itálii byla nejprve jen na jihu a teprve později se rozšířila směrem na sever. Byla 
prokázána adaptace patogena na nižší teploty (Manici, et al 1995). Severněji byla 
zaznamenána pouze jedenkrát a to ve středním Německu (Müller,  Grill 1991).Obecně se má 
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za to, že patogen způsobuje největší škody tam, kde jsou rostliny vystaveny stresu vysokých 
teplot a nedostatku vody.  

  Cílem naší práce bylo sledovat šíření této nové choroby a zjistit podmínky umožňující 
její rozvoj.  
 
MATERIÁL  A METODY 
     V hlavních oblastech pěstování slunečnice jsme sledovali výskyt patogena a získávali jeho 
čisté izoláty.  

V pokusech in vitro na agarových plotnách jsme porovnávali růst M. phaseolina  a 
jedné z našich běžných hub Botryotinia fuckeliana (de Bary ex de Bary). 

Porovnávali jsme průběhy teplot v Žatci v letech 1999 - 2005 s třicetiletým  průměrem 
Žatce a s teplotami v oblastech, kde se patogen běžně vyskytuje a sledovali jsme vodní stres 
jemuž byly rostliny vystaveny. Ten jsme posuzovali dle hodnoty hydrotermického koeficientu 
dle Seljaninova. 
 
VÝSLEDKY  A  DISKUSE 
 
1. Výskyt patogena 

Výskyt onemocnění obvykle kolísal od ojedinělých  rostlin až po napadení, které lze 
zdálky identifikovat jako plochy uschlých rostlin v ještě zeleném porostu. Jestliže dochází 
k silnému výskytu, je to vždy ostře ohraničená část pozemku. Zřejmě tu hrají roli zatím blíže 
neznámé půdní vlastnosti. Rostliny se špatně vyvinutou kořenovou soustavu trpí letním 
suchem a pak jsou patogenem silně  napadány. Příčiny špatného vývoje kořenové soustavy 
slunečnice jsme popsali v předcházející práci  (Veverka et al 2002). 

Příznaky na rostlinách se objevují až od poloviny srpna. Přitom je jasné, že musí být 
delší dobu v latentní fázi, prorůstat pletivy rostliny a pak teprve vytvoří na povrchu nekrózu. 
Naší pozornosti může uniknout řada infekcí, které nevytvoří symptomy na povrchu stonků, 
ale mohou být ve vodivých svazcích a poškozovat rostlinu. Přitom  průběh choroby nestačil 
pokročit tak daleko, aby se projevil nekrózou na povrchu stonku a výskytem mikrosklerocii 
uvnitř. Nelze odhadnout jak dlouho to trvá. Napadené rostliny bývají koncem srpna již uschlé, 
semena jsou špatně vyvinutá. V jižní Evropě se choroba objevuje  již na mladých rostlinách, 
nebo po odkvětu. Způsobené škody jsou úměrně tomu větší.    

Nejdůležitějším a jediným spolehlivým diagnostickým znakem jsou černá 
mikrosklerocia o průměru 50-150 μm. Jsou pouze uvnitř spodní části  stonku asi tak do výše 
30 cm. Výše jsou vnitřní pletiva stonků čistě bílá jako u zdravých rostlin. Nejprve se 
mikrosklerocia vytvářejí  poblíž vodivých pletiv, v pokročilejší fázi onemocnění jsou i na 
dřeni.  Zde se nachází jako lehce našedlé, šedé až skoro černé povlaky – proto popelavá 
hniloba.  Pod lupou vidíme, že se jedná o drobné černé tečky – mikrosklerocia. Barva 
napadených pletiv závisí na jejich hustotě. Pokud je jich málo, zůstane barva napadených 
pletiv nezměněna a houba unikne naší pozornosti. Čím více je mikrosklerocií, tím je pletivo 
tmavší.  

Tyto příznaky byly typické v letech 1999-2002.  V roce 2003 jsme popsané příznaky 
nacházeli jen vzácně. Když jsme však koncem srpna  předčasně uschlou rostlinu vyňali  
z půdy a odloupli povrchové vrstvy kořene, byla na jeho povrchu i na vnitřní straně 
sloupnutých pletiv spousta mikrosklerocií. Z neznámých důvodů v tomto roce patogen jen 
málokdy prorostl do báze stonku. Většinou jej bylo možné nalézt jen na kořenech.   

Nejsilnější výskyt jsme zjistili na Žatecku a Lounsku. V roce 2004 byly nalezeny totálně 
napadené porosty i na jižní Moravě.  
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2. Teplotní požadavky patogena 

M. phaseolina je považována za  teplomilný druh. Spíše je známa pod staršími názvy 
Sclerotium bataticola Taub 1913, nebo Rhizoctonia bataticola (Taub) Butler 1925. Je to 
velmi důležitý patogen v subtropech. V laboratorních testech jsme porovnávali její růst za 
různých teplot s růstem u nás běžné houby Botryotinia fuckeliana (de Bary ex de Bary) 
Whetzel 1945 (anamorfa Botrytis cinerea Pers.: Fr.).  Výsledky na obr. 1 ukazují velmi 
výrazně odlišné teplotní požadavky. V laboratoři M. phaseolina vůbec neroste při teplotách 
pod 10°C. Její růst začíná při teplotách nad 15°C a optimální teplota je těsně nad  30°C. Tak 
vysoké teploty již inhibují růst B. fuckeliana. Rozdíl mezi minimální, optimální i maximální 
teplotou růstu obou druhů činí přibližně 10°C. Tyto údaje názorně demonstrují s jak 
odlišnými teplotními požadavky se k nám dokázal rozšířit nový patogen. 

  Obr. 1 Porovnání průběhu růstu B. fuckeliana a M. phaseolina  
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3. Teplotní podmínky v sledovaných letech 
 

  Porovnávali jsme teploty  u nás a na lokalitách, kde se patogen běžně vyskytuje (Tab. 
č. 1). V letech 1999 až 2004 byly v oblastech výskytu popelavé hniloby průměrné letní teploty 
na úrovni dlouhodobého průměru teplot v zemích, kde se tato choroba běžně vyskytuje 
(Srbsko, Bulharsko, jih Maďarska, Chorvatsko). Ve sledovaných letech byla v Žatci řada 
měsíců o průměrné teplotě vyšší o 2-30 C než je zdejší třicetiletý průměr. Extrémem byl 
červen a srpen roku 2003, které překročily třicetiletý průměr o 4,8 – 4, 90 C.  Tyto měsíce 
byly dokonce o 1-1.50 C vyšší, než je dlouhodobý průměr Bělehradu. Ten leží nejen jižněji, 
ale má i nižší nadmořskou výšku. Podobný extrémní průběh teplot byl  i v našich ostatních  
oblastech pěstování slunečnice.  

Naopak v roce 2005, kdy bylo počasí chladnější a vlhčí jsme kromě jednoho porostu 
nenalezli žádnou nemocnou rostlinu. U Velkých Bílovic byl jeden silně napadený porost 
hybridu Riaflor. Zajímavé je, že asi 300 m od něj byl v roce 2004 jeden z nejsilněji 
napadených porostů, jaký jsme kdy nalezli. 
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Tab.1 Porovnání průměrných teplot v Žatci  s teplotami v oblastech kde se M. phaseolina 
běžně vyskytuje 

Stanice 

průměr 

1961- 90 

Nadm 

výška 

m 

Zem. 

šířka 

duben

(°C) 

květen

(°C) 

červen

(°C) 

červenec 

(°C) 

srpen 

(°C) 

Bělehrad 132 44°44' 12,2 17,3 20,1 21,6 21,2 

Zagreb 156 45°49' 11,7 16,0 19,3 21,2 20,4 

Pécz 202 46°00' 10,7 15,6 18,7 20,5 20,1 

Žatec 250 500 20' 8,5 13,4 16,7 18,0 17,4 

Žatec 1999   9,5 15,0 16,7 20,7 17,1 

Žatec 2000   11,1 15,5 18,3 17,1 19,3 

Žatec 2001   8,8 16,3 16,6 20,2 20,7 

Žatec 2002   9,6 16,9 19,6 20,6 21,2 

Žatec 2003   9,3 16,6 21,6 20,2 22,2 

Žatec 2004   9,8 12,4 16,6 18,4 19,0 

Žatec 2005   10,2 14,4 17,5 19,0 16,8 

 
 
Tab. 2 Hodnoty hydrotermického koefecientu dle Seljaninova  v Žatci a v oblastech běžného 
výskytu M. phaseolina 
  

Stanice 
průměr let 
1961- 90 

nadm. 
výška 
m 

zem. 
šířka 

květen 
 

červen 
 

červen
ec 
 

srpen 
 

Bělehrad 132 44° 44’ 1.30 1.51 0.98 0.81 
Zagreb 156 45° 49’ 1.75 1.69 1.35 1.56 
Pécz 202 46° 00’ 1.30 1.50 0.96 1.01 
Karnobat 1996-
98* 

 42° 39’ 1.1 1.1 0.6 0.5 

Žatec 250 50° 20’ 1.29 1.18 1.06 1.15 

Žatec 1999   0,61 1,05 1,07 0,33 
2000   0.80 0.67 1.09 0.63 
2001   0.64 0.61 1.16 0.63 
2002   0,65 1,15 1,01 1,36 
2003   0,85 0,44 1,36 0,1 
2004   1,86 1,48 0,60 1,09 
2005   2,01 0,98 1,60 0,55 

           * Bulharsko 
 
 

 17



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

4. Vodní stres 
Další podmínkou umožňující rozvoj choroby je vodní stres hostitelské rostliny. 

V tabulce č. 2 porovnáváme hodnoty hydrotermického koeficientu dle Seljaninova. Hodnoty 
kolem „1“ ukazují na příznivou vodní bilanci, hodnoty nižší než „1“ na vodní stres a hodnoty 
vyšší jak „1“ na vyšší zásobení vodou. Hodnoty hydrotermického koeficientu propočtené pro 
třicetiletý průměr Žatce jsou vyšší jak „1“. To znamená, že nebyly příznivé pro rozvoj 
choroby. Naopak v letech 1999 – 2004 je řada měsíců s hodnotami nižšími jak „1“, extrémně 
až „0,2 i 0,1“. Lze dokonce říci, že z hlediska vodního stresu byly podmínky na Žatecku 
v těchto letech pro rozvoj choroby příznivější, než jaké jsou v oblastech jejího běžného 
výskytu – viz Bělehrad, Zagreb, Pécz, Karnobat.  

Údaje ukazují proč  podmínky roku 2005 neumožnily výskyt choroby. Přestože teploty 
byly relativně příznivé, v některých měsících dokonce vyšší jak v roce 2004, kdy byl dosud 
nejvyšší výskyt choroby, hodnoty hydrotermického koeficientu byly v květnu až červenci 
2,01, 0,98, a 1,60. Nízká hodnota pro srpen 0,55 byla dána suchým obdobím až v druhé 
polovině měsíce. Počátek měsíce byl bohatý na srážky. Podmínky tedy neumožnily postup 
choroby. Výsledky naznačují, že nejdůležitější není  vysoká teplota, ale vodní stres rostlin.  
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Summary 
    In years 1999 – 2005 the incidence of in Czech Republic  new sunflower disease ashy stem blight caused 
by warm climate fungus Macrophomina phaseolina  (Tassi) Goid. was evaluated. In-vitro tests revealed that 
its growth curve is shifted to higher temperatures by 100C in comparison with indigenous Botryotinia 
fuckeliana (de Bary ex de Bary). Month‘s average temperatures were often substantialy higher than 
coresponding  30-years average. It is generaly known that pathogen causes the disease of plants affected by 
water stress.Values of hydrotermic coefficient according Seljaninov has shown, that water stress is more 
decisive factor for the disease incidence than high temperatures.    
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V posledním období se do popředí zájmu výzkumu dostává problematika hořčíku. 
Deficit hořčíku se projevuje v půdách, následně pak v rostlinách, u hospodářských zvířat a u 
člověka, jako konečném článku potravinového řetězce. U rostlin se stává limitujícím prvkem 
pro výnosy plodin a kvalitu produkce, u hospodářských zvířat, zejména při pastevním 
odchovu, se vyskytly metabolické poruchy a snížení užitkovosti u lidí pak při jeho 
nedostatečném přísunu byl pozorován zvýšený výskyt chorob kardiovaskulárního systému, 
zvýšený výskyt alergií, únavy a oslabení imunitního systému. Pokusme se nyní objasnit 
některé úlohy hořčíku u rostlin.  

Obsah hořčíku v rostlinách závisí především na druhu rostliny, orgánu a jeho stáří a na 
výživě. Výsledky našich pokusů naznačily, že u dvouděložných rostlin je obsah hořčíku více 
než dvojnásobný v porovnání s rostlinami jednoděložnými. Příjem hořčíku rostlinami je pak 
většinou rovnoměrný v průběhu celé vegetace. Celkový odběr hořčíku je nižší než u vápníku a 
několikanásobně nižší než u draslíku.  

 
Obr. 1  Obsah Mg v sušině 
jednotlivých částí rostliny 
Avena sativa L. v závislosti 
na hnojení hořčíkem /9/ 
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Největší množství 

hořčíku obsahují 
fotosynteticky činné listy 
(Obr. 1). Stupňované 
zastoupení hořčíku v živném 
médiu se nejvíce projevilo 

v jeho vzrůstajícím obsahu hlavně ve fotosynteticky aktivních  listech. V porovnání s nimi 
pak ve žloutnoucích listech byl zjištěn obsah hořčíku výrazně nižší, což svědčí o jeho 
poměrně dobré reutilizaci. Nedostatek hořčíku se u rostlin většinou projevuje v latentní formě, 
protože se mobilizují rezervy. Teprve při výraznějším a dlouhodobě trvajícím deficitu se 
objevují  zjevné příznaky. Začínají na starších listech, kam je omezen přísun Mg z xylému a 
dochází zde k reutilizaci látek a hořčík je transportován floémem přednostně do mladších 
listů, které jsou tak zatím bez vizuální deficience.  

Hořčík je malý divalentní kationt o průměru hydratovaného iontu 0,428 nm a s velmi 
vysokou hydratační energií – 1908 J mol-1. Ve vnějším orbitalu má pouze dva elektrony,  
které umožňují jeho poměrně velkou reaktivitu.  Transport hořčíku přes biomembrány probíhá 
ve směru elektrochemického gradientu, zřejmě prostřednictvím Mg2+-kanálu. Jde tedy o 
transport pasivního charakteru. Mezi vnější a vnitřní stranou membrány musí být vytvořen 
dostatečný gradient elektrochemického potenciálu, aby mohl být příslušný kationt 
transportován. Na vnitřní straně membrány je generován záporný náboj hlavně činností 
protonových pump. Jeho velikost se udává většinou kolem –120 mV. Je-li některý kationt 
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přednostně přijímán, mění elektrické napětí a může tak nespecificky blokovat příjem ostatních 
kationtů. Rychlost transportu Mg2+ může být silně potlačována ostatními kationty především 
monovalentními K+ a NH4+, i divalentními Ca2+, Mn2+. Rovněž i v kyselém prostředí je 
jeho příjem omezován H+, popřípadě H3O+ a pokud se jedná o půdní roztok i Fe3+, Al3+ /6/. 
Tato inhibice se může projevovat při příjmu Mg2+ kořenovými buňkami, ale i například 
buňkami listového mezofylu i při jeho transportu mezi jednotlivými kompartmenty buňky – 
např. chloroplast, vakuola atd. Naproti tomu na příjem hořčíku působí synergicky aniony, 
např. nitrát a fosfát. 

Transport hořčíku v rostlině je poměrně dobrý. Svědčí o tom jeho koncentrace ve 
xylémové i floémové  šťávě. Ve floému proudí přibližně 3x méně hořčíku než ve xylému. 
V porovnání s draslíkem jsou transportovaná množství ale výrazně nižší. Naproti tomu vápník 
je transportován hlavně xylémem /3/. Podle současných poznatků je hořčík řazen mezi ionty 
s dobrou translokací a reutilizací v rostlině.  

V dospělé buňce se po 5% difúsibilního hořčíku nachází v chloroplastech, cytosolu a 
buněčné stěně. A zbytek asi 85% je lokalizován ve vakuole.  Tento hořčík vytváří hlavní 
metabolickou zásobu tzv. pool a je důležitý pro kationt – aniontovou balanci a regulaci 
turgoru buňky i pH. Koncentrace hořčíku v buňce, mimo hořčíku, který je vázán 
v organických strukturách, popř. lokalizován v metabolickém poolu, je  velmi striktně 
regulována. Bylo např. zjištěno, že koncentrace Mg v cytosolu 5 mM již silně inhibuje 
fotosyntézu /11/.  

Hořčík reguluje a silně podporuje až 20% enzymatických reakcí probíhajících v buňce. 
Příkladem enzymů regulovaných Mg jsou např. fosfatasy, karboxylasy. V reakcích se hořčík 
váže preferenčně na dusík a fosfát. Hořčík díky svým silným elektrofilním vlastnostem 
přitahuje oxokomplexy, případně fosfát, čímž je dosaženo vhodného prostorového uspořádání 
především pro spojení enzymu a substrátu. Hořčík tak vytváří důležité spojovací můstky mezi 
enzymem a substrátem /1/.  Dále je hořčík aktivátorem nejdůležitějšího enzymu na Zemi 
označovaného jako Rubisco, který umožňuje asimilaci CO2 a jeho navázání na 
ribulosubisfosfát. V listech má daleko největší zastoupení ze všech proteinů. Vazba Mg na 
enzym Rubisco zvyšuje jeho afinitu k substrátu (CO2) a tak i čistý výtěžek fotosyntézy. Vše 
probíhá v metabolické dráze označované podle svého nejznámějšího objevitele - Calvinův 
cyklus. Podobnou  úlohu hraje hořčík i při navázání CO2 PEP-karboxylasou – u C4 rostlin.  

 

Obr. 2   Schéma 
Calvinova cyklu a syntézy 
glutaminu /4/ 
 

Calvinův cyklus probíhá 
ve stromatu chloroplastu. Jeho 
produktem jsou jednoduché 
tříuhlíkaté fosforylované 
cukry, které mohou být 
transportovány do cytosolu, 
kde probíhá syntéza sacharosy 
(nejčastěji transportovaný 
cukr v rostlinách). Nebo 
prostřednictvím aldolové 

kondenzace z nich vznikají hexosy, ze kterých se může syntetizovat škrob, který se hromadí 
v chloroplastu. Zde pak působí další enzym aktivovaný hořčíkem fruktosabisfosfatasa. Její 
činnost ovlivňuje rozdělení asimilátů mezi syntézou škrobu a jejich transportem do cytosolu a 
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syntézou sacharosy. Třetím velmi důležitým enzymem nacházejícím se ve stromatu 
chloroplastu je glutaminsyntasa, která navazuje anorganický dusík (NH3) na glutamát za 
vzniku glutamminu (obr. 2). K membráně chloroplastu může být volně připojena 
nitrátreduktasa a tím je umožněn rychlý přísun nitritu do chloroplastu. Činnost nitritreduktasy 
je stimulována světlem.  

 

OBR. 3    SCHÉMA 
SVĚTLEM ŘÍZENÝCH 

REAKCÍ 
FOTOSYNTÉZY /5/ 
 

Calvinovu cyklu ale 
předchází světlem řízené 
reakce fotosyntézy, které 
probíhají v thylakoidních 

membránách chloroplastu. Jejich produktem je ATP a redukční ekvivalent NADPH, čili láky 
které se pak uplatňují v Calvinově cyklu. Také syntéza ATP - fotofosforylace vyžaduje hořčík 
jako vazebný komponent mezi ADP a enzymem (obr. 3).  Při ozáření listu se spustí činnost 
fotosystémů, na které navazují elektrontransportní systémy, přičemž dochází k přečerpávání 
vodíku ze stromatu do dutiny thylakoidu (označované lumen). Tento transport je balancován 
přesunem hořčíku opačným směrem a tím jsou vytvořeny podmínky pro aktivaci Rubisco – 
vyšší pH (optimum 8,3- 8,6) a potřebná koncentrace Mg ve stromatu kolem 5 mM.  

Úloha hořčíku jako centrálního atomu porfyrinového jádra molekuly chlorofylu je 
všeobecně známa. Zde stojí za povšimnutí, že z celkového obsahu Mg v rostlině je 
v chlorofylu vázáno kolem 15-20% a v případě deficitu hořčíku se tento podíl zvyšuje nad 30. 
To znamená, že v případě deficitu Mg je nejdříve ochuzena řada jiných biologických soustav, 
než dojde na syntézu chlorofylu /7/. I enzym, který při syntéze chlorofylu zabudovává hořčík 
do porfyrinového jádra Mg-chelatasa vyžaduje ATP a tím také další hořčík . 

V membránách buněk se nacházejí ATPasy, označované také jako protonové pumpy, 
které rovněž vyžadují hořčík jako vazebný komponent mezi ATP a enzymem.  Tyto pumpy 
pak pumpují vodíkové protony ven z cytosolu a tím se vytváří potřebný gradient protonů pro 
pohon symportových (např. nitrát nebo fosfát / H+symport), popřípadě antiportových 
mechanizmů. Jejich činností se vytváří i gradient elektrochemického potenciálu umožňující 
příjem kationtů prostřednictvím kanálů. Tyto systémy jsou tedy životně důležité. Regulují 
aktivní příjem, popřípadě výdej látek, regulují pH cytosolu, pohyb produktů metabolizmu 
(cukrů, aminokyselin), umožňují jejich transport v rostlině, popřípadě umožňují i 
prodlužování buněk (tzv. kyselý růst). Konkrétním příkladem je H+/sacharosa symport, který 
se uplatňuje např. při naplňování floému. Optimální koncentrace hořčíku pro činnost ATPasy 
se pohybuje kolem 2 mM /10/. U deficitních listů je zřejmě nižší a dochází k zablokování 
jejich činnosti. Zastaví se tak transport cukrů do floému, následně odvod asimilátů ze 
zdrojových buněk. To působí jako zpětná vazba, ve zdrojových buňkách se zastaví syntéza 
sacharosy, začne se akumulovat škrob v chloroplastu, což je prvním příznakem u listů s Mg 
deficiencí a současně zde dochází ke zvýšení obsahu sušiny listu. Nakonec se spustí 
oxygenázová aktivita Rubisco a aktivuje se metabolická dráha – tzv. fotorespirace, která 
působí jako určitá pojistka a vyprodukované asimiláty jsou v ní spotřebovány, takže se 
nemohou uplatnit třeba na tvorbě výnosu. Po dodání hořčíku je naplňování floému obnoveno 
během 1 dne.  

Hořčík významně ovlivňuje celý proces proteosyntézy. Působí na spojování řetězců 
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DNA a neutralizaci kyselých proteinů v jádře.  Reguluje činnost RNA polymerázy v době 
formování RNA v jádře. Řetězec syntézy RNA se okamžitě zastaví díky nedostatku Mg a po 
dodání se opět obnovuje. Hořčík ovlivňuje i  spojování ribozómových subjednotek. V případě 
deficitní hladiny volného Mg2+, nebo v případě nadměrné hladiny K+, subjednotky disociují a 
syntéza proteinů se zastaví. V neposlední řadě hořčík ovlivňuje i enzymatické oddělení 
polypeptidických řetězců od ribosomů (obr. 4) 

Obr. 4     Schéma proteosyntézy /8/ 
 

Syntéza proteinů ale na rozdíl 
od syntézy RNA zůstává v případě 
deficitu hořčíku neovlivněna po více 
než 5 hodin, ale pak rychle klesá. 
25% proteinů v listu je lokalizováno 
v chloroplastech, což vysvětluje 
proč deficit Mg2+ hlavně ovlivňuje 
velikost, strukturu i funkci 
chloroplastu, včetně elektronového 
transportu ve PS II (fotosystém II). 
Volné Mg2+ ionty snadno prostupují 
membránou chloroplastu (Mg2+ 
kanál) a bylo zjištěno, že je nutná 
koncentrace Mg2+ v cytosolu 
minimálně 0,25 – 0,40 mM, aby se 
zabránilo řetězovému výtoku Mg2+ 
z chloroplastu a aby tam zůstala 
zachována syntéza proteinů /2/.  
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Souhrn 
Anaeróbna fermentácia rastlinnej a živočíšnej biomasy patrí k progresívnym technológiám spracovania 

poľnohospodárskych odpadov. Odpadový biokal je ekologický prijateľným organickým hnojivom. Dávkou 50 
t.ha-1 biokalu s obsahom sušiny sme do pôdy dodali 146 kg N, 41,6 kg P, 122 kg K, 126 kg Ca a 34 kg Mg na 1 
ha pred základným obrábaním  pôdy alebo počas vegetácie. Okrem hnojivého efektu sa prejavuje celý rad 
pozitívnych prínosov aplikácie biokalu ako organického hnojiva: úprava pôdnej reakcie (pH 8,6); pokles 
životaschopnosti semien burín o 87 %, tvorba štruktúrnych pôdnych agregátov ako ochrana proti erózii, pokles 
penetračného odporu pôdy, zvýšená pôdna vlhkosť v koreňovej zóne plodín, nárast kvalitatívnych parametrov pri 
niektorých plodinách a pod. 

Nadmerné hodnoty vlhkosti pôdy sme získavali od roku 2002 do roku 2004 pomocou elektromagnetického 
snímača pôdnej vlhkosti: VIRRIB, pracujúci na princípe TDT (Time domain transmissometry). Snímač meria 
objemovú pôdnu vlhkosť pomocou elektromagnetického signálu transmisnou fázovou metódou. Variant 
s aplikovaným biokalom vykazoval vyššie zásoby pôdnej vody do hĺbky 0,3 m ako varianty hnojené maštaľným 
hnojom a nehnojená kontrola. 
 
ÚVOD    

Podľa Adamca (1990) si anaeróbne spracovaná hnojovica pri aplikovaní na pôdu 
zachováva všetky humusotvorné vlastnosti hnojív a po viacročnej plošnej aplikácii možno 
v pôde zvyšuje obsah humusu, sorpčný komplex a celkové fyzikálne vlastnosti pôdy. Ďalej 
tento autor uvádza, že vo vyhnitej hnojovici je podstatne redukované množstvo patogénnych 
zárodkov (po 10 dňovej fermentácii až na 95 %). Podobne je to aj s klíčivosťou semien burín, 
ktorá sa po troch dňoch fermentácie znížila až o 90 %. 

Dobre vyhnitý kal (biokal) po výrobe bioplynu je nepachnúci, dobre odvodniteľný 
a z hygienického hľadiska neškodný. Z fyzikálneho hľadiska je to tmavá, amorfná neplastická 
heterogénna suspenzia pevný a koloidných  látok. Jeho farba je spôsobená hlavne 
nerozpusteným sulfidom železnatým. Vzhľadom k priaznivému obsahu organických 
a anorganických látok je kal po metanogenéze vhodný buď priamo ako hnojivo alebo na 
kompostovanie. Kal obsahuje všetky základné živiny a lignucelulózové humusotvorné 
komponenty. Podporuje tvorbu humusu a upravuje štruktúru pôdy (Chudoba, 1991). 

Z pohľadu vodného režimu pôd hnojenie ovplyvňuje objemovú hmotnosť pôdy 
a pórovitosť. Fulajtár (1986) zistil pozitívny vplyv hnojenia maštaľným hnojom (30-45 t.ha-1) 
v kombinácii s vápnením (4 t.ha-1 CaCO3) na základne fyzikálne vlastnosti luvizemí 
a pseudoglejov, keď došlo k pomerne výraznému zvýšeniu pórovitosti a zníženiu objemovej 
hmotnosti pôdy. Podobný účinok na fyzikálne vlastnosti kyslej hnedej pôdy mala aplikácia 
maštaľného hnoja (25 t.ha-1) a slamy (3,5 t.ha-1) vo flyšovej oblasti Slovenska.         
 
MATERIÁL A METÓDA 

Na sledovanie vplyvu vyhnitého substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na vlhkosť 
pôdy bol založený poľný poloprevádzkový pokus na parcele „Letisko“ v blízkosti 
vybudovanej bioplynovej stanice na VPP v Kolíňanoch. 

Záujmové územie VPP Kolíňany patrí do okresu Nitra. Priemerná ročná teplota je 9,6°C 
a za vegetačné obdobie je 16,5°C. V porovnaní s dlhodobým klimatickým normálom za roky 
1951 – 1980 najchladnejší mesiac je mesiac január s teplotou –1,7 °C, a najteplejší mesiac júl 
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s teplotou 19,7 °C. Dlhodobý klimatický normál za rok je 9,7 °C. Dlhodobý zrážkový normál 
za roky 1951-1980 je 561 mm.   

Výsledky analýz pôdnych vzoriek odobratých zo základnej sondy dokumentovali, že 
vytvoreným pôdnym typom je hnedozem, ktorú v rámci platného Morfogenetického 
klasifikačného systému pôd Slovenska (Šály a kol., 2000), môžeme bližšie klasifikovať ako 
subtyp Hnedozem kultizemná (HMa). Získané výsledky zrnitostného zloženia poukazujú na 
pôdu piesočnato-hlinitú v humusovom(Akp) horizonte (obsah frakcie < 0,01 mm v intervale 
20-30 %), v hlbších častiach Bt horizontu na pôdu hlinitú (obsah frakcie < 0,01 mm 
v intervale 30-45 %). Obsah humusu v povrchovej časti hodnotíme ako stredný (% Hm 
v intervale 2,00-2,99). Koeficient textúrnej diferenciácie sa pohybuje v rozpätí 1,40-1,53. 
Táto hodnota je pre hnedozeme typická (Zaujec a kol., 2002). 

Sledovanie stanovených parametrov uskutočňujeme v rámci stanoveného osevného 
postupu plodín: kukurica siata na siláž, repa cukrová, jačmeň siaty jarný, slnečnica ročná. 
  
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
 Na posúdenie vplyvu rôznych druhov a dávok hnojenia na vlhkosť pôdy bol použitý 
elektromagnetický snímač pôdnej vlhkosti VIRRIB, pracujúci na princípe TDT (Time domain 
transmissometry). Snímač meria objemovú pôdnu vlhkosť pomocou elektromagnetického 
signálu transmisnou fázovou metódou. 

Momentálne prístupná vlhkosť pôdy do hĺbky 0,3 m bola na variante hnojenom 100 
t.ha-1 biokalu (8,3 %), čo predstavuje o 1,7 % obj. viac ako na nehnojenej kontrole. Naopak 
variantom s nižšou (58 % obj.) momentálne prístupnou vlhkosťou pôdy do hĺbky 0,3 m bol 
variant 50 t.ha-1 maštaľného hnoja, čo predstavuje o 2,5 % obj. menej ako pri variante s 100 
t.ha-1 biokalu.  Variantom s nižšou (50,4 mm) momentálnou zásobou vody v pôde (MZV) do 
hĺbky 0,3 m bol variant s 50 t.ha-1 maštaľného hnoja, čo predstavuje o 2,4 mm nižšiu MZV 
ako na variante nehnojenom a o 7,5 mm nižšiu MZV hĺbky 0,3 m ako na variante hnojenom 
100 t.ha-1 biokalu (57,9 mm).    

Najnižšia (17,4 mm) momentálne prístupná zásoba vody (MPZV) v pôde do hĺbky 0,3 
m bola nameraná na variante s 50 t.ha-1 maštaľného hnoja, čo bolo o 2,4 mm menej ako pri 
nehnojenej kontrole (19,8 mm). Variantom s najvyššou MPZV v pôde do hĺbky 0,3 bol 
variant biokal 100 t.ha-1 (24,9 mm), v ktorom MPZV v pôde výrazne prekročila ostatné dva 
varianty. 
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Obr. 1: Týždenné priemerné hodnoty vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 m a zrážky v roku 2003  

 
Z hodnôt nameranej týždennej vlhkosti pôdy v roku 2003 (výrazne suchý ročník) je 

zrejmé, že tento parameter je najvyšší pri variante 100 t.ha-1 biokalu, potom nasleduje 
maštaľný hnoj a kontrola. Ešte výraznejšie sa teda prejavili pozitívne účinky aplikácie biokalu 
na parametre vlhkosti pôdy práve v tomto extrémne suchom pestovateľskom ročníku (normál 
IV.-IX. 327 mm, skutočnosť IV.-IX. 208 mm t.j. 63 % normálu). 
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Tab. 1: Týždenné priemerné hodnoty momentálne prístupnej vlhkosti pôdy (0,3 m) a zrážky 
v rokoch 2002-2004.  

Týždeň Nehnojená 
kontrola % obj. 

50 t.ha-1 MH 
% obj. 

100 t.ha-1 biokalu 
% obj. Zrážky mm 

3. týždeň - máj 8,4 7,3 6,9 24,1 
4. týždeň - máj 14,5 14,6 14,0 8,3 
1. týždeň - jún 14,3 14,5 15,4 34,5 
2. týždeň - jún 17,7 17,8 16,8 13,2 
3. týždeň - jún 14,6 15,1 13,5 11,3 
4. týždeň - jún 12,6 11,6 11,5 4,9 
1. týždeň - júl 10,8 10,8 10,8 11,9 
2. týždeň - júl 10,8 10,9 11,4 0,53 
3. týždeň - júl 9,6 9,3 10,6 20,8 
4. týždeň - júl 9,3 8,8 9,3 9,53 
1. týždeň - august 12,4 10,0 9,5 1,63 
2. týždeň – august 9,5 9,3 8,5 28,3 
3. týždeň - august 11,8 12,3 11,8 10,4 
4. týždeň – august 9,8 11,1 10,3 1,8 
1. týždeň - september 8,0 8,7 8,3 1,06 
2. týždeň – september 7,6 8,4 7,8 3,2 
3. týždeň – september 7,5 8,2 7,3 12,1 
4. týždeň september 10,1 8,1 10,3 17,0 
Priemer  11,07 10,93 10,77 - 
 

Pri pohľade na namerané hodnoty v tab. 1 je vidieť vyššie hodnoty momentálne 
prístupnej vlhkosti na variante 100 t.ha-1 biokalu v termínoch po výraznejších zrážkach (1. 
týždeň jún, 2. a 4. týždeň júl, 4. týždeň august) čím možno dokumentovať zadržiavanie vody 
v pôde po aplikácii biokalu v koreňovej zóne pestovaných plodín. 

Hons (1977) experimentálne dokázal pozitívny vplyv hnojovice na vodný režim pôdy 
pri hnojení hnojovicou a slamou, nakoľko hnojenie len suchou slamou výrazne negatívne 
zasahuje do vodného režimu pôdy. Zmenou retenčných vlastnosti pôdy vplyvom aplikácie 
tekutých organických odpadov sa zaoberali Igaz et. al (1999). Zistili, že anaeróbna hnojovica 
zväčšuje retenčnú kapacitu pôdy, a naopak surová hnojovica retenčnú kapacitu pôdy 
zmenšuje. Pri hnojení surovou hnojovicou dochádza k zhoršeniu retenčných vlastností pôdy, 
ktoré sa prejavuje znížením celkovej pórovitosti pôdy a zvýšením objemovej hmotnosti, čo 
má negatívny vplyv na vlahový režim pôdy. Biokal po anaeróbnej fermentácii sa javí ako 
veľmi výhodné organické hnojivo, lebo vplyvom jej aplikácie dochádza k zlepšeniu 
hydrofyzikálnych vlastností pôdy, čo má pozitívny vplyv na celkový vlahový režim pôdy. 

Na základe získaných hodnôt z trojročného poľného experimentu (2002-2004) možno 
formulovať tieto závery: 

1. Hnojenie vyhnitým kalom sa v roku 2003 (najsuchší zo sledovaných rokov) prejavilo 
do hĺbky pôdy 0,3 m nasledovné: 

a) variantom s najvyššou priemernou vlhkosťou pôdy bol variant so 100 t.ha-1 biokalu 
(19,3 % obj.),  

b) priemerná momentálne prístupná vlhkosť pôdy na variante hnojenom 100 t.ha-1 
biokalu bola 8,3 % obj., t.j. o 1,7 % obj. viac, ako na variante hnojenom 50 t.ha-1 
maštaľného hnoja, na ktorom bola priemerná momentálne prístupná vlhkosť pôdy 6,6 
% obj., 

c) najvyššia priemerná momentálne prístupná zásoba vody v pôde bola na variante 100 
t.ha-1 biokalu, a to 24,9 mm. Na variante nehnojená kontrola bola priemerná 
momentálne prístupná zásoba vody 19,8 mm, je to o 5,1 mm menej. Na variante 
s hnojením 50 t.ha-1 maštaľného hnoja bola najnižšia priemerná momentálne prístupná 
zásoba vody, a to 17,4 mm, čo je  o 7,5 mm menej ako na variante 100 t.ha-1 biokalu. 
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2. Procesom anaeróbnej fermentácie dochádza k premene pôvodne ťažko 
utilizovateľného a pre životné prostredie agresívneho materiálu na organické hnojivo. 
Priemerné hektárové úrody plodín hnojených anaeróbne spracovanou hnojovicou 
(biokalom) sú v závislosti od variantu vyššie o 5-20 % oproti nehnojeným variantom.      

3. Využitie anaeróbne spracovaného odpadu znižuje nároky na spotrebu priemyselných 
hnojív, vzniká tiež produkt s eliminovanou klíčivosťou semien burín a s redukovaným 
počtom patogénnych zárodkov. Sekundárnym prínosom aplikácie vyhnitej hnojovice 
je úspora pesticídov, čo priaznivo vplýva na ochranu zložiek životného prostredia. 

4. Výhoda anaeróbneho spracovania organických odpadov odpovedá celosvetovému 
trendu recyklácie živín v kolobehu organických látok. 
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The influence fertilization decayed waste on the soil-moisture regime after 
the production biogas 

 
Summary 

  
Anaerobic fermentation of plant and animal biomass belongs to the progressive technologies of 

agricultural waste processing. The decayed waste is ecologically acceptable organic fertilizer. By using the rate 
50 t.ha-1 of decayed waste before or during vegetation we supplied the soil with 146 kg N, 41,6 kg P, 122 kg K, 
126 kg Ca and 34 kg Mg. Besides fertilization there are many other positive effects of decayed waste 
application: modification of soil reaction (pH 8,6); the fall of weed seeds viability by 87 %, production 
structural soil aggregations, fall of soil interpenetration resistance, raised soil moisture in the root area, grow of 
qualitative parameters of some crops, etc.The excess expense the values are the retrieval by electromagnetic 
scanner soil moisture VIRIB since 2002 by the year 2004. VIRIB to the work at the principle TDT. The scanner 
measure soil moisture capacity by the electromagnetic signal transmission phasing method. The variant with the 
decayed waste the account advanced supplies soil waters deep 0,3 m.     
 
Poděkování 
Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/1345/04 „Výskum využitia biokalu po 
kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie 
racionálnej intenzity a kvality prírodného prostredia.   
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SOUHRN 
Somatická embryogeneze je významnou metodou množení jehličnatých i listnatých stromů v podmínkách in vitro. 
Při somatické embryogenezi dochází k vytváření rostlin ze somatických embryí a je možno během krátkého 
časového období produkovat velká množství identických rostlin. Odvození kultury lze rozdělit do několika fází: 
indukce, proliferace a multiplikace, maturace somatických embryí (SE), desikace zralých SE, konverze SE v 
rostlinky a  převedení vyvinutých rostlinek do substrátu. Pro experimenty byla vybrána kultura raných 
somatických embryí (RSE) smrku pichlavého. Zaměřili jsme se na studium vlivu kadmia na maturaci 
somatických embryí, růst a životnost kultury, množství vytvořených zralých somatických embryí a na závěr jsme 
stanovili obsah thiolových sloučenin, kterými se kultura brání proti působení těžkých kovů. Použili jsme tři různé 
koncentrace kadmia a porovnali je s variantou bez těžkého kovu. U nejnižší aplikované koncentrace (50 �M) 
byla tvorba zralých somatických embryí minimální. U vyšších koncentrací kadmia se již embrya netvořila. 
Životnost embryí byla stanovena v prvních čtyřech týdnech experimentu. Maximální toxicita kadmia byla 
pozorována u nejvyšší aplikované koncentrace. Navíc, esterázová aktivita (jako marker životnosti kultury) klesá 
do čtvrtého týdne, poté aktivita stoupá v souvislosti s tvorbou zrajících SE. Tvorba thiolových sloučenin 
prakticky kopíruje průběh esterázové aktivity. 
 
ÚVOD 

V reprodukci rostlin vedle klasických metod vystupují stále více do popředí metody 
rozmnožování rostlin in vitro pomocí rostlinných explantátů, které hrají významnou úlohu při 
realizaci šlechtitelských programů a při záchraně genofondu ohrožených druhů a populací 
lesních dřevin. Velmi významnou metodou pro rychlé množení in vitro jehličnatých i 
listnatých stromů je somatická embryogeneze. Charakteristické rysy vzniku raných 
somatických embryí (RSE) u jehličnanů vedly ke konceptu somatické polyembryogeneze /1/. 
Podrobnější model somatické embryogeneze u smrku ztepilého podávají Filonova a kol. /2/.  

Mezi takto vzniklými zárodky a zárodky zygotickými neexistuje výrazný rozdíl; právě 
pro tuto jejich podobnost můžeme kultury somatických embryí využít jako modelové kultury 
pro sledování abiotického stresu (vliv těžkých kovů) na embryogenezi rostlin /3/. V naší práci 
jsme se zaměřili na vliv kadmia na maturaci (dozrávání) somatických embryí smrku, sledovali 
jsme růst a životnost kultury, množství vytvořených zralých somatických embryí a obsah 
thiolových sloučenin (glutathion a fytochelatin), kterými se kultura brání proti působení 
těžkých kovů. Navázali jsme tak na předešlé experimenty, kdy jsme sledovali vliv kadmia na 
RSE smrku, tedy ve fázi multiplikace kultury /4/. Opět jsme použili tři různé koncentrace 
kadmia (50, 250 a 500 µM) a porovnávali jsme je s variantou bez těžkého kovu.   
 
MATERIÁLY A METODY 
Rostlinný materiál  

Byla využita kultura raných somatických embryí smrku pichlavého (Picea pungens 
Engelm.), klon PE 14. RSE byla kultivována ve sterilních plastových Petriho miskách 
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(průměr 90 mm, 30 ml LP/2 média). Shluky RSE (SRSE) byly kultivovány ve tmě při teplotě 
23±2 °C. 
Kultivační médium 

Výše uvedená kultura je dlouhodobě kultivována na kultivačním médiu LP/2 /5/, které 
je modifikováno podle práce /6/. Pro dosažení maturace SE bylo při vlastním experimentu 
použito kultivační médium GD /7/, v němž jsou vynechány auxiny a cytokininy a je přidána 
ABA o koncentraci 30 µM /7/. Při pokusu byly využity modifikace kultivačního média 
s rozdílnými koncentracemi kademnatých iontů (50, 250 a 500 µM). Aby nedocházelo ke 
vzniku sraženin kadmia se složkami kultivačního média byly připraveny Cd-EDTA 
komplexy. Postup přípravy je uveden v práci /8/. Cd-EDTA byl následně přidán k 
anorganické části kultivačního média.  
Analýza obrazu 

 Pro zjištění plochy jednotlivých SRSE v průběhu experimentu, tedy jejich růstu, byla 
nutná digitalizace obrazu každé Petriho misky. Digitalizace byla prováděna pomocí kamery 
CCD Sony a programu GRAB-IT. Pro vyhodnocení jednotlivých ploch byl využit program 
IMAGE – PRO /9, 10/.  
Stanovení životnosti pomocí fluorescenčních barviv 

 Současně s růstem SRSE byla sledována životnost embryí. Pro sledování životnosti 
buněk bylo využito barvení RSE fluorescenčními barvivy – propidium jodidem (PI) a 
fluoresceindiacetátem (FDA) podle metody /11, 12/. Připravený preparát byl pozorován 
pomocí inverzního fluorescenčního mikroskopu Olympus AX 70 při zvětšení 4 × 10 a 10 × 
10. Pro pozorování bylo využito filtru WU, excitace při vlnové délce 330 – 385 nm.  
Stanovení životnosti pomocí aktivity intracelulárních esteráz 

SRSE byly odebrány z pevného media, promyty 50 mM fosfátovým pufrem (pH 8,7). 
Vlastní esterázová aktivita byla stanovena dle postupu /13, 14/. 
Elektrochemická analýza thiolů 

Vzorky byly analyzovány na přístroji AUTOLAB Analyser ve spojení s VA-Stand 663 
(Metrohm, Švýcarsko) v klasickém tříelektrodovém uspořádání. Pracovní elektrodou byla 
visící rtuťová kapková elektroda; referenční elektrodou byla Ag/AgCl/3M KCl a pomocnou 
grafitová. Základní elektrolyt (1 mmol.dm-3 Co(NH3)6Cl3 a 1 mol.dm-3 amonný pufr; NH3(aq) 
+ NH4Cl (Sigma Aldrich, ACS), pH = 9,6) byl po každých 5 analýzách vyměněn. AdTS DPV 
parametry byly následující: čas akumulace 120 s, Eads = 0 V, teplota 0 °C, další podrobnosti 
jsou uvedeny v /17/. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Antropogenní činností vstupují těžké kovy do biogeochemických cyklů a tak působí na 
všechny jejich složky. Cílem práce bylo sledování vlivu kadmia na schopnost kultury embryí 
smrku tvořit zralá (kotyledonární) somatická embrya. Pro dosažení maturace (zrání) raných 
somatických embryí (RSE) bylo potřeba přemístit shluky raných somatických embryí (SRSE) 
na kultivační médium GD /7/, v němž jsou vynechány auxiny a cytokininy a je přidána 
kyselina abscisová (ABA) o koncentraci 30 µM. Přidáním ABA do kultivačního média se 
stimuluje dozrávání RSE a lze tak dosáhnout tvorby zralých smrkových somatických embryí. 
Stimulační efekt ABA na maturaci somatických embryí byl pozorován u četných jehličnanů 
jako Picea, Pinus, Abies, Larix /18-20/. ABA podporuje akumulaci zásobních látek v 
embryích nutných pro jejich následný růst /21/ a napomáhá přirozenému vývoji embryí.  

V našich experimentech byl sledován vliv kademnatých iontů na tvorbu zralých 
somatických embryí po dobu osmi týdnů. Použili jsme tři různé koncentrace kadmia (50, 250 
a 500 μM) a porovnali je s variantou bez těžkého kovu. U kontrolní varianty bylo po šesti 
týdnech kultivace pozorováno průměrně 20 zrajících embryí na SRSE. U varianty 50 μM 
kademnatých iontů se tvořilo průměrně 8 zrajících embryí na SRSE. V osmém týdnu kultivace 
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byl počet vytvořených SE přibližně stejný. U ostatních dvou koncentrací kadmia se zralá SE 
netvořila vůbec.  

Pomocí analýzy obrazu byly zjištěny plochy jednotlivých SRSE, které dávaly základní 
informaci o průběhu jejich růstu /9, 10/. U kontrolní varianty došlo v prvních dvou týdnech k 
nárůstu plochy SRSE, poté kultura vlivem inhibice ABA přestala narůstat. Nejnižší 
aplikovaná koncentrace kadmia kopírovala průběh růstu kontrolních SRSE, ovšem tvorba 
zrajících SE byla minimální, tudíž se plocha shluků vlivem inhibice zmenšovala. U dvou 
nejvyšších koncentrací kadmia docházelo ke zmenšování plochy SRSE již od druhého týdne a 
pokračovala až do konce pokusu. Dále byla stanovena životnost RSE smrku a) tzv. dvojitého 
barvení fluorescenčními barvivy – fluoresceindiacetátem (FDA) a propidium jodidem (PI) a 
b) sledováním funkčního metabolizmu buněk pomocí intracelulárních esteráz. Při sledování 
životnosti RSE fluorescenčními barvivy byl zjištěn očekávaný průběh, tedy že většina RSE 
vykazovala již ve čtvrtém týdnu kultivace velmi sníženou metatabolickou aktivitou, a to 
včetně varianty bez těžkého kovu. Tato skutečnost byla potvrzena i stanovením funkčního 
metabolizmu buněk pomocí intracelulárních esteráz.  

Na závěr byly stanoveny thiolové sloučeniny, jako jsou glutathion a fytochelatiny /15, 
16/, jejichž syntézou se rostliny intenzivně brání proti působení těžkých kovů /22, 23/. U 
kontrolní varianty byla nalezena zcela jasná závislost tvorby thiolových sloučenin na 
esterázové aktivitě kultury, tedy její životnosti. U variant s kadmiem tvorba thiolů s dobou 
kultivace do čtvrtého týdne klesala. V šestém týdnu došlo ke zvýšení jejich syntézy u 
koncentrací 50 a 250 µM kadmia. U nejvyšší koncentrace (500 µM) tvorba thiolů klesala až 
do konce experimentu/15/. 

 

ZÁVĚR 
Sledovali jsme vliv kadmia na maturaci RSE. Zjistili jsme, že u nejvyšších použitých 

koncentrací kadmia (250 μM a 500 μM) nedochází ke vzniku SE. Při stanovení životnosti 
kultury bylo zjištěno, že s dobou kultivace životnost klesá. Esterázová aktivita klesá do 
čtvrtého týdne, poté stoupá v souvislosti s tvorbou zrajících SE. Tvorba thiolových sloučenin 
kopíruje průběh esterázové aktivity. 
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Maturation of early somatic embryos of blue spruce (Picea pungens) treated 
by cadmium(II) ions 

Summary 
Somatic embryogenesis is important method for reproduction of conifers and broad-leaved trees in in vitro 
conditions. During somatic embryogenesis plants originate from somatic embryos. It is possible to produce lots 
of clones in this way in a short time. Derivation of early somatic embryos (ESE) culture could be divided into 
following stages: induction, proliferation and multiplication, maturation of somatic embryos (SE), desiccation of 
SE, conversion of SE into a plant and transfer of the plant to substrate. ESE clones of the blue spruce designated 
as PE 14 were used in our experiments. We aimed on investigation of the influence of Cd-EDTA chelate (50, 250 
and 500 μM) on maturation of somatic embryos, on the growth and viability of the of ESE clusters, on number of 
mature somatic embryos and on content of thiols such as glutathione and phytochelatins, which serve as 
protective peptides against heavy metals. We used three different cadmium concentrations and compared their 
effect with control variant (without Cd-EDTA). Formation of mature somatic embryos was minimal, if we 
applied 50 μM of cadmium. Moreover, if we applied higher concentration of cadmium, we did not observe any 
mature embryos. Viability was determining during first four weeks of the experiment. The highest toxicity of 
cadmium was observed at the highest concentration of this element. Esterase activity (as marker of viability) 
decreased up to fourth week of the experiment and then increased, which has been associated with formation of 
mature SE. Synthesis of thiols is the same as the way of esterase activity. 
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SOUHRN 
Ionty stříbra patří mezi jedny z nejvíce toxických prvků způsobujících akutní otravu organismů. Řada studií se 
zabývá vlivem stříbrných iontů na kvalitu vody, na stanovení jejich množství v sedimentech a následný vliv na 
vodní živočichy. O vlivu iontů stříbra na rostliny je však známo velmi málo. Z tohoto důvodu se zdá být studium 
stříbrných iontů na rostliny velmi důležité. V naší práci jsme se tak zaměřili na studium vlivu stříbra na raná 
somatická embrya (RSE) smrku pichlavého (Picea pungens). Kultura RSE smrku je vhodná jako modelová 
kultura, neboť somatická embrya jsou svou strukturou i vývojem velmi podobná embryím zygotickým. Konkrétně 
jsme studovali vliv tří různých koncentrací (250, 500 a 1000 μM) stříbra (AgNO3) na růst kultury RSE, která 
byla vystavena působení stříbrných iontů po dobu čtyř dnů. Ke zjištění růstu kultury RSE smrku jsme využili 
CCD-kameru a programy GRAB-IT a Image-Pro. Zjistili jsme, že se stoupající koncentrací iontů stříbra v médiu 
klesá průměrný přírůstek plochy raných somatických embryí. Přítomnost kovů v rostlinné buňce aktivuje 
obranné mechanismy a ty startují syntézu obranných látek bohatých na cystein (glutathion a fytochelatin), které 
jsou využity v detoxikačních procesech. Dále jsme tedy studovali vliv stříbra na obsah výše zmíněných thiolových 
sloučenin v RSE smrku. Kromě thiolových sloučenin jsme dále stanovili také množství stříbra v kultuře. 
 
ÚVOD 

Ionty stříbra v prostředí pochází především z průmyslu; největší množství se používá 
v polygrafickém průmyslu (asi 40 %), v elektrochemickém průmyslu (asi 29 %), ve výrobě 
šperků (asi 22 %), v chemickém průmyslu (asi 6 %) a ve zdravotnictví (asi 2 %). Stříbro 
obecně působí především baktericidně a desinfekčně /1-5/. Je jednoznačně prokázáno, že 
koloidní stříbro ničí houby a plísně, zabíjí parazity, pomáhá regeneraci buněk, přitom je 
prakticky minimálně toxické pro vyšší organizmy. V malých dávkách posiluje imunitní 
systém a zlepšuje odolnost organizmu proti onemocnění především bakteriálními chorobami, 
působí proti stafylokokům i streptokokům. Působí pozitivně při léčbě některých kožních 
chorob jako jsou různé ekzémy, vyrážky a opary, popř. při léčbě drobných poranění a oděrek 
/6/. Baktericidních vlastností stříbra se využívá i při jednorázové dezinfekci menších zdrojů 
pitné vody (studny). Ve vyšších dávkách a koncentracích je však působení stříbra na 
organizmus negativní. Dlouhodobý vysoký přísun stříbra vede k jeho ukládání do různých 
částí organismů. O míře toxických účinků solí stříbra se doposud vedou spory a pobíhá zde 
další výzkum. Velmi málo prozkoumaná je oblast vlivu stříbra na rostliny. Studium vlivu 
kovů na rostliny je v přirozených podmínkách dosti náročné. Jednou z možností, která tento 
výzkum usnadňuje, je využití explantátových kultur. Velmi zajímavé se zdá studium 
explantátových kultur dřevin /7, 8/, v našem případě kultury raných somatických embryí 
(RSE) smrku. Byla prokázána značná podobnost mezi vývojem a strukturou RSE a raných 
zygotických embryí /9/, proto je možné použít kulturu RSE jako odvozenou modelovou 
kulturu, u které se dají předpokládat podobné fyziologické odpovědi jako u zygotické 
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embryogeneze.  
V naší práci jsme se zaměřili na studium vlivu stříbra na kulturu RSE smrku pichlavého, 

sledovali jsme růst kultury, množství vytvořených thiolových sloučenin (glutathion a 
fytochelatin), kterými se kultura brání proti působení těžkých kovů. Důležitou součástí práce 
byla optimalizace a stanovení iontů stříbra v biologické matrici. 

   
MATERIÁLY A METODY   
 Rostlinný materiál  

Byla využita kultura raných somatických embryí smrku pichlavého (Picea pungens 
Engelm.), klon PE 14. RSE byla kultivována ve sterilních plastových Petriho miskách 
(průměr 90 mm, 30 ml LP/2 média). Shluky RSE (SRSE) byly kultivovány ve tmě při teplotě 
23±2 °C. 
Kultivační médium 

Kultura je dlouhodobě kultivována na kultivačním médiu LP/2 /10/, které bylo 
modifikováno 9 μM 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou a 4,4 μM benzylaminopurinem /11/. 
Anorganické i organické složky média byly rozpuštěny v deionizované destilované vodě, pH 
bylo upraveno na hodnotu 5,7 – 5,8 pomocí KOH/HCl (pH metr Schott CG 842). Následně 
byla anorganická část média sterilizována při teplotě 121°C a tlaku 100 kPa po dobu 30 minut 
(Tuttnauer 3870 EA); organická část byla sterilizována membránovou filtrací (Whatman 
Puradisc 25 AS 0,2 µm). Při pokusu byly využity modifikace média se stříbrem. Do 
základního média byl přidán chelát Ag-EDTA o koncentracích 50 μM, 250 μM a 500 μM. 
Komplex Ag-EDTA byl přidán k anorganické části kultivačního média a byl připraven podle 
práce /12/.  
Analýza obrazu 

Pro zjištění plochy SRSE byla nutná digitalizace obrazu každé Petriho misky. 
Digitalizace byla prováděna pomocí kamery CCD Sony (UPV-GDS 8 000) a programu 
GRAB-IT. Pro vyhodnocení jednotlivých ploch byl využit program IMAGE – PRO. Plochy 
byly zjišťovány na začátku a poté v průběhu experimentu. Údaje byly dále zpracovány v 
programu Microsoft Excel, přičemž výsledkem byl průměrný přírůstek SRSE /7, 13/.  
Elektrochemická analýza 

Vzorky byly analyzovány na přístroji AUTOLAB Analyser (EcoChemie, Nizozemí) ve 
spojení s VA-Stand 663 (Metrohm, Švýcarsko) v klasickém tříelektrodovém uspořádání. 
Pracovní elektrodou byla visící rtuťová kapková elektroda (HMDE) s plochou kapky 0,4 
mm2; referentní elektrodou byla Ag/AgCl/3M KCl a pomocnou grafitová elektroda /14, 15/. 
Základní elektrolyt (1 mmol.dm-3 Co(NH3)6Cl3 a 1 mol.dm-3 amonný pufr; NH3(aq) + NH4Cl 
(Sigma Aldrich, ACS), pH = 9,6) byl po každých 5 analýzách vyměněn. AdTS DPV 
parametry byly následující: čas akumulace 120 s, počáteční potenciál –0,6 V, konečný 
potenciál –1,6 V, modulační čas 0,057 s, časový interval 0,2 s, potenciálový krok 1,05 mV/s, 
modulační amplituda 250 mV, Eads = 0 V, teplota 4 °C /16/. 
Vysoko-účinná kapalinová chromatografie a elektrochemickou detekcí 

HPLC ED systém byl složen z chromatografické pumpy pracující v rozsahu 0.001-
9.999 ml.min-1 (Model 583 ESA Inc., Chelmsford, MA, USA), guard cely (Model 5020 ESA, 
USA), reakční smyčky (1 m) nebo chromatografické kolony a elektrochemického detektoru. 
Elektrochemický detektor je tvořen nízkoobejmovou průtokovou analytickou celou (Model 
5040, ESA, USA), ve které je umístěna pracovní elektroda ze skelného uhlíku, paladiové 
elektrody jako referentní a pomocné uhlíkové elektrody. Coulochem III modul sloužil jako 
kontrolní jednotka. Vzorek (5 μl) byl nastřikován manuálně přes dávkovací ventil. Získaná 
data byla zaznamenána pomocí CSW 32 software. Všechny experimenty byly získány při 
laboratorní teplotě.  
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
Nejdříve jsme se zaměřili na stanovení stříbrných iontů pomocí cyklické voltametrie ve 

stacionárním elektrochemickém systému. Jako pracovní elektroda byla použita uhlíková 
pastová elektroda (CPE). Vlastní elektrochemické měření probíhalo v prostředí acetátového 
pufru pH 5.0 a laboratorní teplotě (okolo 25 °C). Na získaném voltamogramu byly 
pozorovatelné dva signály při potenciálu 0,16 V a  0,19 V.  Oba pozorované signály se měnily 
v závislosti na změně koncentrace stříbrných iontů v základním elektrolytu lineárně, avšak pík 
při potenciálu 0,19 V byl pro analytické využití vhodnější. V koncentračním rozmezí 
stříbrných iontů (0 – 50 µM) byla získána lineární kalibrační křivka: y = 0,0158x – 0,0873; R2 
= 0,9953. Ze získaných experimentálních výsledků je zřejmé, že lze detekovat stříbrné ionty 
na uhlíkové elektrodě. Pro analýzu environmentálních vzorků byl navržen nový postup 
detekce stříbrných iontů v průtokovém systému (flow injection analysis; FIA). Ve FIA byl 
potenciál na pracovní elektrodě nastavován v rozsahu od –200 mV do +300 mV, s vložením 
kroku elektrochemického čištění elektrody (-1000/+1000 mV). Detekční limit stanovení 
stříbrných iontů byl kolem 100 nM. Pro ověření naší FIA-ED techniky pro detekci stříbrných 
iontů jsme studovali vliv různých kationů a anionů (10 µM). Zjistili jsme, že testované 
kationy i aniony, vyjma chloridů, ovlivňují proudovou odezvu stříbra jen nepatrně 
(maximálně do 5%). Data získaná detektorem jsou upravena pomocí časového filtru. Pro naše 
účely je nejvhodnější filtr s časem 1 s. Pozorovali jsme, že průtok mobilní fáze ovlivňuje 
odpověď elektrochemického detektoru. Nízký průtok způsobuje rozmývání analytu a pomalý 
přísun k elektrodě, a naopak rychlé průtoky narušují laminární proudění kapaliny. Dále jsme 
aplikovali naši HPLC-ED techniku pro analýzu vzorků ESE vystavených působení stříbrných 
iontů. Zjistili jsme, že se stoupající koncentrací iontů stříbra v médiu klesá průměrný přírůstek 
plochy raných somatických embryí smrku úměrně na aplikované koncentraci. Dále, množství 
thiolových sloučenin (vztažených na GSH) se u kultury RSE zvyšuje s rostoucí koncentrací 
stříbrných iontů a dobou expozice. K výraznému vzestupu množství thiolů bylo pozorováno 
od druhého dne kultivace. V prvních dnech kultivace nebyly změny obsahu thiolů patrné a 
byly zatíženy velkou variabilitou (5-15%). 
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Influence of silver ions on clusters of early somatic embryos of blue spruce 

(Picea abies /L./ Karst.) 

SUMMARY 
Silvers ions belong to one of the most toxic elements causing acute toxicity of organisms. Number of studies 
concerned with influence of silvers ions on quality of water, with determination of content of silver ions in 
sediments, and with their toxicity on aquatic animals. Moreover, the influence of silvers ions on plants is not 
clear yet. Thus, this kind of study is need. Here, we aimed on investigation of influence of silver ions on early 
somatic embryos (ESEs) of blue spruce (Picea pungens). This culture is suitable for these purposes because 
somatic embryos have a similar structure and development as zygotic embryos. Particularly, we studied the 
influence of three concentrations (250, 500 and 1000 μM) of silver (AgNO3) on growth of ESEs treated by silver 
ions for four days. We used a charge-coupled device (CCD) camera and computer programs GRAB-IT and 
Image-Pro for observation of growth of spruce ESEs culture. We found out that increase in ESEs clusters area 
decreased with increasing silver ions concentration. The presence of metals in plant cell activates protective 
mechanisms. They start synthesis of cysteine-rich compounds (e.g. glutathione and phytochelatins) used in 
detoxification processes. We studied the effect of silver on content of these thiol compounds of ESEs. Besides that 
we also optimized and used a technique for determination of silver ions in ESEs. 
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VÝVIN ENDODERMÁLNYCH BUNIEK KOREŇOV ARABIDOPSIS 
THALIANA PO VPLYVE KADMIA 

Michal Martinka, Alexander Lux 
Department of Plant Physiology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in  
Bratislava, Mlynská dolina B-2, SK- 84215 Bratislava, Slovakia; martinkambio@yahoo.com 
 

Súhrn 
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či a aké sú rozdiely vo vývine endodermálnych buniek koreňov, predovšetkým ich 
tvaru a veľkostí, vztiahnuté ku koncentrácii kadmia v médiu pri divom type Arabidopsis thaliana. Toto úzko 
súvisí s lignifikáciou a suberinizáciou, ktoré sú dvomi hlavnými procesmi zahrnutými vo vývine apoplastických 
bariér (Casparyho pásikov a suberínovej lamely) v bunkových stenách endodermy koreňa. Predchádzajúce 
výsledky ukázali, že nárast lignifikácie a suberinizácie bunkových stien endodermy ovplyvňuje príjem kadmia a 
pokles jeho translokácie rastlinou. Po in vitro kultivácii rastlín, vzorky koreňov boli zozbierané, spracované a 
skúmané. Boli určené produkčné a rastové parametre, ako aj index tolerancie. Vzorky boli skúmané svetelnou a 
fluorescenčnou mikroskopiou, anatomické štruktúry a proporcie jednotlivých pletív boli porovnané s použitím 
softvéru pre analýzu obrazu Lucia (v. 4,80, 2002). 
 Ióny kadmia ovplyvnili produkčné parametre a pri vyššej koncentrácii inhibovali rast koreňov. Po 
aplikácii rôznych koncentrácii kadmia boli zistené rozdiely v tvare, veľkosti a vzdialenosti dozrievania 
endodermálnych buniek, konkrétne vývinu Casparyho pásikov a suberínovej lamelyod apexu koreňa. Pri vyššej 
koncentrácii kadmia v kultivačnom médiu sa skrátili vzdialenosť vývinu endodermálnych apoplastických bariér, 
ako aj bunky v porovnaní s kontrolou. Táto štúdia poukazuje aj na súvis medzi vývinom endodermálnych buniek 
a vývinom meristematickej zóny koreňa. 

 
ENDODERMAL CELLS DEVELOPMENT OF ARABIDOPSIS 

THALIANA ROOTS AFTER CADMIUM TREATMENT 

Summary 
 

The aim of this paper was to investigate whether and how are differences in the development, concretely 
of the shape and size, of endodermal cells in the roots related to the cadmium concentration in medium of wild 
type Arabidopsis thaliana. This relates also to lignification and suberinization, which are two main processes 
involved in development of root apoplastic barriers (Casparian bands, suberin lamellae) in cell walls. The 
former results show that the increase of lignification and suberinization of endodermal cell walls affects 
cadmium uptake and decreases its translocation into the plant. After in vitro cultivation of the plants the root 
samples were collected, processed and investigated. The production, growth parameters, and index of tolerance 
were determined. The root samples were estimated by light and fluorescent microscopy, the anatomical 
structures and proportionality of individual tissues were compared with image analyze software Lucia (v. 4.80, 
2002). Cadmium ions affect investigated production parameters and at higher concentration inhibit growth rate 
of the roots. After different cadmium concentration treatment the differences were found in the shape, size and 
maturation distance of endodermal cells, concretely of Casparian band and suberine lamellae development from 
the root apex. At higher cadmium concentration in cultivation medium the distance of endodermal apoplastic 
barriers development from the root apex decreases, the cells are shorter compared to control. The present study 
shows that the development of endodermal cells relates to development of meristematic zone in the root apex too. 

This work was supported by grants No.1/0100/03 from Slovak Grant Agency VEGA, Comenius University 
UK/2006 and COST 859. 
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OBSAH FENOLICKÝCH LÁTEK V RÉVĚ VINNÉ VE VZTAHU 

K PŮSOBENÍ STRESOVÝCH FAKTORŮ 
 
Miloslav Šulc, Vladimír Pivec, Lachman Jaromír 
Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, katedra chemie, Kamýcká 129, 16521 Praha 6  
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Souhrn 
Obsah polyfenolických látek je ovlivňován působením stresových faktorů na rostlinu. Jedním z dobrých 

příkladů je réva vinná, která musí v českém vinařském regionu snést mnohdy vysoký abiotický i biotický stres 
(UV-záření, napadení Botrytis cinerea). Odpovědí na působení stresových faktorů je produkce fenolických látek 
(Folin-Ciocalteau test), jejichž množství bylo sledováno. Tyto látky se též tvoří v buňkách jako obrana proti 
působení endogenních i exogenních volných radikálů a proto byla sledována i celková antioxidační aktivita 
(DPPH test), která je dobrým indikátorem působení různých stresových faktorů.  

 
ÚVOD  

Současné biochemické a genetické studie potvrzují, že peroxid vodíku je signální 
molekulou v rostlinných buňkách, která přenáší odpověď na abiotický a biotický stres 
(dehydratace, vysoké teploty, zvýšená radiace). Dosud byl H2O2 považován zejména za 
toxický buněčný metabolit. Produkce H2O2 je zvýšena v důsledku odpovědi na různé druhy 
stresů. Ustálená koncentrace H2O2  v buňce je 60 μM – 7 mM. Vysoké hladiny H2O2 jsou ve 
většině případů vyrovnávány velmi efektivním antioxidačním systémem. H2O2 je v buňce 
generován: Mehlerovou reakcí v chloroplastech, při elektronovém transportu 
v mitochondriích a při fotorespiraci v peroxisomech. H2O2 se v buňce také velmi rychle tvoří 
jako odpověď na napadení patogenem /1/.  

Jeden z vnitřních buněčných antioxidačních systémů představují látky fenolického 
charakteru (flavonoidy, fenolické kyseliny), vitaminy (C a E) a enzymy (superoxiddismutáza). 

Flavonoidy, pokud jsou akumulovány na vrchní ploše listu v epidermálních buňkách, 
hrají významnou roli při přežívání rostlin – podílejí se totiž na jejich ochraně proti UV záření. 
 Jednou podskupinou flavonoidních látek jsou i anthokyany, které způsobují rozdílné 
zbarvení rostlin od červených až po modré odstíny. Nejrozšířenějšími zástupci jsou delfinidin, 
kyanidin, malvidin a petunidin. Vlastní odstín zabarvení je závislý na přítomnosti 
flavonového kopigmentu a kovových iontů a na hodnotě pH.   

Flavonoidy mají také pozitivní vlastnost, že díky své struktuře jsou schopny absorbovat 
i UV-B záření (280-315 nm) a tak ochraňovat rostliny před poškozením. Pokud jsou rostliny 
vystaveny zvýšenému UV záření, zvyšují syntézu flavonoidních látek. Fyziologicky velmi 
důležitou vlastností flavonoidních látek je také jejich akumulace jako fytoalexinů – látek 
schopných inhibovat klíčení spór rostlinných patogenů (např. Botrytis cinerea, která hojně při 
sklizni napadá vinné hrozny). Fenolické látky hrají významnou roli i při ochraně rostlin proti 
hmyzu a herbivorům.  

Z výše uvedeného stručného nástinu je patrné, že fenolické látky jsou velmi důležité 
nejenom pro rostlinu ať už jako ochrana proti H2O2 nebo volným radikálům, ale i pro člověka. 
Jelikož nejen rostlinná buňka je schopná vyrábět H2O2 a je napadána volnými radikály, 
setkáváme se s těmito skutečnostmi i u živočichů a lidského organismu. Flavonoidní látky ve 
vztahu k lidskému zdraví jsou schopny: inhibovat enzymy (např. mitochondriální respirace, 
xantinoxidázu), inhibovat oxidaci LDL cholesterolu (a tak působit jako prevence 
kardiovaskulárních onemocnění), mají protizánětlivou aktivitu, estrogenní aktivitu (zejména 
isoflavony – genistein) a v neposlední řadě i významnou antikancerogenní aktivitu /2/. 
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MATERIÁL A METODY 
Hrozny bílých a modrých odrůd pocházely z českého vinařského regionu. Byly 

odebrány ve třech termínech (1.9., 15.9. a 30.9.2004 a ve stejných dnech i v roce 2005) 
z vinic v Mostě, Mělníku, Velkých Žernosekách, Roudnici n/L. a Kutné Hoře. Stanovení bylo 
provedeno odděleně v moštu, slupkách bobulí a semenech. 

Ve studii byly použity následující odrůdy: Burgundské modré (BM), Chardonnay (CH), 
Modrý Portugal (MP), Müller-Thurgau (MT), Ryzlink rýnský (RY), Svatovavřinecké (SV), 
Sylvánské zelené (SY), Tramín červený (TR), Zweigeltrebe (ZW).  

 Stanovení celkových polyfenolických látek bylo založené na principu 
spektrofotometrické metody /3/ a modifikované pro měření vzorků vína, moštu a extraktů 
z hroznů s Folin-Ciocalteauovým činidlem a 20% roztokem uhličitanu sodného. Absorbance 
byla měřena v 10 mm skleněné kyvetě při vlnové délce 765 nm. Pro vyhodnocení byl 
sestrojen kalibrační graf a hodnoty polyfenolických látek vyjádřeny jako ekvivalenty kyseliny 
gallové [mg EKG/g suš.]. Každé měření bylo provedeno ve třech paralelních opakováních. 
Hodnoty byly přepočteny na sušinu. 

Celková antioxidační aktivita vyjadřuje schopnost látky s antioxidačními vlastnostmi 
inaktivovat (angl. scavenge) uměle vytvořený volný radikál. Celková antioxidační aktivita 
byla měřena za použití spektrofotometrické metody se stabilním volným radikálem DPPH· 
(1,1-difenyl-2-pikrylhydrazylem) v methanolu na principu metody popsané v práci Pareja et 
al. /4/, která byla vhodně modifikována pro zkoumané vzorky. Absorbance byla měřena v 
čase t0 a t5 v 10 mm plastové kyvetě při vlnové délce 515 nm. Inaktivace roztoku radikálu (v 
%) byla vypočtena dle vztahu: % inaktivace = 100-[(At5/At0)x100]. Každé měření mělo pět 
paralelních opakování. Výsledky byly vyjádřeny v μg ekvivalentů kyseliny askorbové 
(vitamin C) na gram sušiny [μg EKA/g suš.].  

Statistické hodnocení bylo provedeno programem Statistica 7.0. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Fenolické látky 

Polyfenolické látky byly v obou sledovaných ročnících zastoupeny nejméně v moštu, 
dále pak v bobulích a semenech. Polyfenolické látky vykazovaly větší obsah v modrých 
odrůdách. Ve slupkách bobulí v roce 2005 byl patrný jasný trend nárůstu obsahu, což bylo 
způsobeno u modrých odrůd zejména nárůstem obsahu anthokyanů (data zde neuvedena). U 
bílých odrůd byl zaznamenán trend opačný. Při porovnání obou let je patrné, že obsah 
polyfenolických látek byl zvýšen (až o 30%) v některých lokalitách v roce 2005 v důsledku 
horšího vlhkého počasí a nízkých teplot. To mělo za následek napadení některých hroznů 
plísní Botrytis cinerea, což vedlo ke zvýšené produkci polyfenolických látek. Tento nárůst byl 
spojen i s nárůstem obsahu trans-resveratrolu (data zde neuvedena), jakožto rostlinného 
fytoalexinu produkovaného hroznem po napadení plísní.  

Celkem můžeme shrnout, že v českém vinařském regionu má na produkci fenolických 
látek největší vliv počasí (a to zejména srážky a sluneční svit) jako významný faktor určující 
množství vyprodukovaných polyfenolických látek.  
 
Tab. 1: Hodnoty celkových polyfenolů v mg EKG/g sušiny r. 2004 
 

 Lokalita
Kutná Hora 0,907 - 5,048 3,974 - 66,210 51,603 - 115,455
Mělník 1,105 - 3,366 3,050 - 41,844 41,611 - 147,520
Most 1,119 - 4,364 5,299 - 68,468 59,635 - 120,828
Roudnice 0,776 - 3,497 2,461 - 69,533 45,548 - 135,935
Žernoseky 1,290 - 5,004 1,496 - 74,122 50,120 - 112,480

semenamošt slupky
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Antioxidační  aktivita 
Pokud se podíváme na antioxidační aktivitu (AA) bobule, můžeme říci, že mošt přispívá 

k celkové AA asi z 3,15 %, bobule ze 42,75 % a semena z 54,10 %. Zkoumané odrůdy lze 
podle celkové AA rozdělit do tří skupin, které se vzájemně nejvíce podobají (viz graf 1). 
Můžeme shrnout, že nejvyšší AA vykazují hrozny z Mostu a Kutné Hory. Tyto oblasti se sobě 
velmi podobají i přes svoji relativně vzdálenou geografickou polohu. V obou oblastech může 
celková AA bobule dosáhnout až 52 000 μg EKA/g sušiny.  
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Lokalita
Kutná Hora 41 051 - 52 636
Mělník 32 357 - 44 814
Most 39 043 - 52 144
Roudnice 30 320 - 45 106
Žernoseky 30 720 - 47 223

AA [μg EKA/g suš.]

Tab. 2: Hodnoty antioxidační aktivity                         Graf 1: Dendrogram odrůd podle 
 r. 2005.                                                                              antioxidační aktivity r. 2005 
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Graf 2: Ukázka zastoupení AA v jednotlivých částech hroznu 
 

Porovnáme-li výše popsané hodnoty AA z roku 2004 s rokem následujícím, můžeme 
konstatovat, že uvedené výsledky a trendy jsou platné i pro rok 2005. Nicméně AA v roce 
2005 dosahuje o 15 – 35 % nižší hodnoty, což mohlo být způsobeno špatným průběhem 
počasí, tudíž horším vyzráváním hroznů a změnami ve skladbě polyfenolických látek, které 
vykazují jiný (menší) příspěvek k hodnotám AA. Z našich dalších výzkumů plyne, že AA 
v průběhu výroby vína (od rmutování až po lahvování) se stále zvyšuje jak u bílých tak i 
červených vín, což je pozitivní faktor s ohledem na lidské zdraví. 
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POLYPHENOLIC CONTENT IN GRAPES OF VITIS VINIFERA 
RELATED TO STRESS FACTORS  

 
Summary 

 
Polyphenolic content is influenced by many stress factors, which affect the plants. One 

of the suitable plant models is grapevine, which in the Czech wine-growing region has often 
to resist against high biotic and abiotic stress factors (e.g. UV-radiation, Botrytis cinerea). 
These stress factors may cause an increase in polyphenolic content determined by Folin-
Ciocalteau assay. Polyphenolic content in the plant cells can also arise as a defence against 
exogenous and endogenous free radicals. Thus, total antioxidant status was assessed by 
DPPH test as a suitable indicator of many stress factors causing production of free radicals. 

 
 

Tato studie byla financována ze záměru MŠMT České republiky MSM 6046070901 
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S ELEKTROCHEMICKOU DETEKCÍ PRO STUDIUM ZMĚN OBSAHU 

THIOLOVÝCH SLOUČENIN U ROSTLIN 
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SOUHRN 
Nejaktivnější formou síry v biomolekulách je thiolová skupina, která je přítomna v mnoha biologicky aktivních 
sloučeninách. Tyto sloučeniny mají obrovské množství biologických aktivit od řízení genové exprese až po 
buněčnou signalizaci. A navíc mohou sloužit jako biomarkery stresu. V naší práci jsme pro simultánní stanovení 
thiolových sloučenin (redukovaný glutathion, oxidovaný glutathion, fytochelatin2, fytochelatin2 L-cystein, L-
cystin, DL-homocystein a N-acetyl-L-cystein) využili vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii 
s elektrochemickou detekcí. Jednotlivé parametry HPLC-ED techniky byly optimalizovány. Při optimálních 
chromatografických a detekčních parametrech (gradientová mobilní fáze: 80 mmol.l-1 kyselina trifluoroctová a 
metanol; průtok mobilní fáze 0.8 ml.min-1, kolona i detektor byly termostatovány na 25 °C) byla studována 
závislost výšky signálů thiolů na jejich koncentraci. Limity detekce se pohybovaly v desítkách femtomolů až 
jednotek pikomolů. Následně byla tato technika použita pro analýzu rostlin kukuřice vystavených působení 
kadmia (0, 50, 100, 150, 200, 400 a 500 μM CdCl2) během šestidenního experimentu a kukuřic, které byly 
vystaveny působení směsi organických polutantů (0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 a 1 nM) po dobu čtrnácti dnů. 
 
ÚVOD 

    Síra existuje stabilně v mnoha oxidačních stavech, díky čemuž je univerzální složkou 
mnoha biologických systémů /1/. Vysoce aktivní a velmi redukčně významné formy síry 
v biologických molekulách jsou thiolové sloučeniny /2/. Thioly prezentuje je široká skupina 
biologicky aktivních látek jako například aminokyselina cystein, homocystein a 
všudypřítomný tripeptid glutathion a řada dalších /3-5/. Mají obrovské množství biologických 
aktivit od řízení genové exprese až po buněčnou signalizaci. A navíc mohou sloužit jako 
biomarkery stresu. 

Nedávno bylo vyvinuto mnoho analytických technik pro stanovení biologicky aktivních 
thiolových sloučenin zahrnujících jak stacionární (např. voltametrie /2,6-8/ a 
chronopotenciometrie /6,9-13/) tak průtokové techniky jako jsou kapalinová chromatografie, 
plynová chromatografie a kapilární elektroforéza. S kapalinovou chromatografií bylo spojeno 
mnoho detekčních techniky včetně UV detekce /14/, hmotnostní spektrometrie /15,16/ a 
elektrochemické detekce /17-19/. každá ze jmenovaných technik má svá výhody a zároveň 
limitace, které se konkrétně projevují v různých analýzách. Například UV detekce trpí 
nedostatečnou selektivitou, zatímco použití hmotnostní detekce může být složité v případě 
nutnosti kvantifikovat všechny thioly v jednom chromatogramu. Oproti tomu elektrochemické 
detekce je atraktivní alternativou k výše zmíněným, zejména díky své jednoduchosti, snadné 
miniaturizaci, citlivosti a relativně nízkým nákladům na provoz /20/. 

V naší práci jsme pro simultánní stanovení thiolových sloučenin (redukovaný glutathion 
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(GSH), oxidovaný glutathion (GSSG), fytochelatin (PC2), fytochelatin (PC5) L-cystein (Cys), 
L-cystin, DL-homocystein a N-acetyl-L-cystein) využili vysokoúčinnou kapalinovou 
chromatografii s elektrochemickou detekcí. Nejprve bylo nezbytné použít systém průtokové 
injekční analýzy s elektrochemickou detekcí (FIA-ED) pro optimalizaci maximální odpovědi 
elektrochemického detektoru. Dále byla vyvinutá metodika aplikována na studium obsahu 
thiolových sloučenin v rostlinném materiálu, kterým byly kukuřice (Zea mays L.) vystavené 
působení kadmia (0, 50, 100, 150, 200, 400 a 500 μM CdCl2) během šestidenního 
experimentu a kukuřice, které byly vystaveny působení směsi organických polutantů (0, 0.1, 
0.3, 0.5, 0.7 a 1 nM) po dobu čtrnácti dnů. 
 
MATERIÁLY A METODY 
Chemikálie  

Acetonitril a methanol (HPLC-čistota) byly získány od firmy Merck (Darmstadt, 
Germany). Standardy PC2, PC5 a DesGlyPC jsme získali od firmy Clonestar Brno. Všechny 
další chemikálie byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich (USA) pokud není uvedeno jinak. 
Zásobní roztoky standardů (koncentrace 100 μg.ml-1) byly připraveny v ACS vodě (Aldrich, 
USA) a uchovány ve tmě při 4 °C. Pracovní roztoky byly ze zásobního připravovány každý 
den nové. Všechny roztoky byly před HPLC analýzou filtrovány přes teflonový filtr 0.45 μm 
(MetaChem, Torrance, CA, USA).  
Kultivace rostlin 

Pokusnou rostlinou byla kukuřice setá (Zea mays L.) F1 hybrid Gila. Sedmidenní klíční 
rostliny byly vysazeny do opěrných novodurových nádobek a umístěny do novodurových 
kultivačních van naplněných vodou. Vany byly umístěny v kultivačním boxu (Sanyo), kde 
byla udržována teplota 23,5 – 25 °C, relativní vlhkost vzduchu 71 – 78 % a délka světelné 
periody 14 hodin, při intenzitě světelného toku 200 µEm-2s-1. Po osmi dnech kultivace byla 
voda ve vanách nahrazena roztoky o různé koncentraci kadmia (0, 50, 100, 150, 200, 400 a 
500 µM) ve formě CdCl2 anebo směsí chlorovaných pesticidů (0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 a 1 nM). 
Expozice rostlin Cd trvala 6 dnů, přičemž po 24 h intervalech byly odebírány čtyři rostliny od 
každé pokusné varianty a expozice pesticidy byla prováděna po dobu 14 dní. Odebrané 
rostliny byly omyty třikrát v destilované vodě a jednou v roztoku 0,5 M EDTA, a následně 
rozděleny na listy a kořeny. 
Příprava vzorku pro stanovení thiolových sloučenin 

Listy a kořeny kukuřice (průměrně 0,2 g svěží hmotnosti) byly zmraženy kapalným 
dusíkem z důvodu destrukce buněk. Zmražené části rostlin byly rozetřeny v třecí misce a poté 
byly do misky přidány 2 ml fosfátového pufru o pH 7,0. Vzniklý roztok byl homogenizován 
třepáním na Vortex–2 Genie po dobu 30 min při 4 °C (Scientific Industries, USA). 
Homogenát byl centrifugován (15 000 ot./min) 30 min při 4 °C pomocí Universal 32 R 
centrifugy (Hettich-Zentrifugen GmbH, Německo). Supernatant byl před injekcí filtrován přes 
membránový filtr (0,45 µm, Millipore). 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí 

HPLC-ED systém byl složen ze dvou chromatografických pump Model 582 ESA (ESA 
Inc., Chelmsford, MA) (pracovní rozsah 0.001-9.999 ml/min), a chromatografické kolony 
s reverzní fází Polaris C18A (150 × 4,6 ; 3 μm velikost částic, Varian Inc., CA, USA) a osmi-
kanálového CoulArray elektrochemického detektoru (Model 5600A, ESA, USA), popřípadě 
reakční smyčky (1 m) pro průtokovou injekční analýzu (FIA). Detektor je složen z průtočné 
analytické komůrky (Model 6210, ESA, USA) obsahující referentní (hydrogen paládiová), 
pomocnou a osm porézních grafitových elektrod. V řídícím modulu je uložena 
chromatografické kolona, elektrochemický detektor, prostor je termostatovaný. Vzorek (5 μl) 
byl injektován manuálně. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
Rostliny syntetizují celou skupinu sloučenin jako ochranu před toxickým působením 

škodlivých látek. V našich experimentech jsme se zaměřili na studium vlivu těžkých kovů 
(podmiňují vznik kyslíkových radikálů) a chlorovaných pesticidů na obsah thiolů v kukuřici 
vystavené působení těchto látek. Nejprve bylo nezbytné najít a optimalizovat vhodnou 
detekční techniku. Na základě výsledků z našich předchozích experimentů jsme zvolili 
vysoko-účinnou kapalinovou chromatografii pro simultánní stanovení devíti biologicky 
aktivních thiolů. Jednotlivé parametry HPLC-ED techniky byly optimalizovány. Při 
optimálních chromatografických a detekčních parametrech (mobilní fáze: 80 mmol.l-1 
kyselina trifluoroctová (solvent A) a metanol (solvent B); gradient: 3% metanol konstantní 
pod dobu 8 minut, poté nárůst metanolu na 15% během 1 minuty, po 8 minutách konstantního 
obsahu metanolu (15%) pokles na 3% během jedné minuty; průtok mobilní fáze 0.8 ml.min-1, 
kolona i detektor byly termostatovány na 25 °C) byla studována závislost výšky signálů thiolů 
na jejich koncentraci. Získané koncentrační závislosti byly striktně lineární (R2 = 0.9978 až 
0.9993). Při těchto experimentálních podmínkách bylo možné dosáhnout velmi dobré 
senzitivity, protože limity detekce se pohybovaly v desítkách femtomolů na 5 μl nástřik, vyšší 
limity detekce byly pozorovány pouze u cystinu GSSG a PC5, kde byl limit detekce 2 
pikomoly na 5 μl nástřik. 

Obsah cysteinu u všech rostlin exponovaných kadmiem se vzrůstající koncentrací 
aplikovaného kadmia a dobou expozice vzrůstá asi o 500 – 800 % (v porovnání s kontrolou) 
ve čtvrtém a pátém dni experimentu. Šestý den experimentu byl pozorován mírný pokles 
obsahu cysteinu, což může souviset s intenzivním zapojením této látky do metabolismu 
rostliny právě v detoxikačním procesu. Obsah GSH a PC2 po celou dobu experimentu velmi 
rychle vzrůstal. Již v první den experimentu byl při nejvyšší aplikované koncentraci 
pozorovaný nárůst obsahu thiolů o více jako 200 % (v porovnání s kontrolou). Po následující 
dva dny kultivace se obsah GSH a PC2 zvyšoval přibližně o 30 – 60 % v závislosti na 
aplikované dávce kadmia kromě kontroly. Od třetího dne experimentu, byly tyto změny 
pozvolnější (10 – 30 %). Tento jev již souvisí s výraznou toxicitou kadmia, která ve třetím dni 
experimentu byla velmi dobře patrná jak na růstové křivce, tak na morfologii rostlin.  

Zatímco vliv iontů kovů na obsah thiolových látek je velmi intenzivně studován, vztah 
thiolů a organických polutantů nebyl ještě podrobněji studován. Proto jsme v této práci 
vystavili kukuřice působení chlorovaných pesticidů a sledovali růst a obsah thiolových 
sloučenin. Z prvotních výsledků je patrné, že aplikace chlorovaných pesticidů měla spíše 
stimulační efekt v porovnání s kontrolou a použitým těžkým kovem. 
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Utilizing of high performance liquid chromatography with electrochemical 

detection for studying of changes in content of thiols in plants 
 

SUMMARY 
The most active form of sulfur in biomolecules is the thiol group, present in a number of biologically active 
compounds. Thiol compounds have a huge number of biological activities from controlling of gene expression to 
cell signalling. Moreover, the thiols could serve as biomarkers of a stress. Here, we used high performance liquid 
chromatography with electrochemical detection for simultaneous determination of thiol compounds (cysteine, 
cystine, N-acetylCysteine, homocysteine, reduced and oxidized glutathione, desGlycinePhytochelatin and 
phytochelatins). The parameters of HPLC-ED have been optimized. These thiol compounds were well separated 
and detected at most suitable HPLC-ED conditions as follows – mobile phase: 80 mM trifluoroacetic acid and 
methanol with a gradient profile starting at 97:3 (TFA:methanol) kept constant for first 8 min, then decreasing to 
85:15 during one minute and kept constant for 8 min, and finally increasing linearly up to 97:3 from 17 to 18 
min. Flow rate was 0.8 ml.min-1, column and detector temperature 25 °C and electrode potential 900 mV. We 
studied dependence of thiols current responses on their concentration. The limits of detection were from tens of 
femtomoles to units of picomoles (3 S/N) of the thiols per injection (5 µl). This technique was consequently used 
analysis of maize plants treated by cadmium (0, 50, 100, 150, 200, 400 and 500 μM CdCl2) for six days and by 
organic pollutants (0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 1 nM) for fourteen days. 
 
Poděkování 

Příspěvek vznikl za podpory grantů  GAČR 525/04/P132, MŠMT M06030 a MŠMT 
6215712402. 
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DISKRIMINACE IZOTOPU UHLÍKU DESETI PLANÝMI DRUHY 
TRIBU TRITICEAE 

 
Jiří Zámečník, Vojtěch Holubec 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně,                                                     
zamecnik@vurv.cz 
 

Souhrn 
Byly studovány změny v diskriminaci izotopu uhlíku jako nástroj pro hodnocení efektivního využití vody 

rostlinou u vybraných planých druhů tribu Triticeae odebraných z přirozených lokalit. Plané druhy významně 
diskriminovaly izotop uhlíku, což svědčí o jejich dobré adaptaci. V suchých podmínkách měly plané druhy 
otevřené průduchy a/nebo vyšší aktivitu RUBISCO. Většina studovaných druhů měla vyšší intercelulární 
koncentraci CO2, vypočtené na základě diskriminace izotopu uhlíku v listech než ve stéblech a klasech.  

  

ÚVOD 
Plané příbuzné druhy rodu Triticeae, mohou reprezentovat cenný zdroj genetické 

rozmanitosti pro zlepšení tolerance k abiotickým stresům, zejména k nedostatku vody u 
pšenice (Triticum aestivum L.). Například jeden planý druh dobře adaptovaný k suchému 
prostředí Aegilops tauschii, je významný, protože přenos jeho genů do pšenice je relativně 
snadný /8/. Z toho plyne i důležitost hlubšího studia strategie přizpůsobení planých druhů 
k abiotickým stresům.  

Diskriminace 13CO2 je v záporné korelaci s účinností transpirace integrované po dobu 
růstu rostliny /3/. Diskriminace izotopu uhlíku byla navržena jako vhodný ukazatel účinnosti 
transpirace nejen pro pšenice /2,3/, ale i pro další druhy /1/. 

Cílem studia bylo zjistit změny v diskriminaci izotopu uhlíku jako nástroje pro 
integrální efektivitu využití vody mezi vybranými planými druhy tribu Triticeae 
přizpůsobených v prostředí jejich přírodních lokalit a zhodnotit vztah mezi celkovým 
obsahem izotopu uhlíku v sušině a integrální intercelulární koncentrací CO2 vypočtené na 
základě diskriminace izotopu uhlíku. 

MATERIÁL A METODY 
 Rostliny planých druhů Eremopyrum, Heteranthelium, Taeniatherum, Dasypyrum, 
Triticum a Aegilops byly sbírány na konci vegetačního období z polopouští a stepních lokalit 
Středomoří, Balkánu a Blízkého východu ze stepních lokalit. Místa sběru se vyznačovala 
suchým létem doprovázeným vysokou teplotu s vysokým ozářením. Dále je uveden použitý 
rostlinný materiál, místo sběru a charakteristika místa, případně nadmořská výška : Aegilops 
comosa SIBTH. et SM. ssp. heldreichii (BOISS.) EIG, Korfu, zasolená pastvina; Aegilops 
markgrafii (GREUTER) HAMMER var. markgrafii, Turecko, čedičový lávový příkrov,   
1460 m; Aegilops tauschii COSS., Turecko, suchá step; Dasypyrum villosum (L.) 
CANDARGY, Makedonie, suchá step 415 m; Eremopyrum orientale (L.) JAUB. et SPACH, 
Arménie, polopouštní step, 1000 m; Heteranthelium piliferum (BANKS et SOLANDER) 
HOCHST., Irán, polopoušť; Triticum boeoticum BOISS. var. symbolense (Flaksb.) A. Filat., 
[T. boe1], Bulharsko, suchá step, 680 m; Triticum boeoticum BOISS., [T. boe2], Turecko, 
suchá step, 1195 m; Taeniatherum crinitum (SCHREBER) NEVSKI, Gruzie, polopouštní 
step, 1000 m; Triticum monococcum L. var. clusianum LR.Galara Kiss, Rumunsko, stará 
krajová odrůda; Triticum urartu THUM. ex GANDIL., Turecko, přechod suché stepi do 
polopouště, 620 m.  

Ze suchých sebraných rostlin bylo odebráno dvacet praporcových listů, dvacet 10 cm 
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vzorků z horní části stébla, a dvacet klasů plně zralých rostlin, což reprezentovalo náhodný 
vzorek genotypu. Vzorky listu, stébla a klasu byly odděleně homogenizovány v kulovém 
mlýnu. Procenta izotopu uhlíku byla měřena s přesností 0.10 ‰ pomocí hmotnostním 
spektrometru (IRMS). Celkový obsah uhlíku a izotopu uhlíku v listech klasu a špice byly 
určeny elementárním analyzátorem (EuroVector 3028/HT) spojeným s hmotnostním 
spektrometrem (IRMS Isoprime). Pro kalibraci byly použity mezinárodní standardy, aby 
všechny získané hodnoty byly vnitřně srovnatelné. Obsah izotopu uhlíku (δ) byl vyjádřen 
rovnicí  
 
   δ 13C = ([(13C/12C)vzorku/(13C/12C)kontroly] - 1) 1000   (1) 
 
delta hodnoty jsou vyjádřeny jako promile (‰) pro rostlinný materiál je δ 13C vždy záporné 
číslo. 

Směrodatná chyba měření se pohybovala v průměru 0.10 ‰. Frakcionace uhlíku se také 
vyjadřuje jako diskriminace izotopu uhlíku (Δ), která se dá vypočítat podle vzorce: 
 

Δ = ( δ a - δ p)/(1 + δ p),      (2) 
   Δ = 0,0044+0,0256 pi/po       (3) 
 
kde indexy a a p odpovídají obsahu izotopu uhlíku (

13
C) ve vzduchu a v rostlině, pi je 

koncentrace CO2 uvnitř listu a po je koncentrace CO2 v okolní atmosféře /3,4/. Obsah izotopu 
uhlíku (

13
C) ve vzduchu je -8,3‰, v rostlinách s C3 metabolismem se uvádí průměrná 

koncentrace izotopu uhlíku -25‰. Každý vzorek byl analyzován nejméně dvakrát. Pro 
statistické vyhodnocení byl použit program Statistica 6.1 (StatSoft).  

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Taeniatherum crinitum vykazovalo nejvyšší diskriminaci izotopu uhlíku a Triticum 

monococcum nejnižší (Tab. I). Celkově Dasypyrum a všechny studované jedince rodu 
Triticum nejméně diskriminovaly izotop uhlíku. Ta. crinitum měly hodnoty Δ více než 20 ‰, 
což je vlastnost charakteristická pro druh s nízkou efektivitou využití vody. Triticum sp. na 
druhé straně, prokazovalo nízkou diskriminaci uhlíku což odpovídalo vysoké efektivitě 
využití vody.  

Pro většinu studovaných druhů, uhlík uložený v listech byl nízký v porovnání se 
zbytkem rostliny (obr. 1). Většina druhů měla obsah uhlíku ve stéblech a klasech v rozmezí 
48 – 50 %. Aegilops comosa a Heteranthelium piliferum byly výjimečné v tom, že měly 
hodnoty jen 37 % a 30 % obsahu uhlíku v sušině. Nízký obsah uhlíku v listech H. piliferum 
bylo kontrastní k obsahu uhlíku ve stéble a v klasech (obr. 1), také intercelulární koncentrace 
CO2 v listech byla nejvyšší ve srovnání s intercelulární koncentrací ve stéblech a v klasech. 
Koncentrace izotopu uhlíku naměřená ve stéblech a klasech je výsledkem nejen diskriminace 
izotopu uhlíku samotného orgánu, ale také výsledkem přesunu vytvořených asimilátů ve 
zdrojovém orgánu k cílovému orgánu.  

Diskriminace izotopu uhlíku se ukázala jako cenný nástroj pro oceňování příspěvku 
různých orgánů pro nalévání zrna a výnosu. Zkoumal se také poměr diskriminace izotopu 
uhlíku jednotlivých orgánů podílejících se na průměrné Δ všech orgánů. Byl nalezen 
významný lineární trend pro tyto závislosti pro všechny orgány. Pro klas byly nalezeny nižší 
hodnoty Δ, vyšší pro stéblo a list při nižších průměrných hodnotách Δ. Důležitost Δ klasů se 
zvyšovala a Δ stébel se snižovala při vyšších průměrných hodnotách Δ.  
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Tab. I: Průměrná diskriminace izotopu uhlíku listů, stébel a klasů. 
 

 Druh  zkratka Průměr Δ 13C (‰) 
 Taeniatherum crinitum TA. CRI 20,41 
 Aegilops tauschi A. tau 20,17 
 Aegilops markgrafii A. mar 20,00 
 Heteranthelium piliferum H. pil 19,99 
 Eremopyrum orientale E. ori 19,93 
 Aegilops comosa A. com 19,63 
 Triticum boeoticum T. boe2 19,53 
 Dasypyrum villosum D. vil 19,28 
 Triticum urartu T. ura 18,93 
 Triticum boeoticum T. boe1 18,45 
 Triticum monococcum T. mon 18,24 
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Obr. 1: Závislost obsahu celkového uhlíku v sušině na intercelulární koncentraci CO2 

listů stébel a klasů.  
 
Podobně Teulat et al. /7/ našel vyšší Δ v listech než v zrnu ozimého ječmene z polních 

podmínek. S výjimkou Aegilops comosa, jsme nalezli nejvyšší diskriminaci izotopu uhlíku 
v listech všech zkoumaných druhů. Dva zástupci jednoho zkoumaného druhu T. boeticum se 
pohybovaly v hodnotách diskriminace jako většina ostatních druhů bez ohledu nato, že jeden 
zástupce (T. boe1) pocházel z Bulharska a měl vyšší průměrné Δ než (T. boe2) pocházející ze 
sběrů z Turecka. Na základě silné záporné korelace mezi efektivností transpirace a 
diskriminací izotopu uhlíku u pšenice byly navrženy výběr potomstva s nízkým Δ pro vyšší 
efektivitu transpirace a tvorbu nadzemní biomasy v podmínkách s omezenou dostupností 
vody /6/. Plané druhy rodu Triticeae měly průduchy otevřené a/nebo měly vysokou aktivitu 
RUBISCO dokonce ve velmi suchých podmínkách. 
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Carbon Isotope Discrimination in Ten Wild Triticeae Species 

 
Summary 

 

The variation in plant carbon isotope discrimination was found as a tool for evaluation of water use 
efficiency among accessions of the wild Triticeae collected in their native habitats where they are well 
acclimated. The indigenous wild species growing in dry regions had higher discrimination values. The wild 
Triticeae species had stomata open and/or high activity of RUBISCO even at very dry conditions. These 
comparisons suggest better adaptation of wild Triticeae species to dry conditions. For most of the studied 
species, the intercellular concentration of CO2 counted from carbon isotope discrimination was higher in the 
leaves in comparison to the intercellular concentration of CO2 in the stalk and spikes 

 
Poděkování  
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ZMĚNY RŮSTU A OBSAHU ENERGIE U JARNÍHO JEČMENE PŘI  
VODNÍM STRESU 

 
Jaroslava Martinková, Václav Hejnák, František Hnilička 
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra botaniky a fyziologie rostlin, Kamýcká 129,  
165 21 Praha 6 – Suchdol, Česká republika, martinkova@af.czu.cz 
 

Souhrn 
U třech odrůd ječmene jarního (Valtický, Malz, Jersey) byla v částečně řízených skleníkových podmínkách 
sledována sušina v nadzemní části rostlin a obsah netto energie u jednotlivých rostlinných ogránů (kořen, stéblo, 
list a klas). Jako nejvíce odolný v podmínkách vodního stresu v obsahu sušiny v rostlinném těle se jeví odrůda 
Valtický, jejíž rozdíl v obsahu sušiny u pokusných i kontrolních rostlin byl zanedbatelný. Naopak nevyšší rozdíl 
byl zjištěn u odrůdy Malz. Nejvyšší obsah energeticky bohatých látek byl zjištěn u všech zkoumaných odrůd 
v klasu. Netto enegrie u všech sledovaných variant narůstala v pořadí: - list – stéblo – klas, jak u varinty 
pokusné, tak u varianty kontrolní. 
 
 
ÚVOD 

Ze všech abiotických faktorů, které omezují růst a produktivitu rostlinstva na naší 
planetě, stojí na prvním místě nedostatek vody /1/. Samotný deficit vody zásadně limituje 
fyziologickou aktivitu rostlin a tvorbu biomasy /2/. Zlepšování vlastností rostlin pro pěstování 
v podmínkách sucha se věnuje dlouhodobá pozornost /3/. Nejcitlivější reakce na nedostatek 
vody bývá pravidelně zjišťována u dlouživého růstu buněk postižených orgánů. 
K měřitelnému zpomalení růstu dochází již při velmi malé ztrátě vody /1/. Jednou z možných 
metod stanovení odolnosti rostlin vůči stresorům může sloužit i metoda spalné kalorimetrie, 
neboť, jak uvádí /4/, energetická hodnota rostlinného materiálu je funkcí genotypu, ale závisí 
také na podmínkách prostředí. 
 
MATERIÁL A METODA 

Jako pokusný materiál byly vybrány 3 jarní odrůdy ječmene obecného – Jersey 
(zahraniční odrůda), Malz (česká odrůda) a Valtický (historická odrůda). Každá odrůda byla 
pěstována ve 2 variantách – kontrolní a stresové (15 rostlin v nádobě). 

Rostliny výše uvedených odrůd byly pěstovány jako pískové kultury v nádobách 
s křemičitým pískem ve skleníku s částečně řízeným teplotním a světelným režimem (25 ºC 
den/ 20 ºC noc, 16 hod. světlo/ 8 hod. tma). Zalévány byly Knopovým živným roztokem (2 x 
týdně), roztokem s mikroelementy (1 x za 14 dní) a ostatní dny v týdnu destilovanou vodou. 

Stres byl u rostlin navozen na počátku sloupkování, kdy byla přerušena zálivka a 
empiricky bylo stanoveno, kdy obnovit rehydrataci. Hodnota stresu byla sledována měřením 
VSD (vodní sytostní deficit). Rostliny byly odebírány ve vybraných vývojových fázích (0. 
odběr - 5 pravých listů, 1. odběr - odnožování, 2. odběr - sloupkování, 3. odběr - metání, 4. 
odběr - kvetení a 5. odběr - plná zralost), rozděleny na jednotlivé orgány (kořen, stéblo, list a 
klas), hodnoceny na obsah energie v jednotlivých orgánech, pomocí automatického 
adiabatického splaného kalorimetru MS 10 , německé firmy Laget a dále na obsah sušiny. 
 
VÝSLEDKY  

Výsledky jsou uváděny z jednoletých pokusů. V části výsledků jsem se zaměřila pouze 
na hodnocení netto energie a nárůstu sušiny v nadzemních částech rostlin (list, stéblo, klas).  

Použité zkratky: N – nadzemní část rostlin, L – list, S – stéblo, kl. – klas 
Hmotnost sušiny byla zjišťována na 10ti průměrných rostlinách. Graf č. 1 zobrazuje, že 

největší nárůst sušiny u historické odrůdy Valtický je u kontrolní varianty mezi 2. a 3. 
odběrem (rozdíl o 4,65 g sušiny). Po rehydrataci a následném 4. odběru je patrný prudký 
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nárůst sušiny u pokusných rostlin a to z 6,64 g na 17,75 g. Průměrný obsah sušiny u 
nadzemních částí byl u kontrolní varianty 10,41 g, u pokusných rostlin byl nižší o 0,02 g. 
 

Obr.1:  Růstová křivka odrůdy Valtický (sušina v g) 
Růstová křivka - Valtický
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Obr. 2: Obsah netto energie (kJ.g-1sušiny) odrůdy Valtický v jednotlivých orgánech 
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Obr. 3: Růstová křivka odrůdy Jersey (sušina v g) 
Růstová křivka - Jersey
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Průměrný obsah netto energie u odrůdy Valtický v sušině jednotlivých rostlinných 

orgánů stoupal v následujícím pořadí:  - list (10,41 kJ.g-1) – stéblo (10,99 kJ.g-1) – klas (10,97 
kJ.g-1) u kontroly a v tomtéž pořadí i u pokusných rostlin pod vlivem stresu – list (9,38 kJ.g-1) 
– stéblo (11,40 kJ.g-1) – klas (13,57 kJ.g-1). 

Z grafu č. 2 vyplývá, že nejvyšší hodnota netto energie byla naměřena u klasu pod 
vodním stresem v plné zralosti (5. odběr) – 14,19 kJ.g-1. Naopak nejnižší hodnota byla 
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naměřena opět u rostliny pod vlivem vodního stresu a to u listů v tomtéž odběru – 8,84 kJ.g-1. 
Z grafu č. 4 je patrné, že nejvyšší hodnota spalného tepla byla naměřena u klasů odrůdy 

Jersey, kontroly, ve 4. odběru - 14,66 kJ.g-1. Energie v sušině vzrůstala u nadzemní části 
v tomto pořadí: - list (10,72 kJ.g-1) – stonek (11,52 kJ.g-1) – klas (14,14 kJ.g-1  ) u kontrolní 
varianty a u stresované varianty byl její růst identický: - list (10,72 kJ.g-1) – stonek (11,31 
kJ.g-1) – klas (13,46 kJ.g-1). Nejnižší hodnota spalného tepla byla naměřena při 5. odběru 
(plná zralost) ve stonku stresovaných rostlin (9,8 kJ.g-1).   
 

Obr. 4: Obsah netto energie (kJ.g-1sušiny) odrůdy Jersey v jednotlivých orgánech 
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Jak vyplývá z grafu č. 5, nevětší nárůst sušiny byl zaznamenám mezi 2.a 3. odběrem. 
Sušina zde přibyla o 9,97 g. U obou variant byl zaznamenán největší přírůstek sušiny ve 4. 
odběru – u kontrolních rostlin 19,27 g a u pokusných 22,76 g. Průměrný obsah sušiny u 
nadzemních částí byl u kontrolních rostlin 11,06 g, u pokusných rostlin byl o 0,35 g vyšší. 

V grafu č. 6 jsou uvedeny hodnoty netto energie u české odrůdy Malz. U této odrůdy 
rostla energie v sušině v pořadí: - list (10,87 kJ.g-1) – stonek (11,8 kJ.g-1 ) – klas (13,22 kJ.g-1 
) u kontrolní varianty a v pořadí: - list (11,30 kJ.g-1 ) – stonek (11,89 kJ.g-1) – klas (12,84 kJ.g-

1 ) u stresovaných rostlin.  
Nejvyšší hodnota spalného tepla byla naměřena ve fázi metání v klasu u kontrolních 

rostlin – 15,41 kJ.g-1 . Tato hodnota je také nejvyšší zjištěnou u všech sledovaných odrůd. 
Naopak nejnižší hodnota byla zjištěna u pokusných rostlin ve fázi kvetení v listech (10,34 
kJ.g-1). 

 
Obr. 5: Růstová křivka odrůdy Malz (sušina v g) 
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Obr. 6: Obsah netto energie (kJ.g-1sušiny) odrůdy Malz v jednotlivých orgánech 
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The changes of growth and energy content in the spring barley under the 
water stress  

 
Summary 

Three varieties of spring barey (Valtický, Malz, Jersey) were cultivated in partialy controlled conditions in the 
greenhouse. In this varieties were watched dry mass in the above-ground part of planst and the netto energy in 
separate parts of plants organs (root, halm, leaf, spike). The best variet under the water stress at dry mass 
content in plants of spring barley is probable Valtický – historical variet. The worst variet at the same index is 
Malz – czech variet. The highes contens of energy have all of the three vatieties in the spike. Netto energy at all 
of these varietise growed up in this turn: - leaf – halm - spike, in contoroled,  and in  tested variants too. 
 
Poděkování 

Tyto výsledky byly financovány ze záměru MŠMT České republiky MSM 6046070901. 
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ON THE PRIMARY PROCESSES OF PHOTOSYNTHESIS 
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Summary  

The effect of increasing concentration (0.01 and 1 mg L-1) of fluoranthene (FLT) and the duration of exposure 
(18 and 25 days) on the growth and photosynthetic processes in pea plants (Pisum sativum L., cv. Garde) were 
investigated. FLT concentration in roots and shoot of pea plants was also determined. The obtained results 
demonstrated that the higher concentration of FLT (1 mg L-1) significantly inhibited the growth of the pea plants 
after 25 days of the application, further affected the content of photosynthetic pigments (chlorophyll a, b and 
carotenoids), and the primary photochemical processes of photosynthesis. In chlorophyll fluorescence 
parameters, the significant increase of F0 values and the decrease of FV/FM and ΦII values was recorded. The 
Hill reaction of isolated chloroplasts of pea plants was significantly inhibited after 25 days by presence of FLT 
(0.01 and 1 mg L-1) in nutrient solution, while after 18 days no significant response of Hill reaction activity was 
found. The fluoranthene content in roots and shoot of pea plants increased with increasing FLT concentration in 
the environment and the substantial accumulation of FLT was observed in the roots. 

INTRODUCTION  
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of ubiquitous organic pollutants 

in the environment, which can act as potencial carcinogens, mutagens and teratogens /15/. 
Polyaromatics consist of two or more fused benzene rings with different physicochemical 
properties, especialy environmental properties /14/.  

Plants, as a dominant biotic component of terrestrial ecosystems, take up and 
accumulate substantial portion of those compounds from the environment. PAHs can, 
depending on the time and intensity of influence, invoke acute, chronic and latent injury of 
plants, above all in an interaction with other environmental factors. Long-term influence of 
toxicants can affect the structure and function of ecosystems - reduction of biomass 
production, reduction of O2 production, diversity of plant species and consequently the 
degradation of the natural environment.  

Plants growing in soil can take up polyaromatics in several ways. The rate of uptake is 
affected by a number of factors (concentrations and physicochemical properties of the 
compound, soil type, content of organic soil mass, pH, humidity, temperature, plant species 
etc.) /2/.  

PAHs and their metabolites can affect structures and functions at the cellular and 
subcellular levels /10/. The first target of these lipophilic substances at a cellular level is the 
plasma membrane, where membrane lipids could be oxidised /6/. The disturbance of plasma 
membrane and the other intra-cellular membranes and changes in enzyme activities (partly 
due to the change in structure of nucleic acids and proteins) may cause inhibition of 
photosynthetic and respiratory processes /12/. 

Numerous photosynthetic processes may be useful as biomarkers of general effects. 
Photosynthetic processes that could be considered include changes in electron transport, 
phosphorylation, fluorescence characteristics, carbon assimilation, partitioning and allocation. 
Majority of these processes are unfortunately dependent on a large variety environmental 
factors and, therefore, useless as specific indicators of physiological changes related to 
polutants. Photosystem II (PSII) is essential to the regulation of photosynthesis because it 
catalyses the oxidation of water into oxygen (oxygen-evolving complex – Hill reaction) and 
supports electron transport /8/. PSII is inactivated by a variety of stresses: high irradiance, 
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extreme temperatures, drought, salinity, nutrient deficiency, air pollutants, heavy metals and 
some organic chemicals /4/. The damage is primarily localized at the D1 protein where 
electron transfer between the primary electron donor, Tyr Z, and the secondary plastoqinone 
acceptor, QB, occurs /1/. Photosystem II electron transport and Hill reaction activity are 
sensitive indicators of damage in the photosynthetic apparatus /11/.  

Recent chloroplhyll fluorescence techniques allow evaluation of primary photochemical 
reactions of photosynthesis, efficiency of PSII an electron transport rate through electron 
carries in particular. Chlorophyll fluorescence parameters (initial chloroplhyll fluorescence – 
F0, potential yield of photochemical reactions in photosystem II – FV/FM and effective 
quantum yield of photosystem II - ΦII) might be used as indicators of stress affecting 
photochemical pathway of utilization of absorbed light energy /3/.  

The objective of the present study was to evaluate the effect of fluoranthene (FLT) on 
the growth and photosynthetic processes (Hill reaction activity, chlorophyll fluorescence 
parameters and content of photosynthetic pigments) in pea plants. Fluoranthene was selected 
from the PAHs family as one of the most frequent polycyclic aromatic hydrocarbons in the 
environment of the Czech Republic /9/. We supposed that both the increasing concentration of 
FLT and the length of exposure could lead to pronounced inhibition of primary processes of 
photosynthesis in higher plants. 

MATERIAL AND METHODS  
Pea plants (Pisum sativum L., cv. Garde) were used as plant material and cultivated for 

18 and 25 days in nutrient solution. Fluoranthene (FLT; Supelco, USA) was applied in the 
concentration of 0.01 and 1 mg L-1 into the nutrient solution. The content of photosynthetic 
pigments (chlorophyll a and b, carotenoids) was determined spectro-photochemically (UV-
VIS Spectrophotometer, Shimadzu, Japan). Chlorophyll fluorescence parameters (F0, FV/FM 

and ΦII; for the definition see /16/) were determined from a slow (Kautsky) induction kinetics 
of chlorophyll fluorescence recorded by PAM-2000 portable fluorometer (Walz, Germany). 
Hill reaction activity was measured spectrophotochemically at 630 nm as the amount of DCIP 
(2,6-dichloro-indophenol) reduced by the chloroplast suspension at an irradiance of 400 µmol 
m-2 s-1 PAR. Results were then processed with software STATISTICA 6 (StatSoft, Inc.®). 

RESULTS AND DISCUSION  
The study of the uptake of organic xenobiotic compounds is a fundamental requirement 

for the evaluation of their bioaccumulation, transformation and phytotoxicity. Sensitive and 
rapid response of plants to the presence of FLT in the environment, resulting from its physico-
chemical properties and structure, predetermines this polycyclic aromatic hydrocarbon as a 
model compound. The selected concentrations simulated the current (0.01 mg L-1) and more 
elevated (1 mg L-1) loading of the environment in our country. Pisum sativum belongs to 
protein-rich crops with low portion of lignin and low content of organic acids, tannins and 
phenolic compounds in tissues. This enabled us to homogenize them easily and to extract 
intact cell compartments, especially chloroplasts. 

Organic pollutants taken up by plant can affect a number of its biochemical and 
physiological processes, which are integrated in the overall growth rate. Measurement of the 
growth rate as dry mass increments is ,thus, a suitable measure for assessing of the effect of 
FLT on plants. Fluoranthene inhibited the growth of roots and shoot of pea plants already 
after 18 days of exposure to 0.01 mg L-1 FLT. The effect of FLT increased also with the 
length of cultivation in both concentrations. The content of FLT detected in pea biomass and 
calculated bioconcentration factor (BCF) demonstrated that both the roots and shoot of pea 
plants are able to accumulate certain amount of fluoranthene. The rate of FLT accumulation, 
expressed by BCF values, is inversely related the concentration of toxic compound in the 
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environment. Our results demonstrate that chronic exposure to low concentration of 
fluoranthene could lead to its considerable accumulation in a plant due to less saturated 
uptake rate as the BCF values show. 

Changes in photosynthetic pigment content could be related not only to the affection of 
uptake, distribution and utilization of nutrients in consequence to injure of roots /13/, but also 
to the direct influence of FLT detected in shoot. After 18 and 25 days of cultivation in the 
nutrient solution with 1 mg L-1 FLT we found a significant decrease of chlorophylls content 
(min. 22% against control after 18 days, 32% after 25 days).  The content of carotenoids was 
also significant lower (min. 15% of control after 18 days and 30% after 25 days). The 
decrease in content of photosynthetic pigments in FLT-treated plants was either caused by 
inhibition of their biosynthesis or by the FLT-induced rapid destruction of their molecules. 

Changes in the content of photosynthetic pigments, caused by fluoranthene, could have 
induced changes in primary processes of photosynthesis. In vivo measurements of chlorophyll 
fluorescence showed a significant inhibition of photosynthetic apparatus of pea plants treated 
with fluoranthene. Concentration FLT 1 mg L-1 caused significant increase of F0 and the 
decrease of FV/FM and ΦII after 18 days of cultivation. Possible mechanism responsible for 
increase of F0 in FLT-treated pea plants may be a phosphorylation of light harvesting 
complexes (LHC) and their detachment from the core of photosystem II (PSII). Our data 
suggest that PSII photochemistry in pea plants is seriously inhibited by the high concentration 
of FLT (1 mg L-1) because changes in FV/FM and ΦII relat exclusively to PSII and consequent 
linear electron transport was significantly decreased.  

It is possible, that the target of PAHs like organic compounds could be also the other 
photochemical reactions taking place in PSII. The effect of fluoranthene on activity of the 
water-oxidizing complex (oxygen evolving center, OEC) was found in our experiments. The 
results showed, that the Hill reaction activity of isolated chloroplasts of pea plants was 
affected by the presence of FLT (0.01 and 1 mg L-1) in the environment after 25 days of 
exposure. Low FLT concentration (0.01 mg L-1) induced min. 6% decrease, the higher 
concentration (1 mg L-1) even 25% drop in Hill reaction activity. In compliance with /5,7,17/, 
who studied the effect of other organic pollutants to OEC, we suppose, that FLT and 
especially products of its transformation injure the primary electron donor Tyr Z.  

The results of our experiments showed, that FLT (0.01 and 1 mg L-1) affected the 
contant of photosynthetic pigments, chlorophyll fluorescence parameters and Hill reaction 
activity. These changes in biochemical and physiological processes significantly contribute  to 
the decrease of biomass of plants treated by FLT. 
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Polycyclic aromatic hydrocarbons and their effect on the primary 
processes of photosynthesis  

 

Summary  
 

The effect of increasing concentration (0.01 and 1 mg L-1) of fluoranthene (FLT) and the duration of 
exposure (18 and 25 days) on the growth and photosynthetic processes in pea plants (Pisum sativum L., cv. 
Garde) were investigated. FLT concentration in roots and shoot of pea plants was also determined. The 
obtained results demonstrated that the higher concentration of FLT (1 mg L-1) significantly inhibited the 
growth of the pea plants after 25 days of the application, further affected the content of photosynthetic 
pigments (chlorophyll a, b and carotenoids), and the primary photochemical processes of photosynthesis. In 
chlorophyll fluorescence parameters, the significant increase of F0 values and the decrease of FV/FM and ΦII 
values was recorded. The Hill reaction of isolated chloroplasts of pea plants was significantly inhibited after 
25 days by presence of FLT (0.01 and 1 mg L-1) in nutrient solution, while after 18 days no significant 
response of Hill reaction activity was found. The fluoranthene content in roots and shoot of pea plants 
increased with increasing FLT concentration in the environment and the substantial accumulation of FLT 
was observed in the roots. 
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Summary 
In our experiment we evaluated the effect of short-time exposure (12, 24 and 48 hours) to polycyclic 

aromatic hydrocarbon – fluoranthene (FLT) on chlorophyll fluorescence parameters in two foliose lichen 
species Lasallia pustulata (L.) Mérat, Umbilicaria hirsuta (Sw. Ex Westr.) Hoffm. and in separated leaves of pea 
plants (Pisum sativum L., cv. Lantra). Fluoranthene was applied in concentrations 0.1, 1 and 5 mg.l-1. 
Chlorophyll fluorescence parameters (F0, FV/FM and ФII) were determined from a slow (Kautsky) induction 
kinetics of chlorophyll fluorescence. 

The exposure to 0.1 and 1 mg.l-1 FLT induced in both lichen species and separated pea leaves non-
significant stimulative (F0) and also inhibitive (FV/FM and ФII) changes in values of chlorophyll fluorescence 
parameters. The exposure - after 48 hours to 5 mg.l-1 caused significant increase of F0 and decrease of FV/FM 
and ФII . 

Fluoranthene applied on thalli of foliose lichen and separated leaves of pea plants affected primary 
photosynthetic processes. Particularly high concentration caused significant changes of chlorophyll 
fluorescence parameters already after short-time exposure. Chlorophyll fluorescence parameters showed 
different sensitivity to the content of FLT in Lasallia pustulata and Umbilicaria hirsuta, respectively. 
Experiments with the short time exposition (48hours) did not demonstrated, that lower plants are more sensitive 
to contamination of environment.  

 
 INTRODUCTION 

Terrestrial and aquatic ecosystems are affected by a number or noxious organic 
compounds including polychlorinated biphenyls (PCBs), dibenzo-para-dioxines (PCDDs) and 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are a diverse and ubiquitous group of 
organic contaminants consisting of two or more fused benzene rings /1/. Many polycyclic 
aromatic hydrocarbons and their derivatives, are highly toxic, mutagenic and/or carcinogenic 
to microorganisms as well as to higher living systems including humans /2/. Carcinogenic 
properties are associated with increasing size of molecule and their metabolic transformation 
to reactive dihydrodiol epoxides /3/. 

These lipophilic pollutants are widely distributed in the environment. The greatest 
amount of these lipophilic substances is formed during the incomplete combustion and 
biochemical degradation of organic matter /4/, from both natural and anthropogenic sources 
where the anthropogenic sources participate by far the greatest amount. The PAHs are 
naturaly formed by vulcanic eruption, by forest and plains fires. They are present in the 
atmosphere due to emissions from gasoline- and diesel-powered vehicles, municipal and 
commercial incinerators, residential heating systems that combust fuels such as coal, wood, 
gas and oil, various industrial processes and volatilization from polluted grounds /3/. 
Application of sewage sludges and composts in which PAHs are enriched also leads to 
contamination of soils. It is necessary to study the effect of PAHs on lower and higher plants 
which are a dominant component of terrestrial ecosystems. Plants have the ability of taking up 
these compounds from the environment in several ways: foliar uptake of volatile compounds, 
absorption in cuticular waxes, adsorption on the root surface and uptake by root system /5/. 
Probably the most important source of PAHs for plants is the atmospheric deposition. 

Many recent studies have used vegetation which bioaccumulates air pollutants for 
monitoring studies. For this purpose, plant needles/leaves, mosses and/or lichens have been 
often used as bioindicators or as bioaccumulators of environmental pollution. In the case of 
lichens, free diffusibility of their thalli enables quick penetration of toxic compounds into 
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them and, therefore, their response to environmental pollution could be more sensitive than in 
higher plants. Both species examined in our study belong to the family Umbilicariaceae for 
which flattened foliose thallus attached centrally by the umbilicus is characteristic. 
Mycobionts are classified as Ascomycetes fungi, photobionts are green algae from the 
Trebouxia genus. Pea plant is old culture plant with many nutritive values. This legume is 
common part of our bill of fare. 

Fluoranthene (FLT) was selected, from group of PAHs, as one of the most frequent 
polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment /6/. PAHs and their metabolites can 
affect structures and functions at the cellular and subcellular levels /7/. PAHs can affect all 
stages of plant growth and development through changes of main physiological processes 
(photosynthesis, respiration, transpiration) and biochemical characteristics (e.g. chloroplast 
and enzyme activities, the content of assimilation pigments and proteins). Consequently, the 
biomass production decreases. Inhibition of photosynthesis is often a key mechanism of the 
toxicity of pollutants in plants and a modification of photosynthetic activity is often used as a 
„bioindicator“ of contamination effects /8/. 

Recent chlorophyll fluorescence techniques allow to evaluate primary photochemical 
reactions of photosynthesis, efficiency of PSII an electron transport rate through electron 
carries in particular. Chlorophyll fluorescence parameters (basal chlorophyll fluorescence – 
F0, ratio of variable and maximal fluorescence – FV/FM, so called potential quantum yield of 
photochemical reactions in photosystem II, and effective quantum yield of photosystem II - 
ΦII) might be used as indicators of stress affecting photochemical pathway of utilization of 
absorbed light energy /9/. 

The aim of our experiments was to evaluate the short-time effect of polycyclic aromatic 
hydrocarbon – fluoranthene (FLT) on chlorophyll fluorescence parameters in two foliose 
lichen species Lasallia pustulata (L.) Mérat, Umbilicaria hirsuta (Sw. Ex Westr.) Hoffm. and 
separated leaves of pea plants (Pisum sativum L., cv. Lantra). We were particularly interested, 
if the lower plants can be used as more sensitive indicators of contamination of environment 
than the higher plants. 

 
MATERIAL AND METHODS 

We used as a plant material thalli of foliose lichen species, Lasallia pustulata (L.) 
Mérat., Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. and pea plants (Pisum sativum L.). Thalli 
of lichens were collected in Ketkovice area, about 40 km west from Brno, Czech Republic. 
Pea plants (Pisum sativum L., cv. Lantra) were cultivated for 18 days in nutrient solution. The 
third and fourth leaves were separated from 18-days old plants. Thallis of lichen and separated 
leaves were placed to the exposition chamber with fluoranthene. The control thalli and leaves 
were always exposed to demineralized water. The chambers were put under controlled 
conditions (mean air temperature 22°C, relative air humidity 80%) and photosynthetic active 
radiation (80 μmol.m-2.s-1), with light/period 16/8.  Fluoranthene (FLT) (Supelco, USA) was 
applied in the concentration of 0.1, 1 and 5 mg.l-1 on the lichen thalli or the surface of separate 
pea leaves. Selected concentrations simulated lower and higher pollution load in the 
environment. 

Chlorophyll fluorescence parameters (F0, FV/FM and ΦII) were determined from a slow 
(Kautsky) induction kinetics of chlorophyll fluorescence, recorded by PAM-2000 portable 
fluorometer (Walz, Germany) after 12, 24 and 48 hours of exposure. The response of primary 
photosynthetic processes of pea plants and lichens to the presence of fluoranthene was 
evaluated at the level of lichen thalli and pea leaves. Results were then processed with 
software STATISTICA 6 (StatSoft, Inc.®).  
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RESULTS AND DISCUSION 
The influence of short time exposure (12, 24 and 48 hours) to fluoranthene and its 

increasing concentration (0.1, 1 and 5 mg.l-1) in lichen species thalli and pea plants was 
described. In this experiment we simulated the foliar uptake of fluoranthene. The foliar uptake 
is for the lower and higher plants an important way of taking up volatile polycyclic aromatic 
hydrocarbons from atmosphere.  Our results demonstrate changes in parameters of primary 
processes of photosynthesis under influence of polycyclic aromatic hydrocarbon fluoranthene. 
The short-time exposure (12, 24 and 48 hours) of both lichen species and pea leaves to 
concentration of FLT (0.1, 1 and 5 mg.l-1) affected the primary processes of photosynthesis. 
The results showed changes in the chlorophyll fluorescence parameters: the stimulation F0 
and the inhibition FV/FM and ΦII.  

Basic fluorescence (F0) increases, when the plants are exposed to some stress 
conditions. Our results indicate, that fluoranthene affected light-harvesting complex of PSII 
and the consequent energy flow from it to reaction centre of PSII. Ratio of variable to 
maximum fluorescence (FV/FM) is the most used chlorophyll fluorescence parameter for 
indication of stress. This ratio decreases with rising intensity of stress. Quantum yield of 
electron transport of PSII (ФII) is next useful parameter for characterization of stress impact 
on plant organism. Quantum yield decreases under many different types of stress in case of 
higher plants. 

The short-time exposure of both lichen species to 0.1 and 1 mg.l-1 FLT induced 
stimulative and also inhibitive changes in chlorophyll fluorescence parameters. After 48 hours 
of exposure to the highest applied concentration (5 mg.l-1) of FLT caused significantly 
decreases of FV/FM and ФII. Chlorophyll fluorescence parameters showed different sensitivity 
to the content of FLT in Lasallia pustulata and Umbilicaria hirsuta, respectively. Lasallia 
pustulata was more sensitive. 

The short-time exposure of separated leaves to 0.1 and 1 mg.l-1 FLT induced stimulative 
and also inhibitive changes in values of chlorophyll fluorescence parameters. The short-time 
(48 hours) exposure of separated leaves to 0.1 mg.l-1 FLT and caused significant decrease of 
FV/FM. Short-time exposure, already after 24 hours, to the highest applied concentration (5 
mg.l-1) of FLT showed significant increase of F0 and decrease of FV/FM and ФII. 

We can see in the literature, that the primary site of action of FLT was found to be the 
electron transport at or near PSI. This was followed by inhibition of PSII, probably due to 
excitation pressure on PSII once the downstream electron transport through PSI was blocked. 
Accordingly, higher chemical concentrations were required to inhibit PSII than PSI. PSII is 
more sensitive to stress than PSI and defence mechanisms have evolved in plants that can 
ameliorate some forms of PSII damage. Net photosynthesis (carbon fixation) was also 
inhibited, implying that the inhibition of electron transport in PSI by FLT can lead to 
diminished primary productivity /10/. 

When exposed to higher concentration of FLT changes in values of chlorophyll 
fluorescence parameters were recorded already after short-time exposure. The significant 
changes of parameters were early recorded in separated leaves of pea plants. The response of 
primary processes of photosynthesis of both lichens and pea plants to the presence of 
fluoranthene (5 mg.l-1) in the environment was comparable after 48 hours of exposure. Our 
results do not support hypothesis, that lower plants are more sensitive indicators of 
contamination of environment than the higher plants. 
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Use of chlorophyll fluorescence for indication of stress in lower and higher 

plants 
 

Summary 
In our experiment we evaluated the effect of short-time exposure (12, 24 and 48 hours) to polycyclic 

aromatic hydrocarbon – fluoranthene (FLT) on chlorophyll fluorescence parameters in two foliose lichen 
species Lasallia pustulata (L.) Mérat, Umbilicaria hirsuta (Sw. Ex Westr.) Hoffm. and in separated leaves of pea 
plants (Pisum sativum L., cv. Lantra). Fluoranthene was applied in concentrations 0.1, 1 and 5 mg.l-1. 
Chlorophyll fluorescence parameters (F0, FV/FM and ФII) were determined from a slow (Kautsky) induction 
kinetics of chlorophyll fluorescence. 

The exposure to 0.1 and 1 mg.l-1 FLT induced in both lichen species and separated pea leaves non-
significant stimulative (F0) and also inhibitive (FV/FM and ФII) changes in values of chlorophyll fluorescence 
parameters. The exposure - after 48 hours to 5 mg.l-1 caused significant increase of F0 and decrease of FV/FM 
and ФII . 

Fluoranthene applied on thalli of foliose lichen and separated leaves of pea plants affected primary 
photosynthetic processes. Particularly high concentration caused significant changes of chlorophyll 
fluorescence parameters already after short-time exposure. Chlorophyll fluorescence parameters showed 
different sensitivity to the content of FLT in Lasallia pustulata and Umbilicaria hirsuta, respectively. 
Experiments with the short time exposition (48hours) did not demonstrated, that lower plants are more sensitive 
to contamination of environment.  
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Souhrn 
V letech 2004 - 2005 byl založen pokus na víceúčelovém pozemku ZF v Lednici, MZLU v Brně. Jako 

modelová rostlina byla vybrána Olše lepkavá (Alnus glutinosa L.). V celém experimentu byla použita čtyři 
substrátová prostředí a dvě světelně odlišná stanoviště. Pokusné rostliny byly pěstovány ve dvoulitrových 
kontejnerech. Pro srovnání bylo zvoleno klasické pěstování ve volné půdě, kde byly rostliny vystaveny všem 
přirozeným vlivům venkovního prostředí. V experimentu byl sledován vliv různých pěstebních substrátů a 
světelně odlišného stanoviště na vývoj rostlin. Statistické analýzy poskytly vysoce průkazný rozdíl mezi 
variantami a stanovišti. Nejlepší výsledky byly získány u pokusné varianty č.II (RKS II - rašelino-kůrový substrát 
s přídavkem hydroabsorbentu). Je možné předpokládat, že v této variantě došlo k výrazné eliminaci působení 
stresových faktorů.  

ÚVOD  
Kvalita rostlinného materiálu bývá dnes vedle ceny výpěstku dalším rozhodujícím 

kritériem pro mnohé odběratele. V poslední době je jedním z hlavních faktorů, ovlivňujících 
kvalitu školkařské produkce, kromě vhodného zvolení pěstební technologie, nevyrovnaný 
vývoj počasí během celého pěstebního cyklu rostlin. Střídavé nepravidelné výkyvy počasí 
mají za následek ovlivnění kvality rostlin ať již přímo - viditelné (poškození způsobená 
extrémními teplotami mrazem, horkem), či nepřímo - skrytě, jako poškození, která ovlivňují a 
narušují životní funkce rostlin (fotosyntézu, transpiraci, příjem živin atd.).  

Rostlinný organismus je neustále vystavován různým stresovým situacím. Pokud 
proměnlivost negativních faktorů vnějšího prostředí překročí určitou mez (tolerance rostliny), 
pak lze hovořit o stresu. Negativní vnější vlivy – stresory působí na celou rostlinu (Bláha a 
kol 2003). Všechny nepříznivé vlivy vnějšího prostředí, které závažně ohrožují rostliny, 
označujeme jako stresové faktory. Nedá se přesně nikdy stanovit, že by se jednalo o snadno 
definovatelný stav, ale spíše o komplex mnoha různých reakcí (Procházka a kol.1998). 
Většina autorů rozděluje abiotické faktory na fyzikální (mechanické účinky větru, nadměrné 
UV záření a extrémní teploty zejména horko, chlad, mráz) a chemické (nedostatek vody, 
kyslíku, živin v půdě, nadbytek iontů, solí a vodíku, toxické kovy, organické látky v půdě a 
toxické plyny ve vzduchu), (Procházka,1998, Bláha a kol.2003, McKersie, a Leshem, 1994). 
Sinha, (2005) rozděluje abiotické faktory na atmosferické (způsobující světelný, teplotní stres 
z látek v ovzduší) a edafické, (vodní a salinitní stres).  

Poškození školkařských výpěstků je nutné se vyhnout již v prvních fázích. Bylo by 
vhodné vytvořit účinný monitorovací systém, který by zabezpečil školkařům a 
velkopěstitelům přístup k přesným podkladovým datům, umožnil jim pojmenování akutně 
hrozících stresových faktorů a možnost účinně a preventivně proti nim zasáhnout již v první 
fázi hrozícího stresu rostlin (Salaš, 2003). Klimatické faktory, jsou dobře měřitelé, dříve 
snadno předvídatelné a z dlouhodobého klimatického vývoje periodicky se opakující, avšak 
jejich vliv na kvalitu rostlin stále zůstává nedostatečně zkoumán.  

MATERIÁL A METODA 
Pokus byl prováděn na experimentálních plochách ZF MZLU Brno, Ústavu šlechtění a 

množení zahradnických rostlin v Lednici v letech 2004 – 2005.  
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Rostlinný materiál určený pro pokus byl vybrán ze skupiny opadavých listnatých 
rostlin. Jako modelová rostlina byla zvolena Olše lepkavá (Alnus glutinosa L.). Pokusné 
rostliny byly vysazeny do speciálních školkařských kontejnerů typu BC (objem kontejneru = 
2 l) a rozestavěny na venkovním stanovišti (kontejnerovna). Pro možnost srovnání byla 
zvolena dvě světelně odlišná stanoviště (A – přirozeně osluněné stanoviště a stanoviště B 
zastíněné rašplovým úpletem s 50 % propustností světla). Kontrolní rostliny byly vysazeny do 
volné půdy, kde byly vystaveny přirozeným klimatickým vlivům.  

K experimentu byl použit klasický školkařský substrát RKS II (rašelino-kůrový substrát 
se zvýšeným obsahem živin a jílovitých částí). Do vybraných variant byl aplikován 
hydroabsorbent TerraCottem (v dávce 6 g/l).  

Varianta č.I - Substrát RKS II  
Varianta č.II - Substrát RKS II + hydroabsorbent  
Varianta č.III - Písek + hydroabsorbent 
Varianta č.IV - Kůra + hydroabsorbent  
K měření růstových charakteristik byl použit: 
Přenosný měřič listové plochy AM – 200 
Elektronické digitální měřítko 
K měření základních meteorologických prvků sloužila meteorologická stanice Lednice 

–Mendeleum, automatický mikroklimatický monitorovací systém (přímo na pokusné ploše) a 
externí elektronická čidla HOBO a VIRRIB k zaznamenávání relativní vzdušné, půdní 
vlhkosti a teploty substrátu. 

Vlastní pozorování se skládalo z pravidelných kontrol pokusných dřevin, kontrol 
zdravotního stavu, vnějších projevů, příznaků nedostatku živin a hodnocení růstových 
parametrů (výška rostlin, počet bočních výhonů, průměr kořenového krčku dle typu a 
habitu rostlin). Při hodnocení základních morfologických parametrů byla použita 
norma  ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin a vycházelo se z jejího 
postupu hodnocení. 

Z morfologických znaků byla hodnocena: 
 - výška nadzemní části, - tloušťka kořenového krčku, - počet a délka všech výhonů,  
 - celkový počet listů, - celková plocha listů, - celková sušina nadzemní i podzemní 

části. 
Z každé varianty byl vybrán průměrný reprezentativní rostlinný vzorek a ten byl 

podroben celkové analýze. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Výsledky pokusu byly zpracovány u klasicky uspořádaného experimentu pomocí 

základních statistických metod analýzy rozptylu a vyhodnoceny pomocí počítačového 
programu UNISTAT verze 5.1. V pokusu byl sledován vliv jednotlivých faktorů a interakce 
mezi jednotlivými faktory, byly zjištěny vysoce průkazné rozdíly pro varianty a stanoviště.  

Nejlepších výsledků z uvedených variant dosahovala varianta č.II (RKS II + 
hydroabsorbent). Tato varianta se velikostně odlišovala od všech již od počátku vegetačního 
cyklu, přestože všechny rostliny byly stejné. Pokus byl zaměřen na studium faktorů 
ovlivňujících kvalitu rostlin, a přesto varianta č.II dosahovala průměrně větších hodnot než 
kontrola. Kontrola byla pěstována ve volné půdě, ale velikostně nedosahovala k jednotlivým 
variantám, (neměla větší kořenový systém, jak se původně očekávalo, ani celkovou výškou 
nedostačovala variantě č.II). Tloušťka kořenového krčku byla nejvyšší u osluněné varianty 
(16,08 mm), u volné plochy a zastíněného stanoviště pouze okolo 10 mm.  

Dalším zajímavým zjištěním byl fakt, že Alnus glutinosa L., přestože je řazena do 
stínomilných rostlinných společenstev s nároky na vlhká až zamokřená stanoviště (Koblížek, 
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2000), poskytovala na zastíněném stanovišti a ve volné půdě horší výsledky, zatímco ve 
školkařských kontejnerech na přímo osluněném stanovišti rostla lépe než kontrola ve volné 
půdě. Byl zjištěn statisticky vysoce průkazný rozdíl mezi variantou č.III a variantou č.II. 
Varianta č.III byla vyhodnocena jako nejhorší. 

Při hodnocení celkové výšky rostlin varianta č.I dosahovala 0,84 m a převyšovala 
kontrolu téměř trojnásobně, kontrolní rostliny měly pouze 0,34 m. 

Při hodnocení tloušťky kořenového krčku byl zjištěn statisticky významný rozdíl v 
hodnotách průměru. Nejvyšší hodnotu kořenového krčku dosahovala varianta č.II 19,55 mm. 
Kontrolní rostliny vykázaly hodnoty kořenového krčku 10,81 mm.  

Při hodnocení počtu výhonů byl prokázán velmi významný statistický rozdíl mezi 
jednotlivými variantami. Největšího počtu výhonů bylo zjištěno u varianty č.II (průměrně 21 
výhonů na rostlinu), zatímco u kontrolní varianty pouze 12 výhonů. Podle očekávání byl 
nejmenší počet výhonů zjištěn u zastíněných variant a u varianty č.III. Můžeme proto 
konstatovat velmi významný statistický vliv použitého substrátu u varianty č.II na snížení 
negativního působení abiotických činitelů při pěstování sledovaných rostlin v kontejnerech. 

Při hodnocení počtu listů dosáhla varianta č.II průměrného počtu 151 listů na rostlinu, 
kontrola měla pouze 36 listů na rostlinu. Nejnižších hodnot opět dosahovaly rostliny na 
zastíněném stanovišti u varianty č.III (22 listů) a varianty č.IV (27 listů). 

Při hodnocení celkové sušiny nadzemní a podzemní části i celkové listové plochy se 
situace zákonitě opakovala. U varianty č.II tvořila sušina 119,31g a u kontroly pouze 29,81g. 
Nejhorších výsledků opět dosahovalo zastíněné stanoviště a varianty č.III (15,02 g). 

Při hodnocení celkové plochy listů dosahovala nejlepších výsledků varianta č.I, která 
měla hodnoty 3436,48 mm2, oproti kontrole byly tyto hodnoty dvojnásobné. Kontrola 
dosahovala pouze 1646,17 mm2. 
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Obr. 1 Celkový graf - Výška rostlin       Obr.2 Celkový graf – Celková sušina 
 

Z výsledků, které experiment přinesl, vyplývá, že při použití různých substrátových 
variant a světelného stanoviště se sledované rostliny v uvedených parametrech výrazně 
odlišovaly. Byly prokázány statisticky významné rozdíly. Varianta č.II byla vyhodnocena 
jako nejlepší ze všech variant.  

Výrazně se také projevil vliv použitého substrátu s přídavkem s hydroabsorbentu na 
výšku rostliny, mohutnost kořenové soustavy, počet listů, celkovou sušinu a velikost plochy 
listů. Můžeme proto konstatovat velmi významný statistický vliv použitého substrátu u 
varianty č.II na snížení působení negativních abiotických činitelů při produkci dřevin v 
kontejnerech.  
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Výsledky, které experiment přinesl, by bylo vhodné ještě dále ověřovat, v experimentu 
dále pokračovat a jednoznačně stanovit do jaké míry na vývoj rostlin působí vlivy negativních 
faktorů daného roku a vlivy druhové specifičnosti. 
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The effect of cultural conditions of nursery production 

 
Summary 

Recently the quality of plant material is important for nursery functioning and supplier-customer 
dependance. This work is oriented on the study of factors influencing the quality of nursery production. Frequent 
change and fluctuation of abiotic factors cause damage of nursery production, and these factors are marked as 
stress factors. These damages can be visible, influencing morphological characteristics, such as shape, size and 
number; or invisible, influencing physiological characteristics, such as photosyntetic activity, transpiration, 
water management etc., respectively. The experiment consisted of two different light level locations using 
container grown alder seedlings (Alnus glutinosa L.). At each location for four different substrates were used. 
The control plants were grown in open land. One-year investigation of morphological and physiological 
characteristics and their changes during vegetation cycle, allowed judgement of behaviour of plants in different 
locations and conditions. Statistical analysis gave high confirmatory distinctions between treatments and 
locations. The best of all treatments was tretment number two (peat-bark substrat with addition 
hydroabsorbent). This treatment had the best effect reduction adverse effects. However, to estimate the effects of 
climatic factors, multiyear experiment would be necessary. 
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Souhrn 

Vliv sucha na hladinu cytokininů (CK) a kyseliny abscisové (ABA) byl sledován u tabáku Nicotiana 
tabacum  kultivar Wisconsin 38 (WT) a u 2 transgenních linií exprimujících gen pro zeatin O-
glukosyltransferázu (ZOG1) z Phaseolus lunatus pod konstitutivním  (35S) nebo senescencí indukovatelným  
promotorem (SAG12). Exprese ZOG1 zvyšuje celkový obsah CK, převážně ve formě zásobních CK O-glukosidů.  

Sucho (6 dní) vedlo, zejména v listech, k nárůstu neaktivních forem CK (N- a O-glukosidů). Výrazné bylo 
zvýšení derivátů cis-zeatinu. Po omezení transpirace docházelo k akumulaci CK v kořenech. Po rehydrataci 
obsah CK v kořenech rychle poklesl. Regulace hladin CK během stresu se významně účastnila cytokinin 
oxidáza/dehydrogenáza (CKX). Hladina ABA korelovala se silou stresu. Konstitutivně zvýšená hladina CK 
oddálila odezvu rostlin na mírný stres. Při dlouhodobém stresu bylo poškození těchto rostlin vyšší než u WT. 
Tvorba zásobních forem CK v závislosti na síle stresu a místě jeho působení měla positivní vliv při následné 
regeneraci rostlin. 

 
 ÚVOD 

Cytokininy (CK) jsou rostlinné hormony, které ovlivňují řadu procesů důležitých při 
odezvě rostlin na stres a zejména při následném zotavování (vodivost průduchů, stimulace 
fotosyntézy, zpomalení stárnutí, stimulace buněčného dělení a růstu). Bylo zjištěno, že 
aplikace exogenních CK může zvýšit toleranci rostlin vůči mírnému stresu a urychlit následné 
zotavení /1/. Alternativním přístupem je ovlivnění endogenních hladin CK, např. zvýšením 
exprese genů kódujících  enzymy biosyntézy CK (isopentenyltransferázy – IPT). Vzhledem k 
tomu, že silná exprese genu  IPT mění významně  morfologii rostlin, využili jsme genu pro 
zeatin  O-glukosyltransferázu (ZOG1), který převádí fyziologicky aktivní CK do zásobní 
formy (O-glukosidy) a ve svém důsledku zvyšuje celkovou hladinu CK. Cílem bylo porovnat 
chování rostlin, které mají zvýšenou hladinu CK (před nástupem stresu) s rostlinami, u nichž 
zvyšování hladiny CK koreluje s nástupem a dobou působení stresu.  

 
MATERIÁL A  METODY 

Rostliny tabáku byly pěstovány v kultivačních komorách (světelný režim 16/8 h, 130 
μmol/m2 s, 25 °C/ 23 °C, vlhkost 80 %). Po 6 týdnech byla polovina rostlin přenesena do 
komory s vlhkostí 35 % (ostatní kultivační podmínky zůstaly nezměněny) a nebyla již 
zalévána. Chlorofyl byl měřen v jednotlivých listech pomocí SPAD metru. Vzorky z horních, 
středních a spodních listů a kořenů  byly odebrány po 1, 6 a 11 dnech sucha a  23 hod  po 
následném zalití. CK a ABA byly extrahovány a čištěny podle /2/. 27 metabolitů CK bylo 
stanoveno pomocí LC/MS /3/,  ABA pomocí 2D-HPLC /4/. Aktivita CKX byla stanovena na 
základě konverze [2H3]isopentenyladeninu podle /5/.  

 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE  

Mírný stres vedl ve všech sledovaných typech rostlin ke zvýšení hladiny fyziologicky 
aktivních CK, zejména v mladých listech. Během středního a silného stresu docházelo                
k akumulaci neaktivních forem CK (N- a O-glukosidů), a to hlavně ve starších listech. Tento 
jev může souviset s nutností eliminovat CK signál za nepříznivých podmínek. Zvýšení 
hladiny derivátů cis-zeatinu naznačuje, že by tyto CK, které jsou prakticky neaktivní v 
klasických CK biotestech, mohly mít určitou fyziologickou funkci (zejména za nepříznivých 
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vnějších podmínek). Redukce transpirace vedla při středním a zvláště pak při silném stresu                       
k nahromadění CK v kořenech.  

Aktivita CKX byla vyšší v kořenech než v listech. Během středně silného stresu 
docházelo  v kořenech k jejímu poklesu. Při silném stresu se pokles zastavil a aktivita se 
mírně zvýšila. Zdá se, že CKX hraje při regulaci aktivních CK během stresu důležitou roli. 

Hladina ABA byla nejvyšší v mladých listech. Její celkový obsah stoupal se zvyšující se 
silou stresu (jak v listech, tak v kořenech). 

Dynamika hladin chlorofylu v jednotlivých listech ukázala, že konstitutivní exprese 
ZOG1 vede při dlouhodobém stresu ke zvýšení poškození rostlin (rychlejší ztráta chlorofylu 
ve spodních listech) v porovnání s WT. SAG:ZOG1 rostliny vykazovaly během stresu 
prakticky stejný průběh jako WT, ale po zalití byly schopné rychlejší regenerace. 
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Evaluation of the role of cytokinins in the drought response of tobacco plants 
 

Summary 
 

The effect of drought on the level of cytokinins (CK) and abscisic acid (ABA) was compared in wild type 
(WT, Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38) and two transgenics bearing Phaseolus lunatus gene for zeatin                  
O-glucosyltransferase (ZOG1) under the control of constitutive (35S) and senescence driven (SAG12) promoter. 
ZOG expression elevated total CK, predominantly of CK storage forms (CK O-glucosides). Drought led, 
especially in leaves, to the increase of CK inactive forms (N- and O-glucosides). High stimulation of the content 
of cis-zeatin derivatives was detected. Suppression of transpiration resulted in CK accumulation in roots. After 
rehydration, CK level in roots decreased substantially. Cytokinin oxidase/dehydrogenase was found to play an 
important role in the regulation of CK levels during the stress progression. Concentration of ABA correlated 
well with the severity of the stress. Constitutively elevated CK content delayed plant response to the mild stress. 
In case of prolonged stress plant damage was higher in comparison with WT. SAG driven accumulation of CK 
storage forms had positive effect during subsequent recovery after rehydration.   
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Souhrn  

Byl studován vliv čtyř koncentrací 24-epibrassinolidu a syntetického androstanového analogu 
castasteronu na fotosyntetické a morfologické charakteristiky mladých rostlin dvou inbredních linií kukuřice 
(Zea mays L.) a jejich F1 křížence, pěstovaných po dobu čtyř týdnů při nízkých teplotách. Odpověď 
jednotlivých genotypů na ošetření brassinosteroidy byla rozdílná, nejvýrazněji reagovala linie CE704 při 
ošetření nízkými koncentracemi obou látek. Odezva aktivit fotosystémů 1 i 2 byla velmi slabá, stejně jako 
změny v obsahu chlorofylů a karotenoidů.  Naproti tomu na růst a morfologii rostlin mělo ošetření 
brassinosteroidy výrazný vliv. 

 

ÚVOD  
Kukuřice (Zea mays L.) je rostlinou pocházející z tropických oblastí Ameriky, která je 

při pěstování v podmínkách mírného pásma vystavována periodám chladu. Nízké teploty, 
zvlášť na jaře, kdy jsou rostliny v počátečních vývojových stádiích, mohou negativně ovlivnit 
jejich růst a vývoj. Obecně vede působení nízkých teplot na rostliny především ke 
zpomalování jejich růstu, snižování příjmu vody a živin kořeny, zpomalování transportních 
procesů, poklesu vodivosti průduchů, snížení účinnosti fotosyntetických reakcí, změnám ve 
fluiditě membrán a struktuře chloroplastů i dalších buněčných organel, zvýšení produkce 
nebezpečných reaktivních forem kyslíku (ROS) a zvýšení množství i aktivity různých 
antioxidantů v buňce. Všechny tyto jevy jsou součástí stresové reakce rostlin a v krajních 
případech vedou i k nevratnému poškození buněk, pletiv, i celých rostlin. Konkrétní odpověď 
rostliny závisí na hodnotách nízké teploty, na rychlosti nástupu chladu, přerušování chladové 
periody obdobím vyšších teplot, a v neposlední řadě také na ontogenetickém stádiu rostliny a 
na jejím genotypu (1, 3, 6).  

Brassinosteroidy (BR) jsou rostlinné steroidní hormony, objevené v roce 1979, které se 
v rostlinách vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. Jejich role v rostlinném organizmu je 
v posledních letech velmi studována. Zdá se, že významná je ochranná funkce BR proti 
různým biotickým i abiotickým stresovým faktorům (včetně nízké teploty), působícím na 
rostliny (4, 7, 10, 12). Mechanizmy, kterými BR navozují zvýšenou odolnost rostlin vůči 
stresovým faktorům, zatím nejsou známy. Jedním z nich může být ovlivnění fotosyntetických 
procesů. U některých rostlinných druhů byl zaznamenán vliv BR jak na rychlost čisté 
fotosyntézy, tak i na různé dílčí parametry fotosyntetického aparátu, jako aktivitu 
fotosyntetických pigment-proteinových komplexů, hladinu syntézy ATP v chloroplastech, 
obsah chlorofylu atd. (2, 5). Naše práce byla proto zaměřena na analýzu vybraných 
fotosyntetických a růstových parametrů u mladých rostlin kukuřice, vystavených působení 
chladu a ošetřených různými koncentracemi roztoků dvou BR (přírodního a syntetického). 
Cílem bylo zjistit možnosti snížení stresové zátěže pomocí aplikace BR, a to především u 
inbredních rodičovských linií kukuřice, které jsou na chlad výrazně citlivější než jejich F1 
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kříženci (6). 

MATERIÁL A METODIKA  
Pokusným materiálem byly inbrední linie kukuřice 2023 a CE704 a jejich kříženec F1 

generace (2023×CE704). Rodičovské linie byly vybrány na základě předchozích pokusů jako 
genotypy s kontrastní reakcí na sledované stresové podmínky, kříženec se vyznačoval 
pozitivní heterózí ve fotosyntetických i výnosových parametrech. Všechny genotypy 
pocházely ze Šlechtitelské stanice CEZEA v Čejči u Hodonína. 

Přírodní (24-epibrassinolid, E) i syntetický (androstanový analog castasteronu, AAC 
BR), které byly v experimentech používány, byly syntetizovány pracovníky Oddělení steroidů 
Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (8, 9). Rostliny byly v raném vývojovém stádiu 
(11. den po výsevu) přemístěny do chladu (8-15 °C), poté byly ošetřeny vodnými roztoky 
těchto látek (koncentrace 10-8, 10-10, 10-12 a 10-14 M) postřikem na listy (11. a 25. den po 
výsevu). Kontrolní rostliny (20-28 °C) byly stříkány čistou vodou. Fotosyntetické 
charakteristiky byly měřeny u 40 dní starých rostlin, morfologické a růstové parametry byly 
sledovány během celého vývoje rostlin.  

Fotochemická aktivita fotosystémů 1 a 2 (PS1 a PS2) byla měřena polarograficky v 
suspenzích izolovaných mezofylových chloroplastů. Chloroplasty byly izolovány standardním 
způsobem a měření probíhalo za konstantních podmínek (6). Obsahy chlorofylů a, b a 
celkových karotenoidů v listech byly stanoveny spektrofotometricky. Extrakce byla 
prováděna v N,N-dimethylformamidu (11). Celková výška rostliny byla vyjadřována jako 
průměrná souhrnná délka internodií mezi plně dorostlými listy, měřená u 6 náhodně 
vybraných rostlin. Specifická hmotnost listu byla určena ze suché hmotnosti asimilačního 
pletiva postupem standardně používaným v naší laboratoři (6). Získané výsledky byly 
statisticky zhodnoceny analýzou variance (počítačový program CoStat Version 6.204-CoHort 
Software, Monterey, USA). 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE  
Rostliny tří genotypů kukuřice, vystavené podmínkám chladového stresu, na ošetření 

rozdílnými koncentracemi BR reagovaly různě. V případě aktivity PS1 byly nejčastěji 
zjištěny vyšší hodnoty než u kontroly alespoň u jedné z inbredních linií, zatímco jejich 
kříženec často nedosahoval po ošetření ani hodnot kontrolních rostlin. Záleželo však na 
koncentraci použitých roztoků BR. Statisticky průkazně vyšší hodnoty ve srovnání s 
kontrolou jsme zjistili u genotypu CE704 po aplikaci obou látek v koncentraci 10-8 M, a dále 
u genotypu 2023 (koncentrace 10-14 M). Odezva rostlin na aplikaci přírodního (E) či 
syntetického (AAC) BR byla v podstatě stejná. Aktivita PS2 se u rostlin ošetřených BR 
měnila obdobným způsobem (Obr. 1). 

Obsah fotosyntetických pigmentů v listech rostlin ošetřených BR se výrazně nelišil od 
neošetřených (Obr.2). U křížence se hodnoty obsahu chlorofylů i karotenoidů opět buď 
nelišily od úrovně kontrolních rostlin nebo byly průkazně nižší. Pozitivní vliv ošetření rostlin 
BR byl zaznamenán ve stejných případech jako u aktivit PS1 a PS2 (linie CE704 – 
koncentrace 10-8 M, linie 2023 – koncentrace 10-14 M), rozdíly však nebyly tak výrazné. 
Ošetření rostlin roztokem AAC mělo v tomto případě větší efekt než ošetření roztokem E. 
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 2023 

 
Při sledování specifické hmotnosti listu u rostlin kukuřice ošetřených BR jsme mezi 

nimi a kontrolními rostlinami nezjistili žádné statisticky průkazné rozdíly (Obr.3). Naproti 
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Obr. 2: Obsah celkového chlorofylu a celkových karotenoidů, vyjádřený v procentech 
kontroly, u inbredních linií 2023 a CE704 a jejich křížence 2023xCE704 (F1), vystavených
chladu a ošetřených 24-epibrassinolidem (24-EPI) a syntetickým androstanovým analogem 
castasteronu (AAC). 
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Obr. 1: Aktivita fotosystémů (PS) 1 a 2, vyjádřená v procentech kontroly, u inbredních linií 
2023 a CE704 a jejich křížence 2023xCE704 (F1), vystavených chladu a ošetřených 24-
epibrassinolidem (24-EPI) a syntetickým androstanovým analogem castasteronu (AAC). N ...
nebylo možné hodnotit. 
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tomu výška rostlin u linie CE704, která je na chlad velmi citlivá (6), byla při ošetření nízkými 
koncentracemi (10-14 a 10-12 M) obou látek výrazně (o 400-500 %) vyšší než u kontrol. U 
méně citlivých genotypů (2023 a F1) k tomuto pozitivnímu efektu na růst rostlin nedošlo 
(Obr.3). 
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Obr. 3: Specifická hmotnost listu a výška rostlin, vyjádřená v procentech kontroly, u 
inbredních linií 2023 a CE704 a jejich křížence 2023xCE704 (F1), vystavených chladu a
ošetřených 24-epibrassinolidem (24-EPI) a syntetickým androstanovým analogem
castasteronu (AAC). 

Ze získaných výsledků vyplývá, že u rostlin kukuřice vystavených chladu může po 
aplikaci BR dojít ke zvýšení aktivit PS1 a PS2, případně obsahů fotosyntetických pigmentů v 
listech, a tyto látky mají výrazný pozitivní vliv na celkový vývoj a morfologii rostlin u 
genotypů citlivých vůči chladu (inbredních linií). U heterózních kříženců, kteří jsou 
k působení nízkých teplot přirozeně odolnější (6), k podobnému efektu docházet nemusí a na 
ošetření BR mohou reagovat dokonce negativně. Posilování odolnosti inbredních linií 
kukuřice vůči chladu pomocí aplikace BR by mohlo mít význam i ve šlechtitelské praxi (např. 
příznivé důsledky při produkci osiva pro tvorbu hybridních kultivarů).  
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The effect of brassinosteroids on selected photosynthetic and morphological 
parameters of different genotypes of maize subjected to chilling conditions  

 

Summary  
 

Effect of 24-epibrassinolide and synthetic androstane analogue of castasterone, applied in four different 
molar concentrations, on photosynthetic and morphological parameters of young maize (Zea mays L.) plants 
was analysed in two inbreds and their F1 hybrid, subjected to 4 weeks of low temperature. Individual 
genotypes differed in their response to brassinosteroid treatment; inbred line CE704 treated with low 
concentrations of either one of the compounds was the most affected one. The activities of Photosystems 1 or 
2, as well as the content of chlorophylls and karotenoids, did not much change with brassinosteroid 
treatment; however, the plant growth and morphology was strongly affected. 
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POTENCIÁLNÍ HYDRAULICKÁ VODIVOST KOŘENŮ VRBY 
KŘEHKÉ (SALIX FRAGILIS L.) 
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Souhrn 
Na podzim roku 2005 byl u břehů Brněnské přehrady proveden odběr kořenů vrby křehké (Salix fragilis 

L.), které se nacházely přibližně 20 cm nad vodní hladinou a které byly ponořeny ve vodě. Z odebraných vzorků 
byly provedeny řezy pro histologii těsně za kořenovou čepičkou a pak proximálně z míst starších, kde již proběhl 
tloušťkový růst. Tyto řezy byly nasnímány digitální kamerou propojenou s počítačem. Vybrané snímky byly 
upraveny a vyhodnoceny. Byla zjišťována celková měřená plocha (Sm), plocha lumenů trachejí (Sl), délka hlavní 
(la) osy lumenů a vypočítaná teoretická potenciální hydraulická vodivost (Lth).  V rámci primární stavby bylo 
zjištěno, že vrba křehká má tetrarchní radiální cévní svazek. U kořenů nad vodní hladinou bylo nalezeno 
aerenchymatické pletivo a dá se předpokládat, že tyto kořeny byly v průběhu roku také zaplaveny. Jeden kořen 
nad vodní hladinou měl v sekundární stavbě oproti ostatním kořenům větší zastoupení cév o větším průměru 
(průměrná délka hlavní osy 65 µm) a byl hodnocen samostatně. Tento kořen byl starší než ostatní hodnocené 
kořeny a zřejmě se vyvíjel ve vlhkostně a teplotně optimálních podmínkách.  Průměrná délka hlavní osy lumenů 
trachejí ostatních kořenů nacházejících se nad vodní hladinou byla 30 µm a u kořenů pod vodní hladinou 32 µm. 
Mezi oběma variantami nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. To potvrzuje, že v rámci Brněnské 
přehrady dochází ke kolísání její hladiny.  
 
ÚVOD 

Vrby jsou stále hojně využívány včetně stabilizace toků. Z nově osídlených míst 
kolonizují řeky a břehy potoků vegetativně nebo pohlavní reprodukcí, s potenciálními 
vážnými environmentálními a biologickými vlivy díky formaci hustých porostů strukturálně 
nestabilních stromů a keřů s extenzivním, hustým kořenovým systémem /1/. V mnoha 
případech hrozí degradace prostředí a ztráta biodiverzity /1/. Proto je třeba včas poznat, kdy 
se vysazované vrby začnou chovat jako invazní druh a začít s opatřeními, které by měly 
dalšímu rozvoji zabránit. Pro efektivní obranu je nutné dokonale daný druh poznat a tomu 
přispívá i tato práce zabývající se kořeny vrby křehké (Salix fragilis L.).  

Kmen a kořeny vykonávají mnoho funkcí rozhodujících o růstu a přežití rostliny. Jde o 
příjem vody jemnými kořeny a transport  xylémem do listů, které zabezpečují fotosyntézu pro 
celý organizmus. Bez rychlé a průběžné dodávky vody jsou listy ohroženy vyschnutím a 
poškozením fotosyntetických struktur /2/. Mnoho autorů se zabývalo charakteristikami 
vodního transportu od báze kmene k vrcholu stromu (např. Zimmermann 1983 /3/), avšak 
vodivé dráhy kořenového systému zůstávají stále málo probádané.  

Struktura xylému je maximálně přizpůsobena hlavní funkci tj. transportu vody na 
dlouhé vzdálenosti, který se většinou děje pod negativním tlakem /4/ – platí při vysoké 
transpiraci a nedostatečném zásobení rostliny vodou z půdy. Při vysoké koncentraci solutů ve 
vodivých elementech xylému a dostatečném množství vody v prostředí vzniká kladný tlakový 
potenciál. Kladný tlakový potenciál vody v xylému kořene tlačí vodu do nadzemní části 
rostliny (kořenový vztlak).  Plně diferencované a funkční tracheje jsou mrtvé buňky s 
odbouranými příčnými přepážkami, jejichž radiální stěny mají dvůrkaté ztenčeniny. Pevnost a 
pružnost buněčných stěn je nutná k odolání změnám negativního tlaku. Rozsah průměru 
vodivých drah je od 5 µm (u tracheid) až přes 500 µm (u trachejí tropických lián). Ještě větší 
rozdíly jsou v délce od několika mm u tracheid až přes 10 m u trachejí kruhovitě pórovitých 
dřevin. Jednotlivé vodivé dráhy jsou propojeny vertikálně i horizontálně a vytváří komplexní 
síť od nejjemnějších kořenů až ke koncovým žilkám resp. anastomózám v listech /4/. 

 Rozdíly v průtočných profilech vodivých drah xylému mohou radikálně ovlivnit 
funkci různých částí vodivého systému, protože rychlost toku je přímo úměrná čtvrté mocnině 
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poloměru kapiláry (Hagen-Poiseuillův zákon). Při stejném tlaku má tedy i malé zvětšení 
průměru vodivých drah exponenciální vliv na specifickou hydraulickou vodivost /3, 5, 6, 7/.  

Část prací se zabývá vztahem mezi průměrem trachejí a vznikem kavitací. Transport 
vody, díky kohezi mezi molekulami vody a  adhezi mezi molekulami vody a buněčnými 
strukturami, a díky gradientu vodního potenciálu v systému půda-rostlina-atmosféra, je 
energeticky efektivní způsob pro přenos velkého množství vody z kořenů do listů. Nicméně 
mechanizmus soudržnosti molekul a tahu vytváří v xylému negativním hydrostatický tlak a 
celý systém je pak více či méně náchylný k přetržení vodních sloupců a vyřazení vodivých 
drah průnikem vzduchu. Výsledkem je rozpor mezi strukturálními požadavky pro 
minimalizaci kavitace na jedné straně a pro maximální efektivnost konstrukce transportního 
systému na straně druhé /4/ a také pro vytvoření dostatečné mechanické opory. Při zvýšení 
hydraulické vodivosti kořenů oproti kmenům dochází také k většímu ohrožení kořenů 
vytvořením vzduchových dutin /8/. Vytváření vzduchových dutiny ve vodivém systému 
způsobuje např. sucho a kořeny, zvláště jemné kořeny, jsou tomuto stresoru více náchylnější 
než větve /6, 7, 9/.  

Cílem této práce bylo zjistit potenciální hydraulickou vodivost u kořenů vrby křehké, 
které se nacházely přibližně 20 cm nad vodní hladinou a které byly ponořeny ve vodě.  

 
 
MATERIÁL A METODY 

Dne 26.10.2005 byla u břehů Brněnské přehrady provedena fotodokumentace kořenů 
vrby křehké (Salix fragilis L.), které se nacházely přibližně 20 cm nad vodní hladinou a které 
byly ponořeny ve vodě. 

Poté byly odebrány vzorky jemných a tenkých kořenů, které byly fixovány v roztoku 
FAA. Řezy pro histologii byly u kořenového systémů provedeny těsně za kořenovou čepičkou 
a pak proximálně z míst starších, kde již proběhl tloušťkový růst. Preparáty byly pro zvýšení 
kontrastu barveny floroglucinolem + HCl, kdy se lignifikované buněčné stěny barví červeně 
/blíže viz 10, 11/. Obarvené řezy byly uloženy v glycerolu a poté nasnímány v biometrické 
laboratoři MZLU Brno mikroskopem propojeným digitální kamerou s počítačem. 

Ze získaných snímků byla popsána primární a sekundární stavba a vybrané snímky byly 
upraveny v programu AdobePhotoshop tak, že u jednoho řezu kořenem vrby nacházejícího se 
nad hladinou vody byly za kořenovou špičkou vybarveny všechny vodivé elementy 
v primární stavbě. U ostatních vzorků kořenů lokalizovaných proximálně, tj. ze starších míst, 
jsme vybarvili tracheje sekundárního xylému (deuteroxylému), které zachycovaly tloušťkový 
růst od středu ke kambiální zóně (obr. 1). Další úpravou v programu AdobePhotoshop byl 
získán černobílý obraz pouze vybraných lumenů.  

Upravené snímky byly analyzovány na počítači v programu ImageTool3.00 (The 
University of Texas Health Science Center in San Antonio). Byla zjišťována celková měřená 
plocha (Sm), plocha lumenů trachejí (Sl) a délka hlavní (la) osy lumenů.  

Délky hlavní osy lumenů u sekundárního xylému byly rozděleny do několika intervalů 
po 10 μm a u primárního xylému byly jednotlivé délky rozděleny do intervalů po 4 μm. Ze 
zjištěných počtů trachejí spadajících do těchto intervalů bylo vypočteno procentické 
zastoupení jednotlivých velikostních tříd. Mezi kořeny ponořenými ve vodě a nad vodní 
hladinou byly vyhledány rozdíly pomocí statistických metod. Pro zjištění statisticky 
významných  rozdílů byl použit F-test a t-test. 

Potenciální hydraulická vodivost (Lth) trachejí byla získána využitím Hagen-Poiseullovy 
rovnice (vztah 1) /3, 12, 13/ pro 100 buněk trachejí (n=100) rozložených dle procentického 
zastoupení poloměrů v jednotlivých intervalech a následně byla vytvořena kumulativní křivka 
Lth.  
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Lth= 
η

π
8

4r      (1) 

kde η je viskozita vody (1,002*10-9 MPa.s) při 20°C. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Ze získaných snímků kořenů nad vodní hladinou byly pro analýzu sekundárního xylému 

vybrány 4 snímky a 1 pro analýzu primárního xylému. U kořenů ponořených ve vodě bylo pro 
analýzu sekundárního xylému vybrány 4 snímky.   

 
Primární xylém 
 

Z hlediska primární stavby se jedná v případě vrby křehké jedná o tetrarchní radiální 
cévní svazek. Jak u kořenů nad i pod vodní hladinou byly zjištěny velké mezibuněčné 
prostory (aerenchym), které svým tvarem připomínají volant (obr. 1), kdy primární kůra 
zůstala zachována nad protoxylemovými skupinami (snadnější příjem vody). Formace 
aerenchymu je velmi dobře prozkoumána adaptace na podmínky zaplavení a umožňuje difúzi 
kyslíku z vynořené nadzemní části do zaplavené kořenové části /14, 15/. Tento kyslík 
z nadzemní části je odpovědný za dosažení aerobního metabolismu v kořenech /15/ a může 
dokonce podpořit růst kořenů při anoxii /16/. Jelikož aerenchymatické pletivo bylo nalezeno i 
u kořenů nad vodní hladinou předpokládáme, že tyto kořeny byly v průběhu roku také 
zaplaveny.  

Délky hlavních os lumenů primárního xylému u kořene nad vodní hladinou byly 6,93-
19,3 µm. Průměrná délka hlavní osy trachejí byla 13 µm, která je menší oproti průměrné 
délce hlavní osy tracheid v primární stavbě smrku ztepilého (17 µm) /17/. Tyto menší 
rozměry mohou být adaptací na zabránění vytváření embolizací, jelikož odebrané kořeny jsou 
přímo vystaveny slunečnímu záření a tím i značnému vyzařování tepla z okolního půdního 
povrchu. Kumulativní potenciální hydraulická vodivost pro 100 buněk činí  5,05.10-

11 m4MPa-1s-1 oproti 1,67.10-10 m4MPa-1s-1 u tracheji primárního xylému smrku ztepilého /17/. 
Porovnání trachejí s tracheidami smrku je uvedeno proto, že obecně mají tracheidy menší 
světlost. 

 
Sekundární xylém 

 
Jeden kořen nad vodní hladinou měl oproti ostatním kořenům větší zastoupení cév o 

větším průměru a proto je zde hodnocen zvlášť. Délka hlavní osy lumenů trachejí toho kořene 
byla v rozmezí od 29-125 µm. Průměr délka hlavní osy byla 65 µm. Kumulativní potenciální 
hydraulická vodivost pro 100 buněk činila  3,04.10-8 m4MPa-1s-1. Vzhledem vyššímu průměru 
cév a tím i vyšší potenciální hydraulické vodivosti se dá předpokládat, že se tento kořen oproti 
ostatním kořenům vyvíjel ve vlhkostně a teplotně optimálních podmínkách.   

Průměrná délka hlavní osy lumenů trachejí ostatních kořenů nacházejících se nad vodní 
hladinou byla 30 µm a u kořenů pod vodní hladinou 32 µm. Z rozdělení jednotlivých délek 
hlavní osy po 5 µm třídách se u kořenů nad vodní hladinou nacházelo nejvíce buněk (31 %) 
v intervalu 3020− ) µm a u kořenů ponořených ve vodě se nejvíce buněk (22 %) nacházelo 

v intervalu od 2010 − ) µm (obr. 2). Pomocí t-testu bylo zjištěno, že mezi délkou hlavní osy 
u kořenů nad vodní hladinou a pod vodní hladinou nejsou statisticky významné rozdíly (t = -
1,2 a tkrit = 1,96). 

Přestože procentické zastoupení vyšších tříd (≥ 15 µm) u kořenů nad vodní hladinou 
činí 30 % z celkového počtu buněk, je vodivost těchto buněk 88 % z celkové potenciální 
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hydraulické vodivosti. U kořenů ponořených ve vodě procentické zastoupení vyšších tříd 
(≥ 15 µm) činí 45 % z celkového počtu buněk, vodivost těchto buněk je však 93 % z celkové 
potenciální hydraulické vodivosti. Kumulativní potenciální hydraulické křivky vodivosti se 
v grafu postupně od sebe oddalují a v oblasti nejvyšších hodnot potenciální vodivost kořenů 
ponořených ve vodě převyšuje o 14 % potenciální vodivost kořenů nad vodní hladinou (obr. 
3). 

 

 
Obr. 1 Aerenchym u kořene vrby křehké 
nad vodní hladinou  
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Obr. 2 Procentické zastoupení jednotlivých 
délek hlavní osy lumenů trachejí 
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Obr. 3 Kumulativní potenciální teoretické hydraulické křivky lumenů trachejí sekundárního 
xylému kořenů nad vodní hladinou a ponořených ve vodě v intervalech po 5 µm. získaných. 
Hodnoty byly vypočteny dle Hagen-Poiseullovy rovnice. 
 
 
ZÁVĚR 

V rámci primární stavby bylo zjištěno, že vrba křehká má tetrarchní radiální cévní 
svazek. Jednotlivé tracheje primárního xylému mají díky malému průměru malou potenciální 
hydraulickou vodivost, která je 70krát menší než potenciální vodivost sekundárního xylému 
kořenů. U kořenů nad vodní hladinou bylo také nalezeny velké mezibuněčné prostory a dá se 
předpokládat, že tyto kořeny byly v průběhu roku také zaplaveny. 

Jeden kořen nad vodní hladinou měl v sekundární stavbě oproti ostatním kořenům větší 
zastoupení cév o větším průměru (průměrná délka hlavní osy 65 µm) a byl hodnocen 
samostatně. Tento kořen byl starší než ostatní kořeny a zřejmě se vyvíjel ve vlhkostně a 
teplotně optimálních podmínkách.  Průměrná délka hlavní osy lumenů trachejí ostatních 
kořenů nacházejících se nad vodní hladinou byla 30 µm a u kořenů pod vodní hladinou 32 
µm. Mezi oběma variantami nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. To potvrzuje, že 
v rámci Brněnské přehrady dochází ke kolísání její hladiny.  
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Potential hydraulic conductivity of Crack willow (Salix fragilis L.) roots 
 

Summary 
Salix fragilis (L.) roots were taken away at Brno dam in autumn 2005.  Some of roots were situated 20 

cm above water level and the others were underwater. Sections for histology were carried out behind the root tip 
and also proximally from older places where the diameter growth already occurred. The actual evaluation 
consisted in scanning by means of a microscope interconnected with a computer through a digital camera. . 
Selected photos were treated in the AdobePhotoshop and after they were analysed using the ImageTool3.00 
program. Following parameters were determined: total area measured (Sm), area of the lumen of tracheids (Sl), 
length of the main axis (la) and the theoretical hydraulic conductivity (Lth) of tracheids was obtained using the 
Hagen-Poiseull equation. From primary structure we found that roots of Salix fragilis have tetrarch structure. 
Aerenchyma was found in roots above water level and  we assume that these roots were underwater during their 
development. One root had higher percentage of trachearies in secondary structure (average length of the main 
axis 65 µm) than the other roots and it was survey separately. This root was older than the other roots and 
apparently it was growing in humid and temperature optimal conditions. The average length of the main axis of 
other roots above water level was 30 µm and 32 µm for roots underwater. Between the two variants wasn’t 
found statically significant differences. This upholds that there is a fluctuation in water level state of Brno dam. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Autoři děkují za podporu při řešení dané problematiky MSM 6215648902 a GAČR 
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JAK SE ROSTLINY VYPOŘÁDÁVAJÍ SE “SUNFLECKY” 
 
Jiří Kubásek, Jiří Šetlík 

Jihočeská Univerzita, Biologická fakulta, Branišovská 31, České Budějovice 370 05, Česká 
republika, jirkak@bf.jcu.cz 

 
ÚVOD 

Světlo je faktor, který v rostlinných porostech a v přírodě vůbec silně a rychle kolísá a 
to i během fotoperiody /3/. Oblačnost a stín horních pater zápoje (hlavně v lese) může oslabit 
sluneční světlo až o 3 řády, tedy pod úroveň světelného kompenzačního bodu většiny rostlin. 
Velmi rychle však může dojít k průniku přímého slunečního paprsku („sunfleck“) na 
nepřipravený list, který je v útlumu a tuto intenzitu nejen není schopen využít a energii 
zabudovat do svého těla, ale také bude pro něj stresovým faktorem /4/. Mnoho prací bylo na 
téma sunflecků napsáno pro tropické deštné lesy /3/, kde je efektivita využívání slunečních 
skvrn klíčová pro přežívání semenáčů a podrostových bylin. Minimum prací se zabývá 
nelesními a/nebo zemědělskými druhy. Ve svém příspěvku dokazujeme, že i menší rozdíly 
v intenzitě světla mezi sunflecky a stínem (ca 1 řád), které jsou typické pro nelesní 
společenstva významně ovlivňují produkci a fotosyntézu nelesních a zemědělských druhů, a 
že tyto druhy se průkazně liší v efektivitě využívání sunflecků. 

 
MATERIÁL A METODY 

C3 a C4 rostliny: pšenice (Triticum aestivum, C3), bér dlouhoklasý (Setaria 
macrostachya, C4), nevadlec stříbrný (Cellosia argentea, C3) a laskavec ocasatý 
(Amaranthus caudatus, C4) byly pěstovány v růstovém boxu následně ve dvou režimech, 
které se lišily jen rozdělením světla. 1/ stálé světlo s intenzitou 375 μmol.s-1.m-2. 2/ Střídání 
velké a menší ozářenosti (950 a 90 μmol.s-1.m-2) pomocí řízení výkonu osvětlovacích zářivek, 
což imitovalo efekt slunečních skvrn. Sunflecky trvaly 1-10 min. Úhrnné množství světla, 
které během dne dopadlo bylo v obou pěstováních stejné. Fotoperioda trvala 16h, teplota 
během dne 26 °C a během noci 16 °C. Rostliny byly dostatečně zavlažovány. 

 Produkce byla měřena na sklizených rostlinách (5 od každého druhu) po 33 dnech od 
vysetí růstovou analýzou. Fotosyntéza byla hodnocena pomocí měření plynové výměny 
(příjem CO2 ) přístrojem LI-6400 (přenosný gasometrický systém, LI-COR, Nebrasca, USA). 

Fotoinhibice rostlin měřením fluorescenčních parametrů přístrojem PAM 2000. Úniky 
CO2 z pochev cévních svazků C4 druhů byly hodnoceny mírou diskriminace uhlíku 13C 
v sušině rostlin měřenou hmotovou spektrometrií (Finnigan XL+). 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
1/Růstová analýza 

Biomasa rostlin je na obr. 1 (průměr a směrodatná odchylka, n = 5). Hodnoty nad 
dvojicemi sloupců jsou procentem biomasy u rostlin rostoucí v dynamickém světle (biomasa 
na stálém světle pro stejný druh je 100%). Hodnoty pro funkční skupiny jsou: C4 – 44%, C3 – 
58%, trávy – 53%, dvouděložné – 48%. Vidíme, že produkce všech rostlin výrazně poklesla 
pokud rostly ve fluktuujícím světle. Výraznější je tento efektu u dvouděložných a C4 rostlin, 
než u trav a C3 druhů.  

 Dále byl u všech druhů kromě nevadlece průkazně snížen poměr root/shoot 
v dynamickém světle (data neuvedena), tedy podíl biomasy kořenů, a to i přes to, že rostliny 
byly dobře zavlažovány. Tento jev si vysvětlujeme nižší transpirací těchto rostlin, která je 
hnací silou vývoje kořenů. Setrvačnost průduchů je totiž nesymetrická (rychleji se zavírají, 
než otevírají), což vede k jejich průměrně nižšímu otevření v dynamickém světle. Další 
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výsledky růstové analýzy budou prezentovány ústně.  
 

2/ Měření fotosyntézy 
Na rozdíl od měření 

produkce, které podává 
dlouhodobou informaci za dobu 
růstu, měříme fotosyntézou 
okamžité hodnoty. Do tohoto oddílu 
spadají dva typy měření, které obě 
mají ukázat odlišnosti mezi 
rostlinami vyrostlými v daných 
světelných režimech (adaptabilita 
druhů). Jednak jde o měření 
indukčních křivek při použití 
světelného zdroje přístroje LI-6400 
(LED baterie), jednak měření za 
růstového osvětlení.  

Suchá hmotnost celých rostlin (33. den)
průměr, směrodatná odchylka

69%          43%          50%         46%
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 V prvém případě měříme 
dobu, za kterou fotosyntéza od rozsvícení dosáhne určité hodnoty (nejčastěji 50%) maximální 
ustálené úrovně. Naše hypotéza byla, že rostliny ze sunflecků budou reagovat rychleji, než 
rostliny bez zkušenosti s dynamickým světlem. Průkazná odlišnost byla nalezena pouze pro 
druh nevadlec, kde bylo 50% rychlosti fotosyntézy dosaženo za (průměr ± StD) 109 ± 27s u 
rostlin z dynamického světla a 214 ±111s u rostlin rostoucích ve stálém světle. 

Obr. 1. Biomasa rostlin vyrostlých v režimu 
sunflecků a stálého světla. 

 Druhé měření demonstruje obr. 2. V růstovém boxu se střídají 5ti minutové sunflecky 
s 5ti minutovými mezidobími „stínu“ po dobu prvních 40 minut. Dalších 20 minut je světlo 
přepnuto na průměr mezi předchozími hodnotami. Pokud by fotosyntéza dokázala reagovat 
okamžitě a lineárně, byla by její hodnota pro posledních 20 minut také průměrem 
z předchozích „skoků“. Na obrázku 3 je přiklad jejího měření pro rostlinu laskavce ze 
sunflecků. Průměrná fotosyntéza během sunflecků (plocha pod píky) dosahuje menší hodnoty  

než  fotosyntéza během posledních 20ti minut. Pilovitý tvar křivky ukazuje na zpoždění 

fotosyntézy po nástupu sunflecku. Kvůli úspoře místa nemůžeme ukazovat všech 8 grafů 
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Obr. 2. Průběh ozářenosti v růstovém boxu            Obr. 3. Příklad naměřené fotosyntézy podle 
 při měření fotosyntézy za růstového světla             obr. 2.  

(4 druhy x 2 režimy), nýbrž výsledky shrneme v tabulce 1. Vidíme, že se poměry liší jak druh 
od druhu, tak také mezi rostlinami s/bez zkušenosti s dynamickým světlem. Rostliny rostoucí 
v sunfleccích mají vždy poměr vyšší  (a tím pádem i vyšší efektivitu fotosyntézy během 
dynamického světla), než rostliny beze zkušenosti s kolísavým světlem. To potvrzuje naší 
hypotézu, že časově-světelný režim je faktor, na který se rostliny do určité míry adaptují 
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zkušeností. 
 
Tab. 1. Poměr mezi průměrnou fotosyntézou během sunflecků a stálého světla (v procentech) 
podle obr. 2. 

Rostliny vyrostlé v režimu: druh Sunflecků Stálého světla 
pšenice 68% 61% 
bér dlouhoklasý 57% 47% 
laskavec ocasatý 66% 49% 
nevadlec stříbrný 49% 36% 

 
Rozdíl mezi metodami (tedy neprůkaznost u 3 druhů při první metodě) přičítáme 

odlišnosti růstového světla (plnospektrální zářivky) a světla poskytovaného LI-6400 (červené 
a modré LED diody). Druhé světlo je patrně efektivnější v otevírání průduchů (zvýšená modrá 
složka), což stírá rozdíly mezi pěstebními režimy. 
 
3/ měření fluorescence chlorofylu 

Pomocí měření základních fluorescenčních parametrů (F0, F0´, Fm a Fm´ a vyjádření 
Fv/Fm  a NPQ) jsme prokázali, že rostliny vyrostlé v režimu sunflecků jsou fotoinhibovány 
(poškozeny světlem) více než rostliny rostoucí ve stálém světle, přestože v obou případech 
obdržely stejné množství zářivé energie. To dokazuje, že v kolísavém světle dopadá po 
nezanedbatelnou dobu světlo na nepřipravený list, který je jím – dokud se fotosyntéza 
„pořádně nerozběhne“ - poškozován. Molekulárně jde nejvíce o degradaci proteinu D1 
reakčního centra fotosystému.  

Dále jsme zjistili, že více poškozeny jsou C4 rostliny, které jsou obecně považovány za 
více náchylné k fotoinhibici /2/ (data neuvedena). Fotoinhibice je vratná a to v různém 
časovém horizontu. Naše rostliny se z velké části rekonvaleskovaly během noci. V této 
souvislosti je dobré připomenout, že noc (podobně jako u lidí spánek) slouží k opravám 
systému rostlinného těla a přípravě na další „produkčně-pracovní“ den. Pokud je noc velmi 
chladná, jsou opravné mechanizmy zpomaleny a rostlina může být silně poškozena po 
několika slunných dnech, kdy se fotoinhibiční události hromadí. Přitom teplota v noci nemusí 
klesnout pod mez, která by sama o sobě rostlinu poškozovala.  
 
4/ diskriminace uhlíku 13C  

Stabilní izotopy jsou v posledních dekádách – s rozvojem hmotové spektrometrie - 
velmi užívaná metoda. V našem příspěvku jsme podle izotopové analýzy sušiny hodnotili u 
C4 druhů podíl CO2 unikajících z pochev cévních svazků /1/, tedy z buněk, kam je oxid 
uhličitý u C4 druhů zakoncentrováván a proto má tendenci „utíkat“. 

Rostliny rostoucí   v sunflecích vykazují průkazně zvýšenou míru diskriminace uhlíku 
13C, což je důsledkem zvýšeného podílu CO2 unikajícího z pochev cévních svazků, jak je 
ukázáno na obrázku 4. Pokud víme, vliv dynamického světla na úniky u C4 rostlin dosud 
nebyl ve světové literatuře zmíněn. Nyní dokazujeme, že proměnné světlo snižuje efektivitu 
C4 fotosyntézy více, než C3 což může být ekologicky a zemědělsky významné. 
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 Obr. 4. Úniky CO2 z pochev cévních svazků C4 rostlin, 

pěstovaných ve stálém a dynamickém světle. Výsledky byly 
získány z analýzy sušiny na diskriminaci 13C
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Sunflecks Increase Bunde Sheath Leakiness in C4 Plants 
(investigation by Stable isotopes of Carbon) 

 
Summary 

Effect of sunflecks on nonforest C4 and C3 plants (Setaria macrostachya, Amaranthus caudatus, Triticum 
aestivum, Cellosia argentea) was tested. Plants were cultivated in a growth box under two regimes: 1/ steady 
light (375 μmol.s-1.m-2) and 2/ dynamic light (altering 95 and 950 μmol.s-1.m-2 with sunflecks duration between 1 
-10 min) Photoperiods last 16h. The integral of photon flux densities was the same in both regimes. Temperature 
was 26/16 °C (day/night). The most important results were obtained by measuring dry mass 13C discrimination 
of leaves by mass spectrometry. Dynamic vs. steady light: Δ13C (mean ± StD, n = 5): Setaria 6.74 ± 0.06 ‰ 
vs. 5.54 ± 0.1 ‰; Amaranthus  7.54 ± 0.15 ‰ vs. 5.32 ± 0.13 ‰. The Sunflecks significantly increased 
discrimination. Averaged Ci/Ca values were known over a growth period from previous experiments for both 
species (0.33 for Setaria and 0.4 for Amaranthus). Sunflecks increase the % of CO2 escaping from bundle sheath 
cells in both C4 plants approximately by a factor of 1.8. It would be ecologically significant constraint 
disadvantaging C4 plants in dense canopies.  
 
Poděkování  
Děkuji především svému školiteli, Doc. Jiřímu Šantrůčkovi, který by správně měl být uveden 
mezi autory. Protože jsem mu ale nestihl před odesláním dát příspěvek přečíst, myslím, že 
bych pod jeho jménem neměl uvádět něco, co neviděl. Dále děkuji Janě Karbulkové za pomoc 
s růstovou analýzou a paní Ruprechtové za péči o rostlinky. 
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MOŽNOSTI  ELIMINACE  HERBICIDNÍHO  STRESU  U  CUKROVKY 
 

Josef Pulkrábek,  Jaroslav Urban,  Jan Valenta 
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6  
- Suchdol, Česká republika, pulkrabek@af.czu.cz.  
 

Souhrn 
V maloparcelkových pokusech byly v letech 2000 a 2005 sledovány možnosti eliminace herbicidního stresu 
rostlin cukrové řepy. Byla prokázána částečná eliminace při snížení herbicidní dávky, ale pro zachování 
herbicidní účinnosti je nezbytná časnější a vícekrát opakovaná aplikace.  Odběry rostlin v počátku vegetace byl 
prokázán negativní vliv herbicidního ošetření na růst jednotlivých orgánů i listové plochy rostliny cukrové řepy. 
Nižší dávky herbicidů aplikované 5x vykázaly menší negativní vliv na rostliny než tradiční tři ošetření. Atonik 
Pro přidaný do druhé a třetí postemergentní aplikace herbicidů přispěl k urychlení postresové regenerace 
rostlin cukrové řepy. 

 

ÚVOD  
Herbicidní stres vyvolaný používáním komerčních herbicidů v postřikových sledech je 

nežádoucí daní za možnost pěstování cukrovky bez ruční práce (Chochola, 2004, 2006). 
Tento stres vede při silných projevech k zastavení růstu a výpadku slabších rostlin, při 
slabších projevech ke zpomalení růstu a poklesu produkce.  

V moderní technologii pěstování cukrovky se rozhodně vyplatí hledat a využívat 
pěstitelská opatření, jež by snižovala vliv stresorů (Bittner a kol., 2005; Kováčová, 2004;. 
Pačuta a kol., 2004) Jednou z možností posílení viability cukrovky je aplikace vhodných 
biologicky aktivních látek (růstových regulátorů, např. cytokininů (Pospíšilová a kol., 2001; 
Pulkrábek a kol., 1999), syntetických stimulátorů, bioalginátů) a vhodných listových hnojiv 
(Pytlarz-Kozicka, 2005). Mezi vhodná doporučení rozhodně patří postřik rostlin například 
Atonikem  či Synerginem.  

K urychlení postresové regenerace (zmírnění herbicidního stresu) se ukazuje jako 
vhodné využití Atoniku (Pulkrábek, 1999; Kositorna, 2004; Lepkowski, 2005; Slowiňski, 
2004).   

 

MATERIÁL A METODA  
Pro ověření možnosti zmírnění herbicidního stresu či urychlení postresové regenerace 

rostlin cukrové řepy byly v roce 2000 a 2005 založeny na několika pokusných lokalitách 
Řepařského institutu  v Semčicích maloparcelkové pokusy. Velmi podrobně byla v roce 2000 
sledována varianta, ve které byl Atonik aplikován dvakrát a to vždy společně s Betanalem 
Progres OF + Goltixem Top. V roce 2005 byl sledován vliv postemergentní aplikace 
vybraných herbicidních kombinací (Betanal Expert a Safari 50 WG) doplněných o Atonik Pro 
(2 nitrofenol Na; 4 nitrofenol Na; 2-methoxy-5nitrofenol Na) na produkční ukazatele 
cukrovky v období herbicidního ošetření (v růstových fázích 14 – 31 BBCH) a na ukazatele 
množství a jakosti sklizených bulev cukrovky. Jednotlivé varianty ošetření, dávky a termíny 
aplikací  jsou patrny z tabulky 1. V počátečním období růstu cukrovky byla sledována 
dynamika nárůstu biomasy rostlin cukrovky (samostatně listů a kořenů), obsah  chlorofylu 
v listech a velikost listové plochy rostliny.  
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Tabulka 1: Přehled jednotlivých variant a použitého herbicidního ošetření 

 
Varianta 
číslo 

Varianta 
(zjednodušený 

název) 
Požité přípravky - ošetření 

1. Kontrola –
okopávaná 

28.4. - postřik vodou 
6.5. - postřik vodou 
24.5. - postřik vodou 

2. Herbicid 3x 
28.4. – Betanal Expert 1,01 l/ha + voda 
6.5. - Betanal Expert 1,27 l/ha  + Safari 50WG 30,4 g/ha + voda 
24.5. - Betanal Expert 1,52 l/ha  + Safari 50WG 20,2 g/ha + voda 

3. Herbicid 3x + 
Atonik 0,1 

28.4. – Betanal Expert 1,01 l/ha + voda 
6.5. – Atonik Pro 0,1 l/ha + Betanal Expert 1,26 l/ha  + Safari 50WG 30,4 g/ha + voda 
24.5. - Atonik Pro 0,1 l/ha + Betanal Expert 1,52 l/ha  + Safari 50WG 20,2 g/ha + voda 

4. Herbicid 3x + 
Atonik 0,2 

28.4. – Betanal Expert 1,01 l/ha + voda 
6.5. – Atonik Pro 0,2 l/ha + Betanal Expert 1,26 l/ha  + Safari 50WG 30,4 g/ha + voda 
24.5. - Atonik Pro 0,2 l/ha + Betanal Expert 1,52 l/ha  + Safari 50WG 20,2 g/ha + voda 

5. Herbicid 5x 

28.4. - Betanal Expert 0,76 l/ha + Safari 50WG 10,1 g/ha + voda 
6.5. - Betanal Expert 0,76 l/ha  + Safari 50WG 10,1 g/ha + voda 
14.5. - Betanal Expert 0,76 l/ha  + Safari 50WG 10,1 g/ha + voda 
24.5. - Betanal Expert 0,76 l/ha  + Safari 50WG 10,1 g/ha + voda 
1.6. - Betanal Expert 0,76 l/ha  + Safari 50WG 10,1 g/ha + voda 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE  
Výsledky jsou porovnávány s herbicidy neošetřenou kontrolou, na které byly plevele 

regulovány ruční okopávkou (rostliny nebyly stresovány použitím herbicidů).  
Z výsledků v roce 2000 vyplynulo, že aplikace Atoniku zvýšila výnos bulev na třech 

lokalitách v průměru o 3,2 %. Nejvíce na lokalitě Bezno, kde výnos bulev stoupl o 6,8 %. 
V průměru všech lokalit bylo zjištěno zvýšení výnosu bulev o 2,1 t.ha-1 a vypočítána příznivá 
ekonomická efektivnost ošetření. 

Výsledky z roku 2005 na jednotlivých lokalitách nebyly jednoznačně srovnatelné. 
Zejména na lokalitě Straškov se v počátečním období růstu cukrovky projevoval velmi silný 
herbicidní stres (Graf 1.). Varianta bez herbicidů (okopávaná) měla během sledování výrazně 
vyšší průměrnou hmotnost rostliny i listovou plochu. Během vegetace však došlo k vyrovnání 
a ve sklizňových ukazatelích tato varianta vykázala nakonec horší produkční ukazatele a 
herbicidně ošetřené varianty byly výnosnější než varianta okopávaná. Na lokalitě v Bezně 
byly potvrzeny dřívější pozitivní výsledky ukazující na přednosti aplikace nízkých dávek 
herbicidů, ale 5x aplikovaných, což potvrzuje závěry Chocholy (2006) a pozitivní vliv 
Atoniku Pro na urychlení postresové regenerace rostlin cukrovky. Loňské pokusy potvrdily 
dříve prokázaný stimulační efekt (zmírnění herbicidního stresu) Atoniku aplikovaného 
v kombinaci s postemergentní dělenou aplikací herbicidů při druhém a třetím herbicidním 
ošetření (Graf 1.).  

V průměru obou sledovaných lokalit v roce 2005 (Bezno a Straškov) byl nejvyšší výnos 
bulev zjištěn u varianty s pěti herbicidními ošetřeními (zvýšení výnosu o 2 % proti okopávané 
variantě). Také aplikace Atoniku Pro v nižší i vyšší dávce poskytla vyšší výnos bulev než 
kontrolní, herbicidy neošetřovaná varianta. Výsledky o pozitivním vlivu Atoniku Pro na 
urychlení postresové regenerace rostlin potvrzují i údaje uváděné polskými autory (Sloviňski, 
2004; Kositorna, 2004; Lepkowski, 2005 aj.). 

Při hodnocení rostlin v období herbicidního ošetření a po něm – v růstových fázích 14 
(16. května 2005), 16 (23. května), 19 (30. května) a 31 (6. června) byl prokázán herbicidní 
stres u všech variant s herbicidním ošetřením. Druhé herbicidní ošetření předcházelo asi o 
týden první odběr rostlin. Výraznější diference mezi variantou okopávanou a herbicidními se 
začaly projevovat především od třetího hodnocení (růstové fáze 19). Varianta bez 
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herbicidního ošetření a ošetřená Atonikem Pro v dávce 0,2 l/ha měly v posledním odběru 
největší velikost listové plochy (Graf 1.). V posledním hodnocení průměru sledovaných 
lokalit byla průměrná hmotnost rostliny na variantě okopávané 137 g a u tradičně  herbicidy 
ošetřené varianty jen 103 g. Ostatní sledované varianty byly mezi těmito hodnotami. Varianty 
ošetřené Atonikem Pro měly větší hmotnost než varianta s 3x aplikovanými herbicidy ale 
nižší, než pětinásobná aplikace herbicidů, což potvrzuje urychlení postresové regenerace 
rostlin.  

Obdobné, pozitivní  výsledky uvádí řada polských autorů  (Sloviňski, 2004; Kositorna, 
2004; Lepkowski, 2005 aj.). Například přídavkem Atoniku (0,6 l/ha) do druhé a třetí 
herbicidní kombinace (Betanal Alite 274 EC + Goltix Compact) se zvýšila průměrná 
hmotnost rostliny 10 den po ošetření o 18 %.  V následujícím roce byl sledován vliv Atoniku 
s jinými herbicidními kombinacemi, u kterých byl prokázán výraznější herbicidní stres. U 
variant s Atonikem bylo zvýšení hmotnosti rostliny  o 10 – 26 %.  

 
Graf. 1: Vliv Atoniku Pro a herbicidního ošetření na produkční ukazatele během vegetace 
a sklízených bulev cukrovky 
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Průměrná hmotnost rostliny cukrovky 
(Průměr lokalit Bezno a Straškov 2005)
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Průměrná hmotnost kořenů rostliny cukrovky
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Průměrná hmotnost kořenů rostliny cukrovky na lokalitě Bezno
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Průměrná hmotnost listů cukrovky na lokalitě Straškov
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Possibilities of herbicide stress elimination in sugar beet  

 

Summary 
In small-plot the possibilities of herbicide stress elimination were monitored in sugar 

beet plants in year 2000 and 2005. Partial elimination of herbicide stress Was proved by 
lower and frequent herbicide doses. Plants collections at the beginning of vegetation proved 
negative influence of herbicide treatment on individual organs and leaf area growth in sugar 
beet. Lower herbicide doses applied five-times showed less negative influence on plants 
compared to traditional three treatments. Atonik added to second and third post-emergence 
application of herbicides contributed to acceleration of post-stress regeneration of sugar beet 
plants. 

 

Poděkování  
Tato práce byla řešena v rámci výzkumného záměru MSM 6046070901 Setrvalé zemědělství, 
kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje. 
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DRUHOVÁ SKLADBA LUK NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH 
PŘÍBRAMSKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ VE VZTAHU K VYBRANÝM 

 EKOLOGICKÝM  FAKTORŮM 
 
Aleš Holík 
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra botaniky a fyziologie rostlin, Kamýcká 129,  
165 21 Praha 6 - Suchdol, Česká republika, Holik@af.czu.cz.  

 
Souhrn  

Druhová skladba luk na vybraných lokalitách Příbramska a její zhodnocení ve vztahu k vybraným 
 ekologickým  faktorům byla řešena jako jeden z dílčích úkolů při realizaci disertační práce zaměřené na 
botanický a fytocenologický průzkum flóry a vegetace vybraných neobhospodařovaných luk na Příbramsku. 
Zjištěné druhy rostlin byly hodnoceny z hlediska jejich ekologických nároků na stanoviště a odolnosti 
k vybraným stresovým faktorům. Ze zjištěných a vyhodnocených druhů byly vybrány ty druhy, které se vyznačují 
charakteristickými nároky a zvýšenou odolností vůči vybraným ekologickým faktorům sledovaných stanovišť. 

 
ÚVOD  

Tato problematika je řešena jako jeden z dílčích úkolů při realizaci disertační práce 
zaměřené na botanický a fytocenologický průzkum flóry a vegetace vybraných 
neobhospodařovaných luk na Příbramsku. V prvním roce byl proveden botanický průzkum a 
floristická inventarizace sledovaných lokalit a ve druhém roce na ně naváže fytocenologický 
průzkum. 

Příbramské Podbrdsko patří do fytogeografické oblasti mezofytika, jehož květena je 
víceméně jednotvárná a převládají v ní mezofyty nad termofyty. Rozpětí vegetačních stupňů 
je suprakolinní až submontánní (kopcovina až vrchovina), území je relativně srážkově chudé 
(kontinentální), svažitý reliéf krajiny převažuje nad rovinným, podklad je většinou na živiny 
chudý, jen místy bohatší. Je to krajina převážně lesnatá, pole jsou zde zastoupena v menší 
míře /1/.  

Evropa leží z největší části v lesní zóně, a proto většina travinných porostů je zde 
druhotná. Původní travinné formace se vyskytují jen v omezeném rozsahu nad horní hranicí 
lesa, na rašeliništích, močálech, v aluviích a ve fragmentech lesostepních a xerotermních 
společenstev. Všechny ostatní travinné porosty jsou náhradními společenstvy lesů a 
potenciálně by se opět samovolně zalesnily, kdyby je člověk neudržoval v produkčním stavu 
kosením nebo pasením /2/. Ve středoevropských podmínkách se na porostové skladbě 
travních porostů podílí přibližně 1500 rostlinných druhů. V  polopřirozených i kulturních 
travních porostech se pohybuje celkový počet druhů vyšších rostlin od 5 do 100, většinou 30 
– 70 druhů /3/. Druhové složení luk závisí na geografické poloze (včetně nadmořské výšky), 
stanovištních podmínkách a na způsobu obhospodařování (pastva, či frekvence a doba sečí, 
pratotechnika). Zatímco první dva faktory silně ovlivňují možný soubor druhů, který může 
luční společenstvo vytvářet, obhospodařování z tohoto souboru druhy vybírá a určuje jejich 
zastoupení. Luční společenstva nejsou ve svém složení většinou stálá, ale zastoupení 
jednotlivých druhů se velmi pružně mění v závislosti na změnách průběhu počasí 
v jednotlivých letech a zejména na způsobu obhospodařování /4/. 

MATERIÁL A METODA  
Terénní botanický průzkum se zaměřil na získání podkladů pro vyhodnocení flóry a 

vegetace neobhospodařovaných pozemků ve vytipovaných lokalitách Příbramska. Tato oblast 
byla vybrána z důvodů dostupnosti podkladů o hospodaření na vybraných lokalitách, i dobré 
dosažitelnosti dopravní. Floristická inventarizace v terénu se uskutečnila za použití klasických 
metod, morfologicko-srovnávacích. Získané informace byly vyhodnoceny za použití obvyklé 
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botanické literatury, zejména podle: D o s t á l  (1958): Klíč k úplné květeně ČSR, D o s t á l  
(1989): Nová květena ČSSR 1 a 2, F a u s t u s  e t  P o l í v k a  (1976): Botanický klíč, H e j n ý  
e t  S l a v í k (1989 - 1992): Květena (ČSR) ČR (svazky 1 - 3), K u b á t  e t  o l .  (2002): Klíč 
ke květeně České republiky, S l a v í k  (1995 - 2005): Květena ČR (svazky 4 – 7), 
R o t h m a l e r  (2000): Exkursionsflora von Deutschland (Band 3 - Gefäßpflanzen: Atlasband) 
Nomenklatura cévnatých rostlin byla sjednocena podle Kubát et ol. 2002: Klíč ke květeně 
České republiky. 

Zjištěné druhy rostlin byly hodnoceny z hlediska jejich ekologických nároků na 
stanoviště a odolnosti k vybraným stresovým faktorům s použitím publikace: Ellenberg H. et 
al (1992): Zeigerwerte von Plazen in Mitteleuropa. Ed. 2. Scr. Geobot. 18: 1-258 

Ze zjištěných a vyhodnocených druhů byly vybrány druhy, které se vyznačují 
charakteristickými nároky a zvýšenou odolností vůči vybraným ekologickým faktorům 
sledovaných stanovišť. 

VÝSLEDKY A DISKUSE  
 
Druhy vlhkých až mokrých stanovišť:  
Agrostis gigantea Roth Glyceria fluitans (L.) R. Br. 
Agrotis canina L. Chaerophyllum hirsutum L. 
Achilea ptarmica L. Juncus articulatus L. 
Alnus glutinosa (L.) Geartn. Juncus conglomeratus L. 
Angelica sylvestris L. Juncus effusus L. 
Athyrium filix-femina (L.) Roth Lotus uliginosus Schkuhr 
Bistorta major S. F. Gray Lycopus europaeus L. 
Caltha palustris L. Lysimachia vulgaris L. 
Cardamine pratensis L. Lythrum salicaria L. 
Carex acuta L. (C. gracilis Curtis) Mentha arvensis L. 
Carex panicea L. Molinia caerulea (L.) Moench 
Carex remota L. Poa trivialis L. 
Carex vesicaria L. Ranunculus repens L. 
Carex vulpina L. Ribes nigrum L. 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. Ribes rubrum L. 
Cirsium palustre (L.) Scop. Sanguisorba officinalis L. 
Crepis paludosa (L.) Moench Scirpus sylvaticus L. 
Deschampsia cespitosa (L.) P. B. Stachys palustris L. 
Equisetum fluviatile L. Succisa pratensis Moench 
Festuca gigantea (L.) Vill. Trollius altissimus Crantz. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Veronica beccabunga L. 
 
Druhy suchých stanovišť:  
Linaria vulgaris Mill. 
Pimpinella saxifraga L. 
Poa compressa L. 
 

Velký počet vlhkomilných druhů oproti třem suchomilným celkem přesvědčivě dokládá 
fakt, že na sledovaných lokalitách převažují vlhké půdy s nízkou hladinou podzemní vody. 
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Druhy velmi kyselých až kyselých půd:  
Agrostis capillaris L. 
Agrotis canina L. 
Avenella flexuosa (L.) Drejer 
Holcus mollis L. 
Juncus effusus L. 
 
                                     
                                                                                                                                             Securigera varia (L.) Lassen 

Druhy bazických až neutrálních půd:  
Aethusa cynapioides M. Bieb. 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Crepis paludosa (L.) Moench 
Galium boreale L.  
Plantago media L. 
Poa compressa L. 

 
Na sledovaných loukách byla výrazná převaha druhů preferující mírně kyselé pH půdy 

(159 druhů), druhy velmi kyselých až kyselých nebo naopak bazických až neutrálních půd 
byly zastoupeny jen třinácti druhy. 
 
Druhy typické pro chudé půdy na dusík: 
Agrotis canina L. Carex panicea L. 
Pimpinella saxifraga L. Crataegus monogyna Jacq. 
Campanula rotundifolia L. Deschampsia cespitosa (L.) P. B. 
Molinia caerulea (L.) Moench Sanguisorba officinalis L. 
Succisa pratensis Moench Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 
Juncus articulatus L. Holcus mollis L. 
Briza media L. Avenella flexuosa (L.) Drejer 
Achilea ptarmica L. Agrostis capillaris L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke Cirsium palustre (L.) Scop. 
Galium boreale L.  Scirpus sylvaticus L. 
Poa compressa L. Poa nemoralis L. 
Knautia arvensis (L.) Coulter  Linaria vulgaris Mill. 
Leucanthemum vulgare Lamk. Galium verum L. 
Trifolium campestre Schreber Lotus corniculatus L. 
Trifolium medium L. Plantago media L. 
Equisetum arvense L. Securigera varia (L.) Lassen 
 
Druhy bohatých až velmi bohatých půd na dusík:  
Aegopodium podagraria L. Chaerophyllum hirsutum L. 
Aethusa cynapioides M. Bieb. Lolium perenne L. 
Allium vineale L. Lycopus europaeus L. 
Alopecurus pratensis L. Myriophyllum verticillatum L. 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Pimpinella major (L.) Huds. 
Armoracia rusticana G., M. et Sch. Poa trivialis L. 
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl Potentilla anserina L. 
Artemisia vulgaris L. Rosa canina L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. Rubus idaeus L. 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Rumex obtusifolius L. 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray Sambucus nigra L. 
Elodea canadensis Michx. Scrophularia nodosa L. 
Elytrigia repens (L.) Nevski Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd. 
Epilobium ciliatum Rafin. (E. adenocaulon 
Hausskn.) Silene latifolia Poiert 

Fraxinus excelsior L. Stachys palustris L. 
Galium aparine L. Taraxacum officinale Weber in Wiggers 
Geum urbanum L. Trifolium repens L. 
Glechoma hederacea L. Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. Urtica dioica L. 
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Heracleum sphondylium L.  
Z předešlých dvou výčtů druhů nenáročných a náročných druhů na obsah dusíku v půdě 

lze odvodit, že na sledovaných loukách jsou výrazné místní rozdíly v obsahu dusíku.  
 
Druhy tolerantní k zasolení:  
Agrostis stolonifera L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Elytrigia repens (L.) Nevski 
Plantago major L. 
Potentilla anserina L. 
Rumex crispus L. 
Taraxacum officinale Weber in Wiggers 
Trifolium repens L. 
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip 
 

Jsou to druhy které sice zasolení do jisté míry snášejí, ale jejich výskyt je více obvyklý 
na nezasolených půdách. Fakultativní nebo obligátní halofyty zde nebyly zjištěny. 
 
Druhy středně odolné vůči těžkým kovům: 
Rumex acetosa L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
 

Sledované lokality leží v oblasti, kde v minulých dobách (až do konce 80. let minulého 
století) byl poměrně výrazný spad těžkých kovů, přesto se zde nenašly žádné druhy výrazně 
tolerantní k těžkým kovům, jenom dva středně tolerantní.     
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Species structure of meadows in selected localities in Příbramsko 
district and appraise  relation to selected ecological factors 

 
Summary 

 
First of all it was carry out a botanical research and a floristic inventory of selected meadows in 

Příbramsko district, thereafter established species of  plants were appraise to point of view of  ecological 
demands and a resistance to selected strssful factors. From the established species were choose that species 
wich distinguished characteristic demands and increased resistance to selected ecological factors of  the study 
stations. 
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ÚLOHA OSMOTICKÉHO PRISPÔSOBENIA V TOLERANCII 
JAČMEŇA NA SUCHO 
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, Trieda A. Hlinku  
2, 949 06 Nitra, Slovenská republika, mhorakova@excite.com 
 

Súhrn 
V sérií nádobových vegetačných, ako aj laboratórnych experimentoch sme študovali úlohu osmotického 
prispôsobenia v udržaní intaktnosti procesov fotosyntetickej asimilácie listov dvoch kontrastných genotypov 
jarného jačmeňa (Hordeum vulgare L., cvs. Kompakt a Dobla). Z výsledkov vyplýva, že osmotické 
prispôsobenie zohráva významnú funkciu v tolerancii jačmeňa na sucho. Kvantifikáciou niektorých osmoticky 
aktívnych látok sme zistili, že hlavnú úlohu v expresii osmotickej adjustácie listov jačmeňa počas sucha 
zohrávajú látky organického pôvodu, najmä glukóza. 

ÚVOD 
Dôležitým aspektom adaptácie rastlín na klesajúci vodný potenciál pôdy počas 

prehlbujúceho sa sucha je schopnosť buniek jednotlivých orgánov rastliny osmoticky sa 
prispôsobiť podmienkam zníženej dostupnosti vody [1]. Osmotické prispôsobenie sa tak pri 
mnohých poľných plodinách, jačmeň nevynímajúc, považuje za efektívny mechanizmus 
tolerancie rastlín na sucho [2]. Vo všeobecnosti osmotická adjustácia prispieva k udržaniu 
turgoru nadzemnej a podzemnej časti, čo umožňuje udržať aktivitu fyziologických procesov 
závislých na turgore, ako sú rast, aktivita prieduchov a fotosyntéza, pri progresívnom 
znižovaní vodného potenciálu listov [3]. 

K osmotickému prispôsobeniu dochádza procesom akumulácie anorganických iónov 
v symplaste, alebo akumuláciou látok organickej povahy [4]. V procese osmotického 
prispôsobenia zohrávajú významnejšiu úlohu organické komponenty. Skupinu 
nízkomolekulárnych organických zlúčenín nazývame osmoticky aktívnymi látkami. Zahŕňa 
zlúčeniny, ako dobre rozpustné cukry (glukóza, fruktóza, sacharóza), niektoré voľné 
aminokyseliny (napr. prolín, glycín, asparagín), zlúčeniny odvodené od prekurzorov 
aminokyselín, ako kvartérne amoniové soli (glycín betaín) [5] 

Cieľom našej práce bolo hodnotiť úlohu osmotického prispôsobenia v tolerancii 
fyziologických procesov rastlín jarného jačmeňa na sucho, ako aj kvantifikovať príspevok 
vybraných osmoticky aktívnych látok (prolín, glycínbetaín, glukóza, fruktóza) k celkovej 
kapacite osmotického prispôsobenia. 

MATERIÁL A METÓDY 
Rastliny jarného jačmeňa (Hordeum vulgare L., cvs. Kompakt a Dobla) boli pestované 

v pôdnom substráte v prirodzených podmienkach. Vodný stres bol indukovaný prerušením 
zalievania substrátu v V. etape organogenézy. 

Všetky fyziologické parametre boli hodnotené simultánne na 5. liste (od bázy rastliny). 
Relatívny obsah vody (RWC, %) bol hodnotený gravimetricky [6]. Vodný (ψW, MPa) 
a osmotický potenciál (ψS, MPa) bol meraný psychrometricky použijúc hygrometer C-52 a 
mikrovoltmer HR-33T (Wescor, Logan, Utah, USA) podľa [7]. Tlakový potenciál (ψP, MPa) 
bol počítaný ako rozdiel medzi ψW a ψS. Kapacita pre osmotické prispôsobenie (OA, MPa) 
bola kalkulovaná podľa [8]. Parametre gazometrickej výmeny (ACO2 a gS) plynov boli 
kvantifikované gazometrickým systémom Licor 6200 (Licor, Lincoln, Nebraska, USA). 
Efektívnosť využitia vody pre fotosyntézu (WUE) bola stanovená ako pomer medzi ACO2 
a gS. 

Hodnotenie príspevku vybraných osmoticky aktívnych látok k osmotickej adjustácii sa 
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uskutočnilo v sérii laboratórnych experimentov. Rastliny boli pestované v pôdno-rašelinovom 
substráte pri PPFD 250 ± 15 μmol m-2 s-1, RH 40 ± 5%; teplota 25 ± 3 οC; fotoperióda 14/10 
hod. Koncentrácia voľného prolínu (Pro, μmol g-1 DW) bola stanovená podľa [9] 
a koncentrácia glycín betaínu (GB, μmol g-1 DW) podľa [10]. Obsah rozpustných sacharidov 
(glukóza a fruktóza, mmol g-1 DW) bol podľa [11]. Vo všetkých analýzach sa použil 
spektrofotometer Spekol 11 (Carl Zeiss, Jena, Nemecko). Kapacita pre osmotické 
prispôsobenie bola kalkulovaná podľa [8]. Príspevok jednotlivých organických osmoticky 
aktívnych látok k celkovému osmotickému prispôsobeniu bol hodnotený podľa [12]. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Vodný stres rastlín jarného jačmeňa (cvs. 
Kompakt a Dobla), pestovaných 
v prirodzených podmienkach v nádobových 
vegetačných experimentoch bol indukovaný 
prerušením zalievania pôdneho substrátu. 
Dĺžku trvania dehydratačného cyklu sme 
zvolili podľa poklesu hodnoty RWC na úroveň 
okolo 50 % (podobne ako [13 a 14]) (obr 1). 

dni dehydratácie

0 2 4 6 8 10

R
W

C
 (%

)

40

50

60

70

80

90

100

Prerušenie hydratácie indukovalo pokles 
obsahu vody v pôde, meraného ako ψW pôdy , na 
úroveň –1,76 ± 0,3 MPa (obr 2). Hodnota ψW sa 
v dobre hydratovaných rastlinách oboch 
genotypov pohybovala na úrovni –0,38MPa. 
Priemerný turgor (ψP) pletiva listu dobre 
hydratovaných rastlín bol genotype Dobla mierne 
vyšší ako v genotype Kompakt a pohybuje sa 
okolo 0,59  

Obr 1 Zmena relatívneho obsahu vody 
(RWC; %) v 5. liste rastlín jačmeňa 
genotypov Kompakt (■□) a Dobla 
(●○). Hyd-ratované rastliny plné 
symboly, dehyd-ratované rastliny 
prázdne symboly. n = 5. 

(0,44 MPa v genotype Kompakt). Rozdiel bol spôsobený hlavne frakciou ψS, ktoré dosahuje 
v hydratovaných listoch genotypu Dobla nižšie hodnoty. Kalkulovaná hodnota ψP dobre 
korešponduje s literárnymi referenciami [15]. Z toho vyplýva, že genotyp Dobla sa 
výraznejšie osmoticky prispôsobil podmienkam narastajúceho pôdneho sucha ako genotyp 
Kompakt, udržujúc pri danej hodnote ψS vyššiu hodnotu ψW i RWC. V konečnej fáze 
dehydratácie kapacita pre osmotické prispôsobenie pri genotype Dobla dosiahla úroveň 1,23 
MPa a genotyp Kompakt dosiahol úroveň 0,93 MPa (tab 1). 

Je všeobecne známe, že fotosyntéza sa mení s vodným stavom rastliny [16 a 17]. Počas 
dehydratácie listu rastlín u obidvoch genotypov dochádzalo k poklesu gS a ACO2. 
V prirodzených podmienkach pestovania dosiahli dobre hydratované listy obidvoch 
genotypov podobnú úroveň ACO2, bez signifikatných diferencií (okolo 21,0 μmol m-2 s-1), 
pričom genotyp Dobla sa vyznačoval vyššou gs (0,51 μmol m-2 s-1) (tab 2). Ukazuje sa, že 
ACO2 genotypu Kompakt je citlivejšia na klesajúci ψW listu než genotyp Dobla. Vo 
všeobecnosti, v prvej fáze dehydratačného cyklu sa udržuje stabilná úroveň ACO2 pri 
klesajúcom ψW v genotype Kompakt do úrovne –0,80MPa a pri genotype Dobla približne do 
–1,10MPa. 
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Ďalšia dehydratácia indukuje rapídny poklesu ACO2 v prípade genotypu Kompakt pri 
relatívne malej zmene ψW, kedy pri –2,0MPa sa dosahuje kompenzačný bod (Γ). V genotype 
Dobla je sklon ACO2 menší a Γ sa dosahuje pri  ψW okolo –3,7MPa. Naproti tomu, gs vplyvom 
dehydratácie nelineárne klesá v celom priebehu ψW. 
Z uvedeného vyplýva, že v genotypoch Kompakt 
a Dobla zohráva dôležitú úlohu stomatárna kontrola 
procesov asimilácie  

CO2. V tomto prípade tak vyššia OA, udržujúc 
turgor, dovoľuje udržať prieduchy otvorené 
a umožňuje gazometrickú výmenu plynov a na druhej 
strane zvyšuje frakciu viazanej vody v pletive. 
Ukazuje sa, že počiatočný pokles ψW sa spája viac s gS 
ako ACO2, spôsobujúc nárast WUE (tab 2). 

 
 

 
Tab 1 Zmena kapacity pre osmotickú 
adjustáciu počas dehydratácie. n = 5.  

 
  

 deň 
cyklu 

Kompakt Dobla 
 
 2 0,278 ± 

0,005 
0,117 ± 
0,006  

 4 0,274 ± 
0,010 

0,637 ± 
0,012  

 7 0,498 ± 
0,008 

0,873 ± 
0,009  

Obr 2 Zmena vodného (ψW; MPa), 
osmotického (ψS; MPa) a tlakového 
(ψP; MPa) potenciálu 5. listu rastlín 
jačmeňa genotypov Kompakt (■□) 
a Dobla (●○). Vo vnútri obrázku je 
ukázaná zmena vodného potenciálu 
pôdy (ψWpôda; MPa). Hydratované 
rastliny plné symboly, dehydratované 
rastliny prázdne symboly. n = 4. 

 9 0,659 ± 
0,019 

0,997 ± 
0,011  

 10 0,733 ± 
0,013 

1,006 ± 
0,015  

  
 

 

 

 

Fenomén udržania a/alebo nárastu WUE bol pozorovaný v mnohých druhoch rastlín 
[18]. Predpokladá sa, že vyššie hodnoty WUE sú spojené s vyššou toleranciou rastlín na 
deficit vody. V našom prípade WUE pre oba genotypy narastal až do úrovne poklesu gS na 0,3 
mol. m-2 s-1. Schopnosť prieduchového aparátu zostať otvorený (vysoká úroveň gS) pri 
nízkom ψW pletiva vo vzťahu k OA ukázali mnohé predchádzajúce štúdie [19 a 20]. 
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Tab 2 Efekt dehydratácie na parametre gazometrickej výmeny plynov (rýchlosť asimilácie 
CO2 – ACO2; prieduchová vodivosti – gS; efektívnosť využitia vody – WUE) v 5. liste dvoch 
genotypov jarného jačmeňa. n = 5. 

genotyp variant ψW 
(MPa) 

RWC 
(%) 

ACO2 (μmol m-2 
s-1) 

gS (mol m-2 s-

1) 
WUE 

Kompakt hydratova
né 

-0,73 94,3 20,67 ± 0,88 0,464 ± 0,06 44,55 

 mierny 
stres 

-1,92 72,5 14,34 ± 0,84 0,355 ± 0,02 40,54 

 silný stres -3,45 49,6 -0,134 ± 0,45 0,070 ± 0,01 - 
Dobla hydratova

né 
-0,75 95,7 21,38 ± 0,54 0,514 ± 0,05 41,60 

 mierny 
stres 

-1,76 74,4 17,08 ± 0,86 0,382 ± 0,03 44,71 

 silný stres -3,28 53,5 2,242 ± 1,05 0,095 ± 0,02 23,60 
 

Kapacitu pre OA sme doplnili 
o kvantifikáciu koncentrácii osmoticky 
aktívnych látok organickej povahy (Pro, 
GB, Glu a Fru) (obr 3). Pozorovali 
sme nárast koncentrácie Pro počas 
dehydratácie pletív jarného jačmeňa (pri 
genotype Kompakt 60 násobne a pri 
genotype Dobla 100 násobne). 
Koncentrácia GB (u obidvoch genotypov 
3 násobne) spolu s Glu a Fru vykazovala 
menší nárast. Značná pozornosť je 
v literatúre, predovšetkým u obilnín, 
venovaná príspevku jednotlivých 
osmoticky aktívnych látok k celkovému 
osmotickému prispôsobeniu (napr. [1 a 
12]). Naše výsledky ukázali, že pri 
genotype Dobla celkový príspevok 
osmoticky aktívnych látok organickej 
povahy (prolín, glycín betaín, glukóza, 
fruktóza) bol 71, 82% a pri genotype 
Kompakt 57,74%. Z toho príspevok jednoduchých cukrov (Glu, Fru) k OA u obidvoch 
genotypov bol vyšší v porovnaní s celkovými aminokyselinami (Pro a GB). Z uvedeného 
vyplýva, že jednoduché rozpustné cukry sú hlavné organické látky, ktoré prispievajú k OA 
listov jarného jačmeňa genotypov Kompakt a Dobla. 

dni dehydratácie

0 2 4 6 8 10

Pr
ís

pe
vo

k 
Pr

o
k 

O
A 

(%
)

0

5

10

15

20

dni dehydratácie

0 2 4 6 8 10

Pr
ís

pe
vo

k 
G

B
k 

O
A

 (%
)

0

5

10

15

20

dni dehydratácie

0 2 4 6 8 10

Pr
ís

pe
vo

k 
G

lu
k 

O
A

 (%
)

0

10

20

30

40

dni dehydratácie

0 2 4 6 8 10

Pr
ís

pe
vo

k 
Fr

u
k 

O
A

 (%
)

0

5

10

15

20

Obr 3 Kinetika príspevku prolínu (Pro), glycín 
betaínu (GB), glukózy (Glu) a fruktózy (Fru) 
k celkovému osmotickému prispôsobeniu počas 
dehydratačného cyklu. Štvorčeky – Kompakt, 
krúžky – Dobla.
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The role of the osmotic adjustment in barley tolerance to drought 
 

Summary 
In the series of vegetally as well as in laboratory experiments we studied the role of osmotic adjustment in 
intact leaf of two contrast genotypes of spring barley (Hordeum vulgare L., cvs. Kompakt a Dobla). Turgor 
maintenance is positive correlated with photosynthetic assimilation and water use efficiency. In the our 
results indicated, that the osmotic adjustment play the essential importance in tolerance of barley to 
drought.. We shown that in the contribution osmotically active components to capacity of osmotic adjustment 
play major function an organic components, especially glucose. 
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 PODMIENKY IN VITRO KULTIVÁCIE A ICH VPLYV NA  

REGENERÁCIU VACCINIUM VITIS-IDAEA L. 
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Súhrn 

Testovali sme schopnsť regenerácie a toleranciu rastlín k vyšším koncentráciám cytokinínov odrôd ´Koralle´a 
´Red Pearl´ druhu Vaccinium vitis-idaea L. Testované cytokiníny -zeatin a 2iP pôsobili diferencovane pri 
jednotlivých odrodách. Pri oboch odrodách sme zaznamenali pozitívny vplyv zeatínu, ale  odroda ´Red Pearl´ 
disponovala vyššou regeneračnou schopnosťou na médiách s 2iP.  Nízka efektivita 2iP pri odrode ´Koralle´ 
môže byť spôsobená zhoršenou tolerantnosťou odrody  k vysokým koncentráciám. Výsledky potvrdili závislosť 
efektu multiplikácie nielen od odrody, použitého  cytokinínu a ich koncentrácií ale aj od dĺžky kultivácie. 

ÚVOD 
Vaccinium vitis- idaea L.- brusnica obyčajná je ovocný druh obľúbený hlavne pre obsah 

veľmi hodnotných látok ako sú vitamíny (vitamín C, provitamín A), triesloviny, glykozidy, 
organické kyseliny, ale aj farbivá (antokyány) využívané nielen v ľudovom liečiteľstve, ale aj 
vo farmaceutickom priemysle. Pôsobia dezinfekčne, protizápalovo, antireumaticky, 
antiflagisticky a pod. /4, 8, 7/. 

V ostatnom období  sa zvyšuje obľúbenosť tohto druhu, v zahraničí je zberaný 
z prirodzených porastov hlavne v Pobaltských štátoch, Rusku a Škandinávii, ale stretávame sa 
aj s plantážnickym pestovaním tohto druhu v Nemecku, Švédsku a Chile. Nové introdukované 
odrody získavajú obľubu aj v našich podmienkach a preto je dôležitý problém dopestovania 
sadbového materiálu určeného pre plantážnicke pestovanie.  

Nedostatočná schopnosť zakorenenia rastlín je veľkou nevýhodou klasického 
vegetatívneho  množenia a generatívne množenie je náročné na čas a neumožňuje získať 
homogénne potomstvo. Experimenty zamerané na množenie  brusníc metódami  in vitro /5, 6, 
11/ poukazujú na vhodnosť využitia mikropropagácie ako alternatívnej a efektívnej metódy na 
produkciu veľkého počtu rastlín. Tieto techniky zabezpečujú homogénnosť potomstva 
a genetickú identitu s materskou rastlinou. Na úspešnosť regenerácie  a reprodukcie vplýva 
viacero faktorov, a to nielen odroda, ale aj vybraný jedinec danej odrody, termín odberu 
východzieho materiálu, a hlavne podmienky kultivácie, zvlášť zloženie kultivačného média. 
Jedným z faktorov, ktorý limituje úspešnosť regenerácie rastlín v podmienkach in vitro je 
zistenie optimálnej úrovne použitých cytokinínov. 

V našej práci sme sa zamerali na sledovanie vplyvu cytokinínov  - zeatínu a 2iP na 
regeneračnú a reprodukčnú schopnosť dvoch odrôd ´Koralle´ a  ´Red Pearl´, na efektívnosť 
uvedených cytokinínov na intenzitu proliferácie výhonkov, resp. na toleranciu odrôd k vyšším 
koncentráciám cytokinínov.    

 
MATERIÁL A METÓDA 

V pokuse sme testovali regeneračnú schopnosť dvoch introdukovaných odrôd – 
´Koralle´ a ´Red Pearl´ brusnice obyčajnej (Vaccinium vitis-idaea L.). Ako primárne 
explantáty sme použili olistené dvoj- až troj- nodálne segmenty z mikropropagovaných 
rastlín, t. j. odvodených v kultúre in vitro, čo je výhodné, nakoľko nie je potrebná sterilizácia 
primárnych explantátov. 

Explantáty boli kultivované na kultivačnom médiu podľa Andersona (AN) 
(Anderson,1980), doplnenom sacharózou (3%) spevnenom Phyto agarom v koncentrácii 8g.l-1. 
Hodnota pH kultivačného média bola 4,5. Po autoklávovaní (35 min., 120°C) sme kultivačné 
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médium AN doplnili rastovými látkami zeatinom  a 2iP, ktoré boli pridané sterilne v troch 
koncentráciách: zeatin 1,0 - 1,5 – 2,0 mg.l-1, 2iP 15,0 -17,0 -20,0 mg.l-1. 

Explantáty boli kultivované pri teplote 24 °C ± 2°C , pri intenzite osvetlenia 60 μmol.m-

2.s-1 a fotoperióde 16/8 (16 hodín svetlo, 8 hodín tma). 
Intenzitu proliferácie výhonkov sme pozorovali v priebehu troch subkultivácií, pričom 

interval jednotlivých subkultivácií bol 6 týždňov.  
Základné kultivačné médium  bez pridania cytokinínov sme použili pri všetkých 

pokusoch ako kontrolu.  
Schopnosť regenerácie jednotlivých odrôd sme posúdili na základe intenzity 

proliferácie výhonkov, ktorú predstavoval priemerný počet výhonkov na explantát.  
Celkovú intenzitu proliferácie sme zhodnotili na základe súčtu počtu vydiferencovaných 

výhonkov na explantát a jednonodálnych segmentov na jeden výhonok.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Problematika mikrorozmnožovania je rozpracovaná prevažne pri iných druhoch 
Vaccinium sp., ale v ostatnom čase sa môžeme stretnúť aj s poznatkami o mikrorozmnožovaní 
druhu Vaccinium vitis-idaea L.. Sidorovich a i. /12, 13, 14/  popisuje niektoré aspekty 
regenerácie druhu Vaccinium vitis-idaea L ako  napr. typ sterilizácie, typ explantátu a sezónnu 
závislosť izolácie meristémov a ic vplyv na proces klonálneho mikrorozmnožovania 
uvedeného druhu. Debnath /3/ sa v experimentoch zameriava na vplyv rôznych druhov a 
koncentrácií sacharidov ako súčasti kultivačného média. Exogénna aplikácia cytokinínov na 
regeneráciu in vitro bola testovaná prevažne pri druhu Vaccinium corymbosum L. /9, 10/. Pri 
Vaccinium vitis-idaea L. bol sledovaný vplyv genotypu, orientácie explantátu a tiež vpliv 
aplikácie TDZ na proliferáciu výhonkov /2/, ale zaznamenaný bol aj vplyv 2iP na  
zakoreňovanie mikrovýhonkov /6/. 

Naše experimenty sledovali vplyv zeatínu a 2iP na multiplikáciu – tvorbu 
viacvýhonkovej kultúry pri odrode ´Koralle´ a ´Red Pearl´. Výsledky ukázali,že výber 
odrody, ale aj typ použitého cytokinínu a ich koncentrácie v kultivačnom médiu ovplyvnili 
multiplikačný efekt.  

Najvyšší priemerný počet výhonkov na explantát  sme dosiahli pri koncentrácii    15 
mg.l-1 2iP, ktorý bol zaznamenaný pri odrode ´Red Pearl´ až 8,56, kým pri kontrole to bolo len 
0,65. Konečný efekt regenerácie a celkovej reprodukcie zvyšovala segmentácia výhonkov na 
niekoľkononodálne segmenty, ktorá  závisela od ich dĺžky.  

V experimentoch sme zaznamenali pozitívny vplyv zeatínu v koncentráciách 1,0 - 1,5 – 
2,0 mg.l-1 a 2iP 15,0 -17,0 -20,0 mg.l-1 na proliferáciu výhonkov v porovnaní s kontrolou.  
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Obr. 1 Vplyv zeatinu na regeneráciu         Obr. 2 Vplyv 2iP na regeneráciu 
          odrody ´Koralle´.                                      odrody ´Koralle´.     

 
Pri odrode ´Koralle´ sa pozitívny vplyv zeatínu prejavil najviac v prvej subkultivácii 

(obr.1), kedy multiplikačný efekt dosiahol hodnotu 6,73 výhonka/ explantát pri koncentrácii 
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1mg.l-1, čo bola aj najvyyšia hodnota dosiahnutá u tejto odrody. Najnižšie rozdiely medzi 
vplyvom rôznych koncentrácií zeatinu a bezhormónového média sme sledovali pri tretej 
subkultivácii, čo naznačuje závislosť efektu multiplikácie nielen od použitého  cytokinínu, ale 
aj od dĺžky kultivácie. Javí sa, že pre odrodu Koralle pri všetkých subkultiváciách je 
najefektívnejšia koncentrácia zeatinu 1mg.l-1 a najmenej účinná koncentrácia 2mg.l-1 zeatinu. 

Účinok 2iP na proliferáciu výhonkov pri odrode ´Koralle´ je oveľa nižší v porovnaní so 
zeatinom (obr.2). Najvyšší počet výhonkov sme zaznamenali pri koncentrácii 15 mg.l-1 , ale 
v porovnaní s kontrolou je počet vytvorených výhonkov na explantát len o niečo vyšší 
a v prípade tretej subkultivácie dokonca nižší pri všetkých koncentráciách. Pri odrode 
´Koralle´ sa teda nepotvrdila preukaznosť vplyvu 2iP na proliferáciu výhonkov, čo 
dokumentuje zistenie, že rozdiely pre počet výhonkov/explantát medzi kontrolou a 
kultivačnými médiami s pridaním 2iP v rôznych koncentráciách boli veľmi nízke. Výsledky 
naznačujú, že multiplikačný efekt je ovplyvnený nielen výberom odrody, dobou kultivácie, 
ale aj výberom cytokinínov a ich koncentráciami. Nízka efektivita 2iP pri odrode ´Koralle´ 
môže byť spôsobená zhoršenou tolerantnosťou  danej odrody k vysokým koncentráciám 
cytokinínu. 

 Vplyv zeatínu na regeneráciu výhonkov sme sledovali aj pri odrode ´Red Pearl´ 
(obr.3), pričom najväčší počet výhonkov sme zaznamenali pri druhej subkultivácii na médiu 
obohatenom 2 mg.l-1 zeatinu až 8,13. Pri koncentráciách   1mg.l-1 a 1,5 mg.l-1 zeatinu sme 
získali rovnovážny stav v počte výhonkov/ explantát, ktorý sa pohyboval v rozmedzí od 6,16-
8,13. V prvých dvoch subkultiváciách bolo množstvo vytvorených výhonkov na explantát 
veľmi vyrovnané s poklesom v tretej subkultivácii hlavne pri najvyššej koncentrácii zeatinu, 
čo môže naznačovať buď pokles tolerancie odrody ´Red Pearl´ k vyššej dávke, alebo 
k možnosti vplyvu dĺžky obdobia kultivácie na tvorbu výhonkov. Napriek tomu však je 
zrejmý rozdiel v produkcii výhonkov oproti kontrole a vplyv zeatinu na proliferáciu výhonov 
 môžme zhodnotiť ako vysoko pozitívny . 

Množstvo vytvorených výhonkov pri jednotlivých koncentráciách 2iP kolísalo pri 
odrode ´Red Pearl´ od 2,26- 8,56 (obr.4). V porovnaní s odrodou ´Koralle´ sme zaznamenali 
väčšie rozdiely vplyvu 2iP na tvorbu výhonkov oproti kontrole. Najvyššie hodnoty sme 
získali pri koncentrácii  15 mg.l-1. 
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 Obr. 3 Vplyv zeatinu na regeneráciu        Obr. 4 Vplyv 2iP na regeneráciu  
            odrody ´Red Pearl´.                                  odrody ´Red Pearl´. 

 
Pri vyšších koncentráciách v priebehu tretej subkultivácie  došlo k poklesu regeneračnej 

schopnosti tejto odrody, čo naznačuje už spomenutý pokles tolerancie odrody k vysokým 
dávkam 2iP. 

Názory autorov na vplyv zeatínu a 2iP na regeneráciu rastlín,  skôr zamerané na odrody 
druhu Vaccinium corymbosum L., nie sú jednoznačné. Niektorí autori /10/ poukazujú na 
účinnejší vplyv zeatínu v porovnaní s 2iP, iní /9/ uvádzajú, že dosiahli optimálnu intenzitu 
mikrorozmnožovania druhu Vaccinium corymbosum L. na médiu s 15 mg/l 2iP. Podobne 
ďaľší autori /12/ dosiahli úspešnú regeneráciu rastlín pri brusnici obyčajnej pri uvedenej 
koncentrácii. Serres a i. /11/ poukazujú na rozdielnu reakciu odrôd druhu Vaccinium vitis-
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idaea L. na obsah 2iP v kultivačnom médiu, čo sa potvrdilo aj v našich experimentoch.  
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The conditions of in vitro cultivations – their influence to regeneration of 
Vaccinium vitis- idaea L. 

 
Summary 

 
We tested the regeneration ability and  tolerance to higher concentration of cytokinins in two cultivars ´Koralle´  
and ´Red Pearl´of Vaccinium vitis idaea L. The effect of tested cytokinins –  zeatin and 2iP was  diffrent in each 
cultivar. We notice positive effect of  zeatin, although cultivar ´Red Pearl´ had higher regeneration ability on the 
2iP medium. Low efficiency  of 2iP could be caused by lower tolerance of  Koralle to high concentration of 2iP.   
The results confirm that multiplication effects vary depending on  cultivars, cytokinins, concentrations and 
period of cultivation. 
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Súhrn 
V laboratórnych hydroponických podmienkach s genotypmi sóje fazuľovej boli testované klíčiace mladé rastliny 
vo fáze V1 1.nóda vyvinuté prvé pravé nedelené listy na fyziologické reakcie na osmotický stres vyvolaný 
blokovaním príjmu vody koreňovou sústavou polyetylglykolom PEG-6000. Dosiahnuté výsledky z jednotlivých 
meraní osmotického potenciálu, relatívneho obsahu vody RWC, akumulácie prolínu v listoch a koreňoch, 
potvrdzujú prioritnú úlohu metabolických zmien signalizujúcich sucho. Rýchla dehydratácia ovplyvnila 
sledované fyziologické a biochemické ukazovatele, najmä obsah vody, obsah suchej hmoty a predlžovací rast 
orgánov. Vodný stres zvýšil akumuláciu voľného prolínu najmä v listoch všetkých genotypov sóje. Všetky reakcie 
rastlín boli odrodovo podmienené. Vytvorené modelové podmienky umožňujú determinovať ukazovatele 
tolerancie odrôd na pôsobenie vodného stresu. Udržanie vody v pletivách a turgoru je výsledkom 
morfologických a fyziologických mechanizmov rezistencie a tolerancie k suchu odlišných od mechanizmov 
u dospelých rastlín, ktoré môžu byť využité v skríningu genotypov s rôznym stupňom tolerancie k suchu. 

ÚVOD 
Pri súčasnom trende klimatických zmien a ich následkoch na živé organizmy sa 

zamýšľame nad typmi rastlín ,,budúcnosti“, s vlastnosťami, ktoré im umožnia odolávať 
environmentálnym zmenám najmä  zasoleniu pôdy, suchu a extrémnym teplotám. Práve tieto 
stresy sú odlišné od všetkých ostatných abiotických stresov tým, že každý je elicítorom 
špecifických odpovedí rastlín, ale zároveň aktivuje aj niektoré všeobecné reakcie. 
V súčasnosti sa objavujú molekulové základy odolnosti voči abiotickým stresom (ZHU, 
HASEGAWA, 1997). To je výzva pre rastlinných fyziológov a biochemikov, ktorí musia 
nájsť selekčné kritériá pre hodnotenie rozdielov, identifikovať relatívne a náhodné znaky.  

Hľadajú sa možnosti hodnotenia genotypových rozdielov vo vlastnostiach, ktoré majú 
tesný vzťah k vyššej efektívnosti využitia vody už v skorých rastových štádiách. Akumulácia 
prolínu je takmer univerzálnou reakciou rastlín na vodný deficit, aj keď niektoré druhy reagujú 
syntézou iných metabolitov, predovšetkým cukrov, zložitejších alkoholov, betaínu. Schopnosť 
akumulovať tieto skupiny komponentov je viac-menej druhovo špecifická (HARE et al., 1999). 
Pri väčšom poklese vodného potenciálu pod hodnoty okolo –1,0 MPa sa pri mnohých druhoch 
zvyšuje koncentrácia prolínu často až stonásobne. Jeho zvýšenú akumuláciu považujú mnohí 
autori za adaptačnú reakciu rastliny ako odpoveď na deficit vody (LEWITT, 1980, a i.). 
Volný prolín je považovaný aj za marker stresu. Zvýšenie obsahu prolínu koreluje so 
schopnosťou rastlín odolávať stresu, ale môže byť aj dôkazom osmotickej regulácie 
(osmotickej adjustácie). Skôr výnimočne niektorí autori ale udávajú vyšší obsah prolínu pri 
genotypoch citlivých na stres (LIU, ZHU, 1997).  

Aplikácia rôznych koncentrácií polyetylénglykolu (PEG) simuluje intenzitu vodného 
stresu. PEG ako osmotikum znižuje vodný potenciál živných roztokov a slúži pre štúdium 
odpovedí rastlín na vodný stres. Reakciu na PEG možno považovať za rýchlu hydraulickú 
signalizáciu o zníženej prístupnosti vody, keďže už od prvých momentov jeho pôsobenia sa 
príjem vody do rastliny znižuje až zastavuje. Na rozdiel od pôdneho sucha, PEG účinkuje na 
celú koreňovú sústavu homogénne, bez možnosti úniku zo stresu, resp. metabolickej úpravy 
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(napr. biosyntézy prolínu). Preto sú rozhodujúce vlastnosti rezistencie genotypu súvisiace s 
vlastnosťami kutikuly, prieduchov a anatomickou stavbou listu (OLŠOVSKÁ, BRESTIČ, 
2001).  

Predlžovací rast koreňov v roztoku PEG bol porovnateľný s rastom v pôde s rovnakým 
osmotickým potenciálom (WHALLEY et al., 1998). 

Cieľom práce bolo charakterizovať aktivitu rastu mladých klíčiacich rastlín pri 
osmotickom blokovaní príjmu vody polyetylénglykolom v živnom roztoku v hydropónii 
a determinovať fyziologické ukazovatele a ich použiteľnosť ako rýchleho skríningového 
kritéria pre hodnotenie suchovzdornosti genotypov. 
 
MATERIÁL A METÓDY 

Pokus bol realizovaný v laboratórnych hydroponických podmienkach s 5 genotypmi 
sóje fazuľovej cv. KRAJINKA (Juhoslávia), cv. VISION, cv KORADA (Kanada), cv. HS098 
a cv. HS105 (Slovensko). Klíčenie semien a následná kultivácia prebiehala v Reyd - 
Yorkovom živnom roztoku, v špeciálne upravených 1 l nádobách po 5 klíčiacich rastlinách 
v 9 opakovaniach, pri ožiarení 120 µmol.m-2.s-1 fotosynteticky aktívnej radiácie, 12 hodinovej 
fotoperióde, s priemernými dennými a nočnými teplotami 24/18°C a s priemernou vlhkosťou 
vzduchu 45%. Testované boli mladé rastliny s podobnými morfologickými parametrami vo 
fenofáze V1 1.nóda vyvinutých prvých pravých nedelených listov. Pre simulovanie 
blokovania príjmu vody bol do koreňového prostredia aplikovaný roztok polyetylénglykolu 
(PEG-6000) s koncentráciou 5, 10, and 15 %. Merania boli realizované po 24 hodín po 
aplikácii roztoku, kedy bol meraní osmotický potenciál ψS psychrometrickou metódou 
WESCOR HR 33. Stav vody v listoch sa zisťoval gravimetricky z čerstvej, saturovanej a 
suchej hmotnosti segmentov listov a kalkuloval sa podľa vzťahu:   %RWC = 100 - (SW- FW / 
SW - DW),  kde SW je hmotnosť vzorky po nasýtení, FW hmotnosť čerstvej vzorky, DW 
hmotnosť sušiny. Paralelne s obsahom vody bol meraní obsah voľného prolínu, ktorý bol 
stanovený kolorimatricky podľa BATES et al.(1973) vyjadrený v  µmol.g-1 FW listov . 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pri hodnotení účinkov vodného stresu na skoré štádia rastu sóje vychádzame 
z predpokladu, že odpovede rastlín sa budú týkať predovšetkým inhibície rastu a inhibície 
akumulácie sušiny ako následku redukcie využitia vody, redukcie obsahu vody v orgánoch 
a zmeny hydratácie. V literatúre sa uvádzajú aj zmeny na metabolickej úrovni, ako je napr. 
tvorba osmoprotektantov, látok znižujúcich vodný potenciál bunkového roztoku (čo môže 
zvýšiť potenciálny príjem vody).  

Po 24-hodinovej dehydratácii  sme vyhodnotili fyziologických parametroch 5 odrôd 
sóje fazuľovej: relatívny obsah vody v listoch (RWC), čerstvá a suchá hmotnosť listov, 
osmotický potenciál listov a akumuláciu prolínu v orgánoch rastlín. Vo všetkých sledovaných 
ukazovateľoch sa pri všetkých odrodách prejavili zmeny oproti kontrole, ktorá bola 
kultivovaná po dobu 24 hodín obdobne ako stresované rastliny, no do živného roztoku nebol 
pridaný PEG 6000. Najvýraznejšie sa pôsobenie osmotického stresu prejavilo na prírastku 
čerstvej a suchej hmoty listov vo variante s 15% PEGom. Relatívny obsah vody poklesol 
približne na úroveň 70-80%, nedosiahol tak kritické hodnoty.  

Signifikantné rozdiely boli medzi odrodami HS098 a VISION nepreukazné medzi  
HS105 a KRAJINKA, KORADA a HS 098. Ako je vidieť na obr.1. stresový faktor prítomný 
v živnom roztoku (PEG) ovplyvnil obsah vody v rastlinných orgánoch v závislosti na odrode 
rozdielne. Prejavila sa najmä rozdielna vodoudržujúca schopnosť, keď v rovnakých 
podmienkach znížili obsah vody najvýraznejšie juvenilné rastliny sóje genotypu KRAJINKA 
(-12,3%), HS105 a HS098 (-10,6 % a -9,9%), najmenej kanadské odrody KORADA 
a VISION (-5,3 a –2,7%).  
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Relatívny obsah vody (RWC) v listoch sóje po rýchlej 
dehydratácii 10% PEGom
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Obr. 1. Rrelatívny obsah vody v listoch sóje fazuľovej po 24 hod. dehydratácii 10% PEGom  

 
Rovnako sa potvrdila výrazná genotypove podmienená reakcia v raste. Na základe 

štatistického hodnotenia je preukazný rozdiel v dĺžke stoniek medzi genotypmi VISION – 
HS098, VISION- KRAJINKA, VISION – KORADA, HS098 – KORADA, a HS105 – 
KRAJINKA. Inhibičný účinok vodného stresu sa najvýraznejšie prejavil u genotypu 
KRAJINKA, HS105, HS098, KORADA a najmenej u odrody VISION. Genotypovo 
rozdielnu reakciu sme zistili v akumulácii suchej hmoty, ktorá výrazne klesala u odrody 
KRAJINKA,  HS098, KORADA, HS105  a napokon VISION.  

Za významným determinačný znak tolerancie druhu voči suchu sa považuje akumulácia 
voľného prolínu, ktorého obsah sa pri dehydratácii zvyšuje niekoľkonásobne. Z našich 
experimentov vyplýva, že vodný stres  výrazne ovplyvnil akumuláciu voľného prolínu oproti 
kontrolným vzorkám. Preukaznosť rozdielov sme potvrdili medzi VISION – HS098, VISION 
– HS105, VISION – KRAJINKA a HS098-KRAJINKA. Deficit vody spôsobil teda 
významné modifikácie a signifikantné rozdiely vo fyziologických a biochemických 
ukazovateľoch skúmaných genotypov sóje.  

Najcitlivejšie na dehydratáciu vyvolanú celou škálou koncentrácii PEG 6000 reagovala 
odroda ‘KRAJINKA’, ktorá bola citlivejšia ako priemer vo všetkých troch ukazovateľoch. 
Najmenej citlivá v našich pokusoch bola odroda ‘VISION’. 

Vysoká koncentrácia PEG 6000 (15 %) sa ukázala ako nevhodná pre sledovanie 
postupnej adaptácie listov na dehydratáciu, na rastlinách sa prejavil už v prvých dvoch 
hodinách silný plazmolytický účinok v dôsledku hyperosmotického prostredia a zamedzeného 
príjmu vody koreňovou sústavou. Pre testovanie vodného stavu sa ukázal ako najvhodnejší 
10% PEG 6000, pre hodnotenie špeciálnych rastových reakcií ešte nižšia koncentrácia (5 %) 
testovacieho média.  

Adaptačný potenciál mladých rastlín je ťažšie determinovať ako u dospelých rastlín. Ich 
testovanie však môže priniesť nové informácie o skúmanom biologickom materiále. Mladé 
intenzívne rastúce rastliny reagujú na vodný deficit odlišným spôsobom v porovnaní s 
dospelými. Realizujú menší počet mechanizmov a vlastností, ktoré sú súčasťou adaptačného 
potenciálu genotypu . 
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Obsah volného prolínu v listoch sóje fazuľovej po rýchlej 
dehydratácii 10% PEGom
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Obr.2.Obsah volného prolínu v listoch sóje fazuľovej po 24 hod. dehydratácii 10% PEGom  
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The effect of quickly dehydratation on some physiology parameters of 
soybean (Glycine max L.) in early phases of growth 

 
Summary 

 
In laboratory hydroponic conditions with soabean genotypes the juvenile plants in phase V1 1. nodus 

frist leaves were tested for their physiological responses to osmotic stress evoked by blocking the water uptake in 
roots by polyethylenglycol (PEG-6000). Results from the measurements relative water content,  and leaf 
elongation rates show dominant role of chemical signalization drought from root environment and of stomata in 
the regulation of water loss as well as sensitiveness of leaf elongation to lowered water availability. 
Maintenance of water content and turgor in the leaf tissues resulted from expression of morphological and 
physiological mechanisms of resistance and tolerance to drought different from that in mature plants which 
might be useful in the screening genotypes with different level of drought tolerance. 
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Súhrn 

U dvoch vybraných chemotypoch tisu (Taxus baccata a Taxus cuspidate) sme sledovali intenzitu kalogenézy a 
následne regeneráciu in vitro. Pre indukciu kalogenézy sme použili segmenty jednoročných výhonkov uvedených 
chemotypov, ktoré sme kultivovali na dvoch modifikovaných médiách Westvaco WV. Celkový proces  indukcie 
kalusov  prebiehal intenzívnejšie vo variante WV2 médium obohatenom o 2,4D + kinetínu, avšak z hľadiska 
následnej diferenciácie a regenerácie bol vhodnejší variant WV1médium (IAA +BAP) na ktorom regenerovalo 
48,5% kalusov. Z chemotypov tisu na podmienky kultivácie v procese regenerácie najlepšie reagoval Taxus 
baccata, ktorého čerstvá hmotnosť kalusov bola 2  krát vyššia ako u chemotypu Taxus cuspidate. 

ÚVOD 
Tis je biologická "starožitnosť", živá pamiatka na epochu treťohôr, preto má "čestné" 

miesto v súpisoch chránených druhov rastlín nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine ďalších 
európskych štátov. Ihličky a kôra tisu obsahujú okrem jedovatých alkaloidov aj látku účinnú 
proti rakovine, ktorá sa nazýva taxol (CROOM, et al., 1992). Progresívny vstup taxolu a jeho 
analógov do procesu tvorby antileukemických a protinádorových preparátov, podmienil 
rozpracovanie selekčných, pestovateľských a technologických podmienok využitia 
rastlinného druhu Taxus baccata L. Slovenská republika má v rámci Európy, ako jediná 
krajina, ucelenejšie a rozsiahlejšie pôvodné enklávy tohto druhu, čo predstavuje originálny 
selekčný súbor pre chemotypy s vysokým obsahom DEBAC (10-deacetylbaccatinu) (PAULE, 
et al., 1993). 

V minulom storočí sa spolu s obrovským rozmachom biologických vied začalo nové 
obdobie postupov rozmnožovania rastlín. Kľúčovým objavom bolo to, že každá bunka 
obsahuje celú genetickú informáciu celej rastliny v DNA. Táto skutočnosť bola výzvou pre 
mnohých výskumníkov, ktorí sa snažili odobrať jedinú bunku z rastliny a tejto vytvoriť 
ideálne životné a rastové podmienky. Postupne vedci začali vyvíjať rôzne médiá na 
ktorých skúšali pestovať explantáty. V dnešnej dobe sú už základné receptúry 
pestovateľských médií známe, aj keď pestovateľské firmy si médiá upravujú podľa 
vlastných potrieb a tieto upravené receptúry držia v tajnosti. Toto obdobie možno už nazvať 
obdobím biotechnológií ( BHOJWANI, RAZDAN 1996). V tomto zmysle sú významným 
prínosom metódy in vitro, ktoré sú originálnym prostredím pre štúdium pôsobenia rôznych  
faktorov na rast, diferenciáciu, regeneráciu, či morfogenézu. Systém umožňuje vytvoriť 
modelové prostredie pre jednotlivé stupne rastového a vývinového procesu, diferencovane 
sledovať vplyv jednotlivých faktorov a hľadať možnosti ich využitia v praxi. Možnosti 
využitia techník in vitro na navodenie procesu kalogenézy a následnej diferenciácie popísal 
VANCE et al. (1994). 

Konkrétnym cieľom bolo zistiť kapacitu kalogenézy a regeneráciu rastlín v závislosti od 
chemotypu a kombinácie rastových regulátorov v kultivačnom médiu. Vyústením 
experimentov je evidovanie chemotypov tisu vhodných pre tvorbu biomasy v podobe kalusov 
alebo orgánovej kultúry s vysokým obsahom taxolu v prostredí in vitro, pre následné využitie 
vo farmaceutickom priemysle.  
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MATERIÁL A METÓDY 
Pre našu prácu sme použili dva chemotypy tisu Taxus baccata a Taxus cuspidate 

pochádzajúce z Arboréta Mlyňany. Rastliny mali vyhovujúci zdravotný stav pre odber 
primárnych explantátov na pestovanie v podmienkach in vitro, neboli napadnuté žiadnym 
patogénom, ani mechanicky poškodené. V jarnom období sme odobrali z dospelých jedincov 
materských rastlín mladé, nezdrevnatené, jednoročné výhonky. Ako primárne explantáty sme 
použili segmenty výhonkov s vrcholovými púčikmi a nodálne segmenty s pazušnými 
púčikmi. Na týchto segmentoch sme ponechali 1 – 3 ihličky, ostatné sme odstránili. Veľkosť 
segmentov bola v rozpätí od 5 do 10 mm. Počet explantátov, ktoré sme pripravili na založenie 
kultúry in vitro bol po 150 kusov z každého chemotypu tisu. Samotná kultivácia prebiehala na 
dvoch variantoch modifikovaného živného média Westvaco (COKE, 1996):  WV 1  
obohatené IAA+ BAP a WV2 obohatené o 2,4D+ kinetín. V pokuse sme hodnotili štyri 
kombinácie : 

Taxus baccata v kultivačnom médiu WV 1 + 0,1 mg.l-1 IAA + 2,0 mg.l-1 BAP 
Taxus baccata v kultivačnom médiu WV 2 + 0,1 mg.l-1 2,4D + 0,5 mg.l-1 kinetín 
Taxus cuspidata v kultivačnom médiu WV 1 + 0,1 mg.l-1 IAA + 2,0 mg.l-1 BAP 
Taxus cuspidata v kultivačnom médiu WV 2 + 0,1 mg.l-1 2,4D + 0,5 mg.l-1 kinetín   
Podmienky kultivácie pre kalogenézu a samotnú regeneráciu explantátov boli rozdielne. 

Tvorba kalusov prebiehala v tme pri teplote 24 0C a dediferenciácia pri 16-hodinovej 
fotoperióde s intenzitou osvetlenia 500 μmol.m2.s-1 a teplote 24 0C. Indukcia kalogenézy 
trvala 45 dní počas, ktorej sme previedli 3 subkultivácie s meraniami čerstvej hmoty kalusov. 
Po ukončení procesu kalogenézy sme kalusy premiestnili na nové kultivačné médium WV3 
obohatené o 2,29 g .l-1 L-Glutaminu, 30 g .l-1  sacharózy, 3,0 mg .l-1 2,4D a 0,5mg.l-1 BA za 
cieľom indukcie výhonov. Regenerácia explantátov trvala 35 dní.  

Po štyroch týždňoch kultivácie explantátov sme hodnotili rastové ukazovatele (čerstvá 
hmotnosť kalusov, počet a dĺžka výhonkov a koreňov). Preukaznosť rozdielov sme potvrdili 
Friedmanovým testom a parametrickou analýzou rozptylu. Na hodnotenie štatistickej 
závislosti náhodných premenných sme vybrali neparametrický Spermanov korelačný 
koeficient. 
  
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Indukcia kalusov u obidvoch chemotypov bola úspešná na kultivačnom médiu WV2 
(2,4D+kinetín). Na WV1 médiu  (IAA+BAP) kalogenéza Taxus cuspidate neprebehla. Teda 
z hľadiska navodenia bunkového delenia špecializovaných pletív jednoročných výhonkov 
bolo univerzálnejšie médium WV2. 
 

Tab. 1: Dediferenciácia vo vzťahu chemotyp-varianty kultivačného média 
 

Variant kultivačného média Taxus baccata Taxus cuspidate 
WV1 médiu  (IAA+BAP) + - 
WV2 médium (2,4D+kinetín) + + 

 
Tab. 2: Intenzita kalogenézy a následnej diferenciácie v závislosti od variantu kultivačného 
média 

Variant kultivačného média % kalogenézy % regenerujúcich kalusov 
WV1 médiu  (IAA+BAP) 15,6 48,5 
WV2 médium (2,4D+kinetín) 39,4 10,8 

 
Z údajov v tabuľke môžeme konštatovať, že pri metodickom postupe explantát-kalus-

regenerant nemusí byť tento postup kvantitatívne v kladnej korelácii. Keď sme nebrali do 
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úvahy chemotyp, tak pri variante WV1 s nižšou intenzitou kalogenézy bola diferenciácia 
úspešnejšia, keďže sme získali viac kompletných regenerantov. V prípade kultivačného média 
WV2 bola síce intenzita kalogenézy vyššia, avšak nasledujúca diferenciácia nebola 
uspokojivá s ohľadom na frekvenciu.  
 
Tab. 3: Frekvencia diferenciácie kalusov v závislosti od chemotypu 
 Taxus baccata Taxus cuspidate 

Čerstvá hmotnosť kalusov 
 v g na 1 explantát 

2,56 1,09 

% regenerujúcich kalusov 47,4 35,8 
Dĺžka trvania regenerácie v 

dňoch 
35 47 

 
Kompletných regenerantov sme získali pri obidvoch chemotypov  tisu kultivovaných na 

WV1 (IAA +BAP) na ktorom regenerovalo 48,5% kalusov, ale doba trvania regenerácie bola 
rozdielna. Z chemotypov tisu na podmienky kultivácie v procese regenerácie najlepšie 
reagoval Taxus baccata, ktorého čerstvá hmotnosť kalusov bola 2 krát vyššia ako 
u chemotypu Taxus cuspidate. 
    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.:                                                                 Obr. 2.:  

Kalusová kultúra T. baccata na WV1 médiu        Kalusová kultúra T. cuspidate na WV2 médiu 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.-5:                                                                  

Explantátové  kultúry T. baccata a T. cuspidate v procese regenerácie         
 
ZÁVER 

Štúdiom kalogenézy a diferenciácie segmentov jednoročných výhonkov dvoch 
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chemotypov tisu v in vitro sme zistili: 
proces dediferenciácie (kalogenézy) bol intenzívnejší na variante média WV2 

(2,4D+kinetín). Kalusy sme získali pri obidvoch druhoch tisu. 
Pre diferenciáciu bol však vhodnejší variant média WV1 (IAA+BAP), pri ktorom sme 

zistili 48,5%-nú intenzitu diferenciácie kalusov na kompletné explantáty in vitro. 
Ako v procese kalogenézy tak i diferenciácie bol najúspešnejší chemotyp Taxus 

baccata, ktorého dynamika tvorby čerstvej hmoty bola 2x vyššia ako pri Taxus cuspidate. 
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Factors influencing callogenesis of  Yew (Taxus spp.) in conditions in vitro 

 
Summary 

Our research is concentrate on use of biotechnological methods in reproduction of selected chemotypes 
of Taxus baccata and Taxus cuspidata, for landscape and pharmacological use. The goal is a quantification of 
the basic physiological processes, growth-development changes on cell level of the plant tissues and organs of 
Taxus sp. cultivation.  Identify the place of the anatomical – morphological changes of organs from 
differentiation in in vitro to adaptation of plants to changed cultivation conditions. By studying reproducing and 
growing characteristics it is important to make optimal the seedlings with dynamic creation of prime biomase 
for pharmacological use. 
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FYZIOLOGICKÉ PARAMETRE CÍCERA BARANIEHO (CICER 

ARIETINUM L.) 
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Súhrn 
V nádobových pokusoch Katedry fyziológie rastlín SPU v Nitre bol v roku 2005 sledovaný vplyv vodného 

stresu počas fenofázy kvitnutia na osmotický potenciál, relatívny obsah vody v listoch a obsah voľného prolínu 
v listoch cícera baranieho. Odrody cícera baranieho mali rôznu provenienciu: Knoor 91 (Turecko, typ odrody 
„kabuli“), 88194 (Sýria, typ „kabuli“), PK 51814 (Sýria, typ „desi“), Punjab 91 (Sýria, typ „desi“). Na základe 
zistených meraní bola zistená u genotypu Punjab 91 schopnosť vyššej osmotickej adjustácie v podmienkach 
vodného stresu oproti ostatným hodnoteným odrodám.  

 
ÚVOD 

Globálne otepľovanie je najvýznamnejší environmentálny aj socioekonomický problém 
v doterajšej histórii ľudstva, ktorého dôsledky sa v plnej miere prejavia už v 21. storočí 
(Lapin, 1994). Jedno z rizík, ktoré by svojím dlhodobým charakterom mohlo podstatne 
ovplyvniť život ľudskej spoločnosti, je zmena klímy. Možné dopady klimatických zmien 
možno stručne špecifikovať nasledovne: zmeny teplotnej zabezpečenosti rastlinnej výroby, 
zmeny fenologických podmienok rastlín, zmeny radiačnej zabezpečenosti rastlín pre 
fotosyntézu, zmeny agroklimatického produkčného potenciálu, zmeny zabezpečenosti pôdnej 
vlhkosti, zmeny podmienok prezimovania rastlín, zmeny koncentrácie CO2  a rast plodín, 
zmeny fyzikálnych a chemických vlastností pôd, zmeny vo výskyte chorôb, škodcov a burín 
(Špánik, Tomlain 1997). 

Strukoviny patria medzi najstaršie pestované plodiny. Jednou z prvých 
domestikovaných strukovín Starého sveta je cícer baraní, ktorý je po fazuli a hrachu treťou 
najvýznamnejšou strukovinou na svete. Genetické centrum jeho vzniku leží pravdepodobne 
v juhovýchodnom Turecku a priľahlých oblastiach Sýrie.  

Existujú dva hlavné typy cícera baranieho – „desi“ a „kabuli“. Vyše 80% svetovej 
produkcie cícera tvorí typ „desi“. Vyčleniť možno ešte tretí typ cícera s guľatými semenami 
podobnými hrachu, ktorý je najmenej rozšírený a vyskytuje sa hlavne v strednej Európe. Sem 
patria aj všetky slovenské genotypy cícera. Osivo sa na Slovensku nemnoží a všetky 
pestovateľské plochy sú osievané zahraničnými materiálmi. Cícer baraní je plodina 
teplomilná a suchovzdorná, čo ju robí veľmi perspektívnou z hľadiska dlhodobých trendov 
globálnych zmien klímy (Gáborčík, Pastucha, 1996). 
 

MATERIÁL A METÓDA  
V nádobových pokusoch boli pestované odrody cícera baranieho rôzneho pôvodu: 

Knoor 91 - Turecko, typ odrody „kabuli“; 88194 - Sýria, typ „kabuli“; PK 51814 - Sýria, typ 
„desi“; Punjab 91 - Sýria, typ „desi“ (osivo zabezpečila Génová banka Výskumného ústavu 
rastlinnej výroby v Piešťanoch). Typ „kabuli“ má veľké semená svetlej farby s rôzne 
sfarbeným osemením, hranaté, tvaru sovej hlavy. Typ „desi“ má malé semená s rôzne 
sfarbeným osemením, hranaté, tvaru baranej hlavy. Výsev naklíčených semien sa uskutočnil 
19. apríla 2005 do nádob s objemom 10 l po 9 ks semien na nádobu. V nádobách vystavených 
v teréne bola zabezpečená optimálna výživa a vodný režim v prirodzených klimatických 
podmienkach. Počas fenofázy kvitnutia, ako kritického obdobia v požiadavkách na vodu bol 
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u 50% rastlín indukovaný vodný stres zamedzením závlahy a zabránením prístupu vodných 
zrážok (zakrytie priehľadnou fóliou). Zvyšných 50% rastlín bolo kontrolných a zalievaných 
počas celého trvania pokusu. Na stresovaných aj kontrolných rastlinách (v najmladších plne 
vyvinutých dospelých listoch) boli sledované nasledovné parametre: osmotický potenciál, 
relatívny obsah vody v listoch a obsah voľného prolínu v listoch. Osmotický potenciál (Ψs) 
bol stanovený psychrometrickou metódou mikrovoltmetrom Wescor HR 33. Relatívny obsah 
vody (RWC) v % bol stanovený gravimetricky a obsah voľného prolínu v listoch 
refraktometricky metódou podľa Bates et al. (1973). 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Poľné plodiny, resp. ich odrody môžu reagovať na stres rozdielnymi reakciami. Preto 

experimentálna determinácia a kvantifikácia vlastností biologického materiálu môže byť 
významná nielen pre ich toleranciu, adaptabilitu a rezistenciu, ale aj z hľadiska ďalšieho 
možného rozvoja biotechnologických metód a šľachtenia (Kostrej et al., 2000). 

Dôležitým aspektom rezistencie rastlín na sucho je schopnosť pletív osmoticky sa 
prispôsobiť podmienkam zníženej dostupnosti vody (Passioura, 1988). Schopnosť 
osmotického prispôsobenia sa na mnohé environmentálne stresy je všeobecne známa takmer 
všetkým organizmom. K osmotickému prispôsobeniu dochádza akumuláciou anorganických 
iónov v symplaste (hlavne K+, Na+, Ca2+, NO3

- a pod.), alebo látok organickej povahy (voľné 
aminokyseliny, rozpustné cukry, karboxylové kyseliny, kvartérne amóniové soli a pod., 
Kovár, Brestič, Olšovská, 2003). Osmolyty sú druhovo závislé (Zhang et al., 1999). 
Významnú osmoprotekčnú funkciu plní aminokyselina prolín. Ochraňuje biomembrány pred 
poškodením a chráni systém enzýmov na úrovni membrán tylakoidov a mitochondrií (Saradhi 
et al., 1995, Blum et al., 1999). Akumulácia prolínu je geneticky podmienená a je typickou 
vlastnosťou rastlín ako reakcie na vystavenie dehydratácii, vysokej alebo nízkej teplote, ale aj 
exogénnej aplikácii kyseliny abscisovej (Schinozaki, Yamaguchi-Schinozaki, 1998). Prolín 
udržuje pH bunky a reguluje jej redoxný potenciál. Zachytáva voľné hydroxylové radikály 
a iné vysoko reaktívne zlúčeniny (Saradhi et al., 1995), ktorých koncentrácia sa pod vplyvom 
stresu v chloroplastoch a mitochondriách rapídne zvyšuje. Aktivuje, resp. inaktivuje niektoré 
druhy enzýmov (Ozturk, Demir, 2002). Na celkovom osmotickom prispôsobení sa zúčastňujú 
okrem prolínu aj iné rozpustné anorganické a organické látky (sacharóza, ióny draslíka a i.), 
pričom zastúpenie a účinok jednotlivých osmoticky aktívnych látok je druhovo aj genotypovo 
závislý (Morgan, 1984). 

Na 11. deň dehydratácie si najvyšší obsah vody v listoch udržal genotyp 88194 a Knoor 
91 oproti genotypu PK 51814 a Punjab 91, ktoré boli v hodnotách RWC vyrovnané.  

Najnižší osmotický potenciál bol na 11. deň dehydratácie nameraný v listoch genotypu 
Knoor 91, nasledoval Punjab 91, 88194 a najvyšší Ψs bol zistený v genotype PK 51814. 
Najvyšší obsah prolínu (po prepočte na 100 % RWC) bol zaznamenaný v genotype 88194, 
nasledoval Punjab 91. Obsah voľného prolínu v listoch genotypov Knoor 91 a PK 51814 bol 
pomerne vyrovnaný (obr. 1, 2, 3). 

Na 21. deň dehydratácie si najvyššiu hodnotu RWC udržal genotyp Punjab 91, potom 
genotyp 88194, Knoor 91 a najnižšie RWC bolo zistené v genotype PK 51814. Najnižšia 
hodnota Ψs bola zistená v genotype Punjab 91, potom v genotype PK 51814, vyššie hodnoty 
boli zistené v genotypoch Knoor 91 a 88194 (obr. 1, 2, 3). Nakoľko však najvyššie RWC 
spolu s najnižším Ψs bolo zistené v listoch genotypu Punjab 91, predpokladáme u tejto 
odrody aj schopnosť vyššej osmotickej adjustácie oproti ostatným odrodám. V tejto odrode 
bol zároveň zistený aj najvyšší obsah voľného prolínu na 21. deň dehydratácie.  

Akumulácia prolínu tak ako aj schopnosť osmotického prispôsobenia sú geneticky 
podmienené rôznymi génmi, preto nemožno hľadať medzi obsahom prolínu a hodnotou Ψs 
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priamoúmerný vzťah. Osmoprotekčná funkcia môže byť v bunkách rastlinných pletív plnená 
aj inými osmolytmi, ako prolínom. Zistené rozdiely v genotypoch môžu byť predpokladom 
pre skríning genotypov cícera baranieho na vyššiu toleranciu voči vodnému stresu. 
 

Relatívny obsah vody (RWC) v listoch cícera baranieho v rôznych 
termínoch dehydratácie
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Obr. 1: Relatívny obsah vody v listoch cícera baranieho v dvoch termínoch dehydratácie 
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Obr. 2: Osmotický potenciál v listoch cícera baranieho v dvoch termínoch dehydratácie 
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Obr. 3: Obsah voľného prolínu v listoch cícera baranieho v dvoch termínoch dehydratácie 

Poznávanie vplyvu nepriaznivých dôsledkov stresových faktorov z narušenia vzťahov 
prostredie – rastliny, ako aj ich monitorovanie z interdisciplinárnych pohľadov sa ukazuje pri 
globálnom riešení ekologických problémov ako objektívna nevyhnutnosť. Ich potreba sa 
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znásobuje potrebami regulácie rastlinnej produkcie s ohľadom na aktuálne environmentálne 
podmienky a trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva (Brestič, Olšovská, 2001). 
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The influence of gradual dehydratation on some physiological parameters 
of some chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars 

 

Summary 
The influence of water stress on some physiological parameters (relative water content, osmotic potential and 
proline) in leaves of four chickpea cultivars (Cicer arietinum L.) based on pot trials of Department of Plant 
Physiology of Slovak Agricultural University in Nitra, Slovak Republic, in 2005 year, was observed. The origin 
of cultivars was different: Knoor 91 (Turkey, type „kabuli“), 88194 (Syria, type „kabuli“), PK 51814 (Syria, 
type „desi“), Punjab 91 (Syria, type „desi“). According measurements, which were done, cultivar Punjab 91 
showed bigger ability of osmotic adjustation under water stress, then others cultivars.  
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Súhrn 
Polykatiónový charakter polyamínov (PA) je predpokladom ich uplatnenia v osmotickom prispôsobení (OA) 
rastlín, obrannej reakcii voči nedostatku vody v prostredí. Hypotézu o osmoprotekčnej aktivite polyamínov sme 
testovali počas dehydratácie rastlín jarného jačmeňa líšiacich sa kapacitou OA.(odroda Kompakt – nižšia, 
odroda Dobla – vyššia). Hoci dehydratácia spôsobila u oboch odrôd približne rovnaký nárast koncentrácie PA, 
výrazne sa zväčšili aj jej fluktuácie. Ani u jednej z odrôd však nebol pozorovaný pozitívny resp. negatívny vzťah 
s dynamikou OA (rozdiely v jej kapacite sa tiež neprejavili). Diskutovaná je preto predovšetkým ich úloha 
v regulácii stresových signálnych dráh. 

 
 
ÚVOD 

Sucho je fenomén, ktorý zamestnáva množstvo svetových laboratórií už niekoľko 
desaťročí, pričom principiálnu otázku v tejto súvislosti predstavuje stabilizácia rastlinnej 
produkcie. V súčasnosti je známych viacero obranných mechanizmov, ktorými rastliny 
prekonávajú vodný deficit, limitujúci produkčný proces. Medzi kľúčové patrí osmotická 
adjustácia (OA) [1], pričom najväčší osmoregulačný účinok sa pripisuje cukrom 
a aminokyselinám [2]. Sucho však stimuluje aj syntézu amidov, kvartérnych amóniových solí 
a polyamínov (PA) [3]. O polyamínoch je známe, že sa významnou mierou uplatňujú 
v stabilizácii molekulárnych komplexov [4] a regulácii stresových signálnych dráh [5]. 
Polykatiónový charakter [6] ich však predurčuje aj k osmoprotekčnej aktivite. Bude vývoj 
obsahu PA skutočne korelovať s rozsahom osmotického prispôsobenia fotosynteticky 
aktívneho listu?  
 
MATERIÁL A METÓDY 

Mikroporasty jarného jačmeňa, odrody Kompakt (SK, priemerná kapacita OA) 
(Hordeum vulgare L. sk. distichon) a Dobla (E, zvýšená kapacita OA) (Hordeum vulgare L. 
sk. hexastichon), dopestované externe v 10 l nádobách s  ílovito-hlinitým pôdnym substrátom, 
nutrične obohateným minerálnymi hnojivami (0,853 g síranu amónneho, 0,774 g chloridu 
draselného a 0,606 g superfosfátu na 1 l pôdy) boli vo fáze steblovania (DC 43 - Kompakt and 
DC 46 - Dobla) prenesené do kontrolovaných podmienok (PAR 150 μmol. m-2.s-1, fotoperióda 
14/10, teplota vzduchu 25/18 °C) a podrobené dehydratácii (po 5 dňovej aklimácii). V jej 
priebehu bol v podzástavkovom liste hlavného stebla stanovovaný relatívny obsah vody 
(RWC) a koncentrácia polyamínov (PAs). 

Relatívny obsah vody (RWC) sme kalkulovali podľa vzťahu: 
      
RWC = (FW – DW) / (SW  – DW) . 100      (%), 
    
kde FW predstavuje hmotnosť čerstvej vzorky, DW – hmotnosť sušiny vzorky, SW – 

hmotnosť vodou saturovanej vzorky. 
Pri stanovení koncentrácie polyamínov sme postupovali nasledovným spôsobom. 

Vzorka pletiva o hmotnosti cca 1 g bola homogenizovaná v 5 ml ľadovej kyseliny 
trichlóroctovej (TCA, 5 % w/v) a na jednu hodinu umiestnená do ľadového kúpeľa. Filtrát 
ako aj v 5 ml TCA resuspendovaný filtračný koláč boli kvantitatívne prenesené do sklených 
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ampúl s 2 ml 12 M HCl, ktoré sa zatavili a umiestnili na 18 hodín do pece s teplotou 110 °C 
(hydrolyzácia). Následná filtrácia odstránila vzniknutý jemný zákal. Hydrolyzáty sa vysušili 
(pri 60 °C a vákuu) a resuspendovali v pôvodnom objeme TCA. Nehydrolyzovaný a 
hydrolyzovaný supernatant ako aj hydrolyzačný zvyšok boli potom benzoylované [7] 
a podrobené chromatografickej determinácii obsahu voľných, konjugovaných a viazaných 
polyamínov pri 254 nm. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Hoci rastliny odrody Dobla vystavené dehydratácii v externých podmienkach vykazujú 
spravidla väčšiu kapacitu osmotickej adjustácie [8], odhliadnuc od skoršieho poklesu 
relatívneho obsahu vody (RWC, popisuje mieru osmotickej adjustácie), sa rastliny 
dehydratované v kontrolovaných podmienkach nelíšili od rastlín odrody Kompakt (Obr. 1). 
Ide pravdepodobne o následok zníženej fluktuácie PAR, teploty a vlhkosti vzduchu, 
spomaľujúcej syntézu osmoticky aktívnych látok [2].  

Obsah polyamínov (PA) sa účinkom dehydratácie zvýšil, narástlo však aj jeho kolísanie 
(Obr. 2). Odroda Dobla pritom dosahovala nižšie koncentrácie ako odroda Kompakt.  
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Obr. 1: Dynamika relatívneho obsahu vody (RWC) v podzástavkovom liste rastlín jarného 
jačmeňa počas dehydratácie v kontolovaných podmienkach. K/S – dehydratované rastliny 
odrody Kompakt, D/S - dehydratované rastliny odrody Dobla (priemerné hodnoty z 2 
opakovaní). 
 

Medzi narastajúcim rozsahom osmotickej adjustácie (RWC) a koncentráciou 
polyamínov nebol teda pozorovaný žiadny vzťah (Obr. 3). Hoci prác, referujúcich o náraste 
koncentrácie PA účinkom prehlbujúceho sa vodného deficitu je mnoho [e.g. 9, 10], Navyar 
a Chander [11] ukazujú aj negatívnu závislosť koncentrácie putrescínu, spermidínu, spermínu 
a RWC počas mierneho a stredne silného osmotického stresu. Napriek tomu, že obsah PA v 
listoch nami testovaných odrôd jačmeňa nevykazoval priamu súvislosť s osmotickým 
prispôsobením, účasť týchto látok na ňom nie je vylúčená. Podobne možno uvažovať aj o ich 
stabilizačných účinkoch [4]. Vzhľadom na výrazné fluktuácie v koncentrácii PA, bude ich 
primárnou úlohou pravdepodobne regulácia stresových signálnych dráh [5]. 
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Obr. 2: Koncentrácia polyamínov v podzástavkovom liste rastlín jarného jačmeňa počas 
dehydratácie v kontolovaných podmienkach. K/K – hydratované rastliny odrody Kompakt, 
D/K - hydratované rastliny odrody Dobla, K/S – dehydratované rastliny odrody Kompakt, D/S 
- dehydratované rastliny odrody Dobla (priemerné hodnoty z 2 opakovaní). 
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Obr. 3: Vzťah relatívneho obsahu vody (RWC) a koncentrácie polyamínov v podzástavkovom 
liste rastlín jarného jačmeňa počas dehydratácie v kontolovaných podmienkach. K/S – 
dehydratované rastliny odrody Kompakt, D/S - dehydratované rastliny odrody Dobla 
(priemerné hodnoty z 2 opakovaní). 
 
 
 
LITERATÚRA 
 
/1/ Nilsen, E. T. – Orcutt, D. M. 1996. Physiology of plants under stress. Abiotic factors. John Wiley & Sons, 

689 p. ISBN 0-471-03512-6 
/2/ Morgan, J. M. 1984. Osmoregulation and water stress in higher plants. In: Ann. Rev. Plant Physiol. Plant 

Mol. Biol. 35: 299 – 319. 
/3/ Franco, O. L. – Melo, F. R. 2000. Osmoprotectants – a plant strategy in response to osmotic stress. In: Rus. J. 

Plant Physiol. 47: 2000, 137 – 144. 
/4/ Besford, R. T. – Richardson, C. M. – Campos, J. L. – Tiburcio, A. F. 1993. Effect of polyamines on 

stabilization of molecular complexes in thylakoid membranes of osmotically stressed oat leaves. In: 
Planta 189: 201-206. 

/5/ Kasukabe, Y. – He, L. X. – Nada, K. – Misawa, S. – Ihara, I. – Tachibana, S. 2004. Overexpression of 
spremine synthase enhances tolerance to multiple environmental stresses and up-regulates the 



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

expression of various stress regulated genes in transgenic Arabidopsis thaliana. In: Plant Cell Physiol. 
45: 712-722. 

/6/ Bagni, N. – Tassoni, A. 2001. Biosynthesis, oxidation and conjugation of aliphatic polyamines in higher 
plants. In: Amino Acids 20: 301 – 317. 

/7/ Redmond, J. W. – Tseng, A. 1979. High-pressure liquid chromatographic determination of putrescine, 
cadaverine, spermidine and spermine. In: Journal of Chrom. 170: 479 – 481. 

/8/ Kovár, M. – Brestič, M. – Olšovská, K. 2003. Drought tolerance mechanisms of spring barley. I. Osmitic 
adjustment and methods of its determination. In: Acta fytotechnica et zootechnica 3: 76-81. 

/9/ Fumis, T. D. – Pedras, J. F. 2002. Proline, diamine and polyamines accumulation in wheat cultivars submitted 
to water deficits. In: Pesquisa Agropecuaria Brasileira 37: 449-453. 

/10/ Erdei, L. - Szegletes, Z. - Barabas, K. - Pestenacz, A. 1996. Responses in polyamine titer under osmotic and 
salt stress in sorghum and maize seedlings. In: J. Plant Physiol. 147: 599-603. 

/11/ Nayyar, H. – Chander, S. 2004. Protective effects of polyamines against oxidative stress induced by water 
and cold stress in chick pea. In: J. Agron. Crop Sci. 190: 355-365. 

 
 

Are changes of polyamine concentration correlated with leaf osmotic 
adjustment in barley? 

 
Summary 

Polycathionic character of  polyamines (PAs) predisposes them to participate in  plant osmotic adjustment (OA), 
a key protection mechanism against water stress. To test this assumption, spring barley plants of different OA 
capacity(cv. Kompakt – lower and cv. Dobla – higher) were submitted to dehydration. Dehydration caused 
balanced increase of PAs concentration in both cultivars and enhanced its fluctuation, as well, but no relation 
between PAs concentration and OA was found (no significant difference in its capacity between cultivars was 
observed, as well). In light of these results, role of PAs in modulation of stress signalling pathways is discussed. 
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Súhrn 
Osmotické prispôsobenie je považované za významný mechanizmus tolerancie plodín na sucho. 

V nádobových vegetačných pokusoch so siedmimi odrodami pšenice letnej, f. ozimnej sme sledovali genotypové 
rozdiely v realizácii osmotického prispôsobenia v priebehu vodného stresu a tiež vplyv osmotického 
prispôsobenia na otvorenosť prieduchov pri stupni vodného deficitu kedy už môže dôjsť k strate turgoru. Medzi 
sledovanými odrodami boli pomerne výrazné rozdiely v schopnosti akumulovať rozpustné látky, ktoré sa 
s postupujúcim vodným stresom ešte prehlbovali. Potvrdil sa nám aj predpokladaný účinok vyššieho 
osmotického prispôsobenia na dlhšie udržanie turgoru premietnutý do vyšších  hodnôt difúznej vodivosti listov 
pri vodnom deficite. To môže najmä v poľných podmienkach viesť k dlhšiemu obdobiu, počas ktorej dochádza 
k asimilácii CO2 a zabezpečiť tak vyššie úrody pšenice pri deficite vody. Osmotické prispôsobenie sa javí ako 
znak potenciálne vhodný pre zaradenie do skríningu genotypov na vyššiu toleranciu k suchu.  

 

 ÚVOD 
Osmotické prispôsobenie (adjustácia) je podľa mnohých autorov jedným z dôležitých 

mechanizmov tolerancie voči suchu /3/. Predstavuje znižovanie osmotického potenciálu v 
bunke akumuláciou molekúl rozpustných látok /11/. Zvyšuje toleranciu k dehydratácii, čím sa 
predlžuje trvanie prežitia rastlín v podmienkach silného sucha /14/. Zabezpečuje zachovanie 
turgoru a jeho stratu až pri nižších hodnotách vodného potenciálu. To je potrebné napríklad 
pre otváranie prieduchov, priebeh fotosyntézy a predlžovací rast /2/. Okrem znižovania 
osmotického potenciálu a tým zvyšovania retencie vody v bunkách a zachovania turgoru, 
majú osmolyty aj ďalšie funkcie, ako sú prevencia dezintegrácie membrán, disociácia 
proteínových komplexov, inaktivácia enzýmov /4/. 

Mnohé práce uvádzajú priamu spojitosť osmotického prispôsobenia s úrodou pri pšenici 
/5, 8, 10/. Osmotické prispôsobenie a ďalšie parametre, ako osmotický potenciál pri plnom 
turgore a tlakový potenciál bývajú preto odporúčané ako skríningové kritériá pre genotypy 
pšenice tolerantné na sucho /7/. Na druhej strane, viaceré práce význam osmotického 
prispôsobenia pre udržanie vyšších úrod v podmienkach sucha spochybňujú /11,  13/. 
Prevažná väčšina prác však poukazuje na priaznivé efekty osmotického prispôsobenia.  

V našej práci s odrodami pšenice letnej, f. ozimnej pestovaných v nádobových 
vegetačných pokusoch sme sa zamerali na osmotické prispôsobenie ako potenciálny znak pre 
použitie v skríningu pre vyššiu toleranciu na sucho.  Cieľom bolo stanoviť, či medzi 
sledovanými odrodami pšenice letnej, f. ozimnej sú významné rozdiely v schopnosti 
akumulovať rozpustné látky v listoch pri stupňujúcom sa vodnom strese a či takto zistené 
rozdiely súvisia so schopnosťou genotypov udržať si dlhšiu dobu otvorené prieduchy 
a predĺžiť tak obdobie, kedy prebieha fotosyntetická asimilácia uhlíka v podmienkach sucha. 
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MATERIÁL A METODY  
Ako rastlinný materiál vo vegetačných nádobových pokusoch bolo použitých 7 odrôd 

pšenice letnej, f. ozimnej (Triticum aestivum L.) rôzneho pôvodu: Viginta, Ilona, Arida, Eva 
(Slovensko); Pobeda (R. Srbsko a Čierna Hora); Stephens (USA) a Amerigo (Francúzsko). 
Rastliny boli do nádob s pôdnym substrátom vysiate v riadnom agrotechnickom termíne, 
nádoby boli po vysiati zapustené do pôdy a prezimované v prirodzených klimatických 
podmienkach. Vo fenofáze kvitnutia bola pri časti rastlín vylúčená zálievka a indukovaný 
vodný stres. V priebehu dehydratácie boli v ranných hodinách odoberané listy, pri ktorých bol 
stanovený relatívny obsah vody (RWC) gravimetricky na základe aktuálnej hmotnosti výseku 
listu a hmotnosti výseku po nasýtení vodou. Okrem toho bol stanovený osmotický potenciál 
(ΨS) z terčíka vyseknutého z listu, po jeho zmrazení v tekutom dusíku a následnom 
rozmrazení, psychrometrickou metódou pomocou prístroja Wescor HR-33T s komôrkami C-
52 (Wescor, USA). Na základe hodnôt RWC a ΨS sme stanovili hodnoty osmotického 
prispôsobenia metódou podľa Wilsona et al. (1979) /1, 15/. Okrem toho boli počas 
dehydratácie v predpoludňajších hodinách realizované merania gazometrickej výmeny plynov 
otvoreným gazometrickým systémom Ciras-2 (PP-systems, UK), na základe ktorých sme 
stanovili hodnoty difúznej vodivosti listov gs.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Za jeden z najvýznamnejších mechanizmov, ktorý rozhoduje o tolerancii rastlín k suchu 

je považované osmotické prispôsobenie, pod čím chápeme zníženie osmotického potenciálu 
aktívnou akumuláciou širokého spektra rozpustných látok /11/.  

Spomedzi štyroch najznámejších metód, ktoré sa používajú na stanovenie osmotického 
prispôsobenia sme pri rastlinách v nádobových vegetačných pokusoch použili metódu odhadu 
OA ako rozdielu osmotických potenciálov kontrolných a stresovaných rastlín prepočítaných 
na plné nasýtenie vodou podľa Wilsona et al. (1979) /1, 15/. Táto metóda síce nie je spomedzi 
používaných metód najpresnejšia /1/, je ale najmenej náročná na čas a prácu, čo je 
rozhodujúce pre výber metódy pre skríning.  

Na základe meraní v roku 2005 sme vypočítali hodnoty osmotického prispôsobenia pre 
všetky sledované odrody pri postupujúcom vodnom strese (obrázok 1).  

Tri sledované dni zodpovedajú relatívnemu obsahu vody v listoch približne na úrovni 
80% (7. deň), 65-70% (10. deň) a 55-60 % (12. deň). Na 7. deň sa pohybovali hodnoty 
osmotického prispôsobenia približne v rozmedzí 0,1-0,3 MPa, na 10. deň 0,3-0,6 MPa a na 
12. deň až 0,4-0,95 MPa. Vo všetkých troch dňoch môžeme pozorovať rozdelenie odrôd na tri 
skupiny: Najvyššie hodnoty dosahovali odrody Ilona a Pobeda, stredné hodnoty boli typické 
pre genotypy Stephens a Amerigo a nízkymi hodnotami osmotického prispôsobenia boli 
charakteristické odrody Viginta, Arida a Eva. Namerané hodnoty sú v súlade s hodnotami 
publikovaným viacerými autormi pre rastliny pri silnom vodnom strese /3, 9/. Pre pšenicu 
môže dosahovať osmotické prispôsobenie hodnoty 0 až 2 MPa, no extrémne vysoké hodnoty 
sa dosahujú až po vystavení rastlín mimoriadne nepriaznivým podmienkam /13/.  

Osmotickému prispôsobeniu sú pripisované rôzne funkcie. K jednej z najdôležitejších 
patrí zachovanie turgoru počas vodného deficitu, čo je potrebné pre otváranie prieduchov 
a teda fungovanie fotosyntetickej asimilácie CO2, predlžovací rast a ďalšie fyziologické 
procesy /2,6/. Vzťah medzi osmotickým prispôsobením a aktivitou prieduchov sme sa 
pokúsili overiť na základe závislosti medzi hodnotami stanovenými hodnotami osmotického 
prispôsobenia a hodnotami difúznej vodivosti listov – gs (obrázok 2) na 10 deň dehydratácie. 
Tento deň je charakteristický hodnotami RWC okolo 70%, čo zodpovedá približne hranici, pri 
ktorej dochádza k úplnej strate turgoru a tým aj k úplnému zatvoreniu prieduchov účinkom 
deficitu vody /9/.  
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Obr. 1: Osmotické prispôsobenie stanovené v listoch sledovaných odrôd na 7., 10. a 12. 

deň dehydratácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Závislosť medzi hodnotami difúznej vodivosti listov a osmotickým 

prispôsobením na 10. deň dehydratácie pri odrodách pšenice. 
 
Môžeme pozorovať trend, kde so zvyšujúcim sa osmotickým prispôsobením rastie aj 

difúzna vodivosť, teda prieduchy sú viac otvorené. Odroda s veľmi nízkym osmotickým 
prispôsobením má prieduchy takmer úplne zatvorené, kým hodnoty difúznej vodivosti odrody 
s najvyšším osmotickým prispôsobením sú ešte stále pomerne vysoké. Neskoré zatváranie 
prieduchov naopak umožní zachovanie rastu rastliny a priebeh asimilácie. Zvyčajne sa to 
spája s osmotickým prispôsobením a zachovaním turgoru /3, 12/. Súčasne sa však podstatne 
rýchlejšie odčerpáva pôdna voda a hrozí nástup letálneho vodného deficitu, čo môže mať 
v konečnom dôsledku negatívny efekt na dosiahnuté úrody /13/. Je však možné predpokladať, 
že pri pomalšie nastupujúcom a dlhodobejšie prebiehajúcom vodnom strese v poľných 
podmienkach môže byť udržanie si vyššej úrovne rýchlosti čistej fotosyntézy dôležitým 
mechanizmom pre dosiahnutie vyšších úrod.  
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Evaluation of the osmotic adjustment in relation to drought tolerance 
of wheat genotypes 

 

Summary  
The osmotic adjustment is regarded as substantial mechanism of crops drought tolerance. In outdoor pot 

trials with seven winter wheat varieties we observed genotypic differences in realisation of osmotic adjustment 
during water stress and also the effect of osmotic adjustment on stomatal opening at the level of water deficit 
where turgor loss occurs. Among observed varieties there were relatively clear variances in the solute 
accumulation capacity, and differences were enhanced during water stress. It was confirmed that osmotic 
adjustment has obvious effect on the delayed stomatal closure at water stress of wheat plants. This could lead 
mostly in field conditions to longer period of CO2 assimilation and so it could ensure higher wheat yields in 
drought conditions. Osmotic adjustment appears to be the trait potentially appropriate for screening for 
improved drought tolerance.   
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L.) DESINFEKČNÍMI ROZTOKY NA VLASTNOSTI KLÍČÍCÍCH 
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Souhrn 
     Na osivu lesknice kanárské a slézu přeslenitého byl v laboratorních podmínkách sledován vliv sedmi různých 
způsobů desinfekce semen na jejich klíčivost, počet tvrdých a mrtvých semen. Zkoušely se následující varianty 
desinfekce: horká voda, heřmánkový výluh, hypermangan, ethanol, chloramin, Savo a peroxid vodíku. Z výsledků 
vyplývá, že u semen lesknice se nejvíce osvědčilo ošetření semen peroxidem vodíku a heřmánkovým odvarem a u 
slézu prolití semen horkou vodou. 
 

ÚVOD 
U obou zkoumaných rostlin jsou při stanovování klíčivosti v laboratorních podmínkách 

problémy s kontaminací semen houbovými chorobami. Cílem tohoto pokusu bylo tedy nalézt 
optimální prostředek pro každou plodinu, a to  bez negativního dopadu na její klíčivost. 

Sledované rostliny patří mezi méně tradiční pícní druhy. 
Sléz přeslenitý (Malva verticillata L.) - známý též pod názvem krmný sléz. Je to 

jednoletá rostlina z čeledi Malvaceae (slézovité). Zelenou hmotu slézu lze použít k přímému 
krmení skotu, dá se však také senážovat a silážovat. Sléz má vysoký výnos zelené hmoty. 
Používá se také na zelené hnojení a to buďto samostatně nebo jako součást směsek. Byl 
zkoušen také jako energetická plodina. Ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku byla 
vyšlechtěná odrůda Dolina.  

Lesknice kanárská (Phalaris canariensis L.) – je jednoletá teplomilná pícní tráva, 
vhodná k pěstování v monokultuře nebo ve směskách k přímému krmení skotu nebo k sušení. 
Má velmi dobrou pícninářskou hodnotu a je dobrou předplodinou. Obilky se používají ke 
krmení exotického ptactva a drůbeže. Sušené rostliny se hodí do suchých květinových vazeb. 
Ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku byla vyšlechtěna odrůda Judita.  
 

MATERIÁL A METODIKA 
     K pokusům bylo použito osivo lesknice kanárské a slézu přeslenitého z roku 2004. 

Na osivu byly před provedením testů klíčivosti zkoušeny různé způsoby desinfekce semen. 
Byla použita horká voda, odvar z heřmánku (mírný přírodní desinfekční prostředek), roztok 
manganistanu draselného, 96%  roztok ethanolu, 1% roztok chloraminu, dále bylo použito 
Savo a  3% roztok peroxidu vodíku. Uvedené přípravky byly na semena obou plodin (kromě 
kontroly) aplikovány těmito způsoby: 

Horká voda – semena byla prolita horkou vodou (z varné konvice, o teplotě mezi 95 
a 99o C), následně ochlazena destilovanou vodou a potom dána na klíčivost standardním 
způsobem. 

Heřmánek – sáček heřmánkového čaje byl spařen vroucí vodou a po 5 minutách 
louhování byl použit místo destilované vody ke zvlhčení filtračního papíru v Petriho misce. 
Semena byla dávána na klíčivost až po vychladnutí heřmánkového výluhu. 

Manganistan draselný (hypermangan) – do slabě růžového roztoku (0,002 g na 0,2 l 
vody)  byla namočena semena po dobu 5 sekund a po opláchnutí destilovanou vodou byla 
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dána na Petriho misku na filtrační papír navlhčený slabě růžovým roztokem hypermanganu. 
Ethanol – 96% roztok byl na semena aplikován po dobu 5 sekund, potom byla semena 

prolita destilovanou vodou a dána klíčit standardním způsobem.  
Chloramin – v 1% roztoku byla semena máčena po dobu 5 min, propláchnuta 

destilovanou vodou a potom byla dána standardním způsobem klíčit. 
Savo – v roztoku, vzniklým rozpuštěním l Sava v 10 l vody, byla semena ponechána po 

dobu 60 s, následně důkladně propláchnuta destilovanou vodou a dána klíčit standardním 
způsobem. 

Peroxid vodíku – ve 3% roztoku byla semena ponechána v kádince, po 5 min. byla 
propláchnuta destilovanou vodou a dána standardním způsobem klíčit. 

Kontrola – semena byla dána na klíčivost standardním způsobem, to znamená do 
Petriho misky na filtrační papír zvlhčený destilovanou vodou bylo vyloženo 100 ks semen. 

   Každá varianta měla 4 opakování. V tabulkách jsou tedy uvedeny průměrné hodnoty 
z těchto čtyř opakování. 

Klíčivost a její hodnocení probíhalo podle Metodiky zkoušení osiva a sadby (Trnka, 
2004). První hodnocení klíčivosti (v tabulkách uvádím pod názvem „energie klíčení“) bylo 
podle metodiky provedeno u lesknice i u slézu 7. den a poslední hodnocení 21. den od 
založení klíčivosti do Petriho misek. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Výsledky hodnocení klíčivosti pro lesknici i sléz jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. 
     Z výsledků vyplývá, že lesknice měla nejvyšší energii klíčení i počet vyklíčených 

semen při použití heřmánkového výluhu a peroxidu vodíku, nejnižší obsah tvrdých semen ve 
variantě s ethanolem, heřmánkem a chloraminem. Nejméně mrtvých semen se u lesknice 
vyskytlo ve variantě s použitím peroxidu vodíku a heřmánku. Ve většině  sledovaných 
ukazatelích se jako nejhorší ukázala varianta s ethanolem, patrně kvůli tomu, že byla použita 
příliš silná koncentrace, pro tuto plodinu nevhodná. 

     V případě slézu se nejlépe osvědčila varianta s horkou vodou, při jejímž použití mělo 
osivo nejvyšší energii klíčení, počet vyklíčených semen a spolu s variantou s hypermanganem 
a se Savem měla semena nejnižší obsah mrtvých semen. Nejhorší energii klíčení i klíčivost 
mělo osivo slézu při použití heřmánku a chloraminu. Nejvíce mrtvých semen mělo osivo ve 
variantě s použitím peroxidu vodíku. 

     Každá plodina potřebuje specifický způsob ošetření, což dokazuje i tento pokus – u 
lesknice byly nejlepší výsledky při ošetření osiva heřmánkovým výluhem a peroxidem vodíku 
a tytéž způsoby ošetření semen se u osiva slézu  projevily jako nevhodné. Ošetření osiva slézu 
horkou vodou mělo maximálně pozitivní vliv jak na energii klíčení, snížení množství tvrdých 
semen, tak na celkový počet vyklíčených semen, kdežto lesknice na tento způsob ošetření 
reagovala snížením energie klíčení, nižším počtem vyklíčených semen oproti kontrole a navíc 
i zvýšením počtu tvrdých semen. 

 Ošetření (moření) osiva  horkou vodou je velmi účinný a nepříliš nákladný způsob 
ochrany osiva. Používá se zejména u osiv zelenin a umožňuje regulovat široké spektrum 
bakterií, hub a virů na semenech. Nezbytná je však přesná regulace teploty, aby byly zničeny 
patogeny, ale aby nedošlo k poškození semen. (Pazdera, 2003)  
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Tab. 1: Vliv různých způsobů desinfekce na vlastnosti klíčících semen lesknice kanárské 
 
Název vzorku Energie klíčení Vyklíčená semena Tvrdá semena Mrtvá semena 
Lesknice - kontrola 88,75 92,25 2,00 5,75 
Lesknice - vroucí voda 84,00 90,75 5,50 3,75 
Lesknice - heřmánek 96,25 96,75 1,25 2,00 
Lesknice - hypermangan 93,50 94,75 2,75 2,50 
Lesknice - ethanol 96% 71,25 80,25 0,25 19,50 
Lesknice - chloramin 1% 87,50 90,25 1,25 8,50 
Lesknice - Savo 88,75 89,25 2,00 8,75 
Lesknice - peroxid vodíku 3% 93,75 95,25 3,75 1,00 
 
Tab. 2: Vliv různých způsobů desinfekce na vlastnosti klíčících semen slézu přeslenitého 
 
Název vzorku Energie klíčení Vyklíčená semena Tvrdá semena Mrtvá semena 
Sléz - kontrola 8,50 10,50 87,25 2,25 
Sléz - vroucí voda 93,00 96,25 1,75 2,00 
Sléz - heřmánek 7,00 10,00 85,75 4,25 
Sléz - hypermangan 10,50 11,25 86,75 2,00 
Sléz - ethanol 96% 6,00 10,75 87,00 2,25 
Sléz - chloramin 1% 7,00 9,75 85,00 5,25 
Sléz - Savo 13,50 16,00 82,75 1,25 
Sléz - peroxid vodíku 3% 12,25 16,25 79,00 4,75 
 
LITERATURA 
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Desinfection of seed surface of the seeds of Canary Grass (Phalaris 
canariensis L.) and Fodder Mallow (Malva verticillata L.) on their 

germination characteristicks 
 

Summary 
The influence of various methods of desinfection of seed surface on germination characterictics of the seeds 
Canary Grass (Phalaris canariensis L.) and Fodder Mallow (Malva verticillata L.) was tested in laboratory. 
Following variants were tested: hot water, chamomile extract, potash, ethanole, chloramine, Savo and hydrogen 
peroxide. It follows from obtained results that the best effect on the germination of the seed of Canary Grass had 
hydrogen peroxide and chamomile extract and on the germination of the seed of Fodder Mallow had the best 
effect hot-water treatment. 
 

Poděkování 
Tyto výsledky jsou součástí projektu financovaného NAZV Mze ČR QF 3056 – Vitalita 
osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných netradičních perspektivních 
plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele.  
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KULTUŘE KLANOPRAŠKY ČÍNSKÉ  (SCHISANDRA CHINENSIS) 
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Souhrn  
V letech 2002 až 2004 byly v rámci řešení projektu „Využití biotechnologických metod pro zvýšení produkce 
sekundárních metabolitů,, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské“ studovány i reakce 
embryogenních kultur na změny provázející maturaci somatických embryí, indukované stresovým působením 
kyseliny abscisové a polyetylenglykolu a porovnávány obsahy lignanů pod vlivem světla s lignany 
produkovanými ve tmě. Bylo zjištěno, že obě uvedené látky i kultivace na světle vedly ke zvýšení produkce 
lignanů. Lignany slouží rostlině k zajištění obrany vůči široké škále biotických i abiotických stresů. Tyto 
obranné reakce jsou spojeny i s kumulací polyaminů. Proto byl testován i vliv polyaminů v in vitro kultuře na 
produkci lignanů. Byly zjištěny rozdíly v produkci jednotlivých lignanů v závislosti na koncentraci i typu 
polyaminu. Vyšší tvorba lignanů korelovala s hnědnutím kultur, které je známkou stresového působení. 

ÚVOD  
 Rostliny produkují škálu sekundárních metabolitů, pomocí kterých se vyrovnávají se 

stresovými faktory prostředí a pomocí kterých se brání patogenům. Příkladem látek, které 
hrají důležitou roli v obraně rostlin vůči biotickým i abiotickým stresům jsou lignany. Jejich 
biologické aktivity zahrnují antioxidační, fungicidní, antibakteriální, antivirové, fytotoxické a 
cytotoxické působení /1/. Tyto biologické vlastnosti lignanů z rostliny klanoprašky čínské 
Schisandra chinensis jsou cenné nejen pro rostlinu samotnou, ale využívají se po staletí 
v tradiční čínské medicíně. Později byly u nich objeveny mimo jiné i hepatoprotektivní a 
protirakovinné účinky /2,3/ a dokonce účinky proti viru HIV(4).  

S. chinensis je dřevitá liana, která produkuje určité množství lignanů ve vegetativních 
orgánech (listy, kořeny, stonky), největší množství je ale produkováno plody, a v nich 
především semeny /5/. Kultury in vitro se jeví jako velmi dobrý nástroj ke studiu biosyntézy 
sekundárních metabolitů i jako cenný zdroj unikátních lignanů, jejichž chemická syntéza není 
dosud možná nebo by byla příliš drahá. V poslední době se osvědčily např. kultury Linum 
album jako zdroj lignanu podofyllotoxinu /6/. 

Zaměřili jsme pozornost na možnost ovlivnění produkce hlavních 
dibenzo[a,c]cyclooctadienových lignanů v embryogenních kulturách odvozených ze semen 
S. chinensis působením kyseliny abscisové (ABA) a zvýšením osmotických poměrů v médiu 
pomocí polyetylenglykolu (oba faktory hrají úlohy při vývoji somatických embryí) a 
přítomností polyaminů v kultivačním médiu (polyaminy hrají významnou úlohu v obraně 
rostlin vůči stresům). Dále byl sledován i vliv světla, bakteriální kontaminace a hnědnutí této 
kultury. Všechny sledované faktory vyvolávají u pletiv kultivaných in vitro určitý stres. 

 
MATERIÁL A METODA  

Kultury byly odvozeny ze zygotických embryí působením thidiazuronu, 
2,4-dichlorofenoxyoctové kyseliny a benzylaminopurinu. Po kratší kultivaci semen na médiu 
s 0.005 μM thidiazuronu (TDZ) se podařilo vypreparovat zygotická embrya, ve kterých je 
zárodek v době zralosti v raných stadiích vývoje, a indukovat na nich na médiu s vysokou 
koncentrací 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (50 μM) tvorbu embryogenního kalusu /7/. 
Studovali jsme především vliv následujících stresových faktorů na maturaci raných 
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somatických embryí: abscisové kyseliny (ABA, 30 µM), osmotického působení 
polyetylenglykolu (PEG 4000, 3%) a polyaminů putrescinu (300-500 μM) a spermidinu (300-
500 μM).  

Pro stanovení jednotlivých lignanů byla použita speciální metoda reverzní kapalinové 
chromatografie (HPLC) /8/. 

VÝSLEDKY A DISKUSE  
Hladina lignanů rostla pod vlivem ABA a PEG během maturačního procesu (Obr. 1). 

Zvláště výrazně se zde projevil vliv světla na produkci hlavních lignanů, především 
deoxyschizandrinu.  
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Obr. 1: Vliv stresového působení kyseliny abscisové (ABA) a polyetylenglykolu (PEG) 
během maturace somatických embryí na produkci hlavních lignanů na světle a ve tmě 
(PEMI-III – polyembryogenní masa, PG3-postglobulární stádia maturace) 
 

Polyaminy v koncentraci od 300 do 500 μM zvyšovaly hladinu lignanů v kultuře a 
kultura na ně reagovala hnědnutím pletiv. Hnědnoucí pletiva vykazovala zvláště vysoké 
hladiny lignanů (Fig.2), což koresponduje s tím, že jak polyaminy, tak i lignany hrají roli 
v obranné reakci rostliny. Tento aspekt byl pozorován i v  kultuře in vitro lnu, kde /9/ úspěšně 
použili pro produkci lignanů kulturu s vysokým zastoupením hnědých agregátů. Putrescin 
(400µM) spolu s kontaminací gramnegativními bakteriemi, které se nepodařilo identifikovat, 
zvyšoval hladinu lignanů, především deoxyschizandrinu, v pletivech (Obr.2, Tab. 1).  
Zajímavé bylo selektivní působení obou testovaných polyaminů. Diamin putrescin zvýšil 
obsah gomisinu N, ale triamin spermidin jej naopak snížil ve prospěch deoxyschizandrinu 
(Tab. 1). I když uplatnění polyaminů jako prekursorů či elicitorů pro zvýšení produkce 
lignanů není vhodné z ekonomického hlediska, mohou se získané výsledky uplatnit při studiu 
metabolických drah jednotlivých lignanů.  
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Obr.2: Vliv koncentrace putrescinu, bakteriální kontaminace a hnědnutí embryogenního 
kalusu na celkovou produkci lignanů (stand=standardní kultura, číslo odpovídá koncentraci 
putrescinu v μM; bakt *= kultura, ze které byly vyizolovány gramnegativní bakterie; 
hnědé=kultura která nevykazovala bakteriální kontaminaci, ale hnědé zabarvení) 
 
 
Tab. 1: Vliv polyaminů v kultivačním médiu na obsah hlavních lignanů - výsledky HPLC 
analýzy vzorků embryogenních kultur Schisandry (HN-hnědnoucí kultury, * bakteriální 
kontaminace) po 7 týdnech kultivace 
 

  μM  schizandrin gomisin A deoxyschizandrin gomisin N 
KONTROLA 0  0,0001 0,0001 pik neni 0,0019 
Putrescin 300 * pik neni 0,0001 0,0016 pik neni 
Putrescin 400 * pik neni pik neni 0,0020 0,0007 
Putrescin 400 HN 0,0000 0,0002 0,0022 0,0023 
Putrescin 400  pik neni 0,0004 0,0019 pik neni 
Putrescin 500 * pik neni 0,0002 0,0011 0,0009 
Putrescin 500 HN pik neni 0,0003 0,0020 0,0025 
Putrescin 500  0,0001 0,0001 0,0008 0,0003 
Spermidin 300  pik neni pik neni 0,0022 pik neni 
Spermidin 400  pik neni 0,0002 0,0021 pik neni 
Spermidin 500 HN 0,0001 0,0001 0,0016 pik neni 
Spermidin 500  pik neni pik neni 0,0033 pik neni 
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Effect of stress factors on  the production of lignans in embryogenic 

culture of Schisandra chinensis 
 

Summary  
The project “The use of biotechnological methods in secondary metabolite production, breeding and 

micropropagation of medical plant Schisandra chinensis” (2002 – 2004) included study of embryogenic culture 
reaction to stress conditions leading to maturation process (abscisic acid and polyethylenglycole) and light 
condition. Both chemicals and also the light increased lignan production. Lignans are secondary metabolites 
that protect plant to abiotic and biotic stresses as well as polyamines that are synthetise under stress conditions. 
It was the reason for stuying of polyamine effect on lignan production. Plant responses correlated with the level 
of polyamines. The lignan production increased mainly in tissues showing brown colour, which seems to be 
marker of stress reaction. 

  
Poděkování 
Tato práce byla podpořena GA ČR (projekt 521/02/1129). 
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 VPLYV POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK NA ÚRODU SÓJE 
FAZUĽOVEJ  
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby, Trieda A. Hlinku  
2, 949 76 Nitra, Slovenská republika, Eva.Candrakova@uniag.sk 

 
Súhrn 

 V roku 2004 a 2005 v pokuse so sójou fazuľovou, založenom v teplom klimatickom regióne, bol skúmaný 
vplyv poveternostných podmienok na rastové fázy a formovanie úrodotvorných prvkov a úrody sóje fazuľovej. 
V porovnaní s dlhodobým normálom bol ročník 2004 normálny až teplý a suchý, pričom ročník 2005 bol teplotne 
normálny ale vo vegetačnom období sa striedali mesiace vlhké s veľmi vlhkými. Deficit vlahy v roku 2004 bol 
kompenzovaný zavlažovaním a preto rozdiely v úrode medzi ročníkmi boli štatisticky nepreukazné (4,19 a 4,28 
t.ha-1). Preukazný rozdiel bol zaznamenaný medzi ročníkom a HTS a počtom rastlín. Úroda medzi odrodami 
bola pomerne vyrovnaná, ale rozdiely v úrodotvorných prvkoch boli medzi odrodami štatisticky preukazné. Pri 
úrodotvorných prvkoch došlo k preukazným rozdielom v závislosti od odrody. Preukazné rozdiely boli 
zaznamenané aj v interakcii medzi ročníkmi a odrodami. 
 

ÚVOD 
Sója Glycine max (L), je jedna z najstarších kultúrnych plodín. Zvýšený dopyt svetovej 

produkcie viedol koncom roka 2000 k výraznému zvyšovaniu ceny sóje. V dôsledku 
vyradenia živočíšnych olejov pri zostavovaní kŕmnych zmesí, zvyšuje sa spotreba sójového 
extrahovaného šrotu. Rovnako sa zvyšuje aj svetová spotreba rastlinných olejov. Sója sa na 
Slovensku zberala v roku 2004 z plochy 8 510 ha s úrodou 1,59 t.ha-1. Zberová plocha v roku 
2005  bola 10 663 ha s úrodou 1,78 t.ha-1 (Tibenská, 2005).  

Problematikou pestovania sóje fazuľovej sa zaoberáme na Katedre rastlinnej výroby 
v rámci projektu VEGA 1/1340/04. 

Cieľom pokusu bolo zistiť reakciu odrôd sóje fazuľovej na konkrétne pestovateľské 
podmienky pri použití vybraných intenzifikačných faktorov a vplyv poveternostných 
podmienok na úrodu. 

MATERIÁL A METODIKA 
V roku 2004 a 2005 bol založený poľný maloparcelkový pokus so sójou fazuľovou,  

v kukuričnej výrobnej oblasti (168 m n.m.), s úhrnom zrážok  za rok 607 mm, priemernou 
ročnou teplotou vzduchu  9,5°C. Pôdny typ je hnedozem  na spraši, pôdny druh stredne ťažká, 
hlinitá pôda. Predplodinou bola pšenica letná forma ozimná. Na jeseň bola urobená orba do 
hĺbky 250 mm. Na urovnanie pôdy v jarnom období bol použitý smyk s bránami. Pri 
predsejbovej príprave sa kompaktorom zapracovali prípravky proti burinám. Veľkosť 
parceliek bola 14 m2.  

 Roky: 2004, 2005 
 Termín sejby: 14. 5. 2004 a 3. 5. 2005 
 Odrody: Korada, Supra, OAC Vision 
 Výsevok: 600 tisíc semien na ha 
 Zber: 8. 10. 2004  a 10. 10. 2005 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Využitie sóje je všestranné. Má vysoký úrodový a výživový potenciál. Veľmi dôležitý 
je aj aspekt agronomicko-pestovateľský a agroekologický, ktorý podporuje trvalo udržateľný 
rozvoj rastlinnej výroby (Javor, Surovčík a i., 2001). Tým, že patrí medzi strukoviny, žije 
v symbióze s hrčkotvornými baktériami, ktoré pútajú vzdušný dusík, obohacujú ním pôdu 
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a zvyšujú jej úrodnosť (Škrobáková, 1995). 
Sója je rastlina krátkeho dňa. Najväčšie nároky na svetlo má pri kvitnutí a nasadzovaní 

strukov až do vytvorenia semien. Pre naše podmienky sú vhodné odrody, ktoré výraznejšie 
nereagujú na dĺžku dňa, napr. z Kanady, ako sme použili aj v pokuse. 

Strukoviny sú plodiny, ktoré veľmi citlivo reagujú na podmienky pestovania, hlavne 
poveternostné. V roku 2004 bol mesiac apríl teplý, ale ostatné mesiace v priebehu 
vegetačného obdobia mali normálnu teplotu. V roku 2005, okrem studeného februára a marca, 
všetky ostatné mesiace boli z hľadiska teplotného normálne. Rozhodujúce obdobie je od 
kvitnutia do dozrievania. V priebehu vegetačného obdobia bol zaznamenávaný nástup 
rastových fáz (tabuľka 1). Okrem teploty je veľmi dôležité množstvo vlahy. Počas 
vegetačného obdobia by mali byť zrážky rovnomerne rozdelené (Fábry a i., 1990). 
K výkyvom došlo v obidvoch rokoch, avšak v rôznom období. V roku 2004 bol najmä máj 
suchý, čo sa prejavilo predĺženým obdobím vzchádzania porastu (17 dní po sejbe). V mesiaci 
jún, dosiahli zrážky 134 % normálu a v mesiaci júl, v období kvitnutia porastu došlo 
k poklesu zrážok na 52,5 % z normálu. Aj august bol veľmi suchý (obdobie tvorby strukov). 
Preto v tomto roku bolo využívané zavlažovanie v dávkach 100 až 200 mm mesačne až do 
vytvorenia a nalievania semien (do septembra). Sója je známa dobrou reakciou na závlahu.  

V roku 2005 vplyvom daždivého počasia najmä v mesiacoch august (162,9% normálu 
zrážok) a september (127,3% zrážkového normálu) došlo k predĺženiu obdobia dozrievania  
čo spôsobilo rastlinám určitý stres. Javor, Surovčík, a i. 2001 uvádzajú, že dlhodobejšie 
atmosferické zrážky a vyššie hodnoty hydrotermických pomerov vplývajú na predĺženie 
vegetačného obdobia. 

  
Tabuľka 1:  Priebeh rastových fáz pri sóji fazuľovej 

Rok/Dátum Začiatok rastových fáz 
 2004 2005 
Vzchádzanie 31. 5. 12. 5. 
Kvitnutie 25. 7. 13. 7. 
Tvorba strukov 13. 8. 10. 8. 
Plná zrelosť 5. 10. 10. 10. 

 
 Priebeh poveternostných podmienok výrazne ovplyvňuje úrodu plodín. Ako vyplýva 

z tabuľky 2, úroda v roku 2005 bola nepreukazne vyššia ako v roku 2004. K vyrovnaniu došlo 
z dôvodu zavlažovania porastov v mesiacoch s nedostatkom zrážok, čím sa vyrovnal deficit 
vlahy a rastliny netrpeli suchom. Preukazné rozdiely boli zaznamenané pri HTS a počtom 
rastlín. Vplyv ročníka na počet strukov a semien na jednotke plochy bol nepreukazný.   
 
Tabuľka 2: Úrodotvorné prvky a úroda sóje fazuľovej vyhodnotené analýzou rozptylu 

Počet Faktor Úroda 
(t.ha-1) 

HTS 
(g) rastlín (m2) strukov (m2) semien (m2) 

Rok 
       2004 
       2005 

 
4,19a 
4,28a 

 
162,33a 
179,39b 

 
49,16a 
55,41b 

 
1328a 
1275a 

 
2977a 
2462a 

Odroda 
   Korada 
   Supra 
   OAC Vision 

 
4,15a 
4,21a 
4,35a 

 
173,43b 
174,36b 
164,80a 

 
50,62a 
55,63b 
50,63a 

 
1219a 
1260a 
1426b 

 
2821a 
2537b 
2801a 

P 0,05:  
Rok – 0,267, HTS - 3,523, počet rastlín –1,843, počet strukov- 63,820, počet semien – 149,946 
Odroda – 0,394, HTS – 5,196, počet rastlín –2,719, počet strukov- 94,123, počet semien – 

221,144 
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Pri odrodách Korada, Supra a OAC Vision nebol v úrode zaznamenaný preukazný 
rozdiel. Štatisticky preukazné rozdiely boli medzi odrodami a úrodotvornými prvkami (HTS, 
počet rastlín, strukov a semien z jednotky plochy). Počet strukov na rastline kolíše v závislosti 
od odrody, organizácie porastu a  podmienok stanovišťa (Šinský, 1985). Vysokopreukazná 
interakcia bola medzi pestovateľskými ročníkmi a odrodami.  
 
ZÁVER 

Z výsledkov pestovania sóje fazuľovej v rokoch 2004 a 2005 v kukuričnej výrobnej 
oblasti vyplýva, že priebeh poveternostných podmienok má výrazný vplyv na formovanie 
úrodotvorných prvkov a úrody sóje. Okrem teploty je veľmi dôležitá vlaha, ktorá by mala byť 
rovnomerne rozdelená v priebehu vegetačného obdobia, aby rastové procesy boli vyrovnané 
a rastliny netrpeli nedostatkom alebo prebytkom vlahy, čím dochádza k stresovým situáciám.  
Skúmané ročníky boli rozdielne práve z hľadiska množstva zrážok. Pre sóju sa dá rok 2004 
charakterizovať ako suchý a rok 2005 vlhký až veľmi vlhký. K vyrovnaniu úrody sóje medzi 
ročníkmi došlo iba vplyvom využitia závlah v roku 2004.  
 
 
LITERATÚRA 
 
1. Fábry, A. a i.: Jarní olejniny. České Budejovice, MZ a V ČR, 1990, s. 104-128, ISBN 80-7084-026-9  (241 s.) 
2. Javor, Ľ., Surovčík, J. a i.: Technológia pestovania strukovín. VÚRV Piešťany, 2001, 60 s. 
3. Šinský, T. a i.: Strukoviny. Príroda, 1985, 157 s. 
4. Škrobáková, E.: Strukoviny v trvale udržovateľnom poľnohospodárstve. In: Trvalo     udržateľné hospodárenie 

v kultúrnej krajine. Nitra, 1995, s. 292-294.  ISBN 80-236-0069-9. 
5. Tibenská, H., 2004: Olejniny. Situačná a výhľadová správa 2004. MP SR, VÚEPP, 2004.  
 
Graf 1 

Úroda semena sóje fazuľovej

0

1

2
3

4

5

6

Korada Supra OAC Vision

t.h
a-1

2004 2005
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 129



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

Graf 2 

Teploty v roku 2004 a 2005

-5

0

5

10

15

20

25

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mesiace

°C

normál 2004 2005
 

 
Graf 3 

Zrážky v roku 2004 a 2005

0

20

40

60

80

100

120

140

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

mesiace

m
m

normál 2004 2005
 

 
INFLUENCE OF CLIMATE CONDITIONS ON SOYBEAN YIELD 

Summary 
 
The influence of climate conditions on growth stages and yield forming elements formation was observed in trial 
with soybean. The trial was set up in warm climatic region in 2004 and 2005. The year 2004 was normal, warm 
and dry comparing with long-term normal. In year 2005 the temperature was normal but during the vegetation 
period the humid months alternated with very humid ones. Humidity deficit was compensated by irrigation 
therefore the differences in yield were statistically nonsignificant (4,19 and 4,28 t.ha-1). There were observed 
significant influence of year on thousand seed weight and plant number. The varieties yielded comparable. 
Differences in yield forming elements formation as well as in interaction between year and varieties were 
statistically significant.  
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Súhrn 
Práca sa zaoberá zmenami rastovo produkčného procesu reguláciou vzťahov zdroj – akceptor asimilátov rastlín 
papriky ročnej a rajčiaka jedlého pri ich pestovaní v zmiešanej kultúre. Pozorovanie alelopatických vzťahov 
ukázalo, že paprika pestovaná v spoločnej kultúre s rajčiakom, pri eliminácii kompetičných reakcií, znižuje 
aktivitu zdroja asimilátov (kvantifikované prostredníctvom prieduchovej vodivosti, membránovej stability, 
asimilačných pigmentov, aktivity antioxidačných enzýmov, parametrov rastovej analýzy), s výsledným efektom 
na produkčné charakteristiky. Ukázalo sa, že poznanie alelopatických vzťahov a ich zámerné využívanie pre 
zlepšovanie produkčnej výkonnosť otvára nové možnosti v riadení rastovo-produkčného procesu 
poľnohospodárskych rastlín. 
 

ÚVOD 
Realizácia rastu a produktivity rastlín je determinovaná geneticky a ovplyvňovaná 

faktormi vonkajšieho prostredia [1]. Výsledná produkcia je daná riadenými vzťahmi medzi 
zdrojom asimilátov, efektívnosťou a aktivitou transportných procesov a v neposlednom rade 
aj atrakčnou schopnosťou jednotlivých sinkov. Už niekoľko desaťročí sa experimentálne 
ukazuje, že významným činiteľom ovplyvňujúcim vzťahy medzi zdrojom a akceptorom 
asimilátov sú alelopatické efekty. Napriek existujúcim dôkazom sa problematike rastlinnej 
komunikácie venuje malá teoretická pozornosť, zvlášť viditeľná v aplikačnej sfére. 

Alelopatiou sa všeobecne označuje špecifický nielen pozitívny, ale aj negatívny vplyv 
jedného druhu rastlinného organizmu (donor) na klíčenie, rast a celkový ontogenetický vývin 
druhého druhu (recipienta) (bližšie [2]). Z uvedeného vyplýva, že ekologicky sa jedná 
o konkurenčný boj rastlín o miesto v danom prostredí, čo podrobne popisuje napr. [3]. 
Alelopatická komunikácia rastlín sa uskutočňuje prostredníctvom alelochemikálií, ktoré sú 
produktom sekundárneho metabolizmu [4]. 

Teoreticky zaujímavou otázkou zostáva poznanie konkrétneho miesta alelochemickej 
aktivity v bunkách cieľových rastlinných druhov a ich vplyvu na jednotlivé bunkové systémy 
(molekulárne, metabolické, fyziologické). Miesta účinku sú veľmi variabilné, druhovo 
špecifické, v rozsahu od inhibície mitotického delenia, až po poruchy bunkových funkcií, ako 
sú procesy respirácie a fotosyntézy [5]. Fenolické kyseliny (napr. kumaríny) a flavonoidy 
ovplyvňujú aktivitu elektrónového transportu v mitochondriách a chloroplastoch [6]. Okrem 
toho sa zistilo, že chemické látky odvodené od kumarínov, sú schopné v metabolizme 
nešpecificky inhibovať jednotlivé procesy prostredníctvom interakcií so sulfohydrylovými 
skupinami, ako aj interakciami s rastlinnými hormónmi (napr. cytokinínmi, giberelínmi 
a kyselinou β-indolyloctovou). Výsledkom týchto interakcií sú poruchy v organogenéze, so 
všeobecným vplyvom na rast a produktivitu [3]. 

Cieľom práce bolo kvantifikovať dopady alolochemickej komunikácie na vybrané 
fyziologické procesy, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu rastu a vývinu rastlinného 
organizmu. Modelovými objektmi boli rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.; cv. 
PCR) a rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Miller; cv. Kecskeméti 262), ktoré boli 
pestované v zmiešanej kultúre s eliminovaním kompetičných vzťahov. 
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MATERIÁL A METÓDA 
Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L; cv. PCR) a rajčiaka jedlého 

(Lycopersicon esculentum Miller; cv. Kecskeméti 262) boli pestované v prirodzených 
podmienkach v hlinitopiesočnatej pôde samostatne, alebo v zmiešanej kultúre v spone 0,6 x 
1,2 m v súlade z agrotechnickými požiadavkami v experimentálnych rokoch 2004 a 2005. 
Kvantifikáciu rastu sme uskutočňovali prostredníctvom rastovej analýzy v 7-dňových 
intervaloch. Hodnotili sme výšku rastliny, počet listov, veľkosť listovej plochy, počet plodov 
a veľkosť plodov. Parametre sme hodnotili na 10-tich pokusných rastlinách každého variantu. 

Relatívny obsah vody sme kalkulovali z čerstvej a saturovanej hmotnosti a hmotnosti 
sušiny segmentu dospelého listu. Koncentráciu asimilačných pigmentov sme stanovili 
spektrofotometricky z acetónového extraktu podľa [7]. Pre biochemické analýzy sme 
segmenty dospelých listov (okolo 0,5 g) homogenizovali v predchladených trecích miskách v 
50 mM Na-fosfátovom tlmivom roztoku s pH 7,8, ktorý obsahoval 2 mM EDTA a 2 mM 
askorbátu. Homogenát sme centrifugovali 20 min pri 14.000 g pri 4 oC. Celkovú aktivitu 
enzýmu superoxiddismutáza (SOD) sme stanovili podľa [8] pri vlnovej dĺžke 560 nm. 
Aktivitu peroxidáz (POX), vyjadrenú ako aktivitu guajakol peroxidázy, sme stanovili podľa 
[9] pri vlnovej dĺžke 470 nm. Obsah bielkovín sme stanovili štandardnou metódou podľa [10]. 
Membránovú stabilitu buniek sme hodnotili konduktometricky podľa [11]. 

Jednotlivé údaje prezentované v práci  predstavujú (pokiaľ nie je uvedené inak) priemer 
5 opakovaní. Výsledky boli spracované programom MS Excel. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Štúdium problematiky komunikácie rastlín v prostredí prostredníctvom 

alelochemických efektov sa postupne udomácňuje aj v aplikačnej praxi [12]. Prvotným 
impulzom sa stala regulácia rastovo-produkčného procesu poľnohospodárskych plodín, 
biologická regulácia zaburinenosti v plodinách [13], ale aj záhradníckych rastlinách [14]. 
V súčasnosti sa problematika sústreďuje najmä na identifikáciu alelopatiou indukovaných 
primárnych odpovedí rastlín v hierarchii individuálnych procesov (od genetických až po 
fyziologické) [4]. 

V našich experimentoch s rastlinami rajčiaka jedlého a papriky ročnej, pestovaných 
samostatne alebo v zmiešanej kultúre v prirodzených podmienkach sme analýzou systému 
zdroja a akceptora asimilátov identifikovali miesta alelopatickej zraniteľnosti procesov 
v produkčnom procese. Potvrdil sa logický predpoklad, že alelopatický vzťah dvoch rastlín 
ovplyvní základné procesy fyziologického systému rastliny s ďalším dopadom na realizáciu 
tvorby biomasy a hospodárskej produkcie [3]. 

 
Tabuľka 1 Koncentrácia asimilačných pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b a celkových 
karotenoidov (total karot); mg m-2) a pomer medzi chlorofylom a a chlorofylom b (Chl a / Chl 
b) v rastlinách papriky a rajčiaka, pestovaných samostatne (kontrola) alebo v zmiešanej 
kultúre (alelopatia). n = 5. 
 

  Chl a Chl b Total karot Chl a / Chl b 
Paprika kontrola 264,12 ± 16,19 144,01 ± 18,27 76,29 ± 9,86 1,86 ± 0,31 
 alelopatia 188,28 ± 11,53 144,97 ± 14,45 98,07 ± 12,62 1,31 ± 0,17 
Rajčiak kontrola 166,25 ± 17,58 115,98 ± 19,77 63,13 ± 6,43 1,46 ± 0,21 
 alelopatia 162,20 ± 13,63 119,57 ± 11,49 58,57 ± 7,09 1,37 ± 0,21 
      

Vo všeobecnosti sa predpokladá, vychádzajúc zo základnej koncepcie rastovo-
produkčného procesu (vzťah source - sink asimilátov) [15], že miestom primárneho účinku 
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alelochemikálií budú procesy bioenergeticky a metabolická regulácia [5, 6]. Odpoveďou je 
znížená fotosyntetická asimilácia CO2, s celkovou limitáciou aktivity zdroja asimilátov. Zistili 
sme, že napriek dostatočnej zásobenosti pletív rastlín vodou (RWC na úrovni 93 %, údaje nie 
sú ukázané), vodivosť prieduchového aparátu abaxiálnej aj adaxiálnej strany listu je 
v rastlinách papriky pestovanej v zmiešanej kultúre spolu s rajčiakom výrazne inhibovaná 
(obr 1). Výsledkom limitácie difúzie CO2 do listu je ovplyvnenie fotosyntetickej asimilácie, 
prejavujúcimi sa aj na úrovni koncentrácie asimilačných pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu 
b a celkových karotenoidov) (tab 1), alebo membránovej stability buniek (obr 2). 

 
Predpokladajúc, že primárnym účinkom alelochemických komponentov rajčiaka na 

recipientnú rastlinu papriky budú 
energetické, membránovo dependentné 
procesy [6], môže byť príčinou 
poškodenia membránového systému 
predominantne alelochemicky 
indukovaná produkcia reaktívnych 
foriem kyslíka [6], ktorú je možné 
študovať aj prostredníctvom aktivity 
antioxidačného systému [16]. 
Významnou reakciou, hlavne pri 
poškodení niektorých kľúčových 
centier fotosyntetického a respiračného 
elektrón-transportného reťazca, najmä pri inhibícii akceptorov elektrónov, je produkcia 
superoxidového iónu. Dismutácia superoxidu enzýmom superoxidreduktáza (SOD), ktorý sa 
považuje za kľúčovú reakciu ochranného antioxidačného systému bunky, v reakcii papriky na 
alelopatické pôsobenie rastlín rajčiaka výrazne stúpa (tab 2). Na druhej strane sme 
zaznamenali pokles aktivity peroxidázy (POX), ktorej úlohou je ďalej detoxikovať vznik 
H2O2 (aj napr. ako výsledok aktivity SOD). Môžeme tak predpokladať, že akumulácia 
peroxidov vedie k deštrukcii celulárnych komponentov, poškodeniu membrán (viď obr 2) 
a zníženiu fyziologickej aktivity zdroja asimilátov. 

Alelopaticky indukovaná limitácia fyziologických procesov sa prejavila aj na rastovej 
výkonnosti, kvantifikovanej rastovou analýzou. Rastliny papriky ročnej pestované 
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Obrázok 2 Stupeň poškodenia 
bunkových membrán listu rastlín 
papriky a rajčiaka, pestovaných 
samostatne (kontrola) alebo 
v zmiešanej kultúre (alelopat), meraný 
konduktometricky. n = 5. 

Obrázok 1 Prieduchová vodivosť (gS; 
mmol m-2 s-1) abaxiálnej (abax) 
a adaxiálnej (adax) strany dospelého 
listu rastlín papriky a rajčiaka, 
pestovaných samostatne (kontrola) 
alebo v zmiešanej kultúre (alelopat). n 
= 10. 

Tabuľka 2 Aktivita enzýmu superoxid dismutáza (SOD) 
a peroxidáza (POX) v rastlinách papriky a rajčiaka, pesto-
vaných v zmiešanej kultúre, vyjadrené v % z kontroly (priemer 
z n = 3). 
 

 SOD POX 
Paprika 278,29 ± 

25,97 
90,18 ± 21,59 

Rajčiak 138,94 ± 
19,20 

145,69 ± 
11,21 
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Summary 
his work study the dynamics of growth and production process by regulation of source-sink assimilation 

relationship of tomato and capsicum plants, whic ixed culture. Our observation of the allelopathy 

iešanej kultúre s rajčiakom jedlým sa počas celej ontogenézy vyznačovali zníženou 
akumuláciou nadzemnej biomasy, inhibíciou evolúcie listovej plochy (obr 3) a celkovou 
retardáciou rastu. Na druhej strane sme zaznamenali výrazne podporenú realizáciu rastu 
rastlín rajčiaka v zmiešanej kultúre (obr 4). Rastová depresia papriky sa odrazila aj na 
produkčnej výkonnosti hospodárskej časti, kde sme zaznamenali zníženú tvorbu kvetov, 
menší počet a hmotnosť plodov (údaje nie sú ukázané). 
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relations shown that capsicum plants grown along with tomato plants (with competition effects elimination) 
declined source activity (measured as stomatal conductance, membrane stability, assimilation pigments 
concentration, enzyme activity of antioxidant system, growth analysis), with final effect on production 
characteristics. We shown, that the allelopathy relationship knowledge and their make use for crop production 
improvement lead of a new facility for crop production management. 
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Súhrn 
Táto práca je zameraná na druh Thlaspi caerulescens, ktorý sa intenzívne skúma ako 

modelový organizmus hyperakumulácie ťažkých kovov. Tento druh dokáže akumulovať zinok, 
kadmium a nikel, pričom táto schopnosť je v rámci jeho populácií značne variabilná. 
Príspevok sa venuje najmä štruktúre koreňa a vplyvu kadmia na jeho rast v podmienkach in 
vitro. 

Experimentálny materiál T. caerulescens subsp. tatrense pochádza z lokality neďaleko 
Štiavnických Baní, silne kontaminovanej ťažkými kovmi. Semená T. caerulescens sa 
sterilizovali vodnými roztokmi NaClO a HgCl2 a vysiali sa na pevné médium. Pre kontrolný 
variant sa použilo Murashige-Skoog médium bez prídavku vitamínov regulátorov rastu, a pre 
Cd variant sa pridal Cd(NO3)2.4H2O v koncentráciách 10-5 M a 5.10-5 M. Semenáčiky sa 
pestovali v rastovej komore po dobu dvoch týždňov. Pre bližšiu charakteristiku stenových 
modifikácii koreňov sa z čerstvého materiálu zhotovili ručné rezy, ktoré sa na vizualizáciu 
Casparyho pásika farbili berberínhemisulfátom a toluidínovou modrou a na detekciu 
suberínovej lamely farbivom Fluorol yellow 088. 

Vplyv Cd(NO3)2.4H2O v koncentrácii 10-5 M na rast rastlín nebol štatisticky preukazný, 
a po desiatich dňoch kultivácie bola pozorovaná inhibícia rastu iba 6,44 % v porovnaní 
s kontrolou. Použitím 5-krát vyššej koncentrácie (5.10-5 M Cd(NO3)2.4H2O ) sme pozorovali 
štatisticky vysoko preukazný vplyv na rast rastlín a inhibícia rastu po 10 dňoch kultivácie 
bola až 43,04 %. Napriek výraznej inhibícii rastu koreňov, experimentálne rastliny nejavili 
známky toxicity kadmia.  

Štruktúra koreňa T. caerulescens je pomerne jednoduchá, na povrchu je rizoderma, pod 
ňou sa nachádza hypoderma, peri-endodermálna vrstva a endoderma. Stredný valec má 
diarchný cievny zväzok. Peri-endodermálna vrstva je charakteristická nepravidelným 
hrubnutím bunkovej steny a vo fluorescenčnom svetle vykazuje silnú autofluorescenciu. Táto 
štruktúra bola pozorovaná pri niekoľkých druhoch čeľade Brassicaceae a opísaná ako 
„réseau sus-endodermique”. Farbením fluorescenčnými farbivami sme dosiahli vizualizáciu 
suberínovej lamely, ktorá je druhým štádiom vývinu endodermy. Selektívne farbenie 
suberínovej lamely potvrdilo odlišnosť stenových modifikácii peri-endodermálnej vrstvy od 
endodermy. Casparyho pásik (prvé štádium vývinu endodermy) sa metódu farbenia 
berberínhemisulfátom nepodarilo vizualizovať, v dôsledku silnej fluorescencie celého obvodu 
bunkovej steny endodermy.  

Koreň T. caerulescens je zvláštny najmä prítomnosťou lignifikovanej peri-
endodermálnej vrstvy a pomerne skorým dozrievaním endodermy. Tieto špecifiká by mohli 
súvisieť s neobyčajnou schopnosťou akumulácie a tolerancie ťažkých kovov. Metóda 
kultivácie semenáčikov in vitro je vhodným systémom na sledovanie faktorov ovplyvňujúcich 
rast koreňov. 
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Contribution to study of root of thlaspi caerulescens –heavy metal 
hyperaccumulator 

 
 

Summary 
Thlaspi caerulescens is an intensively studied model species for heavy metal hyperaccumulation. This 

species hyperaccumulates zinc, cadmium and nickel, and these abilities are very variable among the individual 
populations. This work deals with cadmium effect on root growth of seedling cultivated in vitro and complements 
structural studies of T. caerulescens root. 

Plant material T. caerulescens subsp. tatrense was from Štiavnické Bane (Slovakia) from heavy metal 
polluted soil. Seeds were sterilised (using aqueous solutions of NaClO and HgCl2) and sown on solid medium. In 
control variant Murashige-Skoog medium without vitamins and growth regulators was used, for Cd-variant 
Cd(NO3)2.4H2O in concentrations 10-5 M and 5.10-5 M were added. Seedlings were germinated and cultivated in 
growth chamber over a period of two weeks. For examination of cell wall modification, free-hand sections of 
roots were stained with berberine-toluidine blue procedure (for Casparian band visualisation) and with Fluorol 
yellow 088 (for suberin lamellae detection). 

Effect of Cd(NO3)2.4H2O at the concentration 10-5 M on root growth was not significant and after ten 
days of cultivation length of cadmium treated roots was 6,44 % shorter than in control. Using 5-fold higher 
concentration (5.10-5 M Cd(NO3)2.4H2O) root growth significantly decreased and after ten days of cultivation 
length of cadmium treated roots was 43,04 % shorter than in control. In spite of significant root growth 
inhibition, plants did not show any toxicity symptoms.  

Structure of T. caerulescens root is quite simple: under rhizodermis there is a conspicuous hypodermis 
with large parenchyma cells without cell wall modification. Under hypodermis is a cell layer adjacent to 
endodermis called peri-endodermal layer. Uniseriate pericycle consists of parenchyma cells, vascular bundle is 
diarch. Peri-endodermal cell layer is characterised by irregularly thickened inner tangential walls and in UV 
light exhibits strong autofluorescence. This structure was observed in some species of Brassicaceae by early 
anatomists and described as “réseau sus-endodermique”.  

For visualisation of cell wall modifications we used fluorescence microscopy. Selective staining of 
suberin lamellae (the second stage of endodermal development) confirmed difference between composition of 
cell wall of peri-endodermal layer and endodermis. Visualisation of Casparian band (the first stage of 
endodermal development) was ineffectual because of strong fluorescence of whole endodermal cell wall.  

Root of T. caerulescens is characteristic especially by presence of lingnified peri-endodermal layer and 
relatively early maturation of endodermis. These features could be related with its exceptional heavy metal 
accumulation and tolerance. Cultivation in vitro is convenient method for study of factors affecting root growth. 

This work was partially supported by grants 51-013304 from Agency for the Support of Science and 
Technology, 1/0100/03 from the Slovak Grant Agency VEGA and COST Action 859. 
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Souhrn 

V současné době instrumentace a automatizace analytických metod klade větší nároky 
na úroveň přípravy a zpracování vzorků, která je většinou časově nejnáročnější a nejpracnější 
částí analýzy. Extrakce z analyzované matrice prováděné rozpouštědly např. v Soxhletově 
extraktoru, ultrazvukem, destilací s vodní parou aj. jsou alternativně nahrazovány jinými 
extrakčními metodami, např. superkritickou fluidní extrakcí (SFE), jež eliminují nebo omezují 
některé nevýhody tradičních postupů, jako je například dlouhá extrakční doba, nutnost 
zakoncentrování, spotřeba rozpouštědla a finální objem vzorku. Pro extrakci terpenů ((+)-α-
pinen,(-)-kamfen, (-)-β-pinen, (+)-3-karen, R-(-)-α-felandren, R(+)-limonen aj.) z různých 
rostlinných materiálů, jako je např. listí a jehličí stromů čeledi Pinaceae (P. abies, P. 
omorica a P. pungens) a Juglandaceae (J. regia, J. nigra a J. Sieboldiana) byla jako 
nejvhodnější z několika extrakčních metod zvolena superkritická fluidní extrakce (SFE). Jedná 
se o zajímavou alternativní separační metodu, využívanou především k extrakcím těkavých 
analytů z pevných matric. Separace analytu je obvykle rychlá, kvantitativní a extrahované 
látky bývají zachyceny do malého množství solventu vhodného pro následné analytické 
stanovení. Pro identifikaci a stanovení sledovaných látek byla následně použita plynová 
chromatografie s plamenově ionizačním a hmotnostním detektorem (GC-FID, GC-MS).  

 ÚVOD 
Terpeny, které jsou nejčastěji extrahovány z rostlinných materiálů, jsou výrazně vonící 

těkavé látky /1/. Základem struktury terpenů je uhlovodík izopren. Terpeny rozdělujeme podle 
počtu uhlíkových atomů na monoterpeny (C10), sesquiterpeny (C15), diterpeny (C20), 
triterpeny (C30), tetraterpeny (C40) a polyterpeny /2/. Jsou obsaženy v různých částech 
rostlin, např. v květech, plodech, listech, kůře i kořenech. Nacházejí se v žláznatých chlupech, 
papilách, žláznatých buňkách, nádržkách, kanálcích a mezibuněčných prostorách.  

Pro sledování jehličnatých a listnatých stromů se často prováděly studie závislosti 
obsahu terpenů např. na environmentálních podmínkách, vzhledem k jejich chemotypu a 
studie vlivu znečištěného ovzduší v městských lokalitách na jejich skladbu /3/. Mnoho prací 
se zabývalo také jednotlivými extrakčními technikami pro stanovení těchto těkavých látek 
v různých rostlinných materiálech /4/. 

 K separaci těkavých složek z rostlinného materiálu lze využít např. destilaci s vodní 
parou /5/, rychlou parní destilaci (rapid steam distillation), extrakci hexanem, Soxtec, 
kapalinovou extrakci za zvýšeného tlaku (ASE) /6/, extrakci v mikrovlnné peci a 
superkritickou fluidní extrakci (SFE) /7/. Z plynného prostředí lze těkavé složky izolovat také 
mikroextrakcí na pevném sorbentu (SPME) s následnou tepelnou desorpcí s přímým 
dávkováním na kapilární GC kolonu /8/.  

Pro stanovení obsahu těkavých složek v extraktech se následně používá převážně 
plynová chromatografie s plamenově ionizační (FID) nebo hmotnostní (MS) detekcí. Lze 
však použít i vysoce účinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) s UV nebo polarimetrickou 
detekcí, derivační spektrofotometrii v UV oblasti a protonovou magnetickou resonanci.  

 137



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

MATERIÁL A METODY 

CHEMIKÁLIE:  
Pro záchyt extrahovaných látek (terpenů) byl použit n-hexan (MERCK, Německo). 

Pro testování výtěžnosti extrahovaných látek pomocí plynové chromatografie byly použity 
standardy R(+)-limonen, (+)-α-pinen, (+)-3-karen, (-)-kamfen, (-)-β-pinen a R-(-)-α-felandren 
(Fluka, Švýcarsko). Pro extrakci SFE byl použit kapalný CO2 (3,0) a dusík (4.0). Pro 
plynovou chromatografii byly použity vodík (5.0), helium (5.0) a vzduch k dýchání (SIAD 
Technické plyny spol. s.r.o., Brňany u Mostu).  

 
Rostlinný materiál:  
Pro sledování změny výtěžnosti a vzájemného poměru obsažených terpenů na metodě 

extrakce bylo použito jehličí čeledi Pinaceae (P. abies, P. omorica, P. pungens). Jehličí  
ze smrků P. omorica a P. pungens bylo odebíráno v lokalitě Brno (2003-2005). Jehličí ze 
smrku P. abies bylo odebíráno v lokalitách Soběšice a Bílý Kříž (2003-2005).  

Vzorky listů čeledi Juglandaceae (J. regia, J. nigra a J. Sieboldiana) byly odebírány 
v lokalitách Brno, Rosice, Černotín, Dolní Bečva, Drahotuše (2004-2005).  

 Vzorky jehličí a listí byly odebírány do chladícího boxu s oxidem uhličitým (-56°C), 
transportovány do laboratoře a ihned zpracovány.  

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:  
Pro extrakci stanovovaných látek byl použit přístroj pro SFE extrakci SE-1 (SEKO-K 

s.r.o., Česká republika) a ultrazvuková lázeň K-5 (KRAINTEK s.r.o., Slovensko), třepačka 
T22 (VD Lověna, Česká republika) a soxhlet IKA (IKA Werke, Německo). Pro identifikaci a 
stanovení těkavých látek z extraktů byl použit plynový chromatograf HP 4890D s plamenově-
ionizačním detektorem (GC-FID) a plynový chromatograf HP-6890 s hmotnostním 
detektorem HP-5973, oba vybavené autosamplerem HP6890 (vše Hewlett Packard, 
Německo).  
 
Extrakční metody (podmínky extrakce): 

Pro extrakci terpenů z jehličí a listí stromů čeledi Pinaceae a Juglandaceae byly použity 
různé metody extrakce, např. superkritická fluidní extrakce (SFE) (jehličí: tlak  
20 MPa, teplota 80 °C, doba extrakce 60 min, rozpouštědlo hexan, listí: tlak 30 MPa, teplota 
130 °C, doba extrakce 60 min, modifikátor chloroform, rozpouštědlo hexan), extrakce 
ultrazvukem (doba extrakce 4 hod, rozpouštědlo hexan), destilace s vodní parou  (doba 
extrakce 4 hodiny, silice zředěna hexanem), extrakce třepáním do rozpouštědla (doba 
extrakce 4 hod, rozpouštědlo hexan) a extrakce dle Soxhleta (teplota 150 °C, 30 min, 2 cykly, 
rozpouštědlo hexan). 
 
Identifikace a stanovení (GC-FID a GC-MS): 

Separace těkavých látek z různých rostlinných materiálů probíhala na koloně HP-5MS 
(5% Phenyl Methyl Siloxane, 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm filmu) při průtoku helia 1 ml/min, 
splitrovacím poměru 20:1, teplotě nástřiku 240 °C, teplotě detektoru 250 °C a teplotním 
programu: T1 = 60 °C, t1 = 2 min, 8 °C/min na T2 = 300 °C, t2 = 15 min, tΣ = 47,00 min. 
Na kolonu byl dávkován 1 μl extraktu. Pro GC-MS byla použita metoda SCAN. Výsledné 
chromatogramy byly zpracovány pomocí programů CSW (verze 1.7, Data Apex, Praha) a 
ChemStation (verze A.03.00).  

V jehličí smrků a listí ořešáků byl stanovován (+)-α-pinen, (-)-kamfen, (-)-β-pinen, (+)-
3-karen, R-(-)-α-felandren a R(+)-limonen. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
Byla zkoumána závislost množství a zastoupení terpenů na způsobu extrakce vzorků. 

Pro vzorky jehličí P. omorica, P. abies a P. pungens byly použity 4 způsoby extrakce 
(superkritická fluidní extrakce, destilace s vodní parou, extrakce ultrazvukem a extrakce 
třepáním do rozpouštědla). 

Bylo zjištěno, že největšího množství terpenů bylo dosaženo při použití superkritické 
fluidní extrakce (447,7 µg/g), dále použitím metody destilace s vodní parou (274,6 µg/g), 
extrakce ultrazvukem (24,9 µg/g) a extrakce třepáním do rozpouštědla (6,7 µg/g) viz. Obr.1a. 
Dále bylo zjištěno že nejlepší opakovatelnost (RSD, [%]) mají metody extrakce ultrazvukem 
(1,87 %) a SFE (3,27 %). Metody destilace s vodní parou (18,03 %) a extrakce třepáním do 
rozpouštědla (17,65 %) mají velmi špatnou opakovatelnost. Také bylo zjištěno, že s použitím 
extrakčních metod se výrazněji mění zastoupení (-)-kamfenu a (-)-β-pinenu. SFE a destilace 
s vodní parou poskytují cca 35% (-)-kamfenu a 2,5% (-)-β-pinenu, zatímco u extrakce 
ultarazvukem a třepáním do rozpouštědla bylo zjištěno cca 26% (-)-kamfenu a 12,5% (-)-β-
pinenu. 

 

  
 
Obr. 1a: Vliv metody extrakce na výtěžnost a zastoupení terpenů v jehličí Picea omorica 
Obr. 1b: Vliv metody extrakce na množství a  zastoupení terpenů v listí Juglans regia 

 
Pro vzorky listí J. regia, J. Sieboldiana a J. nigra byly použity tyto způsoby extrakce: 

superkritická fluidní extrakce, extrakce v Soxhletově extraktoru, extrakce ultrazvukem a 
extrakce třepáním do rozpouštědla. 

Bylo zjištěno, že největšího výtěžku terpenů bylo dosaženo při použití superkritické 
fluidní extrakce (170,1 µg/g), dále použitím extrakce dle Soxhleta (99,9 µg/g), ultrazvukem 
(44,4 µg/g) a nejmenšího při extrakci třepáním do rozpouštědla (9,4 µg/g) (viz Obr.1b.) Dále 
bylo zjištěno, že nejlepší opakovatelnost (RSD, [%]) mají metody extrakce ultrazvukem 
(2,45 %), SFE (3,36 %) a extrakce dle Soxhleta (4,56 %). Metoda extrakce třepáním 
do rozpouštědla má velmi špatnou opakovatelnost (10,25 %). Dále bylo zjištěno, že použitá 
metoda extrakce má u těchto vzorků jen malý vliv na zastoupení jednotlivých terpenů 
v extraktu.  

Můžeme tedy říci, že pro zvolený rostlinný materiál (listí a jehličí stromů) představuje 
vhodnou extrakční techniku metoda superkritické fluidní extrakce (SFE). Je rychlá, 
kvantitativní, extrahované látky jsou zachyceny do malého množství rozpouštědla, takže 
odpadá krok zakoncentrování vzorku, nevhodný pro stanovované těkavé látky (terpeny).  
Minimální navážka vzorků (cca 0,1-1g vzorku) také příliš nezatěžuje sledované stromy a 
nedochází tedy ke zničení zkoumaného porostu.  
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METHODS OF SAMPLE EXTRACTION FOR THE INVESTIGATION 
OF VARIOUS FACTORS INFLUENCE TO THE CONTENT OF 
TERPENES IN NEEDLES AND LEAVES OF PINACEAE AND 

JUGLANDACEAE FAMILY. 
 

Summary 
 

Nowadays, the instrumentation and automation of analytical methods accentuate the improvement of the 
level of sample preparation and treatment, which are usually the most time- and labour-consuming parts of 
analyses. The extractions of analytes from various matrices, formerly performed with liquid solvents i.e. 
in the Soxhlet extractor, sonication bath, via steam distillation etc., are replaced by alternative extraction 
methods, for example supercritical fluid extraction (SFE), which avoids some disadvantages of traditional 
methods, like long extraction times, need of preconcentration, solvent consumption and final extract volume. For 
the extraction of terpenes ((+)-α-pinene, (-)-camphene, (-)-β-pinene, (+)-3-carene, R-(-)-α-phellandrene, R(+)-
limonene etc.) from various plant materials, like the leaves and needles of the trees from Pinaceae (P. abies, P. 
omorica and P. pungens) and Juglandaceae (J. regia, J. nigra and J. Sieboldiana) families, supercritical fluid 
extraction (SFE) was selected as the most suitable one among several extraction methods. SFE is used mostly for 
the extractions of volatile analytes from solid matrices. The analyte separation is usually quick, quantitative and 
extracted analytes are trapped into a small amount of solvent suitable for a following chromatographic 
determination. For the subsequent identification and determination of monitored compounds, gas 
chromatography with flame ionisation and mass spectrometric detection (GC-FID, GC-MS) are used.   
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Souhrn  

Stárnutí je považováno za jeden z typů biotického stresu, při které dochází ke oxidačnímu poškození 
jednotlivých složek buňky vlivem zvyšující se koncentrace reaktivních forem kyslíku. Sledovali jsme změny 
v průběhu stárnutí v obsahu chlorofylu, xanthofylů (violaxanthin, antheraxanthin, zeaxanthin, lutein a 
neoxanthin) a poškození fotosynthetického aparátu (popsané pomocí parametrů pomalé fluorescence 
chlorofylu) u transgenního tabáku se zvýšenou expresí cytokinindehydrogenasy, katalyzující degradaci 
cytokininů. Ty jsou považovány za inhibitory senescence, poslední fáze stárnutí.  Transgenní rostliny měly 
oproti kontrolám vyšší obsah chlorofylu, lepší fotosynthetickou účinnost v nejstarších listech a vyšší obsah 
xanthofylů ve celé rostlině, což souvisí s pozdějším  nástupem senescence a lepší ochranou fotosynthetického 
aparátu 

 ÚVOD  
Během stárnutí, které lze považovat za jeden z typů biotického stresu, prochází rostlina 

několika vývojovými stupni. Tím posledním je senescence, která končí smrtí. V průběhu 
senescence buňka podléhá různým fyziologickým a biochemickým změnám. Zvyšuje se 
odbourávání mastných kyselin, proteinů a nukleových kyselin. Degradační produkty těchto 
reakcí jsou přemisťovány do vyšších rostoucích částí rostlin, kde jsou využity jako stavební 
materiál. Během senescence vzrůstá hladina reaktivních forem kyslíku (ROS = reactive 
oxygen species), které mohou regulovat spouštění senescence1. Jejich primárním zdrojem jsou 
chloroplasty, které jsou i  organelami s prvními viditelnými syndromy senescence a to díky 
rozpadu chlorofylu2. Poškození chloroplastů je samozřejmě spojeno i se ztrátou 
fotosynthetického aparátu a tedy i s poklesem fotosynthetické aktivity. Fotooxidační 
poškození lze snížit absorpcí přebytečného záření, například pomocí pigmentů 
xanthofylového cyklu, který je schopen pohltit přebytečnou excitační energii již ve 
světlosběrných komplexech a tím zamezit přeredukování fotosynthetického 
elektrontransportního řetězce. Tím se zamezuje zvýšené tvorbě ROS3. 

Xanthofylový cyklus je lokalizován v thylakoidech a spočívá v deepoxidaci 
violaxanthinu (V) na zeaxanthin (Z) s  antheraxanthinem (A) jako meziproduktem. 
Nepostradatelnými xanthofyly světlosběrného komplexu jsou i lutein (L) a neoxanthin (N). L 
se přímo účastní nefotochemického zhášení nadbytečné energie pomocí termální disipace4 a 
spolu s Z se podílí na vychytávání singletového chlorofylu a singletového kyslíku5. Dále N 
stejně jako V, A a Z mohou být prekursory kyseliny abscisové6, která urychluje senescenci. 
Bylo pozorováno, že obsah xanthofylových pigmentů během senescence klesá7.  

Senescence je v rostlinách regulována mimo jiné i účinkem fytohormonů. Bylo 
prokázáno, že zvýšená hladina endogenních cytokininů senescenci zpomaluje8. Werner et al. 
(2001)9 publikovali výsledky zvýšené exprese a tedy i aktivity cytokinindehydrogenasy 
(CKX) v tabáku. Tento enzym katalyzuje degradaci cytokininů s nenasyceným isoprenoidním 
řetězcem. Transgenní tabáky s mnohonásobně zvýšenou aktivitou CKX a tedy sníženým 
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obsahem cytokininů překvapivě neprojevovaly příznaky urychlené senescence, ale naopak 
zpomalené. Zdá se, že pokles hladiny cytokininů není potřebný pro spuštění senescence, ale je 
možná pouze jejím předpokladem10,11.  

Listy tohoto transgenního tabáku jsme použili ke studiu vlivu snížené hladiny 
cytokininů na fotosynthetickou účinnost, obsah pigmentů a kapacity fotosynthetické ochrany. 
Tyto výsledky by mohly přispět k bližšímu poznání způsobu iniciace senescence. 

 

MATERIÁL A METODA  
Jako pokusný materiál jsem použili listy tabáku (Nicotina tabacum L. cv. Samsun NN) 

odlišného stáří. Transgenní rostliny měly vložený gen AtCKX2 z Arabidopsis thaliana 
s expresí řízenou promotorem 35S. Transgenní rostliny byly označeny jako AtCKX. Po 
in vitro pre-kultivaci byly tabáky přesazeny do skleníku a pěstovány po dobu 12 týdnu při 
teplotě 25/18°C (den/noc) a 60% vlhkosti. Použili jsme listy ze spodní,  prostřední a vrchní 
části rostliny a označili jsme je jako staré, střední a mladé listy. 

Pro stanovení koncentrace chlorofylu a xanthofylových pigmentů v listech jsme použili 
acetonový extrakt ze 3-6 listových disků (jeden disk odpovídal ploše 0,5 cm2) analyzovaný 
metodou HPLC podle Tichá et al. (1998)12. 

Parametry pomalé fluorescence chlorofylu jsme měřili na neoddělených listech pomocí 
PAM Chlorophyll Fluorimetru. Hodnoty parametrů (minimální fluorescence při velmi nízkém 
ozáření - na tmu adaptovaný stav (F0), poměr variabilní a maximální fluorescence (Fv/Fm), 
nefotochemické zhášení (NPQ) a efektivní kvantový výtěžek přeměny fotochemické energie 
ve PS 2 (Φ2) jsme vypočítali podle Roháčka (2002)13. 

Výsledky byly statisticky zhodnoceny pomocí analýzy variace (ANOVA) v programu 
NCSS 6.0 Jr. a Scheffého testu při 5 % hladině pravděpodobnosti. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE  

V této práci jsme sledovali poškození fotosynthetických pigmentů, účinnost 
fotosynthetické aktivity a kapacitu fotooxidační ochrany představovanou obsahem 
xanthofylových pigmentů u tabáků se zvýšenou expresí CKX a tím sníženým obsahem 
cytokininů. Oproti kontrolám měly transgenní rostliny výrazně odlišný fenotyp. Byly nižší a 
měly keříčkovitý vzrůst, měně listů, které byly menší a tlustší. Srovnávali jsme list stejného 
stáří a vytvořili jsme tedy tři skupiny: listy staré, střední a mladé.  

 Pokles obsah chlorofylu (Obr.1A) jsme použili jako marker senescence14,15,16. Přestože 
nejstarší listy transgenních rostlin nebyly na rozdíl od kontrolních žluté, pokles obsahu 
chlorofylu jsme zaznamenali u obou rostlin. Vzhledem k tomu, že obsah chlorofylu byl u 
transgenních rostlin vyšší ve všech listových patrech, předpokládáme, že jeho hladina bude 
v senescentních listech AtCKX ještě nižší.  Fluorescenční parametr Fv/Fm se často používá 
jako indikátor fotoinhibice a míry poškození fotosystému II (PS2)13. Fv/Fm klesá během 
senescence v důsledku poklesu funkce PS216,17,18,19. Pozorovali jsme u AtCKX, že Fv/Fm se 
během stárnutí listů téměř nemění (Obr. 2A). Naproti tomu u kontrol byl zaznamenán 
významný pokles ve starých listech. Podobný průběh měl i parametr Φ2 (Obr. 2C), 
vypovídající o aktuální účinnosti PS2. Parametr F0 se u AtCKX také se stářím listu téměř 
neměnil (Obr. 2B) naproti tomu u kontrol nejprve vzrůstal, což souvisí s poškozením 
reakčních center, a v nejstarších listech prudce poklesl jako odraz úbytku fotosynthetických 
pigmentů20. Hodnota NPQ, indikátoru množství světelné energie přeměněné na teplo, klesala 
v obou rostlinách během stárnutí (Obr. 2D). Tato schopnost pravděpodobně s věkem klesá.  

Celkový obsah pigmentů xanthofylového cyklu (V+A+Z) vzrostl ve středních listech a 
následně poklesl ve starých listech ve srovnání s mladými obou rostlin (Obr. 1B). Nejvíce  

 142



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

stáří listu

ob
sa

h 
ch

lo
ro

fy
la

 a
+b

[m
g 

g-1
 č

.h
m

.]

0

50

100

150

200

250

300

350

kontrola
AtCKX

*
*

+

+
+

staří listu

starý střední mladý

ob
sa

h 
pi

gm
en
ů 

xa
nt

ho
fy

lo
vé

ho
 

cy
kl

u 
[m

g 
g-1

č.
hm

.]

0

2

4

6

8

10

12

* *

*
*
+

+

starý       střední      mladý

A B 

 
Obr. 1: Obsah celkového chlorofylu (A) a pigmentů xanthofylového cyklu (violaxanthin, 

antheraxanthin a zeaxanthin)(B) u kontrolních a transgenních (AtCKX) rostlin ve třech listových 
patrech odlišného stáří. *  označuje statisticky významné rozdíly (p<0,05) od odpovídajícího mladého 
listu a + označuje statisticky významné rozdíly (p<0,05) mezi kontrolou a AtCKX.  
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Obr. 2:  Maximální fotochemická účinnost (Fv/Fm; A), minimální fluorescence chlorofylu při 
velmi nízkém ozáření (F0; B) efektivní kvantový výtěžek přeměny fotochemické energie ve PS2 (Φ2; C) 
a nefotochemické zhášení (NPQ; D). * označuje statisticky významné rozdíly (p<0,05) od 
odpovídajícího mladého listu, + označuje statisticky významné rozdíly (p<0,05) kontrolou a AtCKX. 

 
zastoupenou složkou (V+A+Z) byl V (není ukázáno-viz. poster).  Stejný průběh měl i obsah 
N a L (není ukázáno-viz. poster). Tyto výsledky jsou srovnatelné i s údaji jiných autorů7,17,21. 
Téměř ve všech listech AtCKX byla koncentrace xanthofylů zvýšená oproti kontrolám. Vyšší 
koncentrace xanthofylů v transgenních rostlinách přispívá k lepší ochraně  fotosynthetického 
aparátu. Největší rozdíly byly v případě  N a V, což je zajímavé, protože oba mohou být 
prekurzorem pro kyselinu abscisovou. Její koncentrace je však v AtCKX snížená (Václav 
Motyka, osobní sdělení). 

Ze zmíněných výsledků můžeme shrnout, že AtCKX stárly mnohem pomaleji a nebyly 
ještě ve fázi senescence, zatímco kontroly měly spodní listy již žluté. Vykazovaly zvýšený 
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obsah chlorofylu, vyšší fotosynthetickou účinnost ve starých listech a lepší ochranu 
fotosynthetického aparátu téměř ve všech listových patrech. 
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Photosynthesis and protective mechanisms in transgenic tobacco leaves 

with overexpressed cytokinin dehydrogenase and thus lowered cytokinin 
content during ageing  

 

Summary 
 

Ageing can be regarded as a type of biotic stress. During ageing the cell compartments are subjected to 
oxidative damage caused by impact of increased concentration of reactive oxygen species. We studied 
differences of chlorophyll and xanthophyll concentrations (violaxanthin, antheraxanthin, zeaxanthin, lutein and 
neoxanthin) and damage to photosynthetic apparatus (characterized by parameters of slow chlorophyll 
fluorescence) in transgenic tobacco with enhanced expression of cytokinin dehydrogenase, which catalyses 
degradation of cytokinins. Cytokinins are considered inhibitors of senescence, the last phase of ageing. 
Transgenic plants had higher content of chlorophyll, higher photosynthetic efficiency in the oldest leaves, and an 
increased content of xanthophylls in all leaf stages compared to controls. This is in connection with later onset 
of senescence and better photoprotection during whole life span of transgenic plants.  
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Souhrn 
Pomocí laboratorních testů byl hodnocena dynamika klíčení semen jetele lučního (Trifolium pratense 

L.) - odr. Amos při různých hodnotách vodního potenciálu (0,-0,25 a -0,5MPa) a rozdílných teplotách (20, 15, 
10 a 5°C) v závislosti na obalení přípravkem Extender®. Obalená semena klíčila průkazně pomaleji než semena 
neobalená a to nejen s klesající teplotou, ale také s klesající dostupností vody pro semeno. Byl prokázán vliv 
obalení na zpomalení klíčení oproti neobaleným semenům v průběhu dvou až čtyř týdnů. Čím nižší teplotě a nižší 
dostupnosti vody bylo semeno trvale vystaveno, tím je ochrana semene tímto přípravkem proti předčasnému 
vyklíčení účinnější. Při teplotě 5°C vyklíčilo v závislosti na vodním potenciálu do 4 týdnů o 17-98% méně 
obalených semen než semen neobalených. 

 

ÚVOD 
Jeteloviny zakládáme podle podmínek a možností na jaře nebo v létě. U těchto termínů, 

zvláště pak u letních výsevů, hrozí nebezpečí nedostatku půdní vláhy potřebné pro klíčení a 
rychlé vzcházení rostlin. Naskýtá se však možnost realizace výsevů v alternativních termínech 
(před nástupem zimy, v jejím průběhu nebo v časném jaru), které jsou však spojeny 
s působením stresových faktorů (nízké teploty, vysoká půdní vlhkost, infekční tlak 
patogenních organismů atd.) na životaschopnost osiva, což může vést k poklesu jeho 
klíčivosti a následně nízké vzcházivosti porostů po nástupu optimálních podmínek pro klíčení, 
tj. v požadované agrotechnické lhůtě. K výhodám alternativních výsevů patří časnější vývoj 
porostů, včetně ranější sklizně, eliminace pracovních špiček apod.  

Životnost semen v půdě je závislá na schopnosti semene přijímat vodu a na rychlosti 
jejího příjmu, která je vázána na vlastnosti semenných obalů. Teplota a vlhkost ovlivňují dobu 
klíčení, jejich průkazný vztah je zvláště patrný v suchém a chladném prostředí /4/. Při 
alternativních výsevech je možno semeno ochránit jeho obalením polymerním obalem, který 
dočasně zabrání přístupu vody k semeni. Polymer rovněž ochrání semeno před nepříznivými 
teplotními a vlhkostními podmínkami v půdě a působí jako fyzikální bariéra oddalující klíčení 
/3/. Kanadská firma GrowTec Inc. vyrábí pro tyto účely přípravek Extender® s přídavkem 
fungicidu na bázi metalaxylu. Tento polymer působí jako fyzikální bariéra zabraňující 
přístupu vody k semeni, obsahuje inhibitor na bázi organických kyselin zamezující na podzim 
vysévaným semenům jarních plodin klíčit před nástupem zimy a to až o 3 týdny. Cílem práce 
bylo potvrdit vliv aplikace přípravku Extender® na inhibici klíčení semen jetele lučního a 
kvantifikovat jeho působení v závislosti na množství dostupné vody v půdě. Na základě těchto 
výsledků bude následně v přirozených podmínkách možné přesněji stanovit efektivnost 
aplikace přípravku a odhadnout vývin porostů.  

 
MATERIÁL A METODIKA 

U obalovaného (aplikace přípravku Extender®) a neošetřeného osiva jetele lučního 
(Trifolium pratense L. – Amos) byla hodnocena dynamika klíčení v podmínkách snížené 
dostupnosti vody a rozdílných teplotních podmínek po dobu 28 dnů. Pro simulaci vodního 
stresu byly použity roztoky polyethylen glykolu (PEG 6000) odpovídající hodnotám vodního 
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potenciálu (ψ) -0,25 a -0,5 MPa při teplotách 5, 10, 15 a 20 °C. Koncentrace roztoků byla 
stanovena podle algoritmu Michela a Kaufmanna (1976). Destilovaná voda představovala 
prostředí s plnou dostupností vody (ψ = 0 MPa). Klíčivost semen byla sledována v Petriho 
miskách se 6 ml H2O nebo roztoku PEG dané koncentrace na filtračním papíře (100 semen 
v misce). Testy byly provedeny ve čtyřech opakováních a výsledky vyhodnoceny 
dvounásobnou analýzou rozptylu (Tukey HSD test, α = 0,01). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Dosažené výsledky prokázaly vliv obalení semen jetele lučního na oddálení klíčení již 
v podmínkách plné dostupnosti vody pro semeno, a to při všech sledovaných teplotách během 
28 dnů (Tab. 1). Již při 20°C byly stanoveny statisticky průkazné rozdíly v klíčení obalených 
a neobalených semen při ψ = 0 MPa. Podíl vyklíčených obalených semen byl statisticky 
průkazně nižší než semen neobalených po dobu až 2 týdnů. Při snížené dostupnosti vody       
(-0,25 a -0,5MPa) tento rozdíl přetrvává až 4 týdny, avšak podíl vyklíčených obalených 
semen dosahoval po 4 týdnech 33,5 - 68 %. V závislosti na hodnotě vodního potenciálu klíčila 
obalená semena méně něž neobalená - při 20°C do 7. dne o 70-97%, do 14. dnů o 27-83% a 
do 28.dnů o 23-59% méně. S klesající teplotou se rychlost klíčení zpomaluje, klesá i podíl 
vyklíčených semen a prohlubují se rozdíly mezi počtem vyklíčených obalených a 
neobalených. Při 15°C klíčí do 7.dne o 68-100% méně obalených semen než neobalených, o 
25-95% do 14. dnů a o 18-63% do 4 týdnů. Při teplotách 5 a 10 °C se rozdíly dále prohlubují; 
po 4 týdnech vyklíčilo od 17-98% méně obalených semen než neobalených. Nižší hodnoty 
vodního potenciálu vykazují větší rozdíly v počtu vyklíčených obalených a neobalených 
semen. 

Klíčení semen je negativně ovlivňováno klesající hodnotou vodního potenciálu a 
teplotou /5/ a to nejen neobalených, ale také obalených. Nízké teploty společně s klesající 
hodnotou vodního potenciálu prodlužují účinnost ochranného obalu semen obalených tímto 
přípravkem před předčasným vyklíčením. Při teplotě 5 °C a dostatku vody vyklíčilo do 14 
dnů pouhých 11% obalených semen oproti neobaleným. Nižší dostupnost vody (ψ =                
-0,25MPa) při 20 a 15°C dokonce zvyšovala celková klíčivost neobalených semen jetele 
lučního o 4,5 - 6,8%. Vzhledem k tomu, že se průměrné hodnoty vodního potenciálu půdy 
v závislosti na půdním druhu pohybují v rozmezí od -0,005 do -0,015 MPa /1/, může být 
omezení klíčení obalovaných semen jetele lučního pouze v podmínkách snížené dostupnosti 
vody využito jen částečně. Klíčení semen v prvé řadě ovlivňuje teplota prostředí a následně 
pak obalení.  

Úprava semen pomocí přípravku Extender® může být účinná, avšak pouze pokud 
teploty po výsevu nepřekročí 5°C a dále klesající teploty nedovolí semenům vyklíčit a udrží 
jejich životaschopnost do období s příhodnými teplotními podmínkami (do jara). Nebezpečím 
pozdně podzimních či zimních termínů výsevů jsou výkyvy počasí - oteplení a následné 
ochlazení, které může vést k předčasnému rozpuštění obalu, klíčení a odumření naklíčených 
semen nebo mladých rostlin a tím negativně ovlivnit hustotu porostu . 

 
ZÁVĚR 

Polymerní obal působí jako fyzikální bariéra, avšak jeho chování je závislé nejen na 
teplotě ale i na přítomnosti vody v prostředí, kde se obalené semeno nachází. Čím je nižší 
teplota a méně dostupné vody v půdě , tím je ochrana předkládaným přípravkem účinnější.  

Při teplotách nad 5°C není obalení semen jetele lučního přípravkem Extender® účinné. 
Tento přípravek může tedy nalézt uplatnění pouze pro výsevy v  podzimním a zimním období, 
avšak i zde je nutno připomenout, že podmínky v přírodě nejsou vždy konstantní a výkyvy 
povětrnostních podmínek v období po výsevu, zvláště pak oteplení, mohou vést 
k předčasnému klíčení obalených semen. Následné ochlazení by znamenalo úhyn naklíčených 
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semen. Výhodnější se na základě našich dosavadních zkušeností jeví výsevy na konci zimy – 
v únoru nebo březnu.  

 
Tab. 1: Procento vyklíčených semen jetele lučního (Trifolium pratense L.) v závislosti na 
teplotě a vodním potenciálu 

denteplota potenciál [ψ] obalení 7 14 21 28
D min(α=0,01) den 

N 87,5 88,5 88,5 88,5 4,46 0 MPa 
  O 26,5 64,5 68,3 68,3 15,31 

N 91 92,5 92,5 92,5 10,00 -0,25 MPa 
  O 7,5 30 43,8 45,3 7,90 

N 67,8 80,8 81,8 81,8 16,09 -0,5 MPa 
  O 2,3 14 28,3 33,5 15,37 
D min(α=0,01) obalení  4,67 4,95 5,46 6,04

20°C 
 
 
 
 
 
 
 D min(α=0,01) potenciál  6,59 6,98 7,70 8,52

  
  

N 75,3 83,5 83,5 83,5 10,62 0 MPa 
  O 23,8 63 68,3 68,3 9,97 

N 54,8 94 94,5 94,5 11,98 -0,25 MPa 
  O 1,3 13,3 13,3 13,3 6,15 

N 55,3 61 63,5 63,5 15,33 -0,5 MPa 
  O 0 2,8 13 23,3 7,28 
D min(α=0,01) obalení  3,75 4,66 5,00 4,84

15°C 
 
 
 
 
 
 
 D min(α=0,01) potenciál  5,30 6,58 7,06 6,82

  
  

N 59,3 85,3 87,3 87,3 12,02 0 MPa 
  O 5,8 49,5 69,3 72,3 16,40 

N 16 69,3 77 79 8,73 -0,25 MPa 
  O 1,3 22,3 50 59 12,49 

N 0,8 48 61,5 64,8 12,27 -0,5 MPa 
  O 0 0 0 1,5 1,76 
D min(α=0,01) obalení  1,07 7,56 7,96 8,37

10°C 
 
 
 
 
 
 
 D min(α=0,01) potenciál  1,51 10,66 11,22 11,81

  
  

N 1 53,5 66,5 72,5 23,65 0 MPa 
  O 0 6 34 48 21,50 

N 0 5,5 43,5 57 20,39 -0,25 MPa 
  O 0 2 5,5 15 7,99 

N 0 0 3,5 9 7,00 -0,5 MPa 
  O 0 0 0,25 0,5 1,04 
D min(α=0,01) obalení  3,83 5,63 4,86 5,37

5°C 
 
 
 
 
 
 
 D min(α=0,01) potenciál  5,40 7,94 6,86 7,57

  

N – neobalené, O – obalené 
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Graf 1: Podíl vyklíčených semen jetele lučního v závislosti na vodním potenciálu při teplotě 
20 a 15°C. 
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Graf 2: Podíl vyklíčených semen jetele lučního v závislosti na vodním potenciálu při teplotě 
10 a 5°C. 
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Characteristics of Trifolium pratense L. hydrophobic seed coating 
(Extender®) in dependence on temperature and water availability 

 
Summary 

 
Sowing in alternative periods of year (late autumn, winter or early spring) is one of the possibilities of forage 
stands establishment. The protection of legume seeds with polymer seed coating for these periods of sowing is 
debatable. The laboratory experiment with polymer film-coated and non-coated seeds of Trifolium pratense L. 
(cv. Amos) was carried out. Clover seeds coated with Extender® and fungicide (metalaxyl) were tested for their 
germinability under water stress conditions (-0.25, -0.5 MPa), simulated by solutions of polyethylene glycol 
(PEG 6000) at 20, 15, 10, and 5°C and 16 hour light regime. The aim of the study was to determine the 
protection of polymer seed coating under different conditions of water availability. The seed coating influenced 
the germination of seeds at all water potentials tested, there were significant differences from two to four weeks 
between coated and non-coated seeds in dependence on temperature and water potential (ψ), the proportion of 
germinated coated seeds ranged from 0-32% at day 7th and 6-83% at day 28th in comparison with non-coated 
seeds. The germination of coated seeds of T. pratense was considerably lower at lower temperature and water 
potential of -0.25 and -0.5.MPa.  
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Súhrn 
Cieľom práce bolo študovať vplyv abiotického stresu spôsobeného zvyšujúcou sa koncentráciou kadmia 

(30, 60, 120 a 240 µM Cd(NO3)2) v roztoku a environmentálnou aciditou (pH 3.5, 4.5 a 6.5) na rasť koreňa 
a výhonku dvoch kultivarov Matricaria recutita L. (cv. Lutea a cv. Goral). Zistili sme, že zvýšená koncentrácia 
kadmia inhibovala rast koreňa a výhonku rastlín u oboch kultivarov. V prípade aplikácie roztoku o koncentrácii 
60 µM sa dosiahla signifikantne menšia dĺžka koreňa a výhonku u cv. Lutea v porovnaní s cv. Goral, čo 
poukazuje na vyššiu toleranciu cv. Goral voči aplikovanej koncentrácii Cd. Pri vysokej acidite prostredia (pH 
3.5 a 4.5) sa ani u jedného kultivaru nezistili významné zmeny v súvislosti s účinkom kadmia. 
 

ÚVOD 
Negatívne následky zvyšujúceho sa obsahu mobilných foriem kovov v pôde v dôsledku 

znečistenia biosféry rôznymi škodlivinami sa nepriaznivo prejavujú v produkcii biomasy 
a úrode zŕn rastlín. Jedným z najväčších environmentálnych kontaminantov, ktorý má na 
rastliny toxické a mutagénne účinky, je kadmium (Cd). Jeho mobilitu v pôdach regulujú 
pôdne faktory ako je pH, redoxný potenciál a koncentrácia potenciálnych ligandov v pôdnom 
roztoku /1/. V porovnaní s inými kovmi je jeho bioprístupnosť spravidla vyššia v dôsledku 
jeho vyššej rozpustnosti a prevahe nízkoenergetických väzieb v tuhej fáze pôdy /2/. Vyššie 
koncentrácie Cd ovplyvňujú všetky štádiá rastu, od klíčenia /3/ po reprodukciu (redukcia rastu 
koreňov a výhonkov rastlín, skrúcanie listov a chloróza), v dôsledku jeho účinku na mnohé 
biochemické a fyziologické procesy (napr. /4/). Vo väčšine environmentálnych podmienok Cd 
vstupuje do rastliny cez korene, v dôsledku čoho sa tieto prvotne poškodzujú /5/. Medzi 
rastlinnými druhmi a genotypmi v rámci druhov sa zistili veľké rozdiely v tolerancii voči Cd. 
Niektoré rastlinné druhy (podľa Bakera /6/ 400 taxónov z 35 čeľadí) predstavujú skupinu tzv. 
hyperakumulátorov kovov. Tieto rastliny možno využiť pri fytoextrakcii a fytoremediácii 
kontaminovanej pôdy – nových biotechnológií založených na bioakumulácii kovov do 
rastlinných orgánov /7/. Nedávno sa zistilo, že i niektoré liečivé rastliny, napr. rumanček, 
Matricaria recutita L, patria medzi hyperakumulátory kadmia. Genetický základ tolerancie 
voči Cd a hyperakumulácie Cd sa študoval u Arabidopsis halleri /8/. Cieľom práce bolo 
hodnotenie vplyvu abiotického stresu (zvyšujúcej sa acidity prostredia a koncentrácie kadmia) 
na rast koreňa a výhonku dvoch kultivarov rumančeka kamilkového (cv. Lutea a cv. Goral), 
ako aj posúdenie tolerancie týchto kultivarov voči Cd. 

MATERIÁL A METÓDY 
Ako experimentálny materiál sme použili dva kultivary Matricaria recutita L.: cv. 

Lutea (tetraploid) a cv. Goral (tetraploid). Študoval sa vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie Cd 
(30, 60, 120 a 240 µM) v roztokoch s rôznou aciditou (pH 3.5, 4.5 a 6.5) na rast koreňa a 
výhonku Matricaria recutita. Po napučaní v destilovanej vode (2 hodiny) boli semená 
rozmiestnené v Petriho miskách (po 10 semien) na filtračnom papieri navlhčenom 0.8 ml 
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príslušného roztoku. Ako kontrolu sme v oboch prípadoch použili destilovanú vodu s pH 
upraveným na hodnoty 3.5, 4.5 a 6.5. Po 8 dňoch kultivácie v inkubátore pri 25 °C v tme sme 
vyhodnotili rast testovaných rastlín zmeraním dĺžky koreňa a výhonku. Získané výsledky sú 
priemerom 30 opakovaní u každého variantu a boli vyhodnotené pomocou programu 
Statistica 6 (StatSoft, Inc.®) metódou multifaktorovej ANOVA (P ≤ 0.05) po predcházajúcej 
verifikácii normality a homogenity rozptylu. Viacnásobné porovnávanie priemerov bolo 
založené na metóde Tukeyho kontrastov. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Rastlinné druhy, ktoré sa vyznačujú schopnosťou hyperakumulácie ťažkých kovov, sú 

v centre záujmu z hľadiska ich využitia pri fytoremediácii a fytoťažbe. 
U oboch kultivarov rumančeka (Lutea a Goral) sa dĺžka koreňa a výhonku znižovala so 

zvyšujúcou sa koncentráciou Cd (30 – 240 µM) pri všetkých hodnotách pH prostredia (3.5, 
4.5 a 6.5). Signifikantná inhibícia rastu sa pozorovala u rastlín cv. Lutea už pri aplikácii 60 
µM Cd v roztoku (tab. 1, 2, 3 a 4). 
 
Tab. 1: Vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie kadmia a pH na dĺžku koreňa Matricaria recutita, 
cv. Lutea. 
 
Priemer ± štandardná chyba, n = 30; hodnoty označené rovnakým písmenom sa štatisticky nelíšia (P ≤ 0.05). 

Významné rozdiely od pH 3.5 sú označené hviezdičkou. 

Dĺžka koreňa [mm] (cv. Lutea) Cd(NO3)2 
[µM] pH 3.5 pH 4.5 pH 6.5 

0  52.0 ± 4.0 a 62.0 ± 5.4 a 74.7 ± 4.7 a* 
30  48.0 ± 3.0 ab 48.7 ± 3.8 ab 61.3 ± 3.1 ab* 
60  38.0 ± 3.0 bc 40.0 ± 3.1 bc 48.0 ± 2.6 bc* 

120  30.0 ± 2.8 c 28.7 ± 2.7 cd 35.3 ± 4.2 c 
240  11.3 ± 0.9 d 16.0 ± 1.6 d 21.3 ± 1.9 d* 

 
Je zrejmé, že ani u hyperakumátorov – rovnako ako u rastlín pšenice /9/ – relatívne 

krátka doba experimentu (8 dní) nie je dostatočná pre dôkaz detoxifikačnej schopnosti. Naše 
výsledky sú v súlade so závermi autorov Leopold et al. /10/, ktorí zistili detoxikačný účinok – 
väzbu iónov Cd na fytochelatíny – v Silene vulgaris po dlhšej dobe (14 dní) kultivácie. 

Rôzna citlivosť koreňov a výhonkov voči prítomnosti Cd je však zrejmá u oboch 
študovaných kultivarov (Lutea a Goral). Stanovenie rastových parametrov ukázalo, že korene 
reagujú na ošetrenie kadmiom citlivejšie ako výhonky. Predpokladáme, že za citlivosť 
u oboch kultivarov zodpovedá priamy kontakt meristémového pletiva koreňa s toxickým 
kadmiom. Rana a Masood /11/ zistili, že inhibícia delenia buniek apikálneho meristému úzko 
súvisí s inhibíciou syntézy nukleových kyselín a proteínov. Inhibícia rastu koreňa môže byť 
spôsobená interferenciou Cd s delením buniek a/alebo s predlžovaním bunky /12/. 

Očividnejší vplyv Cd na rast koreňa v porovnaní s rastom výhonku je možno vysvetliť 
aj znížením transportu Cd do výhonkov rastlín v dôsledku jeho interakcie s bunkovou stenou 
/13/ a s extracelulárnymi sacharidmi /14/. 

Popri redukovanej dĺžke sme zaznamenali aj symptómy nadbytku kadmia na rastliny už 
pri koncentrácii 120 µM Cd. Korene cv. Lutea a cv. Goral boli sfarbené do hnedožlta, 
apikálna časť bola hnedá. Výhonky rastlín neboli poškodené vôbec. Tieto údaje sú v súlade so 
zisteniami Fargašovej /15/. 
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Tab. 2: Vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie kadmia a pH na dĺžku výhonku Matricaria recutita, 
cv. Lutea. 

Dĺžka výhonku [mm] (cv. Lutea) Cd(NO3)2 
[µM] pH 3.5 pH 4.5 pH 6.5 

0  117.3 ± 4.0 a 110.7 ± 2.8 a 125.3 ± 2.7 a 
30  102.7 ± 3.2 b 108.7 ± 4.3 a 113.3 ± 2.7 ab 
60  102.7 ± 2.8 c 108.7 ± 3.4 a 112.0 ± 2.8 b 

120  96.0 ± 3.6 bc 92.7 ± 2.7 b 98.7 ± 4.2 c 
240  87.3 ± 2.5 c 92.0 ± 2.4 b 95.2 ± 3.8 c 

Priemer ± štandardná chyba, n = 30; hodnoty označené rovnakým písmenom sa štatisticky nelíšia (P ≤ 0.05). 
Významné rozdiely od pH 3.5 sú označené hviezdičkou. 
 
Tab. 3: Vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie kadmia a pH na dĺžku koreňa Matricaria recutita, 
cv. Goral. 

Dĺžka koreňa [mm] (cv. Goral) Cd(NO3)2 
[µM] pH 3.5 pH 4.5 pH 6.5 

0  37.0 ± 4.0 a 42.0 ± 3.6 a 43.0 ± 5.8 a 
30  36.0 ± 3.4 a 38.0 ± 4.4 a 37.0 ± 6.7 a 
60  29.0 ± 3.1 a 29.0 ± 3.1 b 29.0 ± 3.8 b 

120  19.0 ± 1.0 b 20.0 ± 2.6 b 19.0 ± 2.8 b 
240  11.0 ± 1.0 c 11.0 ± 1.0 c 10.0 ± 1.0 c 

Priemer ± štandardná chyba, n = 30; hodnoty označené rovnakým písmenom sa štatisticky nelíšia (P ≤ 0.05). 
Významné rozdiely od pH 3.5 sú označené hviezdičkou. 
 
Tab. 4: Vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie kadmia a pH na dĺžku výhonku Matricaria recutita, 
cv. Goral. 

Dĺžka výhonku [mm] (cv. Goral) Cd(NO3)2 
[µM] pH 3.5 pH 4.5 pH 6.5 

0  95.0 ± 2.7 a 107.0 ± 3.7 a 107.0 ± 5.2 a 
30  93.0 ± 4.0 a 104.0 ± 4.3 a 111.0 ± 6.7 a 
60  91.0 ± 2.8 a 95.0 ± 3.4 a 94.0 ± 6.4 a 

120  83.0 ± 3.0 a 93.0 ± 5.4 a 96.0 ± 4.0 a 
240  60.0 ± 3.6 b 59.0 ± 5.5 b 61.0 ± 6.9 b 

Priemer ± štandardná chyba, n = 30; hodnoty označené rovnakým písmenom sa štatisticky nelíšia (P ≤ 0.05). 
Významné rozdiely od pH 3.5 sú označené hviezdičkou. 
 

Pri hodnotení stupňa znečistenia pôdy kadmiom je voľná koncentrácia Cd2+ iónov 
pravdepodobne významnejším faktorom ako celkový obsah Cd v pôde. Výsledky našich 
experimentov dokázali, že acidita prostredia s pH 3.5 a 4.5 významne neovplyvňovala účinok 
Cd aplikovaného v koncentračnom intervale 30 – 240 µM na testované rastliny cv. Lutea 
(tab. 1 a 2) a cv. Goral (tab. 3 a 4). To odpovedá zisteniam autorov Schubert et al. /16/, že 
inhibícia predlžovania koreňa pri hodnotách pH < 5 je spoločným znakom mnohých 
rastlinných druhov a je spôsobená rôznými faktormi ako je napr. poškodenie effluxu H+. Iba 
pri pH 6.5 sme stanovili významné predĺženie koreňa rastlín. 
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SENSITIVITY OF MATRICARIA RECUTITA TO ABIOTIC STRESS CAUSED BY 
CADMIUM AND ENVIRONMENTAL ACIDITY 

 
Summary 

In this study the effect of abiotic stress caused by increasing concentration of cadmium (30, 60, 120 and 
240 µM) in the solution of Cd(NO3)2 and environmental acidity (pH 3.5, 4.5 and 6.5) on the root and shoot 
growth of two cultivars of Matricaria recutita (cv.Lutea, cv. Goral) was investigated. The results confirmed that 
applied Cd concentrations inhibited the root and shoot length of both chamomile cultivars. The root length of 
plants was more sensitive to Cd treatment than the shoot length. The application of 60 µM Cd resulted in 
significantly higher root and shoot inhibition of cv. Lutea comparing with that of cv. Goral. In acid environment 
(pH 3.5 and 4.5) no significant changes in Cd effect in both cultivars were observed. 
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DUSÍKA PRI OZIMNEJ PŠENICI 
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Súhrn 

V nádobovom pokuse, v štyroch prostrediach, ktoré sa líšili dĺžkou dňa a priemernou teplotou boli 
skúšané 3 odrody ozimnej pšenice, povolené v rokoch 1946, 1984, 2003, pri dvoch termínoch zberu (klasenie, 
zrelosť) a dvoch hladinách N-hnojenia. Najvyššia akumulácia suchej hmoty do klasenia bola v podmienkach 
dlhého dňa. Moderné odrody akumulovali viac koreňovej hmoty a menej nadzemnej biomasy než stará odroda. 
Úroda zrna bola vysoká v prostredí s nízkou teplotou v dobe nalievania zrna. Nízka úroda zrna bola v prostredí 
s trvale nízkou teplotou a nízkou intenzitou svetla (kultivačka). Nižší prírastok biomasy od klasenia do zrelosti 
než  úroda zrna bol len v stresových podmienkach, kedy nastala translokácia sušiny, ktorá bola podmienená 
úložnou kapacitou zrna. Obsah N a jeho translokácia bola podmienená prostredím, N-hnojením a odrodami. 
Vyšší obsah N v zrne mala staršia odroda než moderné odrody. Vysoký obsah N v zrne sa dosiahol aj pri 
najvyššej úrode zrna v prostredí,  v ktorom boli v dobe nalievania zrna dobré podmienky pre príjem N. 

ÚVOD 
 Pre stanovenie stratégie šľachtenia pre ďalšie roky je dôležité charakterizovať zdroje 

pokroku v minulom storočí. Porovnanie starých a moderných odrôd, ktoré bolo zamerané 
väčšinou na nadzemnú biomasu, úrodu zrna a jej komponenty, pripísalo zvýšenie úrod zrna 
moderných odrôd zvýšeniu zberového indexu (1, 3, 5), až v ostatných rokoch sa venuje 
pozornosť fyziologickej stránke tohto procesu.    

Zdroje asimilátov pre tvorbu  zrna môžu pochádzať  z priebežnej asimilácie  v období 
nalievania zrna od kvitnutia do zrelosti, ale tiež  z asimilátov (translokovaných) vytvorených 
do kvitnutia a dočasne uložených  vo vegetatívnych orgánoch (2). Podiel translokovaných 
asimilátov do zrna je závislý od genotypu a prostredia. Sucho je považované za hlavnú príčinu 
redistribúcie suchej hmoty (6). Zistilo sa, že vodný deficit a zvýšená teplota po kvitnutí 
zvýšili relatívny príspevok translokovanej sušiny do zŕn, pričom hmotnosť 1000 semien a 
hmotnosť zŕn na klas boli viac redukované vodným deficitom ako vysokými teplotami (4).  

Cieľom práce bolo zistiť vplyv podmienok pestovania do klasenia a po klasení na 
translokáciu sušiny a dusíka pri vybraných odrodách ozimnej pšenice s rôznym rokom 
povolenia. 

MATERIÁL A METÓDA  
S tromi odrodami ozimnej pšenice (1 - Slovenská B – povolená v roku 1946, ďalej rok, 

2 - Viginta - 1984, 3 - Axis - 2003), bol založený  nádobový pokus v dvoch opakovaniach  s  
dvomi  variantmi N-hnojenia ( N1 = 0, N2 = 90 kg N.ha-1, čo zodpovedalo dávkam na 1 ha pri 
hĺbke pôdy 20 cm), s dvoma  termínmi zberu  (klasenie  a zrelosť). Odrody boli pestované v 
troch prostrediach (rastová komora, kultivačka, skleník), ktoré sa líšili dĺžkou dňa a 
priebehom teplôt do klasenia a po klasení. Rastová komora - do klasenia - dĺžka dňa 13 hodín, 
teplota 15°C/11°C (deň/noc), po klasení dĺžka dňa 16 hodín, teplota 21,7°C/14°C (deň/noc), 
kultivačka - dĺžka dňa 16 hodín, 18°C, skleník - prírodné osvetlenie, s čiastočnou reguláciou 
teploty. 

Do klasenia boli rastliny pestované v troch prostrediach (rastová komora, kultivačka, 
skleník). Po klasení časť rastlín zo skleníka bola premiestnená do kultivačky a naopak časť 
rastlín z kultivačky do skleníka. Od klasenia do zrelosti s ohľadom na podmienky pestovania 
boli vytvorené štyri varianty prostredia: P1 – do klasenia rastová komora, od klasenia do 
zrelosti rastová komora, P2 - do klasenia kultivačka, od klasenia do zrelosti kultivačka, P3 - 
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do klasenia skleník, od klasenia do zrelosti kultivačka, P4 - do klasenia kultivačka, od 
klasenia do zrelosti skleník (stres). V dobe klasenia P2=P4. Do nádoby, s hmotnosťou zeminy 
2,08 kg bolo vysiatych zjarovizovaných 6 semien. Rastliny boli  pravidelne zavlažované 
podľa potreby. V priebehu vegetácie boli pozorované obligátne znaky, vrátane biomasy 
nadzemnej a koreňov. Dátum klasenia a dátum zberu sa zaznamenal za každú nádobu. Dátum 
klasenia a dátum zrelosti sa vyjadril v dňoch od 1. mája.  

 Translokovaná sušina (g.rastlina-1) (TRS) bola vypočítaná ako diferencia medzi 
nadzemnou biomasou v klasení (HnBK) a vegetatívnou biomasou v zrelosti. Diferencie medzi 
sušinou koreňov v klasení (HKrK) a sušinou koreňov v zrelosti (HKrZ) boli považované za 
translokáciu koreňovej biomasy (PrKrB) (g.rastlina-1). 

 Prístrojom Leco bol v nadzemnej biomase a v koreňoch v klasení, v zrelosti v slame a 
v zrne stanovený obsah dusíka. Získané údaje boli spracované programom Statgrafics plus for 
Windows.  
  

VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Akumulácia suchej hmoty    

 
Klasenie - Akumulácia koreňovej hmoty do klasenia bola v skleníku napriek najkratšej 

dobe akumulácie 3 x vyššia ako v rastovej komore alebo v kultivačke (tab. 1). Moderné 
odrody viac nakumulovali koreňovej hmoty (0,25 g.rastlina-1) než Slovenská B (0,20 
g.rastlina-1). Najvyššia akumulácia nadzemnej biomasy bola v skleníku (2,63 g.rastlina-1) 
napriek tomu, že rastliny klasili o 27 dní skôr ako v rastovej komore a v kultivačke. N-
hnojenie podľa očakávania zvyšovalo akumuláciu nadzemnej biomasy z 1,87 g.rastlina-1 až na 
2,29 g.rastlina-1. Moderné odrody akumulovali menej nadzemnej biomasy (cca 1,9 g.rastlina-1) 
než stará odroda Slovenská B (2,33 g.rastlina-1), čo je opačná tendencia než pri akumulácii 
biomasy koreňov. Tieto pozorovania sa zhodujú s našimi predchádzajúcimi výsledkami (6).  

 
Tab. 1 Charakteristiky odrôd ozimnej pšenice v klasení a v zrelosti 
Faktor PD HKrK HnBK HKrZ HZR HTZ HTBZ SPADK 

Prostredie 
1 48,5 0,16 1,98 0,09 1,31 43,03 3,80 57,5 
2 37,1 0,14 1,81 0,15 0,98 49,82 3,25 51,8 
3 21,1 0,41 2,63 0,14 1,28 36,12 3,81 44,4 
4 40,2 0,07 1,48 0,12 1,05 43,48 3,46 52,9 

N-hnojenie 
1 35,3 0,24 1,87 0,11 1,15 46,23 3,45 48,8 
2 36,2 0,22 2,29 0,14 1,18 39,89 3,74 52,6 

Odrody 
1 37,6 0,20 2,33 0,12 1,03 39,88 3,68 50,3 
2 36,7 0,25 2,08 0,16 1,18 42,49 3,67 50,3 
3 32,9 0,25 1,84 0,10 1,29 46,81 3,44 51,5 

x  35,75 0,23 2,08 0,13 1,17 43,06 3,60 50,7 

PD – počet dní do klasenia (od 1.5.), HKrK – hmotnosť koreňov v klasení (g.rastlina-1), HnBK – hmotnosť 
nadzemnej biomasy v klasení (g.rastlina-1), HKrZ - hmotnosť koreňov v zrelosti (g.rastlina-1), HZR – hmotnosť 
zrna (g.rastlina-1), , HTZ – hmotnosť 1000 semien, HTBZ – celková biomasa v zrelosti (g.rastlina-1), SPADK – 
SPAD index v klasení 

 
Zrelosť - Významné rozdiely boli v hmotnosti zrna na rastlinu (tab. 1). Najvyššia úroda 

zrna (1,31 g.rastlina-1) bola v rastovej komore a pri variante 3 (skleník - kultivačka). Nižšia 
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úroda (0,98 g.rastlina-1) bola pri rastlinách trvale pestovaných v kultivačke a pri rastlinách, 
ktoré boli premiestnené z kultivačky do skleníka. Medzi odrodami boli rozdiely (1,03 až 1,29 
g.rastlina-1) čo je podstatne menej ako v iných podobných experimentoch (6), kde moderné 
odrody mali dvojnásobne vyššiu úrodu, než staré odrody. Nízke rozdiely mohli byť spôsobené 
interakciou genotyp x prostredie. Celková biomasa v zrelosti vrátane koreňov sa medzi 
prostrediami len málo líšila. Najnižšia biomasa bola v kultivačke (3,25 g.rastlina-1), najvyššia  
v rastovej komore prípadne pri variante 3 (3,81 g.rastlina-1). N-hnojenie zvyšovalo produkciu 
biomasy z 3,45 na 3,74 g.rastlina-1. Medzi odrodami neboli významnejšie rozdiely, čo 
odpovedá poznatkom z literatúry (1, 5).  

Translokácia suchej hmoty - Najvyšší prírastok biomasy v nalievaní zrna (tab. 2) mala 
odroda Axis 1,50 g.rastlina-1 a najnižší Slovenská B 1,24 g.rastlina-1, čo je v % z celkovej 
biomasy v zrelosti, v tom istom poradí 45,07 % a 34,9 %. Pri variante 3 pri rastlinách, ktoré 
boli prenesené zo skleníka do kultivačky bolo vytvorenej menej biomasy z priebežnej 
asimilácie než zrna, čo sa prejavilo v pozitívnej translokácii asimilátov vytvorených do 
klasenia (0,23 g.rastlina-1) do zrna. Rozhodujúce pre translokáciu v tomto experimente bola 
vytvorená úložná kapacita do klasenia, ktorá bola najvyššia v podmienkach skleníka.  
Obsah N látok 

Klasenie - Najnižší obsah N látok v nadzemnej hmote bol v skleníku, v dôsledku 
zrieďovacieho efektu a rovnako vysoký, ale vyšší v rastovej komore a v kultivačke (tab. 4). 
N-hnojenie zvyšovalo obsah N látok z 1,45 % na 1,67 %. Z odrôd nízky obsah mala 
Slovenská B (1,40 %) a najvyšší obsah N mala odroda Axis (1,76 %). SPAD hodnoty boli 
v dobrej korelácii s obsahom N látok podľa prostredia, N-hnojenia a odrôd (tab. 2). Obsah N 
látok v koreňoch bol pomerne vyrovnaný (od 0,60 do 0,98 %), nízky bol najmä v skleníku.  

Zrelosť - Obsah N látok v slame kolísal medzi prostrediami od 0,30 % do 0,60 %, 
pričom poradie prostredí podľa obsahu dusíka odpovedalo poradiu podľa SPAD indexu (tab. 
2). Obsah N vo vegetatívnej hmote sa znížil počas nalievania zrna najmenej na variante P3, 
keď rastliny zo skleníka boli prenesené do kultivačky (na 43 %). Relatívne najviac N sa 
translokovalo na variante 4, pri ktorom rastliny z kultivačky boli prenesené do skleníka (19 
%). Najstaršia odroda Slovenská B znížila obsah N vo vegetatívnej hmote v čase nalievania 
zrna na 30 %, zatiaľ čo odroda Axis na 25 %. Obsah N v zrne výrazne kolísal medzi 
prostrediami, pričom v prostredí 3 bol 2,75 %, zatiaľ čo najnižší bol v prostredí 4 (2,03 %), 
kedy rastliny boli prenesené z kultivačky do skleníka. Koncentrácia N v zrne bola 
podmienená jednak translokáciou N z vegetatívnej hmoty nahromadeného do klasenia 
a z priebežného príjmu N v dobe nalievania zrna. Vo variante prostredia 4 bola síce najvyššia 
translokácia N z vegetatívnej hmoty (81 %), avšak v skleníku v dobe nalievania zrna boli 
nevhodné podmienky pre príjem N a preto hoci bola nízka úroda zrna, bola i nízka 
koncentrácia N v zrne. Vo variante P3 obdobie nalievania zrna prebiehalo v kultivačke, 
v ktorej boli vhodné podmienky pre uhlíkatú asimiláciu a preto bola vysoká úroda zrna a boli 
aj dobré podmienky aj pre príjem N a preto bola aj najvyššia koncentrácia N v zrne. Nižšia 
koncentrácia N v P2  než v P3 sa neočakávala, pretože podmienky v čase nalievania zrna mali 
tie isté (kultivačka). Avšak pri P2, rastliny mali nižší počet zŕn, vyššiu hmotnosť 1000 zŕn 
(49,82 g) než v prostredí P4 (36,12 g) (tab. 1), v dôsledku čoho sa znížila koncentrácia N v 
zrne. Z tohto vyplýva, že koncentrácia N v zrne nebola limitovaná len príjmom N, ale tiež 
úložnou kapacitou dusíkatých látok v zrne. N-hnojenie podľa očakávania zvýšilo obsah N 
v zrne z 2,17 % na 2,49 % a v súlade s doterajším pozorovaním, čím neskôr povolená odrody, 
tým nižší obsah N v zrne 2,66 % (Slovenská B), 2,14 % (Axis) (tab. 2). Tomuto vysvetleniu 
odpovedá pomer obsahu N v zrne ku slame. Najvyšší pomer N v zrne ku slame (6,6 krát) bol 
v prostredí 4 (stres), v ktorom sa znížil obsah N látok vo vegetatívnej hmote od klasenia do 
zrelosti na 19 % pôvodnej koncentrácie a okrem toho v tomto prostredí boli stresové 
podmienky pre akumuláciu sušiny a asimiláciu uhlíkatých látok. Naopak najnižší pomer bol v 
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rastovej komore P1 a v kultivačke P2, v ktorých bola nízka translokácia N a v dôsledku 
najvyššej hmotnosti zrna (tab. 1), tiež nízka koncentrácia N v zrne (tab.2).  Z odrôd najvyšší 
pomer mala najstaršia Slovenská B (6,21), stredný Viginta (5,41) a najnižší Axis (3,77).   
 

Tab. 2  Charakteristiky translokácie a obsahu N odrôd ozimnej pšenice 
Faktor PrnB TRS NnK NKrK NSl NZr PoNVZ PoNZSl 

Prostredie 
1 1,73 -0,42 1,75 0,88 0,60 2,39 34,68 3,92 
2 1,30 -0,32 1,79 0,98 0,54 2,16 30,12 3,99 
3 1,04 0,23 1,14 0,60 0,41 2,75 35,89 6,70 
4 1,86 -0,82 1,55 0,90 0,30 2,03 19,83 6,60 

N-hnojenie 
1 1,47 -0,31 1,45 0,81 0,51 2,17 35,48 4,21 
2 1,31 -0,13 1,67 0,87 0,41 2,49 25,06 5,95 

Odrody 
1 1,24 -0,21 1,40 0,84 0,42 2,66 30,53 6,21 
2 1,43 -0,25 1,52 0,82 0,40 2,20 26,72 5,40 
3 1,50 -0,21 1,76 0,87 0,56 2,14 32,23 3,77 
x  1,39 -0,22 1,56 0,84 0,46 2,33 30,27 5,08 

PrnB – prírastok nadzemnej biomasy po dobu nalievania zrna (g.rastlina-1), TRS – translokovaná sušina 
nadzemnej biomasy do zrna (g.rastlina-1), NnK – obsah dusíka v nadzemnej biomase v klasení (%), NKrK – 
obsah dusíka v koreňoch v klasení (%), NSl - obsah dusíka v slame (%), NZr – obsah dusíka v zrne (%), PoNVZ 
– podiel obsahu dusíka vo vegetatívnej hmote v zrelosti (100 % = klasenie), PoNZSl – pomer obsahu dusíka v 
zrne ku obsahu N v slame  
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EFFECT OF ENVIRONMENT AND GENOTYPE ON DRY MATTER AND 
NITROGEN TRANSLOCATION AT WINTER WHEAT 

 

Summary 
Three winter wheat varieties released in the years 1946, 1984, 2003 were evaluated in the pot experiment in four 
environments with different day length and average temperature, in two terms of harvest (heading, maturity) and 
in two variants of N-fertilization. The highest dry matter accumulation till heading was in long day condition. 
Modern varieties accumulated more root biomass and less above ground biomass than old variety. In the 
environment with low temperature during grain filling period high grain yield was achieved. Low grain yield 
was in the environment with permanent low temperature and low light intensity (growth chamber). Lower 
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biomass increasing from heading to maturity than grain yield was only in stress environment, when 
translocation of dry matter occurred conditioned by sink capacity of grain. Nitrogen content and translocation 
were conditioned by environment, N-fertilization and varieties. Higher grain nitrogen content had old variety 
than modern ones. High grain nitrogen content was at the highest grain yield in the environment where good 
conditions for nitrogen uptake were during grain filling.    
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Souhrn  
Krátkodobý vliv relativní vlhkosti (RH) na propustnost kutikul rostlin břečťanu Hedera helix a Zamioculcas 
zamiifolia byl měřen novou metodou umožňující oddělit tok vody přes pevnou fázi průduchové kutikuly a 
průduchy. Pevná fáze průduchové kutikuly byla prokazatelně propustnější pro vodu než neprůduchová 
kutikula. Se zvyšující se vlhkostí se propustnost zvýšila 2-3x. Chemické složení kutikulárních vosků u rostlin 
pěstovaných v suchém (20 – 30% RH) a vlhkém (7O – 80% RH) skleníku zůstalo kvalitativně beze změny, 
avšak byly pozorovány změny v četnosti jednotlivých komponent. 

 

ÚVOD  
Rostlinná kutikula tvoří rozhraní mezi rostlinou a vnějším prostředím (Niederl et al. 

1998, Riederer a Schreiber 2001, Kerstiens 1996). Jejími hlavními funkcemi jsou: snížení 
ztráty vody a apoplastických roztoků, tvorba mechanické bariéry proti průniku patogenů, 
ochrana před mechanickým poškozením a UV zářením (Bilger et al. 1997, Drilias et al. 1997, 
Schreiber et al. 1996, Neinhuis et al. 2001). Při nedostatku vody, kdy jsou půduchy zavřené, 
přežití rostliny záleží na transporku vody přes kutikulu (kutikulární transpiraci) a na účinnosti 
kontroly této ztráty.  

Rostlinná kutikula je tenká extracelární, nehomogenní membrána tvořená 1) kutikulární 
matrix z kutinu (polymerová  síť esterifikovaných dlouhořetězcových mastných kyselin) a 
polysacharidů a 2) vosků zahrnujících všechny molekuly, které je možno z matrix extrahovat 
organickými rozpouštědly. Je to směs řádově 10 – 100 individuálních látek polárního i 
nepolárního charakteru, které zahrnují např. alkany, alkoholy, kyseliny, aldehydy apod. 
Vosky mohou být zakotvené v matrix samotné – intrakutikulární vosky a nebo mohou tvořit 
krystaly na rostlinném povrchu – epikutikulární vosky (Kerstiens 1996, Nawrath 2002, Jetter 
et al. 2000, Vogg et al. 2004). Zdá se, že právě vosky jsou nejvíce zodpovědné za vlastnosti 
kutikuly. Chemické složení  vosků se liší nejen u rostlin z různých klimatických podmínek, 
čeledí, mezi listy a stonkem jedné rostliny, ale i v průběhu ontogeneze (Koch et al. 2006, 
Schreiber a Riederer 1996, Hauke a Schreiber 1998). Se vzrůstající teplotou a vlhkostí roste i 
kutikulární prospustnost. Je to dáno jednak teplotou tání vosků (zvyšují se difusní 
koeficienty), a hydratací polárních skupin (OH, COOH, polysacharidové mikrofibrily), což 
umožňuje lepší difusi polárních látek, iontů (Schreiber 2001, Riederer a Schreiber 2001, 
Schreiber et al. 2001).  

MATERIÁL A METODA  
Pro měření kutikulární propustnosti pro vodu a analýzu vosků byly použity rostliny 

Hedera helix L. a Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl., které rostly v suchém (20 – 30% 
relativní vlhkosti (RH) a  vlhkém (70 – 80% RH) skleníku. Vyříznuté listové terčíky (d = 2 
cm) byly inkubovány v 2% roztoku pektinázy a celulázy v citrátovém pufru (pH = 3, přídavek 
NaN3 proti růstu mikroorganismů). Po oddělení byly svrchní a spodní kutikuly opláchnuty 

 160



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

dest. vodou, usušeny a skladovány při pokojové teplotě. Pro měření propustnosti pro vodu 
byla využita metoda založená na rozdílné difusivitě vody v různých plynech (helium, dusík), 
přičemž difuse vody přes pevnou fázi není ovlivněna (blíže Šantrůček et al. 2004 a Schreiber 
et al. 2001). Pro stanovení chemického složení byla použita plynová chromatografie (GC) 
s FID pro kvantitativní analýzu a MS pro kvalitativní analýzu (Hauke a Schreiber 1998, Koch 
et al. 2006).  

VÝSLEDKY A DISKUSE  
Permebilita svrchní, neprůduchové, kutikuly u břečťanu byla 25x nižší než permeabilita 

spodní průduchové kutikuly. Zhruba 65% celkového toku difundovalo přes pevnou fázi. Tato 
pevná fáze byla stále 17x propustnější než svrchní, neprůduchová, kutikula z téhož listu. 
Podobné výsledky byly získány u Zamioculcas zamiifolia, kde svrchní neprůduchová kutikula 
byla 85x méně propustná než spodní, průduchová. Ačkoli pevnou fází průduchové kutikuly 
difundovala pouze 3% vody, stále byla tato pevná fáze propustnější než neprůduchová 
kutikula (obr. 1).  
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Obr. 1: Porovnání propustnosti spodní a svrchní kutikuly Hedera helix a Zamioculcas 
zamiifolia. Měřeno při 100% RH. Hodnoty odpovídají průměru ± SD, n = 5. 

 
Krátkodobý efekt vlhkosti byl hodnocen jako změna kutikulární permeability v různém 

prostředí (0 a 100% RH).  Propustnost svrchních, neprůduchových, kutikul se se stoupající 
vlhkostí zvýšila 2 – 3x. K podobným výsledkům došli i Schreiber et al. (2001). U  spodních, 
průduchových, kutikul byl průkazný rozdíl nalezen pouze u zamioculcas. Tato změna 
propustnosti kutikuly v závislosti na změně vlhkosti pravděpodobně slouží jako krátkodobá 
kontrola ztráty vody transpirací (Kerstiens 1996). 

Chemické analýzy kutikulárních vosků ze Zamioculcas zamiifolia ukázaly, že rostliny 
pěstované v suchém skleníku (při 20 – 30% RH) měly na svrchních stranách listů 
prokazatelně více vosků než rostliny z mokrého skleníku (při 70 – 80% RH). Ačkoli bylo 
chemické složení  u rostlin ze suchého či mokrého skleníku a ze svrchní a spodní strany 
kutikuly beze změny, byly nalezeny rozdíly v četnosti jednotlivých komponent (obr. 2). 
Podobné výsledky u kapusty, eukalyptu a lichořeřišnice publikovali v roce 2006 Koch et al. 
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Obr. 2: a) Celkové množství vosků extrahovaných chloroformem ze svrchních (UC) a 
spodních (LC) kutikul Zamioculcas zamiifolia a stanovených GC – FID. Hodnoty odpovídají 
průměru ± SD, n = 5. 

b) Procentuální četnost jednotlivých komponent ve spodní (LC) a svrchní (UC) kutikule 
rostlin Zamioculcas zamiifolia pěstovaných při nízké (suchý) a vysoké (mokrý) vzdušné 
vlhkosti. Hodnoty odpovídají průměru ze 5 stanovení. 
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INFLUENCE OF AIR HUMIDITY ON WATER PERMEABILITY OF 
CUTICULAR MEMBRANES 

 
Summary  

The short-term effect of humidity on water permeability of astomatous (CMa) and stomatous (CMs) 
isolated cuticular membranes (CM) of Zamioculcas zamiifolia and Hedera helix was investigated by classic 
method and a new method which allows calculation of the water flux through the solid phase on stomatal CM 
separately from water flux across the stomatal pores. Water permeability was higher by a factor 2 or 3 at 100% 
relative humidity (RH) than at 0%. The effect of air humidity was higher in matrix (cuticle without waxes). To 
check the long-term effect of air humidity, plants were cultivated at two levels of RH (20 - 30% and 70 - 80%). 
The water pearmeability of CMs and CMa and total wax amount and chemical composition were measured by 
gas chromatography with flame ionisation detection and mass spectrometry. Plants grown at low RH conditions 
had significantly higher total amount of waxes than plants grown at high RH. Wax composition remained 
unchanged, whereas changes in relative abundance of components were observed. Cuticular water permeability 
significantly increased with increasing RH. The permeability of solid phase of CMs was higher than that of 
CMa.  
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Souhrn 
Byl hodnocen vliv používání chemických posypových materiálů při zimní údržbě na změnu půdních 

vlastností, který může přímo, a to prostřednictvím solné mlhy, nebo nepřímo, přes půdu ovlivnit stav rostlin 
v okolí silnic. Odběry půdních vzorků byly provedeny v různých vzdálenostech od silnice v Moravskoslezském 
kraji, konkrétně ve městě Havířov a jeho okolí, a dále v obci Hradiště. Vedle základních půdních vlastností byla 
stanovena míra zasolení měřením vodivosti, bazických kationtů a nasycení sorpčního půdního komplexu. Obsah 
bazických kationtů, v největší míře Na, se vzdáleností od komunikace klesá. Současně dochází ke snížením 
hodnot pH se vzdáleností. 
 

ÚVOD 
Doprava je považována za jeden z největších zdrojů znečištění. Okolí silnic není 

zatěžováno jen výfukovými zplodinami. V zimě a také na jaře je zasaženo používáním 
posypových látek při zimní údržbě komunikací. Pro zajištění sjízdnosti komunikací během 
zimního období se na celém evropském území používají kromě inertních posypových 
materiálů chemické rozmrazovací materiály, látky způsobující fyzikálně chemickou změnu 
sněhu a ledu na povrchu vozovky, přičemž dochází k jejich tání (MELCHER, 2002). V České 
republice se z 98 % používá chlorid sodný (NaCl). Posypové dávky se pohybují od 5 do 20 
g.m-2  a nesmí překročit 40 g.m-2 (MELCHER, 1996).  

Rostliny v okolí silnic mohou být poškozeny působením solné mlhy vzniklé 
rozstřikováním projíždějícími vozidly. Zvláště ohroženy jsou dřeviny  ve vzdálenosti do 6 m 
od okraje vozovky. Dále bylo zjištěno přímé snižování škod ve směru od okraje vozovky. 
Poškození se projevuje na nadzemních částech rostlin odumíráním pupenů, jehličí a výhonků. 
Na druhé straně může dojít k poškození v důsledku zasolení půdy zvýšeným příjmem chloridu 
přes kořenový systém. Poškození se viditelně projevují až v průběhu vegetačního období a 
škody jsou trvalejší (MELCHER, 2002). Za salinitní stres na plodiny jsou zodpovědné hlavně 
soli Na a Ca. Salinita, jako jeden z abiotických faktorů, způsobuje omezení asimilace CO2 
(JIANG et al, 2005). Jak uvedl KAYAMA et al. (2003), vysoké obsahy chloridu sodného 
v půdě způsobují snížení obsahů živin a zvýšení pH. Snížení obsahů živin je dáno konkurencí 
mezi kationty nebo anionty v půdě, která vede k vyplavení fosforu, hořčíku a dusíku. 
LOFGREN (2001) potvrdil zvýšení mobility kovů v půdě a acidifikaci povrchových vod 
v místech používání NaCl k zimní údržbě. 

Cílem této práce je zjistit, jaké je zatížení solemi vlivem zimní údržby v různých 
vzdálenostech od komunikace a hloubkách.  

 
METODIKA 

Měření bylo provedeno na čtyřech lokalitách s různou intenzitou dopravy a s tím 
spojenou mírou ošetření solemi v Moravskoslezském kraji, konkrétně ve městě Havířov a 
jeho okolí, a dále v obci Hradiště. Obec Hradiště zastupuje místo s nejnižší intenzitou 
dopravy, které nebývá v zimě ošetřováno chemickými posypovými látkami. Následuje 
Mezidolí, Těšínská a Rudná, kde je frekvence dopravy nejvyšší. Odběry půdních vzorků byly 
provedeny na jaře 2002 a 2003 v šesti různých vzdálenostech od komunikace (konkrétně 1, 2, 
5, 10, 20 a 50 m) v hloubce 0 – 10 cm.  
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U odebraných vzorků byly stanoveny základní půdní vlastnosti: zrnitostní složení 
areometrickou metodou dle A. Casagrande; pHH2O a pHKCl potenciometricky; kvalita humusu 
jako poměr absorbancí pyrofostátového výluhu při vlnových délkách 400 a 600 nm (barevný 
kvocient Q4/6) podle POSPÍŠILA (1981); obsah organického uhlíku podle Tjurina (POSPÍŠIL, 
1964); kationtová výměnná kapacita (KVK) efektivní podle Mehlicha a podíl bazických 
kationtů (sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku) a vodíku v sorpčním komplexu 
(PODLEŠÁKOVÁ et al., 1992). Salinita byla zjištěna kvalitativním stanovením solí ve 
vodném výluhu, stanovením obsahů solí v alkoholovém extraktu konduktometricky (VALLA 
et al., 2001) a stanovením sorpce Na po dosažení rovnováhy (GILLES et al., 1960).  

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Na všech čtyřech lokalitách se podle klasifikace Kopeckého vyskytuje půda hlinitá. 

Rozbory byly zjištěny nejvyšší hodnoty pH na Mezidolí. Hodnoty aktivní půdní reakce se zde 
pohybovaly v rozmezí od 8,1 do 6,1. Dále bylo zjištěno, že nejvyšší hodnoty pH se nacházejí 
v těsné blízkosti silnice a klesají s rostoucí vzdáleností (obr. 1). Tento trend byl podobný u 
obou odběrů. Je to dáno vyšším množstvím solí blíže u silnice ze zimní údržby. V případě 
Hradiště je zvýšené pH v blízkosti komunikace zřejmě dáno používáním hnojiv na sousedním 
pozemku a jejich smyvem na sledovaný pozemek. 

 

                 

pH H2O
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5

4

 Obr. 1:  Změna pH se vzdáleností od komunikace z jarního odběru (2002)  do 10 cm. 
 

Měřením obsahu organického uhlíku (Corg) v půdě bylo zjištěno, že nejvyšší množství je 
v nejsvrchnější vrstvě blíže komunikace, kde pravděpodobně dochází k nižšímu rozkladu 
vlivem omezené činnosti mikroorganismů způsobené vyšší toxicitou rizikových prvků a 
zřejmě rovněž vlivem zasolení. Lokalitou s nejvyšším obsahem organického uhlíku je 
Mezidolí. Kvalita humusu je v jednotlivých odběrových místech přibližně stejná. Ve většině 
případů je kvalita v 1 m nižší než ve 2 m, přičemž se zvyšující se vzdáleností opět klesá. 

Nejvyšší KVK byla zjištěna pro Mezidolí, což odpovídá vysokému obsahu organické 
hmoty v půdě. Vzájemná závislost mezi KVK a Corg byla i statisticky průkazná (r = 0,64). 
Z obr. 2 lze vyčíst jistý pokles obsahu bazických kationtů se zvyšující se vzdáleností od 
komunikace. Z rozborů byly dále zřejmé nižší obsahy výměnného sodíku a draslíku v lokalitě 
Hradiště, kde se chemické rozmrazovací látky k zimní údržbě nepoužívají, než na ostatních 
lokalitách. Na druhé straně se zde vyskytují nejvyšší obsahy hořčíku. Nepřímá závislost 
potvrdila vytěsňování Mg vlivem zvýšené přítomnosti NaCl resp. Na.  

1 2 5 10 20 50

vzdálenost (m)
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            Obr. 2: Změna obsahů kationtů se vzdáleností. Mezidolí v hloubce 10 cm. 

 
U sledovaných vzorků byla provedena regresní analýza obsahů bazických kationtů, kde 

byla opět v 10 cm hloubky sledována vzájemná souvislost aktivní půdní reakce a obsahů 
sodíku, hořčíku, vápníku, draslíku a vodíku v sorpčním komplexu. U všech prvků, kromě 
vodíku, byla zjištěna průkazná a přímá závislost mezi pH a jejich koncentrací, shrnuto v tab. 
1. Konkrétně pro draslík (r=0,24, P=0,04), sodík (r=0,50, P=0,02), vápník (r=0,28, P=0,03) a 
hořčík (r=0,31, P=0,02). Statisticky neprůkazný s nepřímou závislost je vodík (r=-0,13 a 
P=0,99). To znamená, že se zvyšujícím se pH současně roste i obsah těchto bazických iontů, a 
sodík ovlivňuje pH v nejvyšší míře, kdežto u vodíku je vztah opačný, se zvyšujícím se 
obsahem vodíku pH klesá. To, že s rostoucím obsahem Na resp. NaCl roste i pH, dokazuje i 
studie KAYAMA et al. (2003) a SUCHARY (1986).  

 
Tab. 1: Korelační koeficienty závislosti mezi  pH a koncentrací  iontů v sorpčním komplexu 

(mmol/100b). 
  r 
K 0,44**
Na 0,47**
Mg 0,49**
Ca 0,44**
H -0,13 

 
Míra zasolení byla vedle obsahu Na v sorpčním komplexu zjišťována konduktometricky 

v alkoholovém extraktu. Nejvyšší hodnoty vodivosti vycházely u lokality Mezidolí. Nejnižší 
vodivost měřená do dvou metrů vzdálenosti od silnice byla potvrzena v Hradišti, v místě, kde 
se chemické posypové materiály nepoužívají. Pro určení salinity bylo dále provedeno 
stanovování sorpce sodíku po dosažení rovnováhy. Sorpční komplex byl však nasycen 
sodíkem natolik, že došlo namísto sorbování k efektu opačnému, a to k uvolnění sodíku do 
roztoku NaCl. Tento rozbor byl proveden u jarního odběru.  

 
ZÁVĚR 

Vliv používání posypových solí prostřednictvím změny půdních vlastností byl sledován 
pomocí pH, KVK, vodivosti v alkoholovém extraktu a přítomnosti organické hmoty. 

Byl zjištěn pokles pH se vzdáleností. Obsah měřených bazických kationtů (Na, K, Mg a 
Ca) se se vzdáleností od komunikace snižuje; nejvýraznější pokles je u Na. Statisticky byla 
prokázána nepřímá závislost mezi koncentracemi iontů Na a Mg, kdy s nárůstem Na v půdě 
dochází k vytěsňování iontu hořčíku. Měřením a následným statistickým vyhodnocením byla 
potvrzena závislost mezi obsahem organické hmoty a KVK (r = 0,64). 
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Soil salinity in the vicinity of roads 
 

Summary 
 

The influence of deicing salt used during the winter on soil characteristics changing was assessed. 
Chemical spreadings can affect plant conditions near roads either directly through salt spray or indirectly 
through soil and root. Soil samples were collected in different distances from the road in the Czech Republic, in 
Havirov city and its surrounding areas, and in nearby village Hradiste. In addition to basic soil characteristics, 
salinity was measured using conductivity in alcoholic extract, basic cation concentration and base saturation. 
Basic cation concentration, especially Na, decreases with increasing distance form the road. At the same time 
pH values decline with distance. 
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Souhrn 
V kalusové kultuře Calendula officinalis kultivované na MS živném mediu s obsahem různých 

koncentrací jednotlivých růstových regulátorů a při kultivaci za různých světelných režimů byla sledována 
produkce flavonoidů a saponinů. K důkazu saponinů a flavonoidů byla použita TLC a kvantitativní analýza byla 
prováděna na základě HPLC-UV. V kalusové kultuře nebyly detekovány žádné flavonoidy ani saponiny a to při 
kultivaci za rozdílných světelných režimů a obsahu růstových regulátorů v mediu. 
 
ÚVOD 

Květy Calendula officinalis jsou oficinální v platném Českém lékopise 2002. Hlavními 
obsahovými látkami drogy jsou flavonoidy (nejméně 0,4 %; aglykony izorhamnetin a 
kvercetin) a saponiny. Extrakty z Calendula officinalis se využívají jako antiflogistika, 
spasmolytika, choleretika /1/. Butanolová frakce extraktu rostliny je bohatá na flavonoidy a 
terpenoidy a vykazuje antioxidační aktivitu /2/. Grzelak a Janiszowska /3/ jako první odvodili 
kalusovou a suspenzní kulturu Calendula officinalis. Nejefektivnější pro vývoj kalusů byla 
kombinace 1,81 μM 2,4-D a 1,85 μM kinetinu; nebo 0,45 μM 2,4-D a 2,02 μM 
izopentenyladeninu. Tyto regulátory byly také použity i u kalusových a suspenzních kultur 
rostoucích za světla a tmy. Prokázali především v suspenzních kulturách kultivovaných za 
tmy kyselinu oleanolovou, její koncentrace byla několikrát vyšší po aplikaci 2,4-D +2iP do 
živného media. 
 
MATERIÁL A METODA 

Vzorek intaktní rostliny (květy) i kalusy rostoucí na živném médiu s obsahem NAA 
nebo 2,4-D byly v množství 1,000 g vysušeny (za pokojové teploty), rozdrobněny a 
extrahovány 10 ml MeOH (30 min na vodní lázni pod zpětným chladičem). Po zfiltrování 
byla extrakce provedena znovu 10 ml 80 % MeOH. Spojený extrakt byl zahuštěn na vakuové 
odparce na objem 5ml a nanesen v množství 50 μl (kalusová kultura) nebo 20 μl (intaktní 
rostlina) na TLC desku (Silica gel 60 F254). Vyvíjecí dráha (vzdálenost mezi startem a čelem) 
byla  15 cm. Vyvíjecí systém pro detekci flavonoidů tvořila směs etylacetát–kyselina 
mravenčí–ledová kyselina octová–voda (100:11:11:26; systém I) nebo etylacetát–kyselina 
mravenčí–voda (13:3:4; systém II). Detekčním činidlem byl u obou systémů 
Naturstoffreagenz (NR činidlo, což je 1 % metanolický roztok 2-aminoetylesteru kyseliny 
difenylborité) a UV 366 nm. Jako referenční sloučeniny byly použity 1 % metanolické 
extrakty standardů rutinu, kyseliny chlorogenové a hyperozidu, nanesené na TLC vrstvu 
v množství 10 μl . 

K detekci saponinů byl použit vyvíjecí systém chloroform–ledová kyselina octová–
metanol–voda (60:32:12:8; systém III) a detekční činidlo anisaldehyd–H2SO4 (AS činidlo). 

Ke studiu hemolytické aktivity saponinů byla také využita metodika tenkovrstvé 
chromatografie . 

1,000 g drogy (intaktní rostlina, kalus) byl 20 min extrahován pod zpětným chladičem 
15 ml 75 % etanolu. Po zfiltrování byl extrakt nanášen na Silufol v množství 30 μl. Jako 
referenční sloučenina sloužil Quillaja saponin (0,5 % roztok v 75 % etanolu; množství 10 μl). 
Vyvíjecí soustavu tvořila směs izopropanol–voda–kyselina mravenčí (80:15:5, systém IV) a 
vyvíjecí dráha byla dlouhá 15 cm. Detekčním činidlem byla hovězí krev.  
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Tab. 1: TLC analýza flavonoidů Calendula officinalis 

Systém I, NR činidlo, UV 366 nm 

Vzorek Rf Barva skvrny Popis 

Rutin 0,37 žluto – oranžová Standard 

Narcisin (izorhamnetin–
3-O-rutinozid) 

0,40 žluto – oranžová Standard 

Kyselina chlorogenová 0,45 žluto – bílá 
fluorescence 

Standard 

Hyperozid 0,59 žluto – oranžová Standard 

0,22 

0,29 

0,33 

bílá fluorescence zřejmě fenolické kyseliny 

0,45 žluto – bílá 
fluorescence 

kyselina chlorogenová 

Kalus  
(MS – NAA) 

+ 
kalus  

(MS – 2,4-D) 

0,59 bílá fluorescence _ 

0,20 žluto – oranžová  odpovídá izorhamnetin-
rutinozyl-glukozidu 

0,32 oranžová _ 

0,38 žluto – oranžová odpovídá rutinu 
(narcisinu?) 

0,45 bílá kyselina chlorogenová 

Intaktní rostlina 

0,66 žluto – oranžová odpovídá izorhamnetin- a 
kvercetin-3-O-glukozidu 

 

Produkce flavonoidů v kalusové kultuře Calendula officinalis byla sledována v 6., 8. i 
10. pasáži při kultivaci buněk za různých podmínek (rozdílné světelné režimy, různé typy, 
koncentrace a poměry růstových regulátorů. Výsledky TLC analýzy flavonoidů jsou uvedeny 
v tabulkách 1 a 2. 

Kvantitativní analýza a detekce byly prováděny na základě HPLC-UV, což je metoda 
velmi citlivá a vhodná při stanovování často velmi nízkých koncentrací látek v biologických 
materiálech. Přesto však nebyly v kalusových kulturách detekovány žádné flavonoidy.  

HPLC chromatogram standardů flavonoidů (rutin, izorhamnetin-glukozid, 
izorhamnetin-rutinozid) a kyseliny chlorogenové je znázorněn na Obr.1. 

Hemolyticky účinné saponiny vytvářejí v místě svého výskytu na TLC desce světlejší 
skvrny lemované tmavšími okraji či stíny. V kalusových kulturách však nebyly typické 
hemolyzující skvrny detekovány (Tab.4). Přítomnost saponinů v kalusech nebyla prokázána 
ani detekcí pomocí AS činidla (tab.3) 
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Tab. 2: TLC analýza flavonoidů Calendula officinalis 

Systém II – NR činidlo – UV 366 nm 

Vzorek  Rf Barva skvrny Popis 

Rutin 0,46 žluto – bílá 
fluorescence 

Standard 

Hyperozid 0,67 žluto – bílá 
fluorescence 

Standard 

Kyselina chlorogenová 0,68 bílá fluorescence Standard 

Kalus (MS – NAA) 0,68 bílá fluorescence kyselina chlorogenová 

Kalus (MS – 2,4-D) 0,68 bílá fluorescence kyselina chlorogenová 

0,35 

žluto – zelená 
fluorescence 

skvrna umístěná mezi 
startem a skvrnou 
rutinu, odpovídá 

izorhamnetin-
rutinorhamnozidu 

0,51 
výrazná žluto – zelená 

fluorescence 

skvrna umístěná nad 
skvrnou rutinu, 

odpovídá izorhamnetin-
3-0-rutinozidu 

Intaktní rostlina  

0,68 nevýrazná fluorescence kyselina chlorogenová 

 

Tab. 3: TLC saponinů Calendula officinalis 

Systém III – AS činidlo – viditelné světlo 

Vzorek Rf Barva skvrny Popis 

Kalus (MS – NAA) 0,57 

Kalus (MS – 2,4-D) 0,57 
velmi slabá fialovo – 

hnědo – šedá 
_ 

0,24 

0,40 

0,44 

Intaktní rostlina 

0,57 

fialová glykozidy kyseliny 
oleanolové 

 

Tab. 4: Hemolytická aktivita saponinů Calendula officinalis 

Systém IV – hovězí krev – viditelné světlo 
Vzorek  Rf Popis 

Quillaja saponin rozmezí 0,55 – 0,68 Standard – světlá protáhlá skvrna na růžovo-
červeném pozadí 

Kalus (MS – NAA) _ nedetekováno nic 

Kalus (MS – 2,4-D) _ nedetekováno nic 

Intaktní rostlina rozmezí 0,67 – 0,85 světlá protáhlá skvrna na růžovo-červeném 
pozadí 
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Obr. 1: HPLC analýza standardů flavonoidů a kyseliny chlorogenové 

 
1 – Kyselina chlorogenová 

(retenční čas t = 7,20 min; absorpční maxima 243 nm, 327 nm, sh 298 nm) 
2 – Rutin 

(retenční čas t = 10,92 min; absorpční maxima 256 nm, sh 269 nm, 355 nm) 
3 – Izorhamnetin-rutinozid 

(retenční čas t = 12,93 min; absorpční maxima 254 nm, sh 269 nm, 356 nm) 
4 – Izorhamnetin-glukozid 

(retenční čas t = 13,92 min; absorpční maxima 254 nm, 269 sh, 356 
 
 

Příčina nízkých koncentrací sekundárních metabolitů v kalusových kulturách 
oproti plně vyvinutým rostlinám není dosud známa /4/.  

V průmyslovém měřítku je technicky mnohem jednodušší pracovat s nediferencovanou 
hmotou buněk než pěstovat orgány nebo celé rostliny na umělém médiu. K pochopení příčin 
nízké produkce SM může přispět vyjasnění regulace tvorby SM i vyjasnění mechanismů, 
jimiž je tvorba SM spojena s vývojem orgánů. Pak bude možné nalézt podmínky nezbytné 
k produkci vysokých koncentrací SM nediferencovanými rostlinnými buňkami /4/.  

 
LITERATURA 
 
/1/ Mašterová, I., Grančaiová, Z.: Fytochemický prehĺad obsahových látok Calendula officinalis L. a ich 
              terapeutické hodnocenie. Čes. Slov. Farm. 51(4), 1992: 173-176. 
/2/ Cordova, C., Siqueira, IR., Netto, CA., Unes , N. et al.: Protective properties of butanolic extract of  
                 Calendula officinalis : (maringold) against lipid peroxidation of rat liver microsomes and action as  
                 free radical scavenger. Redox Rep. 7(2), 2002: 95-102.  
/3/ Grzelak, A., Janiszowska, W.: Initiation and growth characteristic of suspension culture of Calendula  
                officinalis cells. Plant Cell Tissue Organ Cult 71(1), 2002: 29-40. 
/4/ Sikyta, B., Dušek J.: Biotechnologie pro farmaceuty, Praha: Karolinum 1992, 84-97. 
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Calendula officinalis in vitro – study of content substances 
 

Summary 
 

TLC and HPLC-UV analysis was realized for the detection of the content substances (flavonoids and 
saponins) in callus culture of Calendula officinalis. Calllus culture was cultivated on MS medium supplemented 
with 2,4-D and α-NAA as growth regulators and under various light conditions. Flavonoids and saponins were 
not detected even if callus cultures have been cultivated under different culture conditions (different types, 
concentrations and proportions of growth regulators, different light conditions).  

 
Poděkování 

Tato práce byla podpořena Výzkumným záměrem: Výzkum nových lékových struktur 
MSM 0021620822. 
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GLYCYRRHIZA GLABRA IN VITRO - STUDIUM OBSAHOVÝCH 
LÁTEK 

 
Lenka Tůmová1, Jana Řimáková 1, Jiří Tůma2, Jaroslav Dušek1 

1Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze, Heyrovského 1203,  
500 05 Hradec Králové, Česká republika, tumova@faf.cuni.cz 
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Souhrn 
V kalusové kultuře Glycyrrhiza glabra kultivované na MS živném mediu s obsahem 2,4-D jako 

růstového regulátorů a při kultivaci za denního světelného režimu byla sledována produkce saponinů. K důkazu 
saponinů byla použita TLC a kvantitativní analýza byla prováděna na základě HPLC-UV. TLC analýza 
neprokázala v kalusových kulturách přítomnost glycyrrhizinu ani glycyrrhetinu. Na základě HPLC-UV byl 
v kalusech detekován glycyrrhetin. 
 
ÚVOD 

Rostlina Glycyrrhiza glabra poskytuje drogu Radix liquiritiae, která je oficinální 
v Českém lékopisu 2002. Droga obsahuje nejméně 4 % saponinu glycyrrhizinu a kromě 
triterpenických saponinů jsou zde také zastoupeny oxykumariny, flavonoidy, izoflavonoidy. 
Droga působí jako expektorans se sekretolytickým a sekretomotorickým účinkem. Aktivními 
složkami jsou saponiny, zvláště glycyrrhizin. Glycyrrhizin a glycyrrhetin mají také 
antioxidační, antivirové a antitumorové vlastnosti /1/. Obě látky jsou zodpovědné také za 
mineralokortikoidní účinky. 

Hyashi et al. /2/ uvádí, že v kalusových a suspenzních kulturách Glycyrrhiza glabra 
nebyl detekován glycyrrhizin ani jeho 11-deoxyderivát. Suspenzní kultury produkovaly 
kyselinu betulinovou, malé množství β-amyrinu a lupeol. 
 
MATERIÁL A METODA 

K analýze saponinů byla použita metoda TLC a HPLC. Nejprve byla provedena 
extrakce vysušeného a práškovaného kořene intaktní rostliny i kalusů rostoucích na živném 
médiu s obsahem 2,4-D. Navážka 0,500 g, extrakce v  10 ml 80 % metanolu (po dobu 30 
min). Po zfiltrování byla extrakce provedena za stejných podmínek ještě jednou. Extrakt 
zahuštěný na vakuové odparce na objem 5 ml byl nanášen na vrstvu silikagelu v množství 50 
μl (kalusová kultura) nebo 20 μl (intaktní droga). Vyvíjecí dráha byla dlouhá 15 cm.  
K detekci glycyrrhizinu byl použit vyvíjecí systém III (chloroform–ledová kyselina octová–
metanol–voda (60:32:12:8) a detekční činidlo anisaldehyd–H2SO4 (AS činidlo). Vyvíjecí 
systém pro detekci glycyrrhetinu tvořila směs etylacetát–etanol–voda–amoniak (65:25:9:1; 
systém V), k detekci bylo opět použito AS činidlo. 

Byla též provedena TLC zkouška se zaměřením na hemolytickou aktivitu saponinů.  
1,000 g drogy (intaktní rostlina, kalus) byl 20 min extrahován pod zpětným chladičem 

15 ml 75 % etanolu. Po zfiltrování byl extrakt nanášen na Silufol v množství 30 μl. Jako 
referenční sloučenina sloužil Quillaja saponin (0,5 % roztok v 75 % etanolu; množství 10 μl). 
Vyvíjecí soustavu tvořila směs izopropanol–voda–kyselina mravenčí (80:15:5, systém IV) a 
vyvíjecí dráha byla dlouhá 15 cm. Detekčním činidlem byla hovězí krev.  

Parametry HPLC analýzy byly sestaveny v naší laboratoři a byly následující: 
Chromatograf-Unicam Crystal 200; Kolona-μ-BondapackTM C18 150x3,9(10 μm); Objem 
nástřiku-20μl; Detekce –DAD Crystal 250, λ=254 nm; Mobilní fáze-ACN(A fáze), vodný 
roztok kys.o-fosforečné(0,1% w/v) (B fáze); Eluční profil: 0-8 min, 20 % a v B(v/v) 
izokratická eluce, 8-18 min, 20 % A v B(v/v)→100 % A(lineár. gradient. eluce), průtok 1,8 
ml/min; standardy-glycyrrhizin, glycyrrhetin. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

Tab. 1: TLC analýza glycyrrhizinu 

Glycyrrhizin: Systém III – AS činidlo – viditelné světlo 

Vzorek Rf Barva skvrny Popis 

Glycyrrhizin 0,49 fialová Standard 

0,19 – 0,82 v tomto rozmezí Rf  detekováno 7 šedých, 
fialových a hnědých skvrn 

Intaktní rostlina 

0,49 fialová 

umístěná přímo pod 
hlavní hnědou skvrnou 

(flavonoidy a 
chalkony), odpovídá 

glycyrrhizinu 
0,19 Kalus 
0,27 

šedá _ 

 
Tab. 2: TLC analýza glycyrrhetinu 

Glycyrrhetin: Systém V – AS činidlo – viditelné světlo 

Vzorek Rf Barva skvrny Popis 

Glycyrrhetin 0,36 hnědo – fialová Standard 

0,17 Kalus 
0,26 

šedá _ 

Intaktní rostlina 0,17 – 0,70 v tomto rozmezí Rf detekovány hnědé a šedé 
skvrny 

 

Na základě HPLC-UV byla v kalusech prokázána přítomnost glycyrrhetinu. Detekce tak 
malého množství glycyrrhetinu pomocí TLC však nebyla možná z důvodu nižší citlivosti této 
metody. Přítomnost studovaného saponinu glycyrrhizinu nebyla prokázána na základě TLC 
(Tab. 1) ani HPLC-UV. 

Hemolyticky účinné saponiny vytvářejí v místě svého výskytu na TLC desce světlejší 
skvrny lemované tmavšími okraji či stíny, v kalusech ani v intaktní rostlině však typické 
hemolyzující skvrny nebyly detekovány ( Tab. 3). 

Podobně jako Hyashi et al. /2/ jsme v kalusové kultuře Glycyrrhiza glabra nedetekovali 
saponin glycyrrhizin a to na základě použitých metod TLC a HPLC. Prokázali jsme však 
přítomnost jeho aglykonu glycyrrhetinu. 

 

Tab. 3: Hemolytická aktivita saponinů Glycyrrhiza glabra 

Hemolytická aktivita saponinů Glycyrrhiza glabra – Systém IV – hovězí krev – viditelné 
světlo 

Vzorek Rf Popis 

Quillaja saponin 0,45 – 0,63 Standard – světlá protáhlá 
skvrna 

Kalus _ 

Intaktní rostlina _ 
nedetekována žádná 
hemolyzující místa 
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Obr. 1HPLC analýza vzorku kalusové kultury Glycyrrhiza 
glabra. Doba odběru: 20. den po subkultivaci. 
 
Retenční čas glycyrrhetinu: t = 16,13 min 
Absorpční maximum glycyrrhetinu: 254 nm 

 
 
LITERATURA 
 
/1/ Balotina, L. A.: Chemical modification of glycyrrhizic acid as a route to new bioactive 

           compounds for medicine. Curr Med Chem 10(2), 2003: 155-171  
/2/ Hyashi, H., Huang, P., Inoue, K.: Up-regulation of soyasaponin biosynthesis by methyl 

           jasmonate in cultured cells of Glycyrrhiza glabra. Plant Cell Physiol 44(4), 2003: 404- 
         411 

 
 

Glycyrrhiza glabra in vitro – study of content substances 
 

Summary 
 
TLC and HPLC-UV analysis was realized for the detection of the content substances –

saponins (glycyrrhizine and glycyrrhetine) in callus culture of Glycyrrhiza glabra. Calllus 
culture was cultivated on MS medium supplemented with 2,4-D as growth regulator and 
under daily light conditions. Glycyrrhizine was not detected in callus culture. Glycyrrhetine 
was determined only by HPLC metod.  
 
Poděkování 

Tato práce byla podpořena Výzkumným záměrem: Výzkum nových lékových struktur 
MSM 0021620822. 
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VPLYV  ŤAŽKÝCH KOVOV NA SYNTÉZU NÍZKOMOLEKULOVÝCH 
BIELKOVÍN V KOREŇOCH VYBRANÝCH DRUHOV RASTLÍN 
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Zhrnutie 
        Ťažké kovy vyvolávajú v rastlinách celú škálu obranných mechanizmov. Na molekulárnej úrovni sú to 
napr. zmeny v syntéze niektorých bielkovín, resp. v aktivite enzýmov. V našich experimentoch sme  sledovali 
vplyv  iónov Pb2+, Cd2+ a As3+ na syntézu bielkovín s nízkou molekulovou hmotnosťou. Zamerali sme sa na 
bielkoviny teplotného šoku (v koreňoch vlčieho bôbu žltého) a bielkoviny rastlinnej patogenézy – glukanázy a 
chitinázy (v koreňoch jačmeňa siateho a sóje fazuľovej). Aplikáciou vyšších dávok ťažkých kovov ( 500 mg.l-1 
Pb2+, 300 mg.l-1 Cd2+ a 100 mg.l-1 As3+) sme sledovali zvýšenú expresiu bielkovín s veľkosťou 15-17kDa. 
Zvýšenú expresiu β-1,3-glukanáz sme zaznamenali v prípade jačmeňa najmä vplyvom Cd. Výraznejšie zvýšenie 
chitinázovej aktivity sa prejavilo v prípade sóje vplyvom všetkých zvolených roztokov ťažkých kovov. Naše 
analýzy poukazujú na možnú úlohu nízkomolekulových bielkovín v obranných procesoch rastlín voči abiotickým 
stresorom ako sú ťažké kovy. 
 
 
ÚVOD 

  Jednou z odpovedí rastlín na toxicitu ťažkých kovov je syntéza špecifických 
polypeptidov a bielkovín , ktoré modifikáciou bunkového metabolizmu zvyšujú bunkovú 
toleranciu voči iónom ťažkých kovov. Podľa viacerých autorov sú tieto bielkoviny 
reprezentované fytochelatínmi, homofytochelatínmi a metalotioneínmi, ktoré sú schopné 
viazať ťažké kovy /1/. 

   Odlišné typy bielkovín, zúčastňujúce sa obranných mechanizmov rastliny sú 
reprezentované  napr. nízkomolekulovými bielkovinami teplotného šoku (heat shock proteins-
HSP) a bielkovinami rastlinnej patogenézy (PR bielkoviny). Bielkoviny teplotného šoku sa v 
bunkách poškodených stresom zúčastňujú najmä „skladania“ novosyntetizovaných bielkovín 
do správnej terciárnej štruktúry, inkorporácie polypeptidov do membránových štruktúr bunky 
a transportu proteínov cez membrány /2/. PR bielkoviny sú dnes známe ako štrukturálne 
odlišná skupina rastlinných bielkovín, ktoré sú zvyčajne toxické pre šíriaci sa patogén. Sú to 
väčšinou monoméry  stabilné v kyslom prostredí, odolné voči proteolytickým enzýmom 
endogénneho ale aj exogénneho pôvodu. Patria do 17 podskupín označovaných ako PR-1 až 
PR-17 /3/. Kumulácia HSP a zvýšená aktivita niektorých PR bielkovín, najmä glukanáz, 
chitináz a peroxidáz je univerzálnou odpoveďou buniek na stres vyvolaný vysokou teplotou, 
ožiarením, oxidačným poškodením a ďalšími faktormi /4/. Ku zvýšenej syntéze týchto 
bielkovín dochádza aj po pôsobení iónov niektorých ťažkých kovov /5/.   

 Pri sledovaní reakcie vlčieho bôbu žltého (Lupinus luteus) na prítomnosť Pb bola v 
koreňoch pestovanej rastliny zistená syntéza a kumulácia polypeptidov s hmotnosťou 16 kDa. 
Detegovaná bielkovina bola imunologicky príbuzná s Cu, Zn-superoxid dismutázou (SOD). 
Je však známe, že niektoré patogenézou indukované bielkoviny majú podobnú molekulovú 
hmotnosť  (okolo 16 kDa) a sú lokalizované v rovnakej oblasti gélu . Autori zvýšením 
koncentrácie gélu detegovali prítomnosť 6 bielkovinových pásov, z ktorých 2 reagovali 
v imunologických analýzach na anti SOD-sérum. Porovnaním aminokyselinových sekvencií 
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týchto bielkovinových frakcií zistili 70-90 % homológiu s bielkovinami syntetizovanými na 
patogénny podnet biotického pôvodu, ako sú vírusové a hubové ochorenia /6/.  

Cieľom našich experimentov bolo zhodnotiť vplyv iónov Pb2+, Cd2+ a As3+ na vybrané 
druhy poľnohospodárskych plodín na úrovni zmien v proteínových spektrách a na úrovni 
zmien aktivity glukanáz a chitináz oproti kontrolnému variantu.  

MATERIÁL A METODIKA 
Vplyv iónov ťažkých kovov na syntézu bielkovín s nízkou molekulovou hmotnosťou 

sme sledovali na koreňoch klíčiacich rastlín jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L., var. 
Garant),  sóje fazuľovej  (Glycine max L., var. Korada) a vlčieho bôbu žltého (Lupinus luteus 
var. Juno). Semená sme nakličovali na dvojitej vrstve filtračného papiera na Petriho miskách. 
V štádiu približne 5 mm dlhých koreňov sme klíčky preniesli na Petriho misky s aplikovanou 
dávkou roztokov ťažkých kovov:  500 mg.l-1 Pb2+, 300 mg.l-1 Cd2+, 100 mg.l-1 As3+ vo forme 
roztokov Pb(NO3)2, Cd(NO3)2 a As2O3. V kontrolnom variante sme použili destilovanú vodu. 
Klíčky  sme inkubovali v tme pri teplote 25 oC  48 h.  

   Bielkoviny z koreňových vrcholov klíčiacich semien vlčieho bôbu žltého sme  
homogenizovali v extrakčnom roztoku 0,05 mol.dm-3 Tris-HCl pH 7,5 na ľade a v extraktoch 
sme stanovili celkovú koncentráciu bielkovín podľa Bradforda /7/. Do gélu sme nanášali 
rovnakú koncentráciu bielkovín a po elektroforetickom delení podľa Wrigler-a /8/ sme 
elektroforeogramy vyhodnotili denzitometricky programom Quantity One (Bio-Rad).    

Bielkoviny z koreňov klíčiacich rastlín jačmeňa a sóje sme izolovali podľa Hurkman-a 
a Tanak-u /9/, následne sme stanovili celkovú koncentráciu podľa Bradforda /7/. 
Semikvantitatívnymi metódami /10/  sme analyzovali zmeny v aktivite glukanáz a chitináz 
v proteínových extraktoch koreňov jačmeňa siateho a sóje fazuľovej na Petriho miskách 
s použitím špecifických substrátov pre dané enzýmy. Laminarín sme použili pre glukanázy a 
glykolchitín pre chitinázy. Intenzity detegovaných enzýmových aktivít sme porovnali 
s kontrolou resp. navzájom s využitím softvéru Scion Image. Zmeny v aktivite glukanáz sme 
detegovali i fluorimetricky podľa Siefert-a a Grossmann-a /11/. Chitinázovú aktivitu v prípade 
sóje  sme analyzovali po elektroforetickom delení bielkovín v polyakrylamidových géloch 
v prítomnosti SDS  podľa Pan-a a kol. /12/.  
 
VÝSLEDKY  A DISKUSIA 

Na základe získaných výsledkov bolo preukázané, že rastlinný organizmus vystavený 
stresu ťažkými kovmi je schopný reagovať zvýšenou expresiou nízkomolekulových bielkovín.  

Priebeh a intenzita reakcie rastliny sa odlišovali  v závislosti od typu a koncentrácie 
ťažkého kovu. Najintenzívnejšiu reakciu sme pozorovali v prípade prítomnosti arzénu 
v nakličovacom roztoku. Jeho vysoká toxicita sa preukázala zvýšenou intenzitou 
bielkovinových signálov v oblasti 15-17 kDa. V prípade aplikácie roztokov kadmia a olova 
sme taktiež zaznamenali zvýšenie koncentrácie nízkomolekulových bielkovín. 

Semikvantitatívnymi analýzami aktivity glukanáz a chitináz sme dospeli k záveru, že 
tieto enzýmy sú schopné rozkladať glykolchitín i laminarín ako ich substráty  vo všetkých 
vzorkách vrátane kontrolnej. Pravdepodobne to súvisí s tým, že tieto enzýmy sa v rastlinách 
tvoria aj konštitutívne za normálnych podmienok a zúčastňujú sa rôznych fyziologických 
procesov napr. morfogenézy. Zaznamenali sme však určité rozdiely v aktivite týchto enzýmov 
medzi kontrolou a variantami ovplyvnenými  ťažkým kovom. V prípade jačmeňa   sa prejavili  
najväčšie zmeny v aktivite glukanáz vplyvom Cd2+ (1,6 násobok kontroly),  mierne zvýšenie 
aktivity vplyvom Pb2+ (1,2 násobok) a As3+ (1,1 násobok). Tieto zmeny boli menej výrazné 
v prípade sóje kde predstavovali 1,2 násobok vplyvom Pb2+ a 1,1 násobok vplyvom Cd2+ a 
As3+. Zmeny v aktivite chitináz oproti kontrole sme potvrdili semikvantitatívnymi metódami 
i elektroseparačnými metódami. Na základe  intenzity bandov detekovaných  po SDS-PAGE 

 177



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

je zrejmé, že vplyvom ťažkých kovov dochádza ku kvantitatívnym aj kvalitatívnym zmenám 
(v prípade kadmia). Kvantitatívne merania aktivity glukanáz a chitináz v koreňových 
extraktoch sledovaných rastlín potvrdzujú, do akej miery spôsobujú Pb, Cd a As zvýšenie 
resp. zníženie aktivity týchto enzýmov. 
 
ZÁVER 

Aplikáciou vyšších koncentrácií iónov  Pb2+, Cd2+ a As3+ dochádza ku zvýšenej syntéze 
nízkomolekulových bielkovín v koreňoch vlčieho bôbu žltého, pričom syntéza nových druhov 
bielkovín nebola dokázaná. Kvantitatívne resp. i kvalitatívne zmeny v aktivite glukanáz 
a chitináz v bielkovinových extraktoch koreňov jačmeňa siateho a sóje fazuľovej poukazujú 
na možnú úlohu týchto bielkovín v obranných procesoch rastlín voči vyšším koncentráciám 
ťažkých kovov.  

Výsledky našich pozorovaní poukazujú na skutočnosť, že expresia uvedených bielkovín 
patrí k univerzálnym odpovediam rastlinnej bunky na stres. Objasnenie týchto obranných 
mechanizmov by umožnilo detegovať a selektovať plodiny s lepšími adaptačnými 
schopnosťami na kontaminácie prostredia iónmi ťažkých kovov, ako aj nepriamo prispieť k 
zníženiu rizika vstupu týchto toxických látok do potravinového reťazca človeka. 
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EFFECT OF HEAVY METALS ON SYNTHESIS OF LOW MOLECULAR WEIGHT 
PROTEINS IN ROOTS OF SELECTED PLANT SPECIES 
 

Summary 
            Heavy metals evoke a wide range of defence mechanisms in plants. They influence expression of more 
than 30 genes responsible for synthesis of enzymes and proteins such as antioxidative enzymes, heat shock 
proteins (HSP), pathogenesis related (PR) proteins, proline-rich proteins as well as metallothioneins-like 
synthesis. Our research is focused  on synthesis of  low molecular stress proteins such as small hsp and some PR  
proteins – glucanases and chitinases in roots of yelow lupine (Lupinus luteus L., cv. Juno), barley (Hordeum 
vulgare L., cv. Garant) and soybean (Glycine max L., cv. Korada) with respect to heavy metal tolerance. We 
observed quantitative changes in the electrophoretic protein profiles of yelow lupine (stimulation of the band 
intensities of the small subunits 15-17 kDa) after heavy metal aplication. Cadmium treatment resulted in a 1,6 
fold increase in β-1,3-glucanase activity in protein extracts of barley. However, Pb2+ and As3+ had little effect on 
activity of both barley and soybean β-1,3-glucanase. Enhanced enzymatic activities of chitinases were detected 
(native SDS-PAGE) in soybean by all used  metal treatments. It has been suggested that heat-shock proteins and 
PR proteins (glucanases and chitinases) might be involved in defense mechanisms of plants growing in heavy 
metal polluted soils. 
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ZMĚNY V METABOLISMU ROSTLIN PŘI STRESU KADMIEM  
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Suchdol, Česká republika, staszkova@af.czu.cz 
 
 

Souhrn 
Těžké kovy ovlivňují rostliny na různých úrovních jejich metabolismu. Rostlinný organismus je ke 

kadmiu velmi vnímavý. Působí především na  fotosyntézu a na aktivitu řady enzymů, a tím limituje růst a výnos. 
Obranné reakce rostlin spočívají hlavně v syntéze metabolitů jako jsou metallothioneiny, polyfenolické 
sloučeniny, aminokyseliny (prolin), fytohormony (ABA). Některé z nich se v buňce podílí na detoxikaci kadmia, 
jiné dokáží podpořit adaptibilitu a energetický systém rostlin. 

. 
 

ÚVOD 
Sledování působení těžkých kovů na metabolismus rostlin je stále aktuální. V přírodě 

patří tyto kovy, se specifickou hmotností větší než 5 g/cm3, mezi nejstarší anorganické 
kontaminanty. Nachází se ve zvýšené míře v půdě, vodě i v ovzduší. Jejich nebezpečnost pro 
živý organismus tkví v tom, že v něm nejsou degradovány, a proto jsou v daném prostředí 
akumulovány. Některé těžké kovy jsou pro rostliny velmi toxické (Hg, Cd, Pb), jiné (Zn, Cu, 
Mn) se v nízkých koncentracích, jako součást metaloproteinů, podílí na katalytických 
funkcích organismu, i když ve vyšších koncentracích mohou působit toxicky. Rostliny mají 
vyvinuty různé mechanismy pro příjem, transport a detoxikaci těžkých kovů. Některé rostliny 
jsou schopny hyperakumulace těžkých kovů a této jejich schopnosti může být využito u 
fytoremediace, jiné se chovají jako bioindikátory /5,6,13/.  

 Velká pozornost je v dnešní době věnována kadmiu. Citlivost rostlin a jejich 
enzymatických reakcí na přítomnost kadmia v půdě, stejně jako na ostatní těžké kovy, je sice 
dána geneticky a je specifická podle rodu a druhu, ale záleží také na schopnosti rostlinného 
organismu se přizpůsobit /1/. Přes 75 % kadmia vstupuje do rostlin prostřednictvím  kořenů. 
V menší míře se kadmium akumuluje v listech, kde může vyvolat chlorózu, a také snížit 
obsah monoacylglycerolu a polynenasycených mastných kyselin, zvláště kyseliny linolenové 
(18:3). Pavlíková et al. /8/ prokázali, že po aplikaci čistírenských kalů došlo u špenátu k 
redukci tvorby biomasy a ke změně jejího minerálního složení, a to hlavně k výraznému 
snížení obsahu železa. Nedostatek železa může v chloroplastech narušit přenos elektronů ve 
fotosystému I (PS I) a ovlivnit tím fosforylační reakce.V rostlině může dojít k morfologickým 
změnám a ke zpomalení, až zastavení růstu kořenů, i k poklesu hmotnosti nadzemních částí a 
sušiny.V našich pokusech s jarním ječmenem Cd zkracovalo délku kořenů cca na 65 %, délku 
stébla na 46 %, aktivní asimilační plochu na 75 % kontrolní varianty /4/. Vlivem kadmiového 
stresu dochází ke změnám i v semenech rostlin, kde se snižuje obsah některých fosfolipidů a 
glykolipidů a opět, jako v listech, i kyseliny linolenové.   

Kadmium patří, spolu s olovem, k nejrizikovějším těžkým kovům. Proto jsme si dovolili 
do předloženého příspěvku, z literární rešerše i z našich pokusů, shrnout nejdůležitější  
poznatky o jeho působení v rostlinách. 

 
VLIV KADMIA NA FOTOSYNTÉZU 

Fotosyntéza patří mezi nejstarší a nejdůležitější procesy v přírodě. Fotosyntetický aparát 
zajišťující fotochemickou (světelnou) a chemickou (temnotní) fázi fotosyntézy, je ke kadmiu 
velmi citlivý. Elektronovou mikroskopií bylo zjištěno, že redukuje v rostlinné buňce  počet a 
velikost chloroplastů. Mění lipidové složení thylakoidních membrán snížením obsahu 
monogalaktosyldiacylglycerolu, což vede ke změně vlastností membrán.     
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Negativně působí na světlosběrné pigmenty, jak na obsah chlorofylu, tak i karotenoidů 
(karotenů a xantofylů), i když  tyto jsou vůči působení kadmia odolnější.V listech jarního 
ječmene došlo v jeho přítomnosti v živném médiu k poklesu obsahu chlorofylu a ke změně 
poměru chlorofylu a/b /3,4/. Snížený obsah chlorofylu je v literatuře /11/ vysvětlován tím, že 
Cd inhibuje syntézu kyseliny δ-aminolevulové (prekurzoru porfyrinového skeletu chlorofylu), 
protože reaguje se sulfanylovými (-SH) skupinami enzymů syntézy této kyseliny. Centrální 
atom hořčíku v molekule chlorofylu může být substituován za atom těžkého kovu  (často se 
jedná o kadmium), čímž se snižuje efektivnost v zachytávání světelné energie.V pigment-
proteinových komplexech způsobuje Cd konformační změny a ovlivňuje tím jejich účinnost 
/11/. Působí na funkci fotosystému II (PS II) a PS I, ve kterém i přesto, že je na Cd méně 
citlivý, může docházet k poruše jeho aktivity. Ve fotosystému II se projevuje výrazný 
negativní vliv kadmia na elektronový transport tím, že snižuje hladinu plastochinonového 
poolu  působením na jeho syntézu.  

Přítomností kadmia v prostředí je ovlivněna i Hillova reakce.Tuto reakci zajišťuje 
komplex vyvíjející kyslík (OEC), lokalizovaný na lumenální straně thylakoidní membrány, 
který uvolňuje kyslík a produkuje elektrony pro reakční centrum  PS II.  

Kromě světelné fáze fotosyntézy podléhá vlivu kadmia i temnotní fáze. Kadmium 
inaktivuje enzymy primární karboxylace: ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasu/oxygenasu 
(RuBisCO) u C3 rostlin (např. pšenice, brambory, špenát), který katalyzuje karboxylaci  
ribulosa-1,5-bisfosfátu a fosfoenolpyruvátkarboxylasu (PEPC) u C4 rostlin (např. kukuřice, 
bavlník, laskavec) zajišťující karboxylaci fosfoenolpyruvátu. Kadmium snižuje aktivitu 
enzymu RuBisCO poškozením jeho struktury. Ionty Mg2+ potřebné k udržení konformace 
zmíněného  enzymu, a tím i jeho aktivity, mohou být nahrazeny Cd2+ ionty. 

 
VLIV KADMIA NA AKTIVITU ENZYMŮ 

Kadmium působí na aktivitu řady enzymů v různých oblastech metabolismu. Jeho 
toxicita se projevuje inaktivací enzymů obsahujících v molekule -SH skupiny, s nimiž Cd2+ 

ionty reagují. Jsou to např. další enzymy spojené s temnotní fází fotosyntézy: 
ribulosafosfátkinasa, glyceraldehydfosfátdehydrogenasa, fruktosabisfosfatasa, aldolasa.  

Stres kadmiem vyvolává i změny v asimilaci dusíku. Je obecně známo, že Cd způsobuje 
v kořenech rostlin inhibici nitrátreduktasy a snižuje využití nitrátů a jejich transport do 
nadzemních částí. Boussama et al. /2/ zjistili v semenáčcích kukuřice změny aktivity 
nitrátreduktasy,  nitritreduktasy, ale i enzymů,  které katalyzují detoxikaci amoniaku: 

 glutaminsynthetasy, ferredoxinglutamátsynthasy a NADH-glutamátsynthasy. Při 
klíčení kukuřice a pšenice prokázal Nagoor /7/ snížení aktivity proteas, jak v embryu, tak i 
v endospermu. V kořenech rostlin kademnaté ionty ovlivňují syntézu ribonukleas a peroxidas.  

Při adaptaci rostlin na stresové podmínky může dojít ke zvýšení aktivity některých 
enzymů katalyzujících syntézu látek, jenž napomáhají organismu  překonat stresovou 
zátěž.V kořenech sóje se zvýšila aktivita enzymu glutathionreduktasy katalyzující vznik 
redukovaného glutathionu, který je využit v syntéze fytochelatinů. Tyto látky chrání rostlinu 
před vznikajícími reaktivními formami kyslíku v důsledku daného stresu /5/. 

 Kadmium stimuluje i aktivitu glutamátkinasy. Tento enzym je součástí bifunkčního 
enzymu Δ1-pyrrolin-5-karboxylátsynthetasy a katalyzuje syntézu aminokyseliny prolinu. 
V našich dlouholetých pokusech s tímto enzymem jsme u vybraných rostlin (pšenice, ječmen, 
ozimá řepka, cukrovka, špenát) zjistili, že aktivita tohoto enzymu se při působení různých 
abiotických stresorů (nízká teplota, sucho, zasolení, těžké kovy) v rostlinách výrazně zvyšuje, 
čímž dochází i k hromadění prolinu /4,8,10/. 

 
OBRANNÉ MECHANISMY ROSTLIN PŘI STRESU KADMIEM 

Odezva rostlin na stres je komplexní projev. Rostlinné organismy mohou uplatnit různé 
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ochranné mechanismy, jako jsou: imobilizace kadmia v kořenových systémech, kde dochází 
k vazbě tohoto prvku, často přes sacharidy, na  buněčnou  stěnu; omezení vstupu přes 
membrány; syntézy tzv. stresových proteinů a izoenzymů u rostlin odolných vůči těžkým 
kovům /1/; kompartmentace Cd2+ iontů do vakuoly, čímž se zabrání jejich volnému pohybu 
v cytosolu a tyto ionty se tak dostávají mimo metabolické procesy. 

 Přítomnost kadmia vyvolává v rostlinách i syntézu fytochelatinů - metallothioneinů (γ-
glutamylcysteinylpeptidů). Jsou to transportní nízkomolekulární specifické vazebné peptidy, 
bohaté na cystein. Cysteinové jednotky obsahují v postranním řetězci -SH skupiny,  které 
mohou vytvářet s kadmiem chelátové komplexy. Vzniklý komplex je schopen transportovat 
Cd přes biomembránu do vakuoly. Metallothioneiny jsou syntetizovány z glutathionu a jejich 
produkce v rostlině patří mezi rozšířené mechanismy detoxikace kadmia. Schopnost 
chelatovat Cd2+ ionty mají i některé metabolické kyseliny (jablečná a další) a polyfenolické 
látky. 

Odpovědí  rostlin na stres vyvolaný kadmiem může být i zvýšená syntéza  látek, které 
působí v různých oblastech metabolismu a podílí se na adaptibilních reakcích. Mezi tyto látky 
se řadí sacharidy (fruktosa, mannosa, rafinosa), aminokyseliny (prolin, cystein, 
hydroxyprolin, kyselina glutamová a asparagová, arginin, glycin), polyaminy (putrescin, jenž 
je prekurzorem pro spermidin), glycinbetain, fytohormony (např. ABA, cytokininy, 
brassinosteroidy, ethylen)  /1,2,4,9,12/.  

V našich pokusech s jarním ječmenem jsme sledovali vliv kadmia (10-6 mol.l-1) na 
aktivitu enzymu glutamátkinasy a syntézu prolinu. U pokusné varianty s přídavkem kadmia se 
aktivita glutamátkinasy zvýšila cca o 38 % oproti kontrolní variantě /4/. Ke zvýšení aktivity 
glutamátkinasy a k akumulaci prolinu dochází i u ostatních rostlin /8,9,12/. Při adaptačních 
reakcích se prolin může využít jako substrát pro syntézu δ-aminolevulové kyseliny, z níž je 
syntetizován chlorofyl. V bioenergetice rostlin může prolin podpořit syntézu ATP, kde je 
donorem vodíků pro respirační řetězce. Vyskytuje se i v metallothioneinech. 

Při stresových stavech rostlin je významná tvorba polyfenolických sloučenin 
(flavonoidů, isoflavonů, anthokyanových barviv, fenolkarboxylových kyselin a s nimi 
spojených kumarinů, hypericinu,  apigeninu, kvercetinu), které jsou produkty sekundárního 
metabolismu vyšších rostlin. Některé z nich jsou v rostlině za normálních podmínek přítomny 
v malých koncentracích. Avšak při působení stresorů dochází k rychlému a výraznému 
nárůstu jejich obsahu. Význam těchto látek spočívá v tom, že dokáží s kadmiem (podobně 
jako metallothioneiny) vytvářet chelátové komplexy, které jsou pro rostlinnou buňku méně 
toxické. Je to jedna z možností jak zabránit kadmiu jeho negativnímu působení v rostlinném 
organismu /5,6/. 

Vliv kadmia mohou eliminovat i některé fytohormony. Na první místo je řazena 
kyselina abscisová  (ABA) a ethylen jejichž obsah, jako odpověď rostlin na daný stres, se 
např. u okurek výrazně zvyšuje /12/. Nejedná se ale jen o endogenní, ale i o exogenní 
fytohormony.V našich pokusech jsme po ošetření jarního ječmene 24-epibrassinolidem 
prokázali, že tento fytohormon  zmírnil negativní vliv kadmia na růst a fotosyntézu /4/. 
 
ZÁVĚR  

 Rostlina může reagovat na stres určitými výhodnými adaptacemi, které jí pomohou 
přežít. Přizpůsobivost rostlin závisí na adaptačních schopnostech rostlinného metabolismu a 
na intenzitě a délce vlivu stresového faktoru. Při působení abiotických a biotických stresorů, 
tedy i při stresu vyvolaném kadmiem, se propojuje primární a sekundární metabolismus 
rostlin a produkty těchto metabolismů využívají rostliny ve svých  obranných reakcích. 
 
 
 
 

 182



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

LITERATURA  
 
/1/ Bláha, L.,  et al.: Rostlina a stres, Praha, 2003: 156 s. 
/2/ Boussama, N., et al.: Cd stress on nitrogen assimilation. J.Plant Physiol., 155:3, 1999: 310-317 
/3/ Fedjuk, K., et al.: Vliv působení kadmia na množství fotosyntetických pigmentů vybraného druhu sinice a 

jarního ječmene. Sborník ze semináře „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin“. 
VÚRV, ČZU v Praze, 2003: s. nepřiřazeny 

/4/ Hradecká, D., Dudjak, J., Staszková, L.: The impact of cadmium on the photosynthesis and the activity of 
enzyme glutamate kinase in barley. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Chemica 43S, Palacky 
University Olomouc. 2004: 152-153 

/5/ Lachman, J., et al.: Vliv abiotického stresu způsobeného těžkými kovy (Cd2+, Zn2+, Cu2+) na obsah 
sekundárních metabolitů rostlin. Sborník ze semináře „Vliv abiotických a biotických stresů na vlastnosti 
rostlin 2002“. ČZU, VÚRV Praha, 2002: 84-88 

/6/ Masarovičová, E., et.al.: Liečivé rastliny v meniacich sa environmentálnych podmienkach. Sborník ze 
semináře „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005“. VÚRV, ČZU v Praze, 
2005: 40-48 

/7/ Nagoor, S.: Physiological and biochemical responses of cereal seedlings to graded levels of heavy metals II. 
Adv. Plant Sci., 12:2, 1999:  424-433 

/8/ Pavlíková, D., et al.: Vliv aplikace čistírenských kalů na obsah Cd, Zn a Fe v biomase špenátu. Sborník 
referátů z mezinárodní konference „Výživa rostlin v trvale udržitelném zemědělství“. MZLU Brno. 
2003: 270-273 

/9/ Staszková, L., Hradecká, D.: Effect of biological preparations on the activity of glutamate kinase in cereals. 
Chem. Papers, 94, (8), 2000: 738-739 

/10/ Staszková, L., Táborský, J.: Vliv chladového stresu na metabolismus prolinu pšenice. Sborník ze semináře 
„Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005“. VÚRV, ČZU  v Praze, 2005: 287-
290  

/11/ Stobart, A.K., et al.: The effect of Cd2+ on the biosynthesis of chlorophyll in leaves of barley. Physiol. 
Plant., 63, 1985: 293-298 

/12/ Talanova, V.V., et al.: Effect of increasing concentrations of lead and cadmium on cucumber seedlings. 
Biol. Plant., 43:3, 2000: 441-444 

/13/ Zehnálek, J., et al.: Využití rostlin ve fytoremediačních technologiích. Sborník ze semináře „Vliv 
abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005“ . VÚRV, ČZU v Praze, 2005: 337-341 

 
 

The changes in metabolism of plants during stress by cadmium 
 

Summary 
Heavy metals as pollutants limit plant productivity. The plants are very sensitive to cadmium 

stress. Cadmium decreases photosynthesis as well as the activity of various enzymes.  Plant protects 
itself against the stress by the synthesis of special metabolites e.g. metallothioneins, selected  
polyphenolic compounds, proline, phytohormones (ABA). 
Key words: cadmium - plant metabolism- photosynthesis - metallothioneins – proline 
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Souhrn 

Předložená studie rozšiřuje poznatky o účasti aminoaldehyddehydrogenasy, enzymu podílejícím se na 
oxidaci aminoaldehydů produkovaných v procesu degradace polyaminů, v mechanismu obranné reakce vyvolané 
salinitním stresem. Nejvyšší nárust produkce biomasy a současně výrazný pokles aminoaldehydehydrogenasové 
aktivity (AMADH) byl zaznamenán u hrachu setého pěstovaného v prostředí Na+ a K+ iontů v poměru 1:2  v 
celkové koncentraci solí 40 mM. Dále byl potvrzen pozitivní vliv přídavku Ca2+ iontů do media obsahujícího 60 
mM NaCl nebo KCl na produkci biomasy za současného snížení AMADH aktivity. Optimální koncentrace CaCl2 
byla 2,5 mM. AMADH se může zapojit do mechanismu obranné reakce rostlin na salinitní stres účastí na 
produkci  β-alaninu, který může být následně přeměněn na β-alaninbetain, důležitý buněčný osmoprotektant. 
Dalším významným metabolitem je GABA, která je součástí různých fyziologických procesů, jako je  regulace 
cytosolického pH, ochrany proti oxidativnímu stresu a mezibuněčná signalizace.  
 
ÚVOD 

Salinita, vysoká koncentrace soli v půdě nebo půdním roztoku, je jedním z hlavních 
abiotických stresových faktorů ovlivňujících rostlinný růst a produktivitu /1,2/. Salinitní stres 
se projevuje účinky jako je osmotický stres, nutriční nerovnováha nebo iontová toxicita /3/. 
K získání salinitní tolerance vyvinuly rostliny různé strategie. Biochemické strategie salinitní 
tolerance rostlin zahrnují selektivní akumulaci nebo vyloučení iontů, kontrolu příjmu iontů, 
oddělení iontů na buněčné a rostlinné úrovni, syntézu kompatibilních sloučenin, změnu 
fotosyntetické dráhy, indukci antioxidačních mechanizmů nebo indukci rostlinných hormonů 
/3/. 

U hrachu setého, stejně jako u mnoha dalších rostlinných druhů, indukuje salinitní a 
osmotický stres zvýšení celkové koncentrace polyaminů, jako jsou spermidin, spermin, 
putrescin a další. Odpověď na oba typy stresu je spojena se změnou aktivity enzymů 
biosyntézy a biodegradace polyaminů /4/. Katabolická cesta polyaminů v rostlinách je 
zprostředkovaná aminoxidasami za vzniku aminoaldehydů, které jsou dále metabolizovány 
NAD+-dependentní aminoaldehyddehydrogenasou na příslušné aminokyseliny /5,6/. Vysoká 
aktivita AMADH byla nalezena v hrachu setém. Enzym byl vyizolován a charakterizován /7/. 
Skutečnost, že v hrachu setém nebyla detekována betainaldehyddehydrogenasová aktivita 
podílející se na produkci kompatibilní sloučeniny glycinbetainu, poukazuje na možnou úlohu 
AMADH v obranné reakci rostlin vystavených salinitnímu stresu. 

Předložená práce navazuje na studii prezentovanou na konferenci „Vliv abiotických a 
biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005“. Na základě prokázaného vlivu zvýšené 
koncentrace NaCl i KCl na aktivitu AMADH, byla provedena detailnější studie se zaměřením 
na vliv rozdílného zastoupení K+ a Na+ iontů a dále na vliv zvýšené koncentrace Ca2+ iontů 
v prostředí. 
 
MATERIÁL A METODA 

Rostlinný materiál: Hrách setý (Pisum sativum, cv. Lantra) byl po naklíčení pěstován 
v perlitu EP AGRO v prostředí s rozdílným poměrovým zastoupením Na+ a K+ iontů o 
výsledné koncentraci 40 mM nebo v přítomnosti CaCl2 (0-10 mM) v prostředí 10 a 60 mM 
NaCl (KCl) ve fytotronu při teplotě 23/18oC den/noc a 12 h fotoperiodě po dobu 14 dnů. 

Stanovení enzymové aktivity AMADH: Extrakce AMADH byla provedena 0,1M K-
fosfátovým pufrem, pH 7, obsahujícím 15 mM 2-merkaptoethanol, 1 mM EDTA a 10% (w/v) 
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sacharosu. Aktivita byla detekována na základě produkce NADH (λmax = 340 nm) při 37oC 
/7/. Obsah proteinů byl stanoven Lowryho metodou /8/. 

Stanovení K+, Na+ a Ca2+: pomocí atomového absorpčního spektrofotometru. Sodík a 
draslík byl měřen emisně ve směsi acetylenu a vzduchu a vápník absorpčně ve směsi 
acetylenu a oxidu dusnatého.  

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Detailní studie vlivu salinitního stresu na AMADH aktivitu u hrachu setého navázala na 

poznatky prezentované na konferenci „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti 
rostlin 2005“. Nejnižší hodnota AMADH aktivity byla detekována v prostředí 10 mM NaCl 
případně KCl. Se zvyšující se koncentrací iontů (20-80 mM) byl pozorován výrazný nárůst 
AMADH aktivity. Na+ ionty vykazovaly větší vliv na změnu enzymové aktivity v porovnání s 
 K+ ionty /9/.  

 V navazující studii byl testován vliv rozdílného zastoupení Na+ a K+ iontů a vliv 
přídavku Ca2+ iontů k růstovému mediu obsahujícímu zvýšenou koncentraci solí. Vysoká 
koncentrace Na+ iontů je pro většinu rostlin toxická, a proto jejich akumulace v rostlinných 
tkáních může být jednou z hlavních příčin inhibice růstu za salinitních podmínek /10/. Avšak 
přídavek nízké koncentrace Na+ iontů k růstovému médiu deficitnímu na K+ kationy může u 
některých rostlin růst podporovat /11/. Akumulace iontů solí je vyšší v nadzemní části 
rostliny, což může být způsobeno transpiračním sáním /3/. Z výsledků stanovení obsahu Na+ a 
K+ iontů u rostlin pěstovaných v NaCl nebo KCl vyplývá větší schopnost ukládat Na+ ionty 
než ionty K+. Tuto skutečnost může vysvětlovat existence transportních systémů zajišťujících 
pohyb iontů v rostlinách využívajích pro K+ ionty pouze selektivní, zatímco pro Na+ ionty 
selektivní i neselektivní dráhy /12/. Vysoká koncentrace Na+ může inhibovat příjem dalších 
iontů kořenem a jejich transport do nadzemní části /13/. Dobře známým kompetitivním 
procesem je redukce příjmu K+ iontů způsobená Na+ ionty /14/. Snížený obsah K+ iontů 
v rostlině v důsledku salinity může vést k redukci růstu, neboť draslík je esenciálním prvkem 
pro život všech rostlin. Úloha draslíku v buňce může být následující: 1) K+  vyrovnává náboj 
v cytoplazmě, kde je hlavním iontem s opačným nábojem pro nadbytek negativních nábojů 
proteinů a nukleových kyselin, 2) aktivuje důležité enzymové reakce, jako je například tvorba 
pyruvátu, 3) přispívá k celkovému buněčnému turgoru (patří k nejvýznamnějším osmotikům), 
čímž nelignifikovaným rostlinám pomáhá udržet strukturní stabilitu /12/. Obsah sodíku je u 
rostlin menší než obsah draslíku. Skutečný poměr Na+ a K+ iontů, stanovený v rámci naší 
studie, u hrachu setého pěstovaného v různých poměrových poměrem Na+ a K+ iontů je 
znázorněn na obr. 1a. Nejnižší hodnota AMADH aktivity byla zaznamenána u rostlin 
pěstovaných v prostředí s poměrovým zastoupením Na+ a K+ iontů 1:2 jak v nadzemní, tak 
v kořenové části při celkové koncentraci iontů 40 mM (Obr. 1b).  

Osvědčeným způsobem redukce obsahu solí v půdě je jejich odplavování. Nadměrné 
zalévání během odplavování solí je však, kvůli ceně a nedostupnosti vody, méně 
realizovatelnou možností. Řešením, jak redukovat účinek salinity na rostlinnou produktivitu, 
je přídavek Ca2+ iontů do zavlažovací vody. Vápník hraje důležité regulační role v rostlinném 
metabolismu /15/. Sodné ionty mohou soutěžit s vápenatými ionty o membránová vazebná 
místa. Vysoká hladina Ca2+ iontů chrání buněčné membrány proti škodlivým účinkům salinity 
/16/. V našem experimentu měl přídavek CaCl2 do růstového média pozitivní vliv na produkci 
biomasy. Ca2+ ionty ruší škodlivé účinky na rostlinu pravděpodobně zlepšením K+/Na+ 
selektivity /3/. Optimální koncentrace Ca2+ iontů pro růst hrachu setého byla 2,5-5 mM. 
S narůstající koncentrací Ca2+ iontů nad tyto hodnoty délka i hmotnost rostlin klesala. 
Aktivita AMADH v prostředí 2,5 mM CaCl2 byla minimální v kořenové i nadzemní části 
rostlin vystavených salinitnímu stresu (Obr. 2). S rostoucí nebo klesající koncentrací 
vápenatých iontů dodaných k růstovému médiu aktivita rostla.  
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Enzymy zahrnuté v katabolizmu polyaminů a produkty vznikající jejich činností 
přispívají k důležitým fyziologickým procesům /17/. Aminoaldehydy (např. APAL a ABAL) 
tvořící se oxidací polyaminů enzymy s aminoxidasovou aktivitou jsou přeměňovány NAD+-
dependentní AMADH na příslušné ω-aminokyseliny. AMADH oxiduje APAL na β-alanin, 
ABAL na kyselinu 4-aminomáselnou (GABA) /18/. β-alanin, může být následně přeměněn na 
β-alaninbetain, důležitý buněčný osmoprotektant. GABA, která je součástí různých 
fyziologických procesů, jako je regulace cytosolického pH, ochrany proti oxidativnímu stresu 
a signalizace, může být produkována také cytosolickým enzymem glutamátdekyrboxylasou.  
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Obr. 1: a) Reálný poměr Na+ a K+iontů v rostlinném pletivu, b) 
aminoaldehydehydrogenasová aktivita v kořenu a ve stonku rostlin hrachu setého 
pěstovaného v s rozdílným poměrem K+:Na+ o celkové koncentraci (40 mM). 
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Obr. 2: Aminoaldehydehydrogenasová aktivita v kořenu a stonku hrachu setého pěstovaného 
v prostředí 10 a 60 mM NaCl(KCl) a 0-10 mM CaCl2. 
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Study of defence mechanism during salinity stress at pea 
 

Summary 
This study contributes to further understanding of the role of aminoaldehyde dehydrogenase (AMADH), 

an enzyme involved in the oxidation of aminoaldehydes produced in the catabolism of polyamines as a part of 
defence reaction provoked by the salinity stress. The highest biomass production and parallel significant 
decrease in aminoaldehyde dehydrogenase activity was observed in pea plants grown in medium with Na+/ K+ 
ratio 1:2 at total salt concentration 40mM. A positive effect of Ca 2+ ions on biomass production was observed in 
plants grown at 60mM NaCl or KCl, while under those condition AMADH activity was decreased. Optimal 
CaCl2 concentration in this respect was 2,5mM. AMADH can also take part in the mechanism of plant defence 
reactions to salinity stress through the synthesis of β-alanine, which can be further converted into β-alanine 
betain, an important cellular osmoprotectant. Another specific metabolite of aminoaldehydes is GABA, that 
participates in various physiological processes like regulation of cytosolic pH, plant signalling and defence 
against the oxidative stress.   
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ZMĚNY OBSAHU FENOLICKÝCH LÁTEK A AKTIVITY PAL  
V LISTECH LACTUCA SPP. PO INFEKCI BREMIA LACTUCAE 

 
Michaela Sedlářová1, Šárka Adámková2, Jiří Grúz3, Zuzana Gášková1,3, Lenka Luhová2, Aleš 
Lebeda1 
Univerzita Palackého v Olomouci, 1Katedra botaniky, 2Katedra biochemie, 3Laboratoř  
růstových regulátorů, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc-Holice, Česká republika,  
lebeda@prfholnt.upol.cz.  

 
Souhrn 

U souboru pěti genotypů Lactuca spp., kulturních i planě rostoucích druhů, byla v průběhu počátečních fází 
infekce Bremia lactucae (96h po inokulaci, hai) studována distribuce fenolických látek, časové změny aktivity 
fenylalaninamoniaklyázy (PAL) a zastoupení fenolických kyselin (PA). Vyšší obsah PA u rostlin 8 týdnů 
starých ve srovnání se semenáčky potvrzuje ukládání PA během ontogeneze. Inokulace B. lactucae (NL16) 
vedla ke snížení hladin PA, především u kyseliny kávové a gentisové. Nárůst aktivity PAL byl zaznamenán po 
inokulaci u všech studovaných genotypů, nejvýrazněji u rezistentního genotypu L. sativa (Mariska).  

ÚVOD 
Fenolické látky jsou skupinou sekundárních metabolitů rostlin, které mohou vznikat 

fenylpropanoidovou, fenylpropanoid/acetátovou dráhou či dráhou kyseliny octové/malonové. 
V rostlinách se shromažďují během ontogeneze a podílí se na pasivní i aktivní obraně rostlin. 
Hypersenzitivní reakce (HR) a indukovaná rezistence vůči patogenům byly spojovány s 
produkcí a signální úlohou kyseliny salicylové (SA). Antibiotických a antioxidačních 
vlastností fenolických látek z locik (L. virosa, L. indica) bylo využíváno v tradičním lékařství 
/5/ a je studována jejich úloha v návaznosti na oxidativní procesy vyvolané infekcí 
fytopatogenů /4/.  

 

MATERIÁL A METODY 
Materiál. Semenáčky a 8-týdenní rostliny L. sativa (UCDM2, Mariska), L. serriola 

(LSE/18), L. saligna (CGN 05271) a L. virosa (NVRS 10.001 602). Fenotyp exprese 
náchylnosti/rezistence vůči Bremia lactucae (rasa NL16) viz Tab.1. Rostliny byly pěstovány 
ve fytotronu při fotoperiodě 12h a teplotě 18/15°C, po inokulaci suspenzí spor B. lactucae 
(NL 16) kultivovány při teplotě 12/15°C /3/. Kontrolní neinokulované rostliny byly pěstovány 
za stejných podmínek. V intervalech 0, 3, 6, 24, 48, 72, 96, 144 hodin po inokulaci (hai) byly 
odebírány děložní či pravé listy a 1/ okamžitě podrobeny histochemickým metodám (48 hai); 
2/ zamraženy v tekutém dusíku a skladovány v -80°C pro analýzy PAL a PA. 

Mikroskopie. Distribuce fenolických látek a taninů byla studována konvenční světelnou 
mikroskopií po předchozím barvení vzorků epidermis z pravých listů Fast Blue BB, resp. 
vanilinem /2/. Kolokalizace vývoje patogenu a autofluorescence fenolů byla sledována v UV 
u listových disků odbarvených v kyselině octové (48h), skladovaných v glycerolu a před 
pozorováním obarvených Anilin Blue /3/. 

Měření aktivity PAL. Fenylalaninamoniaklyáza byla extrahována homogenizací 
listových pletiv v borátovém pufru (pH 8,8). Homogenát byl centrifugován (4°C, 30 min) a 
supernatant byl použit jako zdroj enzymu. Reakční směs obsahovala rostlinný extrakt, 
borátový pufr 0,1M (pH 8,8) a 50mM L-fenylalanin. V kontrolním vzorku byl fenylalanin 
nahrazen vodou. Aktivita enzymu byla stanovena spektrofotometricky (A=290nm, t=37°C) a 
vyjádřena v nkat (tj. nmolech skořicové kyseliny vzniklé za 1s) v 1g Fw listového pletiva.   
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 Analýza fenolických kyselin. Extrakce byla provedena ve čtyřech stupních /1/, podstatná 
část PA však byla ve vzorcích zastoupena ve volné formě. Separace proběhla na fenyl-
hexylové koloně připojené k SQ-MS (ZDM 2000, Micromass). Stanovení jednotlivých 
produktů bylo založeno na použití interních, deuteriem značených, standardů.    

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Studium produkce PA a změn aktivity PAL doplňuje předchozí výzkum rozdílů 

v časování a kvalitě odezvy hostitelských buněk a průběhu oxidativního stresu u Lactuca spp. 
během patogeneze B.lactucae(NL16) /2,3,4/. Dosud získané výsledky lze shrnout následovně:  

vývoj primárních infekčních struktur patogenu je u rezistentních genotypů L. sativa a L. 
virosa provázen pozitivním testem na fenoly (Tab. 1). V epidermálních buňkách hostitele byl 
signál nejvýraznější v oblasti plazmatické mebrány, která je růstem patogenu vchlipována. V 
interakcích Lactuca spp.-B. lactucae nedochází k lignifikaci /2/;  

počátek HR je možno detekovat podle autofluorescence fenolů v UV (Obr. 1), které 
jsou syntetizovány de novo. Rozsah reakce je různý u jednotlivých interakcí: od jediné 
penetrované epidermální buňky u L. sativa, po několik (i mezofylových) buněk v místě 
infekce u L. virosa (NVRS 10.001 602) (srovnej s /3/);  

6. dai byla zvýšená aktivita PAL zjištěna u všech inokulovaných rostlin (Obr. 2). 
Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán u genotypů L. sativa, především u rezistentního L. sativa 
(Mariska); 

studiem časových změn aktivity PAL v semenáčcích L. sativa (Mariska) byl zachycen 
dvoufázový průběh nárůstu aktivity PAL (Obr. 3), typický i např. pro peroxidasy /4/; 

v semenáčcích (na rozdíl od listů starších rostlin) nebylo pozorováno zvýšení hladiny 
SA v inkompatibilních reakcích. U L. sativa (Mariska) byl zjištěn mírný pokles hladin k. 
chlorogenové, k. p-hydroxybenzoové, výrazněji k. kávové (Obr. 4). Pokles hladin těchto PA 
nelze vysvětlit pouze změnami aktivity PAL. Největší rozdíl obsahu k. gentisové (-141,4 μg/g 
Fw po 96hai) a rozdíly na hranici detekce, u k. ferulové a sinapové, nejsou zahrnuty.  
 

Tab. 1: Charakteristika interakcí Lactuca spp.-B. lactucae (NL16) a intenzita signálu 
po histochemickém značení fenolických látek 48hai (-, žádný signál;až +++, velmi intenzivní)  

 
Lactuca spp. genotyp Reakce k B.l. 

NL16 
Fenoly 

(Fast Blue) 
Taniny Autofluorescence 

fenolů 
UCDM 2 + + - ++ L. sativa 
Mariska - +++ - +++ 

L. serriola LSE/18 + - - + 
L. saligna CGN 05271 - - - + 
L. virosa NVRS 10.001 602 - +++ - +++ 
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Obr. 1: Zleva, infekční struktury B.lactucae (NL16); hypersenzitivní reakci u L. sativa 
(Mariska); resp. L. sativa (UCDM2) provází kumulace autofluorescentních  fenolů. 
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Obr. 2: Srovnání aktivity fenylalaninamoniaklyázy (PAL) v extraktech z listů Lactuca spp. 
(stáří 7-8 týdnů). Šestý den po inokulaci B. lactucae (NL16) došlo k nárůstu aktivity PAL u 
rezistentních i náchylných rostlin. Výsledky představují průměr tří nezávislých sad měření.   
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Aktivita PAL u semenáčků L. sativa  (Mariska)
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Obr. 3: Časový průběh aktivity fenylalaninamoniaklyázy (PAL) 0-96 h po inokulaci B. 

lactucae (NL16) v semenáčcích rezistentního genotypu L. sativa (Mariska).  
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Obr. 4: Změny obsahu vybraných fenolických kyselin v semenáčcích rezistentního 

genotypu L. sativa (Mariska) po inokulaci B. lactucae (NL16). Hodnoty představují rozdíl 
v hladině studované látky u  inokulované a kontrolní rostliny v daném čase. (ChA, kyselina 
chlorogenová; pHBA, k. p-hydroxybenzoová; CaA, k. kávová)  
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Variation in phenolic compounds content and PAL activity  
in Lactuca spp. leaves due to Bremia lactucae infection  

 

Summary 
Distribution of phenolic compounds, time-course changes of phenylalanine ammonium lyase (PAL) activity 
and phenolic acids (PA) amount were studied in five Lactuca spp. genotypes during 96 h after inoculation 
(hai) by Bremia lactucae (NL16). Increasing level of PAs was recorded during course of plant ontogenesis. 
Challenge by B. lactucae induced decrease in PAs  level, esp. for caffeic and gentic acids. PAL activity arose 
after inoculation in both succeptible and resistant plants, the most significantly in resistant L. sativa 
(Mariska) genotype.  
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LOKALIZACE PRODUKCE OXIDU DUSNATÉHO (NO) A AKTIVITY 
SYNTÁZY OXIDU DUSNATÉHO (NOS) V PROTOPLASTECH A 

KALUSU OKURKY 
 
Marek Petřivalský1, Lenka Luhová1 a Božena Navrátilová2 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie1 a katedra  
botaniky2, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc, Česká Republika, petrivalsky@prfholnt.upol.cz 

 
Souhrn 

Předložená studie shrnuje výsledku použití protoplastů připravených z listu okurky Cucumis sativa pro 
studiu syntézy oxidu dusnatého  jako signální a obranné molekuly v rostlinných buňkách. Produkce NO byla 
sledována histochemicky s využitím několika specifických fluorescenčních sond a byla porovnána jejich rychlost 
a citlivost. Jako nejvhodnější sonda pro sledování produkce NO byl vyhodnocen diacetát 4-amino-5-
methylamino-2´,7´-difluorofluoresceinu (DAF-FM DA). Použitím specifických lapačů NO a inhibitoru byla 
potvrzena úloha syntázy oxidu dusnatého (NOS) na produkci NO v rostlinných buňkách. V listech, protoplastech 
a kalusech okurky byla stanovena aktivita NOS a množství dusitanů a dusitanů v buněčných extraktech 
i jednotlivých buněčných frakcích.  

 
 
ÚVOD 

Oxid dusnatý (NO) je významnou signální a obrannou molekulou živočišných i 
rostlinných buněk. V rostlinách je NO zapojen v celé řadě důležitých fyziologických procesů 
jako klíčení, růst, pohyb stomat, senescence a buněčná smrt. Klíčová role NO byla také 
potvrzena při rostlinné odpovědi a obranných mechanismech rostlin během různých forem 
abiotického a biotického stresu /1/. V živočišných buňkách je biosyntéza NO z L-argininu 
katalyzována zejména specifickými isoformami enzymu syntázy oxidu dusnatého (NOS, EC 
1.14.13.39). Syntéza NO v rostlinných buňkách je zatím předmětem intenzivního výzkumu a 
teprve nedávno byla popsána rostlinná forma NOS v Arabidopsis, která se podílí na 
zprostředkování odpovědi svěracích buněk stomat na kyselinu abscisovou /2/. Na syntéze NO 
za specifických podmínek v určitých typek rostlinných buněk se také podílí nitrátreduktasa a 
neenzymová produkce NO z dusitanů a jiných dusíkatých látek /3/.  

Protoplasty připravené z rostlinných buněk představují vhodný modelový systém 
modelový pro studium role NO během abiotického a biotického stresu. V předložené práci je 
popsáno použití protoplastů z listu okurky Cucumis sativus pro histochemickou lokalizaci 
produkce NO pomocí specifických fluorescenčních prob. Tyto slabě fluoreskující látky 
prochází dovnitř buňky, kde mohou reagovat s NO a dalšími reaktivními dusíkatými radikály 
za tvorby silně fluoreskujích produktů, které jsou detekovány v mikroskopu vybaveném 
digitální CCD kamerou /4/. 

 
MATERIÁL A METODY 

Rostlinný materiál: Rostliny okurky Cucumis sativus (linie SM 6514, 09 H39 00768 
CZ) byla získána z kolekce Výzkumného ústavu rostlinné výroby (Praha) a byly pěstovány in 
vitro na MS médiu /5/. 

Příprava protoplastů: Plně vyvinuté listy (0,5g) byly nařezány na tenké plátky a 
vloženy do 5 ml enzymové směsi obsahující 1% celulasu Onozuka R 10 a 0,25% macerozyme 
R10 v promývacím médiu Pgly /6/ a poté inkubovány 16-18 hodin ve tmě při 25oC. 
Protoplasty mesofylu byly izolovány obvyklými metodami filtrace, centrifugace a purifikace 
na 0,5M sacharosovém gradientu. 

Stanovení  NO2/NO3: Obsah dusitanů byl stanoven reakcí s Griessovým činidlem, obsah 
dusičnanů po jejich redukci VdCl3 při 45oC /7/. 

Stanovení aktivity NOS: Aktivita NOS v protoplastech byla stanovena 
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oxyhemoglobinovou metodou /8/. 
Histochemie NO: 4-amino-5-methylamino-2´,7´-difluorofluoresceindiacetáte (DAF-FM 

DA), 4,5-diaminofluoresceindiacetát (DAF-2 DA), diaminorhodamin (DAR-4M AM) ve 
výsledné koncentraci 10 mM byly použity jako specifické proby pro detekci NO, 2´,7-
dichlorofluoresceindiacetát (DCF DA) jako nespecifická proba pro detekci reaktivních 
kyslíkových a dusíkatých látek.  

Detekce buněčné vitality: Barvení buněčné vitality bylo provedeno pomocí methylénové 
modři (MB)  a fluoresceindiacetátu (FDA) ve výsledné 0,01% koncentraci /9,10/. 

Příprava chloroplastů: Chloroplasty byly izolovány z homogenizovaných čerstvých 
listů centrifugací na gradientu Percollu použitím kitu Chloroplast Isolation Kit (Sigma CP-
ISO). 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Nejvhodnější fluorescenční sondou pro histochemické sledování produkce NO 

v protoplastech je DAF-FM DA. Produkce NO byla pomocí DAF-FM DA pozorována pouze 
v živých buňkách. Použití DAR-4M DA je obecně spojeno se slabším fluorescenčním 
signálem ve srovnání s  DAF-FM DA  a DAF-2 DA. Specifičnost reakce fluorescenčních 
sond s NO byla potvrzena použitím lapače NO c-PTIO, která vedla k silnému snížení 
pozorované fluorescence. Částečné snížení intenzity fluorescence při preinkubaci buněk s L-
NAME, kompetitivním inhibitorem NOS, potvrzuje účast tohoto enzymu na produkci NO 
v protoplastech okurky, zároveň však ukazuje na jiné možné zdroje NO v sledovaných 
buňkách (Tab.I).   

Nebyla pozorována žádná významná korelace mezi měřenou aktivitou NOS a 
koncentrací dusitanů a dusičnanů v rostlinném materiálu  (Tab.II). Na rozdíl od živočišných 
buněk, kde dusitany a dusičnany představují relativně stabilní koncové produkty metabolismu 
NO a reaktivních dusíkatých sloučenin a mohou tedy být použity k nepřímému odhadu 
produkce NO, je metabolismus dusíkatých látek u rostlin daleko rozmanitější. 

Aktivita NOS byla pozorována při histochemických experimentech i 
spektrofotometrickém měření především v cytosolické frakci (Tab.III). Určitá aktivita byla 
zjištěna i u chloroplastů izolovaných z čerstvě připravených protoplastů, zde je však nutno 
ověřit zda nešlo o kontaminaci chloroplastové frakce proteiny cytoplazmy.  

  

Tab.I Vliv lapače NO radikálu c-PTIO, inhibitoru NOS L-NAME (methylester N-nitro-
Largininu)  a lapače superoxidového anionradikálu SOD (superoxiddismutasa) na 
histochemické sledování produkce NO v protoplastech okurky 

 
 DAF-2 DA DAF-FM DA DAR-4M AM DCF-DA 

Specifita NO NO NO ROS, ONOO- 

Limit detekce 5 nM 3 nM 7 nM n.a. 

Doba reakce 40 -50 min 20 -30 min 20 -30 min 5 min 

Intenzita signálu slabá silná slabá silná 

Inhibice  L-NAME ++ ++ - + 

Inhibice c-PTIO ++ ++ ++ + 
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Tab.II Aktivita NOS a obsah dusitanů a dusičnanů v listech, čerstvě připravených 
protoplastech a 6-měsíčních kalusech okurky 

 
    List Protoplasty Kalus 

Aktivita NOS nkat/g FW 0.001 0.034 0.001   

  nkat/mg protein 0.026 0.002 0.001   

  nkat/protoplast - 3.1 x 10-9 -  

Obsah NO2  µg/g FW 0.21 0.28  1.5 

  µg/mg protein 1.10 1.62  2.1 

  µg/protoplast - 25 x 10-9  - 

Obsah NO3  µg/g FW 27.0 99.5  4710 

  µg/mg protein 144 565  5050 

  µg/protoplast - 9 x 10-6  - 

 
Tab. III Buněčná lokalizace produkce NO v listu a protoplastech okurky  

 
List Protoplasty  

Světlo Tma Světlo Tma 

Aktivita NOS Extrakt 0 0 0 0 

 (nkat/mg prot) Cytosol 2.8 0.01 5.6 6.7 

  Chloroplast 0 0 2.5 3.5 

NO2 (µg/mg prot) Extrakt 7.3 4.6 0 0.1 

 Cytosol 0 0 0 0 

  Chloroplast 4.9 1.7 0 0 

NO3 (µg/mg prot) Extrakt 1785 191 1700 149 

 Cytosol 207 127 37 68 

  Chloroplast 632 524 0 0 
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Localisation of nitric oxide (NO) production and NO synthase (NOS) 
activity in cucumber protoplasts and calli 

 
Summary 

 
Recently a signaling role of NO has been demonstrated in plant germination, growth, stomata 

movement, maturation, senescence and plant responses to stress stimuli. We used purified protoplast prepared 
from fresh fully developed leaves of Cucumis sativa as a model system for histochemical studies of the 
production of reactive nitrogen and oxygen species. Cell permeable probes DAF-2DA, DAF-FM DA and DAR-
DA were used for real-time bioimaging of NO production in cucumber protoplasts and calli. DCF-DA was used 
as nonspecific probe for the detection of ROS and RNS. The specificity of individual fluorescent probes for 
different types of RNS and ROS was determined by use of known NO scavengers and NOS inhibitors in 
combination with superoxide dismutase. The protoplast vitality and mortality were assessed by fluorescein 
diacetate or methylen blue staining, respectively. To complement histochemical studies, we also determined NOS 
activity and nitrate/nitrite content with Griess reagent in fresh leaves and protoplast samples.  
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SOUHRN 
Glutathion (GSH) je ve vodě rozpustný tripeptid skládající se z glutaminu, cysteinu a glycinu, a je 
nejrozšířenějším neproteinovým thiolem. Nedávno bylo objeveno, že GSH je spojen s metabolismem oxidu 
dusnatého, který je jednou z nejvýznamnějších signálních molekul u živočichů i rostlin. Navíc je GSH součástí 
významných kovy-vázajících rostlinných peptidů, které jsou označovány jako fytochelatiny. V naší práci bylo 
studováno základní elektrochemické chování redukovaného glutathionu, S-nitrosoglutathionu a fytochelatinů (2 
a 5) pomocí elektroanalytických metod. Nejdříve jsme využili metodu cyklické voltametrie. Na získaných 
voltamogramech jsme pozorovali, že každý ze sledovaných glutathionů a fytochelatinů poskytuje charakteristický 
elektrochemický signál. Zajímalo nás, zda bude možné rozlišit jednotlivé thioly také pomocí Brdičkovy reakce. 
Na získaných DPV voltamogramech byly pozorovány již dříve popsané signály, které odpovídají redukci Co2+ na 
Co0, komplexu kobaltu s SH skupinami označený jako RS2Co a další tři katalytické píky Cat1, Cat2 a Cat3. Zjistili 
jsme, že signál Cat3 u studovaných thiolů lineárně závisí na jejich koncentraci v koncentrační oblasti (1 – 50 
nM). Lze předpokládat, že elektrochemická analýza usnadní studium jednotlivých glutathionů a je možné ji 
aplikovat pro stanovení těchto látek v biologické matrici. 
 
ÚVOD 

 Glutathion (GSH) je ve vodě rozpustný tripeptid skládající se z glutaminu, cysteinu a 
glycinu, a je nejrozšířenějším neproteinovým thiolem, vyskytujícím se prakticky ve všech 
buňkách rostlinných i živočišných organismů, hub a v některých prokaryotických 
organismech. Jeho koncentrace může v některých tkáních či pletivech dosáhnout milimolární 
hladiny /1,2/. Jako důležitý antioxidant, GSH hraje důležitou roli v detoxikaci mnoha 
toxických sloučenin (např. těžkých kovů) a peroxidů /2,3/. Glutathion může v organismu 
existovat ve dvou stavech: oxidovaném (GSSG) a redukovaném (GSH). Udržování 
optimálního poměru GSH:GSSG v buňce je kritické pro její přežití /4/. Nedostatek 
glutathionu vystavuje buňku nebezpečí oxidativního poškození /4,5/. Z čehož vyplývá, že 
nerovnováha tohoto poměru je pozorována v průběhu mnoha onemocněních např. rakoviny, 
neuro-degenerativní onemocnění, cystická fibrósa, HIV i stárnutí /5-7/. A navíc bylo nedávno 
objeveno, že GSH je spojen s metabolismem oxidu dusnatého (NO). NO je jedna 
z nejvýznamnějších signálních molekul u živočichů, ale i u řady rostlin. Na sulfhydrylovou 
skupinu glutathionu se může vázat NO a vzniká tak S-nitrosoglutathion (GSNO). Navíc 
z molekuly nitrosoglutathionu se oxid dusnatý může uvolňovat za specifických podmínek 
(vlivem světla, těžkých kovů apod.). 

GSH je dále součástí významných rostlinných peptidů, které jsou označovány jako 
fytochelatiny /8-12/. PC mají základní strukturu (γ-Glu-Cys)n-Gly, kde se dipeptidická 
repetice glutamové kyseliny a cysteinu (γ-Glu-Cys) může opakovat 2 až 11krát /9,13,14/. 
Hlavní funkcí těchto peptidů je udržování homeostasy a detoxikace těžkých kovů 
v rostlinném organismu. Po navázání těžkého kovu je komplex kov-PC transportován do 
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vakuoly, kde již nehrozí buňce žádné nebezpečí. 
V naší práci bylo studováno základní elektrochemické chování redukovaného 

glutathionu, S-nitrosoglutathionu a fytochelatinů (2 a 5) pomocí elektroanalytických metod 
především pomocí cyklické voltametrie a diferenční pulzní voltametrie. Předpokládáme, že 
naše výsledky bude možné využít pro in vivo experimenty. 
 
MATERIÁLY A METODY 
Chemikálie  

Standardy PC2 a PC5 jsme získali od firmy Clonestar Brno. Všechny další chemikálie 
byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich (USA) pokud není uvedeno jinak. Zásobní roztoky 
standardů (koncentrace 100 μg.ml-1) byly připraveny v ACS vodě (Aldrich, USA) a uchovány 
ve tmě při 4 °C. Pracovní roztoky byly ze zásobního připravovány každý den nové. Všechny 
roztoky byly před HPLC analýzou filtrovány přes teflonový filtr 0.45 μm (MetaChem, 
Torrance, CA, USA). Hodnoty pH byly stanoveny pomocí MV870 pH meter (Praecitronic, 
Německo). pH metr byl pravidelně kalibrován pomocí sady NBS pufrů. Voda byla 
demineralizována pomocí reverzní osmózy na přístrojích Aqua Osmotic 02 (Aqua Osmotic, 
Tišnov, Česká republika) a dále čištěná pomocí Millipore RG (Millipore Corp., USA, 18 
MΩ). 
 
Elektrochemická analýza 

Elektrochemické měření bylo prováděno na AUTOLABu (EcoChemie, Nizozemí) ve 
spojení s VA-Stand 663 (Metrohm, Švýcarsko). Byl použit tříelektrodový systém a skládal se 
z visící rtuťové kapkové elektrody (HMDE) jako pracovní elektrody s plochou 0.4 mm2, 
argentochloridové elektrody (Ag/AgCl/3 mol.l-1 KCl) jako referenční elektrody a platinového 
drátku jako pomocné elektrody. GPES software (EcoChemie, Nizozemí) byl použit pro 
zpracování hrubých dat. Další podrobnosti o elektrochemické analýze glutathionů a 
fytochelatinů naleznete v následujících pracích /15-19/. 
 
Brdičkova reakce 

Pro analýzu GSH, GSSG, GSNO a fytochelatinů (2 a 5) byla použita technika 
adsorptivní přenosové rozpouštěcí (AdTS) diferenční pulsní voltametrie (DPV) Brdičkova 
reakce.  Základní elektrolyt obsahoval 1 mM Co(NH3)6Cl3 a 1 M amonný pufr (NH3(aq) + 
NH4Cl, pH = 9.6). Elektrochemické parametry metody byly následující: počáteční potenciál–
0.6 V, konečný potenciál –1.6 V, a modulační čas 0.057 s, časový interval 0.2 s, krokový 
potenciál 1.05 mV/s, modulační amplituda 250 mV, Eads = 0 V. Teplota základního 
elektrolytu byla 0 °C.  
 
Cyklická voltametrie 

Glutahion, PC2 a GSNO byly analyzovány pomocí cyklické voltametrie (CV). 
Deoxygenace vzorků byla provedena 99.999% argonem. Všechny experimenty byly 
prováděny při laboratorní teplotě (20 – 23 °C). Základním elektrolytem byl borax 0.05 mol.l-1 
Na2B4O7 (pH = 9.2). Parametry cyklické voltametrie: počáteční a konečný (–0.2 V nebo –0.8 
V) potenciál, potenciál obratu (–0.8 V nebo –0.2 V), potenciálový krok 2 mV, rychlost 
polarizace pracovní elektrody (25 mV.s-1). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Od svého objevu před více jako 80 lety je glutathion stále předmětem studia jak biologů 
tak chemiků. Díky své SH skupině je stále velmi intenzivně studován pomocí 
elektrochemických technik /16-18/. Ukazuje se, že jeho velmi jednoduchá molekula je vhodná 
pro využití v konstrukci biosenzorů a biočipů. Velmi zajímavou vlastností glutathionu je jeho 
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schopnost vázat na SH skupinu jiné funkční skupiny. A to dokonce takové, které mají 
biologicky velmi výrazné vlastnosti. Bylo prokázáno, že molekula NO může být v 
organismech právě vázána na glutathion v podobě sloučeniny S-nitroglutathion. V našich 
experimentech jsme se nejprve rozhodli studovat základního elektrochemické chování 
redukovaného a nitroso glutathionu, a jeho analogů fytochelatinu 2 a 5 pomocí cyklické 
voltametrie. Na získaných voltamogramech jsme pozorovali, že každý ze sledovaných 
glutathionů a fytochelatinů poskytuje charakteristický elektrochemický signál. Zajímalo nás, 
zda bude možné rozlišit jednotlivé thioly také pomocí Brdičkovy reakce. Na získaných DPV 
voltamogramech byly pozorovány již dříve popsané signály, které odpovídají redukci Co2+ na 
Co0 (~ –1,0 V), komplexu kobaltu s SH skupinami označený jako RS2Co (~ –1,0 V) a další tři 
katalytické píky Cat1 (–1,1 V); Cat2 (–1,2 V) a Cat3 (–1,4 V), viz. Obr. 1.  
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Obr. 1: Elektrochemické záznamy analýzy glutathionu a S-nitrosoglutathionu pomocí AdTS 
DPV Brdičkovy reakce. Elektrochemické parametry metody byly následující: počáteční 
potenciál–0.6 V, konečný potenciál –1.6 V, a modulační čas 0.057 s, časový interval 0.2 s, 
krokový potenciál 1.05 mV/s, modulační amplituda 250 mV, Eads = 0 V. Teplota základního 
elektrolytu byla 0 °C. 

Z výsledků je zřejmé, že redukční signál kobaltu(II), který je pozorován v základním 
elektrolytu při potenciálu –1,2 V, se posouvá v přítomnosti glutathionů a fytochelatinů 
směrem do pozitivních potenciálů. Pozorované změny signálu souvisí s vazbou kobaltitých 
komplexů do struktury glutathionů za vzniku specifického komplexu RS2Co. Na získaných 
experimentálních záznamech je možné vidět zcela rozdílné chování analyzovaných látek. 
Pozorované rozdíly v katalytických signálech pravděpodobně souvisí s rozdílnou strukturou 
jednotlivých glutathionů (skupina S-H, S-NO). Zjistili jsme, že signál Cat3 u studovaných 
thiolů lineárně závisí na jejich koncentraci v koncentrační oblasti (1 – 50 nM). Studium 
thiolových sloučenin je stále vysoce aktuální otázka. Lze předpokládat, že elektrochemická 
analýza usnadní studium jednotlivých glutathionů a je možné ji aplikovat pro stanovení těchto 
látek v biologické matrici. 
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Changes of content in glutathiones and phytochelatins by means of 
electrochemical techniques 

SUMMARY 
Glutathione (GSH) is water soluble tripeptide consisting from glutamine, cysteine and glycine. It is the most 
abundant non-protein thiol. Recently it was discovered that GSH is connected to the nitric oxide (NO) 
metabolism. NO is one of the most important signalling molecule of animals and plants. Moreover, GSH is a key 
molecule for synthesis of metal-binding plant peptides that are called as phytochelatins. Here, we investigated 
basic electrochemical behaviour of reduced glutathione, S-nitrosoglutathione and phytochelatins (2 and 5) my 
means of electroanalytical techniques. Primarily, we utilized cyclic voltammetry for these purposes. We 
observed on the voltammograms obtained that the compounds of interest gave characteristic signals. We were 
interested in the issue if we can distinguish by Brdicka reaction. We observed on the Brdicka reaction 
voltammograms signals, which corresponds to reduction of Co2+ to Co0, complex of cobalt with SH groups 
called as RS2Co and three catalytic signals Cat1, Cat2 and Cat3. We found out that Cat3 signal of the thiols is 
proportional to their concentration in the range from 1 to 50 nM. It is supposable that electrochemical analysis 
makes the investigation of thiols easier and could be applicable for determination of these compounds in 
biological samples. 
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SOUHRN 
Kapsaicin je látka obsažená v paprice (Capsicum, Solanaceae), která je zodpovědná za pálivý pocit při styku se 
sliznicemi a zvyšuje sekreci žaludečních šťáv. Cílem naší práce bylo studovat změny obsahu kapsaicinu 
v různých částech (semeník, dolní dužnina, horní dužnina a semínka) plodů různých odrůd paprik (Jubila, 
Novoselská kapie, Cecei Fellallo, Takanotsume a Bogyiszloi Vastaghusu). Dále jsme se zaměřili na porovnání 
získaných výsledků s pálivostí daného druhu papriky. Nejdříve jsme studovali základní elektrochemické chování 
čistého kapsaicinu pomocí cyklické voltametrie. Zjistili jsme, že stanovovaná látka je elektroaktivní a poskytuje 
svůj elektrochemický signál při potenciálu okolo 0.6 V. Tyto výsledky jsme následně použili při optimalizaci 
stanovení kapsaicinu pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí. Za našich výsledků vyplývá, 
že nejvhodnější mobilní fází byla směs acetátového pufru (pH 4) a methanolu v poměru 40:60 (v/v, %). Detekční 
limit naší techniky byl 5 pmolů kapsaicinu na nástřik (5 μl). Optimalizovanou metodu jsme dále použili pro 
analýzu rozdílů v obsahu kapsaicinu u jednotlivých sbírkových odrůd paprik. Obecně lze z našich výsledků 
usoudit, že čím je plod papriky pálivější, obsahuje i vyšší koncentraci kapsaicinu. 
 
ÚVOD 

Paprika (Capsicum, Solanaceae) je rostlina známá již více než čtyři tisíce let, 
pocházející z Jižní a Střední Ameriky. Tuto rostlinu do Evropy přivezli Španělé a její plody se 
staly velmi rychle oblíbenou součástí našeho jídelníčku. Z potravinářského hlediska můžeme 
papriku považovat za potravinu, ale také za koření. Její pálivá chuť je vyvolána společným 
účinkem asi šesti chemicky příbuzných látek ze skupiny fenylalkylamidových alkaloidů 
(kapsaicinoidů), z nichž nejsilnější účinky má kromě samotného kapsaicinu jeho derivát 
dihydrokapsaicin. Kapsaicin byl poprvé z papriky izolován v roce 1816 a za dalších třicet let 
dostal svoje jméno. Později se podařilo prokázat, že tato látka je odpovědná za pálivý pocit při 
styku se sliznicemi a zvyšuje sekreci žaludečních šťáv. Papriky si kapsaicin vyvinuly jako 
účinnou obranu proti býložravcům. Pravděpodobně nejpálivějším druhem papriky je habanero 
(Capsicum chinense). Pro své vlastnosti je kapsaicin využíván v celé řadě oblastí např. proti 
bolestem zad nebo v pepřových sprejích sloužících k osobní obraně /1-7/. Letos v březnu byl 
prokázán léčebný efekt kapsaicinu na rakovinné buňky u nádoru prostaty /8/. 

Cílem naší práce bylo studovat změny obsahu kapsaicinu v různých částech (semeník, 
dolní dužnina, horní dužnina a semínka) plodů různých odrůd paprik (Tab. 1). Dále jsme se 
zaměřili na porovnání získaných výsledků s pálivostí daného druhu papriky. 
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Tab. 1: Charakteristika jednotlivých odrůd paprik použitých v našich experimentech 
Registrační číslo Název Pálivost 

09H3100006 Jubila Sladká 
09H3100102 Novoselská Kapie Mírně pálivá 
09H3100066 Cecei Fellallo Pálivá 
09H3100441 Takanotsume Silně pálivá 
09H3100114 Bogyiszloi Vastaghusu Sladká 

 
 
MATERIÁLY A METODY 
Chemikálie 

Kapsaicin byl zakoupen u firmy Sigma Aldrich (St. Louis, USA). Základní elektrolyt-
acetátový pufr (0.1 M CH3COOH + 0.1 M CH3COONa, pH 4.0) a ostatní použité chemikálie 
byly získány v čistotě ACS od společnosti Sigma Aldrich. Zásobní roztok standardu 
kapsaicinu 1 mg.ml-1 byl připraven za využití ACS metanolu (Sigma-Aldrich, USA) a uložen 
ve tmě při -20 °C. Pracovní standardní roztoky byly vždy připravovány denně a to naředěním 
ze zásobního roztoku. 
 
pH stanovení 

Hodnota pH byla naměřena pomocí přístroje WTW inoLab Level 3 (Weilheim, 
Německo), který byl řízen osobním počítačem a programem (MultiLab Pilot; Weilheim, 
Germany). pH-elektroda (SenTix- H, pH 0–14/3M KCl) byla pravidelně kalibrována 
soupravou WTW pufrů (Weilheim, Německo).  
 
Příprava biologických vzorků pro stanovení kapsaicinu 

Vzorky papriky byly získány z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Oddělení genové 
banky, pracoviště Olomouc, Česká republika. Z jednotlivých paprik byly připraveny vždy 4 
vzorky ze semeníku, semene, dužniny horní a spodní části plodu. Bylo vždy odváženo 100 mg 
tkáně, která byla následně přenesena do kapalného dusíku a poté homogenizována v třecí 
misce s 1 ml methanolu. Získaný homogenát byl centrifugován při 4 °C, 14 000 g po dobu 20 
min. (Eppendorf 5402, USA). Získaný supernatant byl využit pro vlastní detekci kapsaicinu. 
 
Elektrochemické stanovení 

Stacionární elektrochemické stanovení kapsaicinu bylo provedeno pomocí přístroje 
AUTOLAB analyzátor (EcoChemie, Nizozemí) ve spojení s VA-Stand 663 (Metrohm, 
Švýcarsko) v klasickém tříelektrodovém uspořádání. Pracovní elektrodou byla uhlíková 
pastová elektroda. Referentní elektroda byla Ag/AgCl/3M KCl a pomocná elektroda byla 
uhlíková tyčinka. Základním elektrolytem byl acetátový pufr 0.1 M CH3COOH + 0.1 M 
CH3COONa, pH 4.0. Parametry CV byly následující: iniciační potenciál -0.5 V,  potenciál 
prvního bodu obratu 1.2 V, potenciál druhého bodu obratu -0.5 V, teplota 20°C. 

Analýza pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí 
byla provedena na přístroji CoulochemIII (ESA, Inc.). V elektrochemické cele o objemu 50 μl 
byly umístěna referenční hydrogenpaladiová elektroda, pomocná uhlíková elektroda a 
pracovní elektroda ze skelného uhlíku. Separace v reálných vzorcích byla uskutečněna na 
koloně Polaris C18-A, 150 × 4,6 mm, průměr částic 3 µm (Varian, Inc.) s použitím 
předkolony. Dávkovací smyčkou byl aplikován vzorek o objemu 5 µl, průtok mobilní fáze byl 
0,40 ml.min-1. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
V našich experimentech jsme se nejdříve zaměřili na studium základního 

elektrochemického chování čistého kapsaicinu pomocí cyklické voltametrie na přístroji 
AUTOLAB analyzátor. Cyklická voltametrie je jednou ze standardních elektrochemických 
technik, která je velmi často používána pro studium základních elektrochemických procesů a 
chování /9-11/. Zjistili jsme, že stanovovaná látka je elektroaktivní a poskytuje svůj 
elektrochemický signál při potenciálu okolo 0.6 V. Tyto výsledky jsme následně použili při 
optimalizaci stanovení kapsaicinu pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou 
detekcí. Ze závislosti výšky signálu a aplikovaného potenciálu jsme sestrojili 
hydrodynamický voltamogram, pomocí kterého jsme vybrali nejvhodnější potenciál 
aplikovaný na elektrody (800 mV). Dalším velmi důležitým parametrem chromatografické 
analýzy je výběr a složení mobilní fáze. Za našich výsledků vyplývá, že nejvhodnější mobilní 
fází byla směs acetátového pufru (pH 4) a methanolu v poměru 40:60 (v/v, %). Detekční limit 
naší techniky byl 5 pmolů kapsaicinu na nástřik (5 μl). 

Optimalizovanou metodu jsme dále použili pro analýzu rozdílů v obsahu kapsaicinu u 
jednotlivých sbírkových odrůd paprik (Tab. 1). Z výsledků vyplývá, že jednotlivé části plodu 
papriky obsahují rozdílné množství kapsaicinu. Obecně nejvyšší koncentrace kapsaicinu jsou 
v semeníku a dolní dužnině, mnohonásobně nižší koncentrace jsou v horní části dužniny a 
nejméně kapsaicinu obsahují semínka. Srovnání obsahů kapsaicinu v semeníku a semenech 
jednotlivých odrůd paprik je znázorněno v tabulce 2. 

 

Tab. 2: Obsahy kapsaicinu v semeníku a semenech v mg/100g čerstvé hmoty u jednotlivých 
odrůd paprik 

Odrůdy paprik Semeník Semínka 

Takanotsume (ČP) 227.475 6.171 

Cecei Fellallo (ČP) 19.314 2.246 

Novoselská kapie (ČP) 0.704 0.614 

Novoselská kapie (ZP) 2.148 1.063 

Bogyiszloi Vastaghusu (ČP) 1.263 0.773 

Jubila (ČP) 1.382 0.824 

ČP – červená paprika, ZP – zelená paprika 

Dalším naším cílem bylo porovnat pálivost s množstvím kapsaicinu. Nejpálivější 
analyzovanou odrůdou paprik byla Takanotsume. Ve vzorcích získaných z této odrůdy jsme 
kvantifikovali nejvíce kapsaicinu ze všech analyzovaných vzorků. Obecně lze z našich 
výsledků usoudit, že čím je plod papriky pálivější, obsahuje i vyšší koncentraci kapsaicinu a 
naopak. 

V naší práci se nám podařilo vyvinout nový způsob detekce kapsaicinu založený na 
použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickým detektorem. Námi 
navržený postup bude dále využit pro charakterizaci jednotlivých odrůd papriky uložených 
v genové bance s ohledem na obsah kapsaicinu. 
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Investigation of changes in content of capsaicin in different parts of a fruit 

of capsicum 

SUMMARY 
Capsaicin is a compound contained in capsicum (Capsicum, Solanaceae), which is responsible for pungent 
effect of this vegetable and increase of secretion of digestive fluid. The aim of the work is to investigate of 
changes in content of capsaicin in different parts of fruit (ovary, bottom flesh, upper flesh and seeds) of different 
cultivars of capsicum (Jubila, Novoselska kapie, Cecei Fellallo, Takanotsume and Bogyiszloi Vastaghusu). 
Consequently, we aimed on comparison of the content of capsaicin with sharpness of different cultivars of 
capsicum. Primarily, we investigated a basic electrochemical behaviour of capsaicin using cyclic voltammetry. 
We found out that the compound of interest is electroactive and give the electrochemical signal at potential of 
0.6 V. We utilized these results at optimization of determination of capsaicin by flow injection analysis coupled 
with electrochemical detector. It clearly follows for the results obtained that the most suitable mobile phase was 
acetate buffer (pH 4) and methanol in ratio 40:60 (v/v, %). Detection limit was 5 pmol of capsaicin per injection 
(5 μl). The optimized technique was utilized for analysis of differences of capsaicin content on different cultivars 
of capsicum. We found out that the content of capsaicin is proportional to sharpness of capsicum. 
 
Poděkování 
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SOUHRN 
Při posuzování akutní zátěže životního prostředí se v poslední době stále více soustřeďuje pozornost na platinové 
kovy. Platinové kovy (PTK) patří mezi toxické kovy a jejich zvyšující se koncentrace v životním prostředí 
představuje závažný rizikový faktor pro zdraví lidí. Kromě atmosféry lze předpokládat kontaminaci i ostatních 
složek životního prostředí, zejména půdních a vodních ekosystémů Zdrojem platinových kovů v životním 
prostředí mohou být automobilové katalyzátory a odpadní vody. Navíc v souvislosti s aplikací účinných 
cytostatik na bázi platinových derivátů, lze předpokládat, že se tyto rizikové kovy mohou právě prostřednictvím 
odpadních vod dostat do vodních ekosystémů. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv platinového derivátu 
(cisplatina) na vodní rostlinu Lemna minor. V testu, kdy byla použita modifikovaná metoda OECD 221, byl 
toxický vliv cisplatiny hodnocen na základě inhibice růstu vyjádřené počtem lístků, rychlostí růstu a celkovým 
množstvím biomasy. Výsledná hodnota 96hEC50, vypočtená na základě inhibice růstu porovnáním růstových 
rychlostí, byla stanovena na 6.93 µmol.l-1. Hodnota EC50 vypočtena na základě inhibice růstu porovnáním 
ploch pod růstovými křivkami byla < 5 µmol.l-1. Pokus ukázal, že cisplatina působí na Lemna minor toxicky a 
výrazně ovlivňuje její růst. 
 
ÚVOD 

 Životní prostředí je stále více ovlivňováno celou řadou kontaminantů, které jsou často 
rizikové pro biotické i abiotické složky ekosystémů. Je velmi obtížné identifikovat a ze 
životního prostředí odstranit veškeré typy kontaminantů. Pro získání objektivních informací o 
míře poškození jednotlivých složek životního prostředí je nezbytná vedle chemické i 
ekotoxikologická analýza, která je založena na stanovení toxických efektů, jako je např. 
inhibice růstu, mortalita apod., u vhodných rostlinných a živočišných druhů. Při posuzování 
akutní zátěže životního prostředí se v poslední době pozornost stále více soustřeďuje také na 
platinové kovy, zvláště pak na platinu (Pt), palladium (Pd) a rhodium (Rh), které vstupují do 
životního prostředí z katalyzátorů používaných v automobilovém průmyslu /1, 2/. Dále jsou 
tyto toxické kovy do životního prostředí uvolňovány z odpadních vod. Navíc je platina 
využívána v léčbě zhoubných nádorů v podobně stále velmi hojně používaného cytostatika – 
cisplatiny, která se používá v léčbě širokého spektra maligních onemocnění. Hlavním 
mechanismem odpovědným za protinádorovou aktivitu cisplatiny je nejspíše inhibice syntézy 
DNA, nelze však vyloučit i imunosupresivní, radiosensitizační a antimikrobiální mechanismy. 

Mezi bioindikátory ekotoxických změn, zejména ve vodním prostředí patří i cévnaté 
rostliny z čeledi okřehkovitých (Lemnaceae). V testech toxicity se běžně používají dva druhy 
rodu Lemna - Lemna minor a Lemna gibba /3/. Tyto druhy, které jsou běžnou součástí 
vodních ekosystémů, se již od třicátých let minulého století používaly jako vhodné testovací 
organismy pro definování účinků prvních herbicidů na rostliny ve vodním prostředí /4, 5/. Je 
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mnoho dokladů o tom, že se okřehky významnou měrou podílí na bioindikaci znečištění 
životního prostředí. Práce  autorů Wanga a Dewareho a kol. popisují využití okřehku při 
posuzování toxicity výluhů ze skládek průmyslových a městských odpadů /6, 7/. Existuje řada 
studií, které jsou založené na schopnosti okřehků kumulovat kovy. Tato vlastnost je činí 
vhodnými např. při monitorování kvality vody /8, 9/. Při stanovení fytotoxicity kovů reaguje 
okřehek citlivěji než řasy /10/. O využití okřehku při posuzování toxicity pesticidů ve vodním 
prostředí píše např. /11-13/ a další autoři. Ve Finsku je okřehek součástí baterie testů, kterými 
se sleduje dekontaminace kompostovaných ropných zátěží /14/.  

Cílem předkládané studie je poskytnout prvotní informace o toxicitě cisplatiny pro 
vodní rostlinu Lemna minor a kvantifikovat účinky látky na vegetativní růst posouzením 
počtu listů a hmotnosti biomasy.  

 
MATERIÁLY A METODY 
Rostlinný materiál  

K testu na okřehku byla použita modifikovaná metodika OECD 221 Lemna sp. Growth 
Inhibition Test. Oproti této metodice, kde je doba trvání testu 7 dní (168 hodin), byla celková 
doba testu zkrácena na 4 dny (96 hodin). Kádinky s rostlinami byly překryty potravinářskou 
fólií a ponechány pod zářivkovým roštem při nepřetržitém osvětlení 6 500-10 000 luxů a při 
teplotě 24 ± 2°C. Byl zvolen statický postup bez výměny media. Jako kontrolní a ředící voda 
byl použit synteticky připravený živný roztok SIS (Swedish Standards Institute). 

Elektrochemická analýza thiolů 
Vzorky byly analyzovány na přístroji AUTOLAB Analyser (EcoChemie, Nizozemí) ve 

spojení s VA-Stand 663 (Metrohm, Švýcarsko) v klasickém tříelektrodovém uspořádání. 
Pracovní elektrodou byla visící rtuťová kapková elektroda (HMDE) s plochou kapky 0,4 
mm2; referenční elektrodou byla Ag/AgCl/3M KCl a pomocnou grafitová elektroda. Základní 
elektrolyt (1 mmol.dm-3 Co(NH3)6Cl3 a 1 mol.dm-3 amonný pufr; NH3(aq) + NH4Cl (Sigma 
Aldrich, ACS), pH = 9,6) byl po každých 5 analýzách vyměněn. AdTS DPV parametry byly 
následující: čas akumulace 120 s, počáteční potenciál –0,6 V, konečný potenciál –1,6 V, 
modulační čas 0,057 s, časový interval 0,2 s, potenciálový krok 1,05 mV/s, modulační 
amplituda 250 mV, Eads = 0 V, teplota 0 °C /17/.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Okřehek má mnoho vlastností, které ho činí vhodným pro laboratorní testy toxicity a 
hodnocení sladkovodních ekosystémů. Citlivost okřehku je v porovnání s citlivostí ostatních 
běžně používaných rostlin málo prozkoumána. Pokud se týká jeho citlivosti k dichromanu 
draselnému, který je nejpoužívanější referenční látkou v testech toxicity, lze ho podle našich 
zkušeností přirovnat k Sinapis alba /15/, v porovnání s řasovými kulturami je méně citlivý 
/16/. Ve studii /10/, která hodnotila fytotoxicitu kovů za použití L. minor a zelené řasy 
Selenastrum capricornutum se naopak okřehek jeví citlivější než řasa. 

K testům byla použita sladkovodní rostlina okřehek menší Lemna minor z laboratorní 
kultivace ve stáří do 2 týdnů. Kolonie Lemna minor ve fázi dvou až čtyř lístků byly pěstovány 
ve skleněných kádinkách o objemu 150 ml, naplněných 100 ml média. V intervalu 24 hodin 
byl v kontrolách a jednotlivých koncentracích kontrolován a zaznamenáván stav rostlin a 
počet lístků. K pozorování rostlin byla použita světelná lupa. Účinek testované látky na 
konečné množství biomasy se hodnotil na základě hmotnosti čerstvé biomasy. Rostlinky z 
jednotlivých testačních nádob byly na plastovém sítku opláchnuty v destilované vodě, v 
roztoku 0.2 M EDTA a opět v destilované vodě. Po krátkém osušení na filtračním papíře byly 
rostlinky zváženy. Vliv cisplatiny byla testována v rozsahu koncentrací: 5, 10, 20, 40, 80 a 
160 µmol.l-1. Pro každou koncentraci a kontrolu byly připraveny čtyři opakování. Po 24 
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hodinách se vždy v jedné ze 4 replik zjistila hmotnost čerstvé biomasy. Výsledky jednotlivých 
testů byly vyhodnoceny na základě stanovení inhibice růstu porovnáním růstových rychlostí 
(Iμ), stanovení inhibice porovnáním ploch pod růstovými křivkami (IA) a na základě celkové 
biomasy. Základem pro výpočet těchto hodnot byly změny počtu listů zjištěné během 
čtyřdenní expozice v každé koncentraci a kontrole.  

Hodnota 96hEC50 vypočtená na základě inhibice růstu porovnáním růstových rychlostí 
byla na 6.93 µmol.l-1 (95% interval spolehlivosti = 6.51 – 7.34). Hodnota EC50 vypočtena na 
základě inhibice růstu porovnáním ploch pod růstovými křivkami byla < 5 µmol.l-1. Pokus 
ukázal, že cisplatina působí na Lemna minor toxicky a výrazně ovlivňuje její růst. Dále jsme 
studovali změny obsahu thiolových sloučenin u jednotlivých zkoumaných variant. V prvních 
dnech experimentu byl obsah thiolů velmi nízký, což je pravděpodobně způsobeno a) vazbou 
cisplatiny do DNA a zabránění transkripce; b) intenzivním vyvazováním cisplatiny thioly.  
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Investigation of influence of platinum compounds on content of thiols in 
duckweed (Lemna minor) 

SUMMARY 
Platinum group metals (PGM) demand more and more attention at evaluation of harming of the environment. 
This group of metals belongs to toxic ones, whereas their increasing concentration in the environment is a 
menace for human health. Besides atmosphere, it could be predicted that other parts of the environment, most of 
all soil and aquatic ecosystems, would be also contaminated. Catalytic converters and sewages are the main 
source of PGM in the environment. Moreover, it could be assumed that sewages have been polluting by platinum 
based cytostatics, which have been widely using for treatment of tumour diseases. The main aim of this work is 
investigation of influence of platinum compounds (cisplatin) on aquatic plant Lemna minor. We used modified 
procedure OECD 221 for these purposes. Toxic effect of cisplatin was evaluated on the base of growth inhibition 
shown by number of leaves, rate of growth and fresh weight. The value 96hEC50 expressed on the base of 
growth inhibition (comparison of growth rates) were estimated as 6.93 µmol.l-1. The value of EC50 expressed on 
the base of growth inhibition (comparison of areas below growth curves) was < 5 µmol.l-1. The experiment 
resulted that cisplatin influences toxically Lemna minor and markedly affects their growth. 
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Súhrn 
Študoval sa vplyv ZnCl2 . H2O (I),   Zn(CH3COO)2 ⋅ 2.5H2O (II), Zn(CH3CH2COO)2 (III),    Zn(ClCH2CH2COO)2 

(IV) a Zn(CH3CH(Cl)COO)2 (V) na niektoré produkčné charakteristiky (dĺžka výhonku a hlavného koreňa, 
kumulatívna dĺžka výhonku, suchá hmotnosť koreňov, stoniek a listov) rastlín Zea mays L. (cv. Karolína) 
pestovaných  hydroponicky v Knopovom roztoku, ako aj akumulácia Zn v jednotlivých rastlinných orgánoch. ZnII 
zlúčeniny sa aplikovali v koncentračnom intervale 10-6− 10-3 mol.dm-3. Pri aplikácii najvyššej koncentrácie 
zlúčenín fytotoxický účinok, ktorý sa prejavil redukciou dĺžky výhonku a suchej hmotnosti listov, vykazovali 
ZnCl2 . H2O a zlúčenina IV. V porovnaní so zlúčeninou IV sa toxicita zlúčeniny V s halogénovým substituentom 

naviazaným na α-uhlíku znížila. Špecifické množstvo akumulovaného kovu (v mg Zn/g sušiny) v rastlinných 
orgánoch (korene, stonky a listy) záviselo od aplikovanej ZnII zlúčeniny a so stúpajúcou  koncentráciou ZnII 
v hydroponickom  roztoku sa zvyšoval. Účinnosť translokácie kovu z koreňov do výhonkov závisela od štruktúry 
a od aplikovanej externej koncentrácie zinočnatých zlúčenín.  
  

ÚVOD 
Zinok ako esenciálny mikroelement je štruktúrnou a katalytickou súčasťou niektorých 

proteínov a enzýmov. Pri aplikácii vyšších koncentrácií je však mimoriadne toxický. V 
rastlinách a iných biologických systémoch sa zinok vyskytuje iba vo forme ZnII a 
nezúčastňuje sa na oxidoredukčných reakciách. Metabolické funkcie Zn súvisia s jeho silnou 
tendenciou vytvárať tetraedrické komplexy predovšetkým s N-, O- a osobitne s S-ligandami, 
pričom zinok zohráva funkčnú (katalytickú) a štruktúrnu úlohu v enzymatických reakciách 
/1/.  

Nadbytok Zn spôsobuje chlorózu mladých listov rastlín, ku ktorej môže dochádzať aj v 
dôsledku zinkom indukovaného nedostatku horčíka a železa /2/. Rashid a spol. /3/ študovali 
vplyv ZnII na fotosyntetický transport elektrónov a zistili, že miesto jeho inhibičného účinku 
je situované na donornej strane fotosystému 2. 

Cieľom práce bolo štúdium vplyvu niektorých karboxylátozinočnatých a 
halogénkarboxylátozinočnatých komplexov na niektoré produkčné charakteristiky rastlín 
kukurice a obsah akumulovaného zinku v rastlinných orgánoch.  

 
MATERIÁL A METÓDY 

 ZnCl2.H2O (I) p.a. čistoty dodala Lachema  (Brno, ČR). Študované zinočnaté 
komplexy Zn(CH3COO)2 ⋅ 2.5H2O (II), Zn(CH3CH2COO)2 (III),  Zn(ClCH2CH2COO)2 (IV) a 
Zn(CH3CH(Cl)COO)2 (V) boli zosyntetizované z príslušných karboxylových kyselín a 
uhličitanu zinočnatého podľa postupu popísaného v prácach 4 a 5. Na prípravu všetkých 
roztokov sa použili chemikálie analytickej čistoty.  

Semená kukurice (Zea mays L.), odroda Karolína (3-líniová; FAO 360; Sempol 
Holding, Trnava), boli po dobu 24 h namočené v destilovanej vode a potom 72 h klíčili na 
filtračnom papieri navlhčenom destilovanou vodou. Klíčence kukurice sa následne kultivovali 
hydroponicky v Knopovom živnom roztoku za kontrolovaných podmienok (fotoperióda 16 h 
svetlo/8 h tma; pH = 5.5; intenzita ožiarenia: 80 μmol.m-2.s-1 PAR; priemerná denná teplota 

 209



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

vzduchu: 25 oC).  Použili sa nasledovné koncentrácie študovaných Zn(II) zlúčenín: 10-6, 10-5, 
10-4  a 10-3 mol.dm-3. Po 7 dňoch kultivácie sa stanovili produkčné charakteristiky kukurice 
(dĺžka koreňa, dĺžka výhonku, kumulovaná dĺžka výhonku, suchá hmotnosť koreňa, stonky 
a listov).  

V koreňoch, stonkách a listoch rastlín pestovaných v prítomnosti 100 μmol dm-3 
študovaných chelátov sa stanovil obsah Zn pomocou diferenciálnej pulznej anodickej 
stripping voltametrie (DPASV). Na všetky voltametrické stanovenia sa použil polarograf 
Analyzer PA 4 s X–Y zapisovačom a statická ortuťová kvapková elektróda SMDE 1 
(Laboratorní přístroje, Praha).  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Študované zinočnaté komplexy sú vodorozpustné zlúčeniny a teda možno 
predpokladať, že aj v roztoku ostanú ligandy RCOO- koordinované podobne ako v tuhom 
stave a ZnII bude koordinovať aj molekuly vody. 

Na druhej strane, pri aplikácii najvyššej koncentrácie ZnII zlúčenín (1 mmol.dm-3) 
fytotoxicitu prejavujúcu sa redukciou dĺžky výhonku, ako aj výraznou redukciou suchej 
hmotnosti listov, vykazovala zlúčenina IV s halogénovým substituentom naviazaným na       
β-uhlíku a ZnCl2.H2O (I). Prítomnosť halogénového substituenta na α-uhlíku (zlúčenina V) 
fytotoxickú aktivitu výrazne znížila. Suchú hmotnosť koreňov prítomnosť študovaných ZnII 
zlúčenín aplikovaných v koncentrácii 1 mmol.dm-3 prakticky neovplyvňovala                        
(s výnimkou zlúčeniny  V, v prítomnosti ktorej došlo k zvýšeniu suchej hmotnosti koreňov). 
Získané výsledky sú v súlade s našim predchádzajúcim zistením, že zlúčenina IV 

s halogénovým substituentom naviazaným na β-uhlíku redukovala účinnejšie obsah 
chlorofylu v zelených riasach Chlorella vulgaris ako Zn(CH3CH(Cl)COO)2 /6/. 

 Obsah akumulovaného Zn v rastlinách sa zvyšoval s rastúcou koncentráciou ZnII 
v hydroponickom roztoku. Najvyššie hodnoty špecifického množstva akumulovaného Zn  
(mg Zn/g sušiny) sa dosiahli v koreňoch, najnižšie v listoch. 

V tabuľke 1 sú uvedené bioakumulačné faktory (BAF), ktoré sú definované ako pomer 
koncentrácie kovu v biologickom materiáli (v μmol.g-1 alebo μg.g-1 sušiny) ku koncentrácii 
kovu v externom roztoku (v μmol.cm-3 alebo μg.cm-3). S klesajúcou koncentráciou ZnII          
v hydroponickom roztoku dochádzalo k významnému zvyšovaniu hodnôt BAF. Vo 
všeobecnosti boli hodnoty BAF stanovené pre ZnCl2.H2O vyššie ako hodnoty BAF stanovené 
pre ZnII komplexy, na základe čoho možno predpokladať, že ZnCl2.H2O ľahšie penetruje do 
koreňov ako komplexy II-V a aj jeho translokácia v rastlinách je účinnejšia. Voľné ióny ZnII 
pravdepodobne vytvoria v rastline komplexy s organickými kyselinami, ktoré sa nachádzajú 
v rastline a do nadzemnej časti rastliny sa budú transportovať ako Zn-malát, Zn-citrát a pod. 
/7/. 

Pre celkové množstvo Zn akumulovaného v rastline je dôležitý špecifické množstvo 
akumulovaného kovu v rastlinných orgánoch (v mg.g-1 sušiny) a príslušné suché hmotnosti 
koreňov, stoniek a listov kukurice. Na obr. 1 sú znázornené podiely akumulovaného Zn           
v jednotlivých rastlinných orgánoch vzhľadom na celkové akumulované množstvo kovu         
v rastline. Je zrejmé, že pri aplikácii 10-5 a 10-3 mol.dm-3 ZnCl2 dochádzalo k relatívne 
vysokej akumulácii Zn vo výhonkoch, ktorá odpovedala 30.0 až 38.4 % celkového 
akumulovaného množstva Zn akumulovaného v rastline. Podiel Zn vo výhonkoch závisel od 
aplikovanej koncentrácie ZnII komplexov a výrazne sa zvyšoval so znižujúcou sa 
koncentráciou zlúčeniny v hydroponickom roztoku.  
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Obr. 1 Množstvo akumulovaného Zn v koreni (A), stonke (B) a listoch (C) rastlín kukurice 
pestovaných v prítomnosti študovaných ZnII zlúčenín, vyjadrené ako percento z celkového 
akumulovaného kovu v rastline. 
 
Tab. 1 Bioakumulačné faktory (BCF) 

BAF BAF zlúč. konc. 
[mol dm3] koreň stonka list 

zlúč. 
koreň stonka list 

I 10-3   111     36 14 IV 113 27 4,0
 10-4   831   146 118  747 93      38 
 10-5 2736   776 361    1167 554    210 
 10-6  21092 7388 1377  688 1988    337 
 10-3   221     13         3,8 V 295 13         3,8
II 10-4   953   104    26  744 111     38 
 10-5    661    203    86  1193 684   181 
 10-6    367 1116 -  4145 2416 5812 
 10-3    157    14         3,5 - - - - 
III 10-4    658   105     32 - - - - 
 10-5     701   298   138 - - - - 
 10-6     857 2447   918 - - - - 

 
Rastliny syntetizujú viaceré ligandy, ktoré sú schopné tvoriť komplexy so zinkom. V 

listoch prevažuje citrát zinočnatý, hojne sa vyskytujú i komplexy Zn s malátom, zatiaľ čo                  
v xylémovej šťave, ktorá sa pohybuje z koreňov do listov, sú hlavnými ligandami Zn citrát a 
histidín /7/. Zistilo sa, že aplikácia zinočnatých komplexov (napr. fenolát zinočnatý alebo    
Zn-EDTA) významne zvyšuje príjem Zn rastlinami kukurice /8/. V rastlinách hrachu 
ošetrených zinkom a sukcinátom vysoká koncentrácia Zn v koreňoch a znížená translokácia 
Zn z koreňov do výhonkov poukazovala na vznik komplexov kov-sukcinát v koreňoch /9/. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že prítomnosť atómu halogénu v ligandoch viedla 
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k zvýšeniu inhibičnej aktivity zlúčeniny. Vo vodných roztokoch študovaných ZnII komplexov 
je ZnII koordinovaný s karboxylátovými ligandami a s molekulami vody. Predpokladáme, že 
toxický účinok sa prejaví po výmene týchto ligandov (hlavne H2O) za potenciálne S-, O- a N-
donorové ligandy, ktoré sa nachádzajú v biomolekulách (napr. zvyšky aminokyselín). V 
dôsledku toho inhibičná účinnosť ZnII zlúčenín závisí od stability ZnII komplexov. Nižšia 
schopnosť komplexu vymeniť si ligandy sa odrazí v jeho nižšej biologickej aktivite. 
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Effect of ligand structure of ZnII complexes on growth and metal 
accumulation in maize plants 

 

Summary 
 

The effect of ZnCl2 . H2O (I),   Zn(CH3COO)2 ⋅ 2.5H2O (II), Zn(CH3CH2COO)2 (III),  
Zn(ClCH2CH2COO)2 (IV) and Zn(CH3CH(Cl)COO)2 (V) on some production characteristics (length of shoot and 
primary root, cumulative shoot length, dry mass of roots, stem and leaves) of young maize cultivated 
hydroponically in Knop solution  as well as on the metal accumulation in plant organs was investigated. The 
applied concentrations of Zn(II) compounds varied from 10-6 to 10-3mol.dm-3. At application of the highest 
compound concentration the greatest phytotoxic effects (manifested by reduced shoot length and strong 
reduction of leaf dry mass) exhibited ZnCl2 . H2O and compound IV. The toxicity of the compound V with 
halogen substituent bonded to the α-carbon was lower than that of compound IV. The specific metal content (mg 
Zn/g dry mass) in plant organs (roots, stems or leaves) depended on the applied Zn(II) compound and increased 
with increasing concentration of Zn(II) compounds. The effectiveness of metal translocation from roots into the 
shoots depended on the structure as well as on the applied external concentration of Zn(II) compounds.  
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PODNOŽE GF 677 PŘI PŘEVODECH Z IN VITRO DO IN VIVO 

PODMÍNEK 
 

Eva Ondrušiková, Břetislav Křižan, Kamila Trčková 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, ústav genetiky –  
Mendeleum, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika, email:  
bretislav.krizan@seznam.cz 

 
 

Souhrn  
V práci byl sledován vliv paclobutrazolu, přidaného do zakořeňovacího média při in vitro kultivaci podnože 
GF 677(Prunus persica x Prunus amygdalus) na přežití rostlin při převodu do nesterilních podmínek. 
Rostliny v této fázi je nutno postupně adaptovat na nové prostředí, zcela odlišné od předchozí kultivace 
(vzdušná vlhkost, intenzita světla, složení substrátu). Použití paclobutrazolu samotného, nebo paclobutrazolu 
spolu s auxinem v této práci významně ovlivnilo míru přežití rostlin, ve srovnání s variantou bez těchto látek, 
nebo s variantou s auxinem samotným. 

 

ÚVOD  
Koncem 70. let se objevily informace o preparátu označeném jako PP 333, jehož 

účinnou složkou je N-dimethylaminosuccinamic acid (paclobutrazol), sloučenina triazolu 
(England, 1978), s obchodním názvem Cultar, inhibující biosyntézu giberelinu a zpomalující 
stárnutí (Davis et al., 1988). Paclobutrazol je proto využitelný v zahradnictví jako 
morforegulátor (Hradilík, Fišerová, 1987). Je také využíván při pěstování rostlin 
v bioreaktorech, kde zkracuje délku stonků rostlin, snižuje příjem vody a pozitivně ovlivňuje 
multiplikaci (Ziv, 2005). Ošetření stonkových řízků paclobutrazolem kladně ovlivnilo 
rhizogenezi (Davis et al., 1988, Králík a Šebánek, 1989, Šebánek et al, 1991) in vivo a in vitro 
(Marino, 1988). Paclobutrazol je možné využít k indukci celé řady morfologických, 
anatomických a biochemických změn v rostlinách. Uplatnění také nachází jako látka zvyšující 
toleranci rostlin ke stresu (Ghosh et al. 2003, Still a Pill, 2004). Možné využití paclobutrazolu 
při eliminaci posttransplantačního stresu při převodech rostlin do nesterilních podmínek je 
hodnoceno v této práci. 

 

MATERIÁL A METODA  
K pokusům byl použit bezvirozní materiál hybridní podnože GF 677 (Prunus persica x 

Prunus amygdalus). Zakořeňování probíhalo na médiu MS (Murashige, Skoog, 1962), které 
bylo obohaceno o 50 mg.l-1 aktivního uhlí, 6,5 g.l-1 agaru, 20 g.l-1 sacharózy a 100 mg.l-1 
myo-inositolu. Použitý režim osvětlení byl 12 hod. světlo – 12 hod. tma a intenzita osvětlení 
byla 1500 Lx za použití zářivek studeného bílého světla. Teplota v kultivační místnosti se 
pohybovala v rozmezí 21-24oC. Při práci ve flow-boxu byly kultivační nádoby přetaženy 
potravinářskou fólií, která byla sejmuta až při převodu. Pod fólií je zabezpečen, na rozdíl od 
jiných typů uzávěrů, dostatečný přísun světla ke kořenícím výhonkům. 

Médium bylo rozděleno do variant dle přidaných regulátorů. NOA (2-naftoxyoctová 
kyselina) byla přidána ve dvou koncentracích 0,00 μM a 3,00 μM. Paclobutrazol (PP 333) byl 
přidáván do média v koncentracích 0,00; 0,43; 0,85 a 1,70 μM. Celkem bylo pracováno s 8-
mi variantami média. Výhonky byly na zakořeňovacím médiu umístěny 14 dní. Experiment 
byl opakován dvakrát, vždy s 50 rostlinami v každé variantě. 
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Zakořenělé mladé rostlinky byly vyjímány z kultivačních nádob a máčeny ve vodě, za 
účelem odstranění zbytků agaru a uchránění před zavadnutím. Rostlinky byly vysazovány do 
multiplat s velikostí jamek 3,5 x 4,0 cm (TEKU JP 3040/54). Substrát tvořila směs 
rašelinového substrátu KTS 1 (Klasmann) a agroperlitu. Multiplata byla umístěna na 
množárnu s vysokou vzdušnou vlhkostí. Úspěšnost převodu (procento přežití rostlin) byla 
hodnocena po 14 dnech. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE  
Jak je patrné z grafu 1, procento přežití rostlin v termínu 14 dní od převodu do 

nesterilních podmínek se pohybovalo od 79 do 100 dle použitých variant zakořeňovacího 
média. Nejnižší přežití rostlin bylo zaznamenáno po předchozí kultivaci na kontrolním médiu 
(bez přídavku NOA a PP 333). Byl nalezen statisticky vysoce průkazný rozdíl mezi kontrolou 
a variantami. Zakořeňování rostlin na médiu založeném pouze na auxinu (NOA) se projevilo 
nižším přežitím rostlin při porovnání s variantami obsahujícími paclobutrazol. Statisticky 
vysoce průkazný rozdíl byl nalezen mezi variantami s 0,30 NOA + 0,00 PP 333 a 0,30 NOA + 
0,43 PP 333, zde kombinace paclobutrazolu s auxinem zvýšila procento přežití rostlin na 100. 
V tomto případě může paclobutrazol působit jako anti-stresor. Marino (1988) ve své práci 
rovněž aplikovala paclobutrazol do zakořeňovacího média, při kultivaci podnoží rodu Prunus 
a Pyrus, avšak rozdíl mezi přežitím rostlin kultivovaných na médiu s paclobutrazolem a 
přežitím rostlin na kontrolním médiu (bez paclobutrazolu) nebyl významný. Rozdíl může být 
způsoben rozdílným pokusným materiálem. Aplikace paclobutrazolu do zakořeňovacího 
média tedy může snižovat posttransplantační stres u podnože GF 677. Tato vlastnost 
pravděpodobně souvisí se schopností paclobutrazolu inhibovat syntézu giberelinu 
v rostlinách. Tyto výsledky podporují tvrzení autorů (Ghosh et al. 2003, Still a Pill, 2004) a 
dalších, kteří publikovali pozitivní vliv paclobutrazolu na rostliny během podmínek zasolení. 
Jeho použití při převodech in vitro materiálu zvyšuje míru přežití rostlin, přidá-li se do 
zakořeňovacího média. 
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Graf 1: Vliv působení paclobutrazolu a auxinu v kořenícím médiu na přežití rostlin. 
Hodnoceno po 14-ti dnech od převodu do nesterilních podmínek.  
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The effect of paclobutrazol on reduction of the post transplant stress during 

displacement  of rootstock GF 677 from in vitro to in vivo conditions 
 

Summary  
 

In presented work, the effect of paclobutrazol, added to rooting media, during in vitro cultivation of GF 677 
peach rootstock, on survival of plants within transfer to non sterile conditions, was evaluated. In this phase is 
necessity to adapt the plants to new environment, which is quite different from previous cultivation (e.g. air 
humidity, light intensity, different substrate). Application of paclobutrazol, or paclobutrazol together with 
auxin, significantly influenced the survival rate of plants in comparison with variant without these substances 
or variant with auxin only. 
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Souhrn 
V nádobových pokusech byl hodnocen vliv termínu první seče (při výšce 80, 100, 120 mm) na počet 

odnoží lipnice luční a jílku vytrvalého ve směsích o různých výsevcích (8, 16, 32 g.m-2). Včasná seč průkazně 
snížila konkurenční schopnost jílku vytrvalého a tím podpořila vývin lipnice luční. Při pozdnějším sečení porostu 
(při 120 mm) byl zjištěn o 40 % menší počet odnoží lipnice luční ve srovnání s porostem, který byl poprvé 
posečen při 80 mm, opačně reagoval jílek vytrvalý, který při pozdější první seči (při 120 mm) vytvořil průkazně 
vyšší počet odnoží (α =0,05). Z výsledků vyplývá, že kombinace výsevku 16 g.m-2 a brzkého termínu první seče 
při výšce 80 mm  zajistila největší počet odnoží, tedy i nejhustší trávník s minimálními náklady na použitá osiva.  
 
ÚVOD 

Při sestavování travních směsí je nutno brát v úvahu nejen stanovištní podmínky, ale i 
biologické vlastnosti použitých druhů trav. Z těch se mezi nejdůležitější řadí jejich 
konkurenční schopnost, která závisí především na geneticky daných vlastnostech druhu /1/, 
ale musí být vždy posuzována i v souvislosti s konkrétními ekologickými podmínkami /2/. 

Součástí většiny používaných travních směsí pro hřišťové i rekreační trávníky je lipnice 
luční a jílek vytrvalý. Schopnost rychlého klíčení a rychlého růstu jílku vytrvalého 
v počátečních fázích vývoje mají za následek jeho konkurenční zvýhodnění ve směsi 
s pomalu klíčící lipnicí luční, která se v počátečním období po založení porostu hůře 
prosazuje. Důsledkem je, že její podíl ve vzrostlém porostu je výrazně nižší ve srovnání 
s jejím podílem ve vyseté směsi /3, 4, 5, 6/. Proto je při zakládání trávníku důležité zvolit 
vhodné výsevní poměry jednotlivých komponent a dodržet doporučený celkový výsevek 
směsi v závislosti na účelu a typu trávníku. Nezanedbatelnou roli v konkurenčních vztazích, 
tedy i ve vývinu trávníku, hraje způsob ošetřování porostu, a to zejména sečení. Konkurenční 
schopnost lipnice luční je možno podpořit včasnou první sečí, zasahující především rychleji 
vzcházející rostliny jílku vytrvalého, které by klíčencům lipnice luční stínily. Sečí se porost 
prosvětlí, omezí se růst jílku vytrvalého do výšky, avšak dojde k podpoření jeho odnožování 
/7/. Cílem tohoto příspěvku bylo zhodnocení vlivu termínu a výšky první seče na počet odnoží 
jednotlivých travních druhů ve směsi s různými celkovými výsevky. Výsledky pomohou 
optimalizovat technologie zakládání a ošetřování trávníku v prvních fázích vývinu. 

 
MATERIÁL A METODIKA 

Ve sklenících ČZU v Praze byl 31. 3. 2005 založen nádobový pokus s jílkem vytrvalým 
(Lolium perenne L.) odrůda Mondial a lipnicí luční (Poa pratensis L.) odrůda Cocktail. Do 
nádob o rozměrech 400 x 300 x 70 mm byly vysety tři směsi s různými celkovými výsevky (8 
g.m-2, 16 g.m-2 a 32 g.m-2), váhový poměr komponent ve směsích byl vždy 50:50. Pokus byl 
uspořádán metodou znáhodněných bloků ve čtyřech opakováních. První seč byla prováděna 
při výšce porostu 80, 100 nebo 120 mm na výšku 60 mm. Další seče byly prováděny jednotně 
(druhá seč při 70-80 mm na 40 mm, další při 50-60 mm na 40 mm). Celkem byl ve 
skleníkových podmínkách porost posečen 16-18krát. Po 60-ti dnech od založení porostu bylo 
z každé varianty odebráno 8 vzorků (válcové sondy o průměru 50 mm). Příspěvek je zaměřen 
na porovnání hustoty porostu, tj. počet odnoží jednotlivých druhů na m2, a zastoupení 
jednotlivých komponent Výsledky byly vyhodnoceny vícenásobnou analýzou rozptylu (LSD 
test, α = 0,05). 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

Při výsevku 8 g.m-2 se po 60-ti dnech nepodařilo prokázat vliv termínu první seče na 
počet odnoží lipnice luční (v průměru 8 541 ks.m-2). Při tomto relativně malém výsevku byl 
dostatečný prostor pro vývin lipnice. Ani při vyšší výšce porostu v době 1. seče (120 mm) 
nebylo zaznamenáno zřetelné potlačení lipnice luční ve směsi. U jílku vytrvalého bylo 
dosaženo statisticky průkazně nižšího počtu odnoží o 20 % (α = 0,05) u varianty sečené při 
výšce 80 mm ve srovnání s tou, která byla sečena při 120 mm (tab.1). Při výsevku 16 g.m-2 
časná seč jílku vytrvalého při 80 mm průkazně snížila jeho konkurenční schopnost, tj. počet 
odnoží (α = 0,05), a tím umožnila lepší růst lipnice luční. Při pozdnějším sečení porostu (při 
120 mm) byl zjištěn o 40 % menší počet odnoží lipnice luční ve srovnání s porostem, který 
byl poprvé posečen při 80 mm (graf 1), opačně reagoval jílek vytrvalý, který při pozdější 
první seči (při 120 mm) vytvořil průkazně vyšší počet odnoží. Velmi podobné výsledky byly 
zjištěny také při výsevku 32 g.m-2, kde byl pozitivní vliv včasné seče na počet odnoží lipnice 
luční ještě výraznější (graf 1). Zvýšením celkového výsevku směsi ze 16 na 32 g.m-2 vzrostl 
počet odnoží jílku vytrvalého v průměru jen o 20 %.  

Celkový počet odnoží obou druhů (lipnice luční + jílek vytrvalý) se v závislosti na 
termínu první seče průkazně lišil jen u nejvyššího výsevku 32 g.m-2 (tab.1). Zvýšení výsevku 
2-4krát nezpůsobilo ani u jedné z variant adekvátní odezvu v počtu odnoží jednotlivých 
druhů. U výsevku 32 g.m-2 byla již konkurence travních druhů tak velká, že způsobila snížení 
počtu odnoží na obdobný počet jako při výsevku 16 g.m-2. U výsevku 32 g.m-2 je zřejmý 
velký pozitivní vliv dřívější seče jílku vytrvalého (graf 2) na vývin lipnice. Průkazně vyšší 
počet odnoží lipnice luční (α = 0,01) oproti počtu odnoží jílku vytrvalého byl zaznamenán u 
všech výsevků a variant první seče 80 a 100 mm, kromě varianty 8 g.m-2 sečené při 80 mm 
(tab.1). Při výšce první seče 120mm se na základě dosavadních výsledků nepodařilo prokázat 
vliv výsevku na počet odnoží jednotlivých druhů ani na celkový počet odnoží.  
   
ZÁVĚR 

U směsí složených z travních druhů s různou rychlostí počátečního vývinu je včasná 
první seč, zasahující především rostliny rychleji vzcházejících druhů (zde jílku vytrvalého) 
účinným prostředkem pro podpoření vývinu pomaleji vzcházejících (lipnice luční). Důležitý 
je však také celkový výsevek. Při výsevku 32 g.m-2 došlo v podmínkách pokusu k velké 
mezidruhové i vnitrodruhové konkurenci. Důsledkem byl obdobný počet odnoží jako při 
polovičním výsevku. Z výsledků vyplývá, že kombinace výsevku 16 g.m-2 a brzkého termínu 
první seče (při 80 mm) zajistila největší počet odnoží, tedy i nejhustší trávník s minimálními 
náklady na použitá osiva. Je však nutné brát v úvahu, že na rozdíl od kontrolovaného 
skleníkového prostředí je v praxi konkurence rostlin vždy výsledkem působení komplexu více 
ekologických faktorů. Při zakládání trávníků proto může být doporučován vyšší celkový 
výsevek směsi okolo 25 g.m-2, který by však neměl být překročen.  
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Graf 1: Vliv termínu první seče na 
počet odnoží (ks.m-2) lipnice luční a jílku 
vytrvalého ve směsích o různých výsevcích 
(60 dnů po založení) 

Graf 2: Vliv termínu první seče na 
celkový počet odnoží směsí (ks.m-2) 
směsích o různých výsevcích (60 dnů po 
založení) 

 
 
Tab.1: Vliv termínu první seče na počet odnoží (ks.m-2) lipnice luční a jílku vytrvalého 
ve směsích s různými výsevky. 

Počet odnoží (ks.m-2) 

Travní druh Celkem     Výsevek První seč 
při výšce 

Lipnice luční (LL) Jílek vytrvalý (JV) 
Lipnice luční + jílek 
vytrvalý   

(g.m-2) (mm) průměr LSD průměr LSD průměr LSD 

Dmin.      
(α =0.05),  

travní druh 

 

průkaznost 
80 8 371,6 x 6 143,4   x 14 515,1 x 2700,2 ns 

100 9 103,7 x 7 002,9   x x 16 106,6 x 1982,7 LL* > JV 8 

120 8 148,8 x 9 294,7      x 17 443,5 x 3041,8 ns 
Dmin. (α =0,05),  seč  2 634,8   2 427,1   3 635,0      

80 13 767,0      x 7 400,8   x x 21 167,8 x 3739,0 LL* > JV 

100 12 159,5      x 6 445,8   x 18 605,4 x 2440,9 LL* > JV 16 

120 8 594,4   x 10 743,1      x 19 337,5 x 5128,2 ns 
Dmin. (α =0,05),  seč  3 384,4   4 186,3   4 625,5      

80 19 719,5      x 9 676,7 x 29 396,2       x 5507,2 LL* > JV 

100 15 852,0      x 8 817,3 x 24 669,2   x  x 4732,1 LL* > JV 32 

120 8 419,4   x 11 602,5 x 20 021,9   x 4074,1 ns 
Dmin. (α =0,05),  seč  5 810,5   3 112,2   7 252,4       

80 5269,1   2139,5   6059,9     
100 4079,2   1895,7   4171,3     

Dmin.       
(α =0,05), 
výsevek 120 2784,8   4993,1   5751,8     
Vysvětlivky: ns = neprůkazné, * = průkazné na hladině α = 0,05 
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The effect of cutting on Poa pratensis and Lolium perenne competition in 
turfgrass 

 
Summary 

A pot trial to study the effect of the first cut (in the height of sward 80,100,120 mm) on the number of tillers of Poa 
pratensis L. and Lolium perenne L. in turfgrass mixtures with different sowing rate (8, 16, 32 g m-2) was 
established.Early cutting caused significantly decrease in the competitive ability of perennial ryegrass and 
consequently better the conditions for Poa pratensis emergence. There was 40% less number of Poa pratensis tillers 
first cut in height of sward 120 mm in comparison to first cutting in 80 mm. In opposite, Lolium perenne ificantly 
higher number of tillers first cut in height of sward 80 mm in comparison to later first cutting in 120 mm (α =0,05). 
The higher sowing rate affected increase of the total number of tillers, however together with cutting the higher 
number of tillers was not adequate the economical income. The results showed the combination of the 16 g m-2 

sowing rate and early cutting in 80 mm height of sward as the best for the highest number of tiller, consequently the 
highest density of turf with the minimal costs on used seed. 
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 219



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

VYUŽITÍ VODY V DOBĚ KLÍČENÍ-JEDNA Z MOŽNÝCH PŘÍČIN 
ROZDÍLU MEZI LABORATORNÍ  KLÍČIVOSTÍ A POLNÍ 

VZCHÁZIVOSTÍ 
 

Ladislav Bláha1 Pavel Kadlec2, Ivana Macháčková3, František Hnilička4 Ladislav Kohout5 
Výzkumný ústav rostlinné výroby,Drnovská 507, 161 06 Praha 6-Ruzyně1 , lblaha@vurv.cz 
Vysoká škola chemicko-technologická Praha 62, pavel.kadlec@vscht.cz 
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Souhrn 

Bylo zjištěno, že existují meziodrůdové rozdíly v rychlosti příjmu vody u semen v efektivnosti využití přijaté 
vody na klíčení rostlin (nutné množství vody pro počátek klíčení).U méně odolných odrůd vůči stresům se  efektivnost 
využití vody klíčícími semeny snižuje. Odrůda s rychlým příjmem vody do semene,, s rychlým počátkem klíčení a s 
nejnižším minimem množství vody nutným pro počátek klíčení  má nejmenší rozdíl mezi laboratorně stanovenou 
klíčivostí a polní vzcházivostí.Vliv stresorů na semena částečně snižuje aplikace 24-epibrassinolidu na rostliny 
během vegetace tj. během růstu a vývoje semen.V práci jsou dále hodnoceny další znaky semen, včetně obsahu 
fytohormonů v jednotlivých podmínkách. 

 

ÚVOD 
Ve stále se zvětšujících výkyvech počasí, zejména při téměř již s jistou pravidelností 

opakujících se suchých a vlhkých obdobích, hraje stále větší roli otázka nejen efektivního využití 
vody rostlinami během vegetace, ale i semeny při klíčení, aby rychle rostliny unikly střídavým 
půdním podmínkám na povrchu půdy.Důležitý je též vliv efektivnosti využití vody na vitalitu 
klíčních rostlin a zejména na rozdíl mezi polní vzcházivostí a laboratorně stanovenou klíčivostí. 
Z našich dřívějších prací  ve většině případů vyplynulo, že vitalita, tedy energie klíčení rostlin, je 
pro predikci polní vzcházivostí vhodnější ukazatel, než laboratorně stanovená klíčivost.  

 

MATERIÁL A METODA 
  V pokusech s odrůdami ozimé pšenice Samanta, Estica a Ebi jsme zkoušeli vliv 

následujících proveniencí semen: polní pokusy (=standard), polní pokusy ošetřené 24-
epibrassinolidem(formou spreje), skleníkové pokusy se simulací sucha a vysoké teploty a totéž 
prostředí s aplikací 24-epibrassinolidu v průběhu tvorby semen za účelem vyzkoušení eliminace 
vlivu stresu suchem a vysokou teplotou.U sklizených semen se provádělo kalorimetrické 
stanovení obsahu energie. a hodnotila se efektivnost využití vody v průběhu klíčení a vliv 
efektivnosti využití vody na rozdíl mezi polní vzcházivostí a laboratorně stanovenou klíčivostí 
(nádobové a polní pokusy).  

Dále probíhala simulace v přírodě se vyskytujícího střídavého zvlhčování a vysychání 
povrchových vrstev půdy po setí tak, že se na klíčidlech nechala semena v průběhu 24 hodin 
nabobtnat při teplotě 30 °C až na maximální obsah vody a pak při 30 °C se ponechala odpařovat 
voda až do konstantní hmotnosti. Během přijímání vody se průběžně hodnotila též schopnost 
klíčit u náhodně odebraných semen, stanovilo se tedy množství vody, které je nutné pro počátek  
klíčení.Tentýž postup byl aplikován při postupném vysychání semen Po úplném vyschnutí, což 
již byla simulace velmi „tvrdých podmínek“ v přírodě, se hodnotila klíčivost semen na Petriho 
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miskách standardním postupem za účelem posouzení schopnosti zda mohou ještě klíčit 
(z hlediska fyziologického po tom, co proběhla anaerobní fáze a počátek aerobní fáze klíčení). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Výsledky ukázaly odrůdové rozdíly u všech sledovaných znaků a všech vlivů provenience.  
Polní vzcházivost byla nejlepší u odrůdy Samanta, a v případě, že v pokusech během 

vegetace byla použita aplikace 24-epibrassinolidu, se ještě zlepšovala. Rozdíl mezi laboratorně 
stanovenou klíčivostí a polní vzcházivostí v % uvedených proveniencí je ve zjednodušené formě 
uveden v následujícím přehledu: 
 

Odrůda Polní 
pokus 
(standard) 

Polní pokus  
aplikace 24 -
epibrassinolidu 

Skleníkový 
pokus-sucho a 
vysoká teplota 

Skleníkový pokus- sucho a 
vysoká teplota a aplikace 24 
-epibrassinolidu 

Průměr všech 
prostředí 

Samanta 10 10 20 8 12 
Estica 20 15 25 16 19 
Ebi 25 13 26 17 20 

 
Dále bylo zjištěno, že z testovaných třech odrůd odrůda Samanta nejlépe klíčila po 

naklíčení a opětném vyschnutí semen.Pro počátek klíčení potřebuje méně vody v porovnání s 
druhými odrůdami Chemickou analýzou bylo zjištěno, že tento zásah snižuje zejména obsah 
lipidů a roste obsah „poškozeného škrobu“ (Obr.1a,b).  
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Obr.1a: Obsah lipidů po naklíčení a opětném vyschnutí semen. Průměr přes odrůdy.Standard 
=osivo bez zásahu. 
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Obr.1b: Obsah (%) poškozených škrobových zrn po naklíčení a opětném vyschnutí semen.Průměr 
přes odrůdy. Standard =osivo bez zásahu. 

 
Obsah bílkovin a škrobu se prakticky nemění. Po zásahu nabobtnání a vyschnutí klíčivost 

semen vždy u všech proveniencí prudce klesla, nejméně u odrůdy Samanta.Pozitivně se projevil 
vliv 24-epibrassinolidu  aplikovaného během vegetace. Příklad je uveden v tabulce 1.  

 
Odrůda Standard 24-epibrassinolid 

Ebi 46% 16,3% 
Estica 0,0% 27,1% 

Samanta 36,7% 59,4% 
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Tab.1: Ošetření v polních podmínkách -následný vliv na klíčivost semen (průměr přes odrůdy) 

Použití 24-epibrassinolidu má za následek i výrazné zlepšení klíčivosti sklizených semen u 
dvou odrůd. Celkově uvedený rostlinný hormon více působí u většiny znaků na odrůdy Ebi a 
Estica, tedy na genotypy citlivější k vnějšímu prostředí. U odrůdy Samanta, tedy u odolnější 
odrůdy k negativním podmínkám, byla zjištěna vyšší hladina auxinu a neměnil se obsah 
cytokininů vlivem vnějších podmínek. U druhých dvou zkoušených odrůd po aplikaci uvedeného 
hormonu nastalo podstatné zvýšení obsahu auxinu. Naklíčená a opět vyschlá semena měla vždy 
přibližně o 2,5 % méně vody v sušině nežli semena  takto neošetřená.  

87
88

89
90

91
92

standard nabobtnalé a
opětně vyschlé

množství sušiny

 
Obr.2: Množství sušiny (%) u semen po maximálním,přijetí vody a opětném vyschnutí. Průměr 
přes všechny odrůdy.Standard =osivo bez zásahu. 
 

Zatímco u jednotlivých odrůd se udržoval její obsah kolem 10-14 %, tato semena měla 
obvykle obsah jen kolem 9 % vázané vody (obr. 2) což má obvykle negativní vliv na opětné klíčení. 
U rostlin, kde byl během vegetace použit 24-epibrassinolid, rozdíly v obsahu vody prakticky zmizely. U 
semen odrůd pocházejících ze všech typů prostředí byly rozdíly  v příjmu vody a v její ztrátě typické pro 
každou odrůdu a prostředí. Odrůda Samanta, nejrychleji z dané trojice vzcházející v půdním prostředí, 
dokázala přijmout nejvíce vody, nejrychleji vodu přijímala a počátek klíčení byl vždy prakticky již při 
polovičním množství maximálního množství přijaté vody do semen. Naopak tomu bylo u odrůd Estica 
a Ebi. Samanta dokáže tedy při srovnání s ostatními dvěma odrůdami rychleji vyklíčit a tedy s větší 
pravděpodobností uniknout případnému nástupu sucha (obr.3).   
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Obr.3: Rychlost příjmu vody-odrůdové rozdíly -ve vlhkém prostředí v procentech  původní 
hmotnosti(měření 1-9) a rychlost ztráty vody v suchém prostředí v teplotě 30°C(měření 9-16). 
Dolní osa: číslo měření během 48 h (svislá osa: % přírůstku původní hmotnosti semen (přijatá 
voda). 
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Obr.4: Vliv postřiku 24-epibrassinolidu ve stresových podmínkách na morfologické vlastnosti 
obilek (v mm). 

 
Dále jsme zjistili, že u odrůd ze stresového prostředí (pro velké množství výsledků jen slovně 
komentováno) byl příjem vody u semen testovaných odrůd zpočátku rychlejší, zejména díky 
menší hmotnosti semen a často i vlivem poškozeného osemení, ale výdej vody byl též rychlejší 
při srovnání s osivem ze standardního prostředí. Totéž znamená, že kvalitnější osivo lépe 
hospodaří s vodou. Pomaleji ji přijímá a pomaleji ztrácí v případě případného přechodného 
sucha-což z praktického hlediska též znamená i zmenšení rozdílů mezi stanovenou klíčivostí a 
polní vzcházivostí. Aplikace 24-epibrassinolidu u rostlin ve stresovém prostředí měla ten efekt, 
že vyrostlá semena přijímala a vydávala vodu podobně jako semena ze standardního prostředí. 
Semena pocházející ze stresu, u nichž byly mateřské rostliny ošetřeny daným fytohormonem, 
měla zvětšenou délku a šířku obilky, velikost embrya (obr. 4) a hmotnost sušiny klíčních rostlin 
(tab.2)  
 
Tab.2: Morfologické vlastnosti klíčních rostlin ze stresového prostředí a po ošetření 24-
epibrasssinolidem v průběhu tvorby zrna (průměr přes odrůdy,stres = kombinace sucha a vysoké 
teploty 
 
 

 
  
 

Ošetření během vegetace    Délka   
   kořínků 

      Délka    
      klíčků 

Hmotnost sušiny 
klíč.rostlin(g) 

Stres+aplikace 24-epibrassinolidu 99,79 93,27 0,91 
Stres 101,67 106,24 0,73 

Platí ale, jak vyplývá z našich dalších souběžně vedených pokusů, že u standardních 
podmínek a u vitálních odrůd vliv dané látky je menší a v případě velmi příznivých podmínek 
může být i mírně negativní.Význam takovéhoto ošetření je tedy důležitý zejména ve stresových 
podmínkách,v nepříznivém ročníku  i u citlivých odrůd. Z obr. 5 je patrné, že u všech 
sledovaných odrůd se obsah energie v semenech rostlin stresovaných zvýšil po aplikaci 24-
epibrassinolidu, nikoliv však na úroveň standardy (u  kontroly je význam aplikace 
bezvýznamný).  
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Obr.5: Obsah energie (kJ.g-1 sušiny) v semenech pšenice ozimé (kontrola, stresové prostředí a 
stresové prostředí s aplikací 24-epibrassinolidu) 

 
Nejnižší nárůst byl zaznamenán u odrůdy Samanta, tedy u odrůdy mající nižší citlivost vůči 

stresu sucha a vysoké teploty, kde se obsah energie zvýšil ve srovnání s rostlinami stresovanými 
o 1,41 %.Na straně druhé nejvyšší navýšení bylo zjištěno u odrůdy Ebi (7,23 %). Průměrný obsah 
energie v semenech sledovaných odrůd klesal v následujícím pořadí: kontrola (16,30 kJ.g-1 

sušiny) – stresované rostliny ošetřené postřikem 24-epibrassinolidu (15,03 kJ.g-1 sušiny) – 
rostliny stresované (14,30 kJ.g-1 sušiny). 
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Effect of water utilisation on the differences between laboratory determined 
germinative capacity and field emergence rate 

 
Summary 

The basic aim of presented work is influence of standard conditions and stress conditions (drought and high 
temperature) during vegetation period on the traits of seeds and water use efficiency of sprouting plants. We can 
conclude that the differences among wheat cultivars in velocity of water uptake and water utilisation during 
germination exist. This effect has influence on the difference between laboratory determined germinative capacity and 
field emergence rate. The possibilities of decrease of influence of abiotic stresses on measured traits by application of 
24-epibrassinolide were discussed. Application of 24-epibrassinolide partly improves the effect of water utilisation 
during seed germination, i.e. the rapidity of water uptake, decreases rapidity of  water loss at drought conditions and 
capability of the growth  at minimum possible water content. 
 

 
Práce vznikla s podporou grantu QF 3056 Národní agentury pro zemědělský výzkum, 
Ministerstva zemědělství a výzkumného záměru (ÚOCHB) Z4 055 0506. 
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VLIV ŠÍŘKY ŘÁDKŮ POROSTŮ PŠENICE OZIMÉ NA HUSTOTU 
ZÁŘIVÉHO TOKU FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE V 

PŘÍZEMNÍCH PATRECH POROSTU BĚHEM VEGETACE 
 
Václav Brant, Jan Pivec, Karel Neckář, Veronika Venclová 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra agroekologie a biometeiorologie,  
Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol 165 21, Česká republika, brant@af.czu.cz 
 

Souhrn 

Fotosynteticky aktivní radiace (PAR) je základem fotosyntetických procesů v zelených rostlinách. 
Její dostupnost ve spodních patrech porostů je významná z hlediska vývoje podsévaných plodin, 
ale také ovlivňuje vývoj plevelů. V roce 2005 byl sledován vliv šířky řádků ozimé pšenice (12,5 a 
25 cm) na hustotu zářivého toku PAR (�mol m-

2 s-1) ve spodních patrech porostu. Použití užších 
řádků vedlo ke statisticky průkaznému snížení hodnot PAR ve srovnání s hodnotami PAR 
v porostech s řádky širokými 25 cm a hodnotami PAR  nad porostem v měsíci červnu a červenci. 
Na základě stanovení podílu PAR v porostech na celkové hodnotě PAR nad porostem během dne 
byla nejvyšší redukce PAR v porostech prokázána od druhé poloviny května první poloviny 
července. Tuto skutečnost lze plně vysvětlit vývinem porostů.  
 

ÚVOD 
Fotosynteticky aktivní radiace (PAR) je základem fotosyntetických procesů v zelených 

rostlinách. Kromě svého významu z hlediska procesu fotosyntézy se vyznačuje významným 
fotomorfogenetickým a tepelným vlivem na rostliny. PAR je všeobecně definováno jako záření 
s vlnovou délkou 400 – 700 nm /4/. V rámci rostlinné výroby je význam PAR sledován zejména 
ve vztahu k fotosyntetické produkci rostlin. Zároveň je nutné mít na paměti, že agrofytocenózy 
nepředstavují dokonalou prostorovou monokulturu, ale mohou být složeny z několika záměrně 
pěstovaných kulturních rostlin (např. směsi krmných plodin, podsevy pícnin a podsevové 
meziplodiny). Zároveň jsou trvalou součástí kulturních porostů plevelná společenstva. Při takové 
struktuře agrofytocenózy dochází k mezidruhové kompetici o světlo. Optimální architektura 
porostu neeliminuje tedy jen vnitrodruhovou konkurenci o světlo, ale určuje i intenzitu 
mezidruhové konkurence, jejíž pozitivní či negativní působení je dáno požadavkem na podpoření 
nebo naopak potlačení přítomných druhů. V případě zakládání podsevů nebo porostů 
podsevových meziplodin lze architekturou porostu zajistit dobré světelné podmínky pro vývoj 
podsévaných druhů. Nejčastěji jsou podsevy víceletých pícnin a kmínu či porosty podsevových 
meziplodin zakládány do obilnin nebo do kukuřice. /3/ uvádí, že především jeteloviny jsou 
v raných fázích vývoje citlivější na zastínění, trávy jsou ve srovnání s jetelovinami tolerantnější. 
Z trav vhodných pro podsevy do kukuřice byla k zastínění nejvíce tolerantní lipnice obecná, poté 
srha laločnatá a jílky /1/. Z hlediska eliminace zaplevelení by však porosty měly zajistit co 
nejnižší průchod PAR do nižších pater. Toho lze docílit výsevem do úzkých řádků, setím do pásů 
nebo výsevem na široko. Na omezení rozvoje plevelů v porostech obilnin má kromě architektury 
porostů vliv i samotná odrůda. /2/ stanovili rozdílný vliv odrůd jarního ječmene na propustnost 
PAR porostem a na následný rozvoj zaplevelení. Struktura porostu, tj. šířka řádek obilnin, je 
rovněž podmíněna systémem hospodaření, zejména v rámci ekologického zemědělství jsou 
porosty pšenice seté zakládány do řádků širokých 17 až 20 cm /5/, aby bylo možno uplatnit 
mechanické způsoby regulace plevelů. Cílem práce bylo stanovit vliv rozdílné šířky porostů 
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obilnin na hustotu zářivého toku PAR ve spodních patrech porostu během vegetace, jako faktoru 
ovlivňujícího vývoj podsévaných plodin a plevelů. 

MATERIÁL A METODA 
Na podzim roku 2004 byly na pokusné stanici ČZU v Praze v Červeném Újezdě založeny 

experimentální plochy oseté pšenicí ozimou (Alana, výsev 220 kg ha-1) se šířkou řádků 12,5 a 25 
cm. Velikost pokusné plochy činila 20 x 20 m. FAR byla měřena čidly Minikin PAR (EMS – 
Brno), záznam průměrné hodnoty byl prováděn v desetiminutových intervalech. Čidla 
zaznamenávající hodnoty PAR v porostech byla umístěna do středu hodnocených parcel (PAR 
byla hodnocena ve výšce 10 cm od povrchu půdy). Jedno čidlo bylo umístěno ve výšce 1,5 m nad 
povrchem porostu. Řádky obilniny byly orientovány jiho-jihovýchodním směrem. Měření 
probíhala od 24.6.2005 až do sklizně porostů 1.8.2005. 

V rámci vyhodnocení výsledků byly zpracovány denní průběhy hodnot PAR v porostech a 
nad porostem v měsících květen až červenec vycházející z desetiminutových hodnocení během 
dne. Dále byl stanoven denní průběh procentuálního podílu fotosynteticky aktivní radiace v 
porostech (PARi) pro šířku řádek 12,5 a 25 cm v závislosti na hodnotě fotosyntetické aktivní 
radiace nad porostem (PARo, 100%). Následně byly vypočteny podíly PARo/PARi a provedeno 
matematické vyjádření jejich průběhu v závislosti na čase (vývoj porostů ve dnech od počátku 
měření). Pro stanovení procentických podílů a podílů PARo/PARi byly pro vyhodnocení použity 
pouze nenulové hodnoty PARo a PARi a ze souboru byly odfiltrovány hodnoty PARi, které 
v daném čase byly vyšší než hodnoty PARo. K tomuto jevu (PARi > PARo) dochází při východu 
slunce a je způsoben úhlem dopadu záření na povrch půdy.   

Statistické vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu 
STATGRAPHICS®Plus, verze 4.0, metodou ANOVA, dle Tukey (α = 0,05). Kalkulované 
hodnoty PARo/PARi byly vypočteny pomocí programu Mini32 (EMS – Brno).  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Z dosažených výsledků vyplývá, že s nástupem fáze sloupkování (1. týden v měsíci květnu 
2005) došlo k poklesu hodnot PARi ve vztahu k hodnotám PARo. V souvislosti s dalším 
vývojem porostů (růstová fáze metání, kvetení až po začátek zrání) došlo v měsíci červnu a 
červenci k výraznému poklesu PARi oproti PARo. Z grafu 1 je patné, že v měsíci květnu nebyly 
na základě denního průběhu hodnot PARo a PARi v porostech se šířkou řádků 25 cm statisticky 
průkazné rozdíly. Naopak v porostech se šířkou řádků 12,5 cm byly hodnoty PARi oproti PARo 
v době od 1000 h do 1700 h statisticky průkazně nižší. Z hlediska prezentovaných denních průběhů 
PARi v měsíci květnu je však nutno připomenout, že v rámci tohoto období prošly porosty fází 
sloupkování, tj. kvantitativní změnou v produkci biomasy a výšky porostů, jejíž průběh je 
integrován do uváděných denních průměrů v tomto měsíci. Při další podrobné analýze lze 
očekávat rozdíly v průběhu hodnocených veličin (PARo a PARi) v souvislosti s dobou průběhu 
fází DC 31 až 49. Na základě průměrných denních hodnot PARi v červnu je patný vliv porostů na 
pokles hodnot PARi oproti PARo (Graf 1). V tomto období byl prokázán nejen statisticky 
průkazný vliv porostů na snížení PARi oproti PARo, ale i statisticky průkazné rozdíly 
v hodnotách PARi v závislosti na šířce řádků (Graf 1, červen 2005). Obdobná situace z hlediska 
průměrných denních hodnot PARi byla stanovena i v měsíci červenci. Pokusy potvrdily vliv 
hustoty porostů (šířky řádků) na snížení hodnot PAR v jejich spodních vrstvách. Hustota zářivého 
toku PAR je však rovněž závislá také na hustotě pokryvu listů (m2 m-3), odrůdě, orientaci řádků 
ke světovým stranám a času měření /2 a 6/. Z grafu 2 je patrný vliv vývoje porostů v čase na 
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pokles hodnot PARi ve spodních patrech porostů. Z průběhu denních podílů PARi na PARo (%) i 
kalkulované hodnoty PARo/PARi je zřejmé, že kritické období pro vývoj podsevů z hlediska 
snížení PARi lze očekávat od poloviny měsíce května do poloviny července.  
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Graf 1 Denní průběh PARo a PARi pro řádky 12,5 a 25 cm (μmol/m2 s) v měsíci květnu a červnu 
v roce 2005, chybové úsečky dokumentují Dmin pro α = 0,05. 
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Graf 2 Průměrný denní podíl PARi na PARo (%) a kalkulovaný podíl PARo/PARi pro řádky 12,5 
a 25 cm za období od 26.4.2005 do 31.6.2006 v porostech pšenice ozimé. 
 

Ostatní období během vegetace jsou z hlediska podílu PARi vhodná pro rozvoj plevelů. 
Zvýšení hodnot PARi (Graf 2) v době dozrávání porostů (zejména fáze DC 87 – 91) zvyšují 
riziko sekundárního zaplevelení porostů, obzvlášť při vyšší hodnotě srážek nebo dostatečné 
zásobě vody v půdě. Kalkulované hodnoty PARo/PARi vyjádřené jejich průběhem v čase byly 
vypočteny pomocí algoritmu:  

Y=1+par1/(par2+exp(-(X/par3)^2))-par5/(par6+exp(-(X/par4)))  
s koeficienty spolehlivosti pro PARo/PARi (12,5 cm) 0,86 a pro PARo/PARi (25 cm) 0,71. 
V souvislosti s hodnocením vlivu porostů obilnin na hodnoty PAR ve spodních vrstvách 

porostu je však nutné se rovněž zaměřit na stanovení minimálních hodnot PAR pro plevelné 
rostliny a podsévané plodiny a poté stanovit přesné požadavky na architekturu porostu a 
specifikovat krizová období ve vztahu k zaplevelení či případné redukce podsevů v porostech 
během vegetace. 
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The row widths influence on the PAR flux density inside winter wheat plant 

cover near the ground level within the growing season 
 

Summary 
Photosynteticaly aktive radiation (PAR) is fundamental for photosynthesis of plants. Its availability in lower parts of 
plant covers is important for underseeding plants development, weeds as well. The row widths influence on the PAR 
(μmol/m2 s) flux density inside winter wheat plant cover (12.5 and 25 cm) near the ground level was observed during 
2005 year. The usage of closer row width lead to statistically conclusive decrease of PAR values compared to values 
of PAR inside 25 cm row width during June and July months. Based on the ratio of PAR near the ground level to 
PAR above plant cover in course of the day, the highest reduction of PAR inside the plant cover was proved from the 
second half of May up to the first half of July. This fact can be fully explained by the process of crop development. 

 
Poděkování 
Práce vznikla v rámci projektů NAZV č. QF 4167 a MŠM 6046070901. 
 

 229



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

VLIV PODMÍTKY NA DYNAMIKU POTENCIÁLU PŮDNÍ VODY 
 
Václav Brant, Karel Neckář, Jan Pivec, Veronika Venclová 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra agroekologie a biometeiorologie,  
Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol 165 21, Česká republika, brant@af.czu.cz 
 

Souhrn  
V rámci polních pokusů byl sledován vliv provedení podmítky na hodnoty potenciálu půdní vody (MPa) 

v období od 3.9.3005 do 21.10.2005 na jílovito-hlinité půdě. Potenciál půdní vody byl měřen ve vrstvě půdy 5 
– 8 cm na podmítnuté a nepodmítnuté ploše. Hodnocené plochy byly osety meziplodinou. Potenciál půdní 
vody byl měřen čidly Watermark 200SS-X v kombinaci s ústřednou Microlog SP. V průběhu hodnocení byly 
prokázány statisticky průkazně nižší hodnoty potenciálu půdní vody na podmítnuté ploše ve srovnání 
s plochou nepodmítnutou v období, kdy půda vysychá (období s nízkou nebo nulovou srážkovou intenzitou). Vyšší 
hodnoty potenciálu půdní vody na nepodmítnuté půdě byly prokázány také při sledování jeho denního průběhu ve 
vybraných časových období, tyto rozdíly však již nebyly statisticky průkazné. 
 

ÚVOD 
Jedním z cílů podmítky je vytvoření optimálních podmínek pro vzcházení vyseté 

meziplodiny při jejím zakládání v meziporostním období, jakož i podpoření vzejití plevelů a 
výdrolu předplodiny, které budou následně zničeny dalšími pracovními operacemi základního 
zpracování půdy či konkurenčním působením meziplodiny. Obsah vody v půdě po provedení 
podmítky není důležitý jen pro klíčivost semen, ale také pro další vývoj porostů meziplodin. 
Nedostatek vody v půdě po provedení podmítky je také spojován s možností vzniku sekundární 
dormance u semen řepky /5/. Schopnost rostlin přijímat vodu z půdy je podmíněna nižší 
hodnotou (větší absolutní) vodního potenciálu kořenů ve srovnání s hodnotami potenciálu půdní 
vody (Ψs) - /4/. Na základě závislosti hodnoty Ψs na obsahu vody v půdě /4/ lze předpokládat, že 
jedním z faktorů ovlivňujícím hodnoty Ψs je způsob jejího zpracování. Všeobecně je uváděn 
pozitivní vliv minimalizačních technologií zpracování půdy na zvýšení obsahu vody v půdě ve 
srovnání s konvenčními technologiemi /2 a 3/. Dle /1/ jsou vyšší hodnoty Ψs v systémech 
využívajících setí do nezpracované půdy oproti systémům s konvenčním zpracováním. Na 
základě výše uvedených skutečností lze očekávat, že provedení podmítky a způsob jejího 
provedení (hloubka, použitý mechanizační prostředek apod.) bude ovlivňovat množství vody 
v půdě a zároveň hodnoty Ψs. Hodnota Ψs samozřejmě závisí kromě zpracování půdy i na dalších 
faktorech jako je půdní druh, evapotranspirace atd.. Cílem práce bylo stanovit vliv zpracování 
půdy při podmítce na pokles hodnot Ψs v porovnání s plochami nepodmítnutými. 

 

MATERIÁL A METODA 
V roce 2005 byl na pokusných plochách nacházejících se na pokusné stanici ČZU v Praze 

v Červeném Újezdě sledován vliv provedení podmítky na dynamiku Ψs během dne a v průběhu 
hodnoceného období ve srovnání s nepodmítnutými plochami. Pokusné plochy o velikosti 30 m2 
byly založeny 19.8.2005 po sklizni pšenice ozimé. Po sklizni obilní předplodiny byla jedna 
plocha zpracována pomocí půdní frézy do hloubky 10 cm (19.8.2005 ) a následně oseta hořčicí 
bílou (24.8.2004). Kontrolní variantu představovala plocha se zasetou hořčicí bílou před sklizní 
obilniny (3.8.2005). Z hlediska půdních charakteristik byla na pokusných plochách jílovito-
hlinitá půda s průměrným zastoupením zrnitostních kategorií: < 0.01 mm 53 %, 0.01 – 0.05 mm 
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39 %, 0.05 – 0.1 mm 2 % a 0.1 – 2 mm 6 %. V rámci pokusu byla zaznamenávána rovněž 
dynamika produkce nadzemní biomasy v hodnoceném období a srážky. Dynamika celkové 
produkce suché biomasy byla stanovena ve třech termínech (14.9.2005, 4.10.2005 a 20.10.2005) 
ve vzdálenosti 1m od místa uložení čidla na ploše 0,1 m2 (celková produkce se skládá z produkce 
biomasy meziplodiny, výdrolu a plevelů). Srážky byly měřeny automatickým srážkoměrem SR03 
(Fiedler). Potenciál půdní vody (MPa) byl kontinuálně měřen (záznam v 1 h intervalech) od 
3.9.2005 do 21.10.2005 čidly Watermark 200SS-X (Irrometer, U.S.A.) v kombinaci 
s ústřednou Microlog SP (EMS Brno, CZ) – jedno čidlo ve středu parcely. Čidla byla v půdě 
umístěna tak, že se horní část čidla nacházela v hloubce 5 cm pod povrchem půdy (instalace byla 
provedena 28.8.2005, při instalaci byla čidla obsypána pískem; zrnitost ≤ 1 mm). Denní 
dynamika průběhu hodnot Ψs byla hodnocena v obdobích od 3.9.2005 do 14.9.2005 a od 
7.10.2005 do 20.10.2005, tj. v termínech kdy nedošlo k ovlivnění hodnot Ψs srážkou. Do 
hodnocení nebyly zahrnuty dny, kdy průměrné denní hodnoty Ψs začaly v důsledku srážky 
narůstat až po den kulminace tohoto nárůstu.  

Statistické vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu 
STATGRAPHICS®Plus, verze 4.0, metodou ANOVA, dle Tukey (α = 0,05). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Experimenty prokázaly, že provedení podmítky vedlo k poklesu hodnot potenciálu půdní 
vody (nárůstu absolutních hodnot) ve srovnání s plochami nepodmítnutými. Z Grafu 1 je patrný 
statisticky průkazný vliv podmítky na pokles průměrné denní hodnoty Ψs ve srovnání 
s nepodmítnutou půdou v období, kdy půda vysychá (tj. v období s nízkou nebo nulovou 
srážkovou intenzitou). Zároveň tento graf dokumentuje vliv srážek na Ψs, které vyrovnávají 
hodnoty Ψs mezi podmítnutou a nepodmítnutou půdou. Na základě grafického vyjádření reakce 
průběhu denních hodnot Ψs na srážku je patrné, že zvýšení hodnot Ψs způsobily pouze srážky, 
jejichž denní suma činila 14,5 mm (16.9.2005) a 8,2 mm (2.10.2005) - Graf 1. Graf 2 
dokumentuje rozdíl průměrných denních hodnot Ψs na nepodmítnuté a podmítnuté variantě (Ψs 

nepodmítnuto - Ψs podmítnuto) v období od 3.9.2005 do 21.10.2005. Z grafu je dobře znatelný nárůst 
hodnot Ψs na podmítnuté variantě oproti podmítnuté v důsledku srážek. Vyšší hodnoty Ψs na 
nepodmítnuté půdě byly prokázány také při sledování jeho denního průběhu ve vybraných období 
(Graf 3), tyto rozdíly však již nebyly statisticky průkazné. Na základě hodnocení produkce 
nadzemní biomasy (Graf 4) byla vyšší produkce sušiny nadzemní biomasy stanovena na 
nepodmítnuté ploše. Na nepodmítnuté ploše se na produkci biomasy podílel především výdrol 
předplodiny a regenerující plevele. Rostliny hořčice bílé nebyly dominantní složkou porostu. Na 
podmítnuté ploše byl pomalejší vývoj nadzemní biomasy v důsledku zpracování půdy, rostliny 
hořčice bílé a zejména výdrolu začaly vzcházet osmý den po zasetí. Dominantním druhem byla 
hořčice bílá, která přispěla k nárůstu celkové produkce nadzemní biomasy na konci vegetace, 
jenž převýšila produkci biomasy na nepodmítnuté ploše. Přestože byla na nepodmítnutých 
plochách vyšší produkce nadzemní biomasy, byly průměrné denní hodnoty Ψs ve srovnání 
s podmítnutou plochou vyšší. Proto se můžeme domnívat, že hodnoty Ψs byly více ovlivněny 
zpracováním půdy než rostlinným pokryvem. Jednoznačnou příčinou poklesu Ψs po podmítce je 
přerušení kapilárních pórů a eliminace zásobení zpracované vrstvy půdy vodou ze spodních 
vrstev. Naměřené hodnoty Ψs odpovídají všeobecně uváděné hodnotě Ψs pro hlinité půdy, která 
činí -0,015 MPa /4/. Důvodem výše hodnot Ψs srovnatelných s literaturou uváděnou průměrnou 
hodnotou na podmítnuté ploše, zejména v první polovině sledovaného období, byla dobrá zásoba 
vody v půdě v důsledku vysoké srážkové aktivity od května do srpna roku 2005 a zpracování 
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půdy půdní frézou, které zajišťuje kvalitní zpracování půdy bez vzniku větších hrud. Při 
standardním průběhu počasí (suché léto) a při zpracování půdy např. radličkovými nebo 
diskovými kypřiči by hodnoty Ψs byly pravděpodobně mnohem nižší. 
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Graf 1 Průměrné denní hodnoty potenciálu půdní vody v období od 3.9.2005 do 21.10.2005 
(chybové úsečky dokumentují Dmin pro α = 0,05) a hodnoty denních sum srážek. 
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Graf 2 Rozdíl průměrných denních hodnot potenciálů půdní vody na nepodmítnuté a podmítnuté 
variantě v období od 3.9.2005 do 21.10.2005 (Ψs nepodmítnuto - Ψs podmítnuto). 
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Graf 3 Průměrný denní průběh hodnot potenciálu půdní vody v období od 3.9.2005  do 14.9.2005 
a od 7.10.2005 do 20.10.2005, chybové úsečky dokumentují Dmin pro α = 0,05. 
 

Zpracování půdy při podmítce vede k poklesu Ψs ve zpracované vrstvě, což může negativně 
ovlivnit vzcházivost a následný vývoj vysévaných meziplodin, ale i výdrolu a plevelů. 
Z praktického hlediska je proto potřebné stanovit takovou hloubku podmítky a způsob jejího 
ošetření, případně zvolit i vhodný typ mechanizačního prostředku, který podpoří vzlínání vody ze 
spodních vrstev půdy do podmítnuté vrstvy. 
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Graf 4 Dynamika produkce suché nadzemní biomasy na podmítnutých a nepodmítnutých 
plochách v t ha-1 
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Influence of stubble tillage on the dynamic of soil water potential 
 

Summary 
Small-plot field trial was carried out in Middle Bohemia on clay-loam soil to describe the changes of soil water 
potential during the period from 3.9.3005 till 21.10.2005. Water potential was measured by Microlog SP 
(EMS Brno) sensors in depth of 5 – 8 cm on plots with stubble tillage and others where no stubble tillage was 
applied. All trial plots were sown by intercrop. Water potential was significantly lower on tilled plots during the time 
when the soil is desiccated (the period with low or zero precipitation). Higher water potential was recorded on no 
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till plots also during its daily run evaluation, which was carried out in selected time periods, but the difference 
between varieties was not statistically significant.  
 
Poděkování 
Práce vznikla v rámci projektů NAZV č. QF 4167 a MŠM 6046070901. 

 234



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

 
POTENCIÁLNÍ PŘÍČINY VZNIKU MAKOVIC BEZ SEMEN 

 
Jiří Havel 
OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava, Purkyňova 6, 746 01 Opava 
 
 

Souhrn 
 V roce 2004 byl zaznamenán výskyt bezsemenných makovic na Opavsku. Analýzou shromážděných údajů 
bylo zjištěno, že tento jev je pravděpodobně způsoben interakcí více faktorů. Kombinovaný stres vlivem nepříznivých 
půdních podmínek a poškození herbicidy pravděpodobně snížil životaschopnost pylu a vlivem špatného počasí v době 
květu nedošlo k opylení cizím pylem. Tuto hypotézu se v roce 2005 nepodařilo experimentálně ověřit. 
 

ÚVOD 
 U máku se v některých letech v některých oblastech vyskytují rostliny máku s normálně 

vyvinutými tobolkami, které ale buď semena neobsahují vůbec, nebo jich je v nich jen velmi 
málo. Informace o výskytu tohoto jevu jsou známy pouze z osobních sdělení původem z České 
republiky, žádné informace v literární databázi, která je k dispozici, o výskytu a příčinách tohoto 
jevu nalezeny nebyly.  
 

MATERIÁL A METODY 
Rok 2004 
 Jednou z aktivit v rámci projektu QF3173 je průzkum výskytu škůdců máku v porostech 

praktických pěstitelů. Z toho důvodu byly z porostů pěstitelů z Opavska shromážděny vzorky 
rostlin máku, u nichž byla zjišťována přítomnost škůdců máku a stupeň napadení těmito škůdci. 
Vzorky byly odebírány na jednom místě porostu ve vzdálenosti cca 25 m od okraje pozemku. 
Celkem byl takto sledován výskyt škůdců v porostech na 13 lokalitách od 7 pěstitelů. Při 
sledování výskytu makovicových škůdců byly mezi tobolkami s normálním obsahem semen 
nalezeny tobolky buď zcela bez semen, nebo s obsahem jen minimálního množství semen. 
Většinou se jednalo o malý výskyt v rozsahu několika procent tobolek, výjimkou byl jeden 
porost, kde byla většina prozkoumaných tobolek bez semen. Na tomto pozemku byl proto 
detailněji sledován výskyt takovýchto tobolek s cílem zjistit hustotu výskytu takto postižených 
tobolek v rámci pozemku. Pro zjištění možných příčin tohoto jevu bylo nutno získat detailní 
informace o sledované lokalitě a o použité agrotechnice. Za tím účelem byl vypracován 
standardní soubor kritérií pro sledování těchto parametrů a tyto parametry byly u jednotlivých 
pěstitelů zjištěny. Kromě toho byl výskyt tohoto znaku sledován v pokusech zaměřených na 
testování herbicidů, fungicidů, listových hnojiv a fyziologicky resp. biologicky aktivních látek s 
cílem vysledovat možnou závislost výskytu tohoto jevu na aplikaci konkrétní sloučeniny. 

 
Rok 2005 
 V rámci průzkumu výskytu škůdců máku, byl opět sledován výskyt bezsemenných 

makovic na 19 pozemcích od 10 pěstitelů máku v okolí Opavy. Průzkum byl proveden podle 
stejných zásad jako v předchozím roce. 

Protože se bezsemennost vyskytuje vzácně a její výskyt je nahodilý, nebylo možno 
očekávat opakování výskytu z předchozího roku. Byly proto vytvořeny podmínky, které měly její 
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výskyt vyprovokovat. Pro ověření vlivu nepříznivých půdních podmínek byla před předseťovou 
přípravou část pozemku utužena opakovaným poježděním traktorem a poté připravena 
bránosmykem. Na tuto utuženou část byly vysety odrůdy máku Gerlach, Opál, Lazur a Sokol. 
Tato část nebyla ošetřena herbicidy, aby bylo možno vyhodnotit pouze vliv utužení (viz. 
fotografie č. 7). Na normálně připraveném pozemku (bez utužení) byl na odrůdách Opal, Lazur a 
Sokol založen pokus s 10 variantami registrovaných i neregistrovaných herbicidů, jejichž použití 
přichází v máku v úvahu. Protože zcela neočekávaně vlivem velmi silné voskové vrstvy na 
listech nebyl mák aplikací herbicidů poškozen, byl za týden aplikován na zbytek porostu herbicid 
Callisto. Špatné počasí v době květu resp. nepřítomnost včel byla simulována zakrytím části 
porostu izolátorem z husté síťoviny o rozměru 1,4 x 1,4 m a výšce 1,5 m.  Tyto izolátory byly 
umístěny na každou odrůdu v pokuse s utužením půdy, porost ošetřený Callistem a kontrolní 
neovlivněnou parcelku. 
 

VÝSLEDKY 
Rok 2004 
V tabulce č. 1 jsou uvedeny vybrané parametry charakterizující jednotlivé sledované 

lokality, ošetření herbicidy a výskyt tobolek bez semen. Většina pěstitelů měla své jednotlivé 
hony  umístěny blízko sebe v podobných podmínkách a s totožným ošetřením. Protože i výskyt 
tobolek bez semen na těchto lokalitách byl srovnatelý, jsou údaje od jednotlivých pěstitelů 
uváděny  většinou souhrnně. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že na převážné části ploch byl výskyt tobolek bez semen 
malý. 30% tobolek bez semen bylo nalezeno na pozemku o rozloze cca 1,5 ha nepravidelného 
tvaru se značným výskytem prázdných míst.. Uvedené údaje o výskytu makovic bez semen jsou 
jen orientační, protože z časových a kapacitních důvodů nebylo možné provést  opakované 
hodnocení rostlin na více místech daných pozemků. Pouze na jednom pozemku o velikosti cca 50 
ha (fotografie č.5) bylo nalezen u prvního odběru 90% tobolek bez semen. Na dně některých 
tobolek bez semen v místě styku plodolistů se vyskytovaly několik cm velké útvary připomínající 
růžičku květáku. Rostliny z tohoto odběru měly navíc nápadně zduřelý kořenový krček 
(fotografie č. 2 a 3). Vzorek těchto zduřenin byl proto dopraven do Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby v Praze -Ruzyni pro stanovení přítomnosti patogenních baktérií v nádorech. Výsledek 
analýz byl negativní, patogenní mikroorganismy ve zduřeninách nebyly nalezeny. Jak dále z 
tabulky vyplývá, každý pěstitel použil odlišné spektrum pesticidů, hlavně herbicidů, žádný 
shodný rys mezi použitými herbicidy nebyl nalezen. Pozemky, kde se tobolky bez semen 
vyskytovaly, měly pouze jeden shodný rys a sice výskyt mezer a nezapojených míst, zvláště na 
úvratích, z čehož lze usuzovat na výskyt míst s příliš utuženou půdou. Pozemky, kde se tobolky 
bez semen nevyskytovaly, byly buďto zapojeny velmi dobře, anebo výskyt prořídlých míst na 
úvratích byl jen nepatrný.  

Na pozemku s nejvyšším výskytem tobolek bez semen byly provedeny další odběry tobolek 
s cílem zjistit, zda je výskyt prázdných makovic na ploše rovnoměrný. Pozemek byl velmi dlouhý 
a úzký, s terénní depresí uprostřed. Bylo zjištěno, že tak vysoký výskyt tobolek bez semen je asi 
do 30 m od kraje pozemku a v podmáčené sníženině uprostřed. Na zbytku plochy se tyto tobolky 
vyskytovaly málo, většina tobolek obsahovala normální množství semen. Dotazem u pěstitele 
bylo zjištěno, že na okraji pozemku byla v přechozím roce velká skládka cukrovky. Na okraji 
bylo zřetelně vidět, že je tam půda silně utužená, rozsáhlá místa byla zcela bez rostlin. 
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Tabulka č. 1 Vybrané parametry charakterizující jednotlivé lokality a výskyt tobolek bez semen v 
porostech praktických pěstitelů 
Číslo pěstitele, 
počet 
sledovaných 
pozemků 

Půdní podmínky, 
předplodina 

Použité pesticidy kg, l/ha Prázdné 
tobolky 
% 

Výnos 
semene 
t/ha 

1 - 1 hon jílovito-hlinitá 
půda, málo kamení 
jarní ječmen 

Syncuran 0,8 + Command 0,07 
Lentagran 1 + Tolkan 1 
Gallant 0,5, Vaztak 0,15, 2 x 

0 0,99 

2 - 2 hony  jílovito-hlinitá 
půda, málo kamení 
cukrovka 

Syncuran 0,8 + Command 0,07 
Affinity 0,95 + Atonic 0,2 
Gallant 0,5, Vaztak 0,15, 2 x 

5 0,99 

3 - 2 hony jílovito-hlinitá 
půda, málo kamení 
ozimá pšenice 

Merlin 0,09 
Callisto 0,2+Starane0,05+ 
Atonik 0,5 
Tolkan 1+Lentagran 1 + Atonik 
0,5 
Gallant 0,5 + Lontrel 0,3 
(lokálně) 

5 - 30 0,8* 

4 - 1 hon hlinitá, středně 
kamenitá 
cukrovka 

Merlin 0,08 + Command 0,1 
Aurora 0,008 + Aminex0,05 + 
Lontrel 0,05 
Lontrel 0,1 + Atonik 0,2 
Bumper Super 0,8, 2x 
Vaztak 0,15 2X, Nurelle 0,6 

2 1,3 

5 - 1 hon hlinitojílovitá, bez 
kamení 
cukrovka 

Merlin 0,13, Assert 0,6 
Starane 0,5 
Vaztak 0,2  

0 1,2 

6 - 5 honů hlinitá, kamenitá 
oz. pšenice 
orba úvratí, zbytek 
diskování 

Syncuran 0,7 
Nurelle 2x 
Lentipur 1,7 + Starane0,2  
lokálně Gallant 0,7 

0 1,5 

7 - 1 hon jílovitohlinitá, 
mírně kamenitá 
cukrovka 

Merlin 0,09 
Starane 0,3 2x (5.a7.list), 
Lontrel 0,15 2x, Nurelle 0,6 

90** 0,7 

*- porost z prvního výsevu byl zničen krytonoscem, přeset zač. května 
**- údaj zjištěný při prvém odběru rostlin, údaje z dalšího sledování jsou v textu 
  

 Při rozboru vzorků byly na více stanovištích nalezeny rostliny na kterých byly současně 
jak tobolky bez semen, tak tobolky s normálním množstvím semen. Mezi tobolkami bez semen a 
se semeny z těchto rostlin byl zřetelný rozdíl ve vývoji, květy, z nichž vznikly tobolky bez 
semen, rozkvetly dříve. 

Z hodnocení výskytu tobolek v pokusech s mákem na Výzkumném ústavu olejnin bylo 
zjištěno, že v pokusech s listovými hnojivy, fungicidy a fyziologicky aktivními látkami se 
makovice bez semen téměř nevyskytovaly. Tyto pokusy byly jednotně ošetřeny Syncuranem 
2kg/ha a Lentagranem 2 kg/ha. Značné rozdíly byly nalezeny pouze v pokuse s jednotlivými 
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herbicidy.(tabulka 2) 
 
Tabulka č.2 Výskyt tobolek bez semen v herbicidním pokusu 
Přípravek, dávka Projev fytotoxicity % tobolek 

bez semen 
isoproturon 2l/ha téměř žádný 0,8 
carfentrazone-ethyl+ 
isoproturon 1 kg/ha 

střední- bledé rostliny, listy s nekrózami na okrajích, 
projevy fytotoxicity postupně zmizely 

2,7 

fluroxypyr 0,6 l/ha bledé rostliny, příznaky postupně mizí 1,3 
pyridate 2 kg/ha téměř žádný 0,3 
chlorotoluron 1,5kg/ha téměř žádný 0 
clopyralid + picloram 
0,3 l/ha 

silný - rostliny s úzkými žlábkovitými listy tmavozelené 
barvy, změna habitu trvalá 

20* 

*- neregistrovaný herbicid ověřovaný pokusně na velmi malé ploše, vzhledem k vysoké 
fytotoxicitě pravděpodobně neperspektivní. 

  
Z výsledku herbicidního pokusu se ukázalo, že výskyt toboloek bez semen stoupá se 

zvětšující se mírou fytotoxicity jednotlivých přípravků. Výskyt tobolek bez semen byl u 
registrovaných přípravků jen minimální. Neregistrovaný přípravek clopyralid + picloram byl do 
pokusu zařazen proto, že prakticky neúčinkuje na vlčí mák a mohl by proto být vhodnou 
alternativou pro ošetření máku setého. Byl zjištěn silně fytotoxický účinek na mák a v ošetřeném 
porostu se vyskytovalo 20 % makovic bez semen.   

 
Rok 2005 
 Na rozdíl od roku 2004 bylo v roce 2005 v době květu máku příznivé počasí. Na všech 19 

sledovaných pozemcích praktických pěstitelů se bezsemenné makovice nevyskytovaly. U 
jednoho pozemku byl porost zaset později a kvetení bylo proto opožděno. Na konci květu byl 
porost zasažen vlnou deštivého počasí, které způsobilo u poloviny rostlin nalepení okvětních 
plátků na makovice. Ani u tohoto porostu se bezsemenné makovice nevyskytovaly. 

 V pokuse s utužením půdy se výskyt bezsemenných makovic v zaizolovaných částech 
porostů neobjevil. V herbicidním pokuse s 10 variantami postemergentních herbicidů (včetně 
herbicidu Callisto) se naprosto neočekávaně neobjevily žádné příznaky fytotoxicity po aplikaci. 
Pravděpodobným důvodem je to, že aplikace byla vlivem kumulace dalších činností provedena 
3.6.2005 (BBCH 19) po několika dnech slunečného počasí s teplotami přes den okolo 30oC. Na 
listech máku se proto vytvořila velmi silná vosková vrstva, která vliv herbicidů potlačila. Protože 
se zde nepodařilo vyvolat projevy stresu, nebyly v tomto pokuse izolace síťovinou provedeny 
Pozdější aplikace Callista (7.6. 2005, BBCH 51) již vyvolala očekávané projevy fytotoxicity 
(fotografie č. 6), protože vosková vrstva byla v této době vlivem deště oslabena, bezsemenné 
makovice se ale ani zde nevyskytovaly. Naprosto neočekávaně se ale bezsemenné makovice 
vyskytly na vedlejším porostu máku s pokusem nijak nesouvisejícím. Tento porost byl ošetřen 
herbicidy již 23.5.2005 (BBCH 18) a došlo zde k silnému projevu fytotoxicity. V tomto porostu 
byly pomocí papírových sáčků izolovány jednotlivé makovice (tato činnost nesouvisela s pracemi 
na této studii) a mezi těmito makovicemi se vyskytovalo asi 10% bezsemenných. Z toho lze 
usuzovat, že pravděpodobně musí stres zapůsobit v konkrétní vývojové fázi rostliny, aby byl 
vyvolán očekávaný efekt. 
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DISKUSE A ZÁVĚR 
 Ze shromážděných výsledků lze usuzovat, že výskyt tobolek bez semen není ovlivněn 

pouze jedním faktorem, ale že je to výsledek interakce většího množství spolupůsobících faktorů. 
Tomu odpovídá fakt, že jde o poměrně zřídka se vyskytující jev, protože pokud by byl jednoduše 
podmíněn např. silným utužením půdy, vyskytoval by se daleko častěji. 

 Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví specifická porucha při procesu opylování 
máku. V literatuře se uvádí, že mák je plodina fakultativně cizosprašná. Zralý pyl se z prašníkú 
uvolňuje již před otevřením poupat, k hlavnímu podílu opylení semen může proto dojít už v 
poupěti. Po otevření je květ hojně navštěvován včelami, které doopylí zbytek semen. Tobolky 
bez semen mohou proto vzniknout tehdy, jestliže vývoj vlastního pylu rostliny je nějakým 
způsobem narušen, což vede k tomu, že pyl není životaschopný a v době otevření květu včely 
květ nenavštíví. Tuto teorii podporují tyto skutečnosti: 

1/ Nalezení většího počtu rostlin v roce 2004, na kterých byly jak tobolky bez semen, tak 
tobolky se semeny. To svědčí o tom, že jeden z faktorů působil jen po určitou dobu kvetení 
rostlin a pak  jeho vliv pominul. Tomu nejlépe odpovídá to, že v určitém období kvetení nemohly 
létat včely, vlastním pylem se květ opylit nemohl (protože pyl nebyl životaschopný) a cizí pyl 
nebyl k dispozici. V první polovině květu skutečně na Opavsku bylo pošmourné počasí s častými 
přeháňkami, tepve v druhé polovině květu máku se počasí zlepšilo 

2/ Tobolky bez semen se vyskytovaly na místech, kde byla nějakým způsobem narušena 
půdní struktura (příliš utužená nebo podmáčená místa). Dále je možno vysledovat závislost 
výskytu tobolek bez semen na míře poškození máku fytotoxickým účinkem herbicidů. Je dobře 
známa náročnost máku na půdní podmínky a jeho citlivost k herbicidům. Je proto možné že 
účinek těchto obou stresujících faktorů se sčítá a při překročení určité hranice dojde k narušení 
životaschopnosti vyvíjejícího se pylu. 

Vzhledem k vzácnosti výskytu bezsemennosti se získané poznatky nepodařilo ověřit ve 
více letech ani na více místech. Jistotu může přinést jen experimentální ověření této teorie, které 
se ale zatím nepodařilo. Dosažené výsledky svědčí o tom, že bezsemennost má určitě komplexné 
příčinu, protože jen utužením půdy v kombinaci s nepřítomností včel se ji nepodařilo vyvolat. 
Další důležitou roli zde pravděpodobně hraje načasování vlivu jednotlivých faktorů, protože vliv 
fytotoxicity se projevil jen při poškození herbicidy ve fázi 8 pravých listů, v pozdější vývojové 
fázi už ne. Uvedené závěry je potřeba proto zatím považovat pouze za neověřenou hypotézu. 
 
 

                   
 

Obr. 1: Bezsemenné makovice uvnitř                    Obr. 2. Bezsemenné makovice s novotvary  
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Obr. 3 Zduřelé kořenové krčky na pozemku        Obr. 4. Pozemek pěstitele č. 3 (výskyt 5%) 
      s nejvyšším výskytem bezsemennosti 
 

                   
Obr. 5. Pozemek pěstitele č. 7 (výskyt 90%)      Obr. 6. Vlevo odeznívající poškození Callistem  
 

 
                                                  Obr. 7. Pokus s utužením půdy 

 
Summary 

 The occurence of seedless capsules was observed in poppy crops at Opava in 2004. Collected data show, 
that this phenomen is probably caused by interaction of several factors. Combined influence of unfavourable soil 
conditions and herbicide damages probably decreased the pollen viability and subsequent rainly wheather at 
flowering time hindered cross-pollination by viable pollen. At 2005 was verification of this hypothesis unsuccesfull. 

 
Poděkování 
Práce vznikla na základě aktivit spojených s řešením projektu QF3173 financovaného MZe ČR. 
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VLIV APLIKACE 24-EPIBRASSINOLIDU NA OBSAH ENERGIE 

V ROSTLINÁCH PŠENICE 
 
František Hnilička1, Ladislav Bláha2, Helena Hniličková1 

1 ČZU v Praze, FAPPZ, katedra botaniky a fyziologie rostlin, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 –  
Suchdol, Česká republika, hnilicka@af.czu.cz 
2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, ČR 
 

 Souhrn 
V řízených skleníkových podmínkách byly založeny nádobové pokusy s jarními (AC Helena, Mollera, Lucia) a 
ozimými pšenicemi (Ebi, Estica, Samanta). Schéma pokusu zahrnovalo tři varianty – kontrolní, variantu stresovanou 
vodním deficitem a vysokou teplotou, variantu stresovanou a ošetřenou 24-epibrassinolidem.U rostlin pšenice se 
spalnou kalorimetrií stanovoval obsah energie v jednotlivých rostlinných orgánech. Z naměřených hodnot spalného 
tepla rostlinných orgánů vyplývá, že u rostlin stresovaných byl obsah energie ve všech sledovaných orgánech 
průkazně nižší ve srovnání se zbývajícími variantami pokusu. Aplikace 24-epibrassinolidu eliminovala působení 
stresoru na obsah energie v kořenech, v nadzemní biomase a v zrnu. Pouze u odrůdy Lucia byl zaznamenán pokles 
hodnot netto energie kořenů po aplikaci fytohormonu. Průměrný obsah energie v jednotlivých orgánech stoupal 
v následujícím pořadí: kořen (12,19 kJ.g-1) – nadzemní biomasa (14,02 kJ.g-1) – zrno (14,72 kJ.g-1). Ze sledovaných 
odrůd na stres nejcitlivěji reagovala odrůda AC Helena, u níž došlo k poklesu obsahu energie o 0,56 kJ.g-1 ve 
srovnání s kontrolou.  Naopak jako tolerantní se jeví odrůda Samanta, kdy zaznamenaný pokles byl 0,31 kJ.g-1. Na 
aplikaci 24-epibrassinolidu průkazně nejlépe reagovala odrůda AC Helena a neprůkazně odrůda Samanta. 
Průměrný obsah energie u rostlin stresovaných byl 13,39 kJ.g-1 a u rostlin ošetřených 24 – epibrassinolidem 13,52 
kJ.g-1 . U rostlin kontrolních byla průměrná hodnota spalného tepla ve výši 14,02 kJ.g-1. 
 

ÚVOD 
V současné době pěstitelé hledají možné další vstupy do výroby, které by mohly omezovat 

negativní působení vlivů vnějšího prostředí na pěstované rostliny. Jedná se zejména o možnou 
eliminaci krátkodobého či dlouhodobého vodního deficitu a vysoké teploty v době hlavní 
vegetace rostlin. Jako jedním z možných vstupů do výroby se jeví aplikace brassinosteroidů. 
Brassinosteroidy jsou endogenní hormony, které mají steroidní strukturu. První brassinosteroid 
byl objeven v roce 1979 a byl označen jako brassinolid /4/. Z literárních údajů /8, 10/ vyplývá, že 
tyto látky snižují negativní dopad nepříznivých podmínek vnějšího prostředí, jako jsou např. 
vysoká a nízká teplota, sucho, zasolení apod. Dále dle /9, 12/ snižují vliv reziduí pesticidů a 
působení patogenních organismů. 
 
MATERIÁL A METODA 

U vybraných odrůd pšenice jarní: AC Helena, Lucia, Molera a pšenice ozimé: Ebi, Estica a 
Samanta byl ve skleníku v regulovaných podmínkách sledován obsah energie v jednotlivých 
rostlinných orgánech. Jarovizované rostliny pšenice byly pěstovány v kontejnerech 
s homogenizovanou zeminou s vyrovnanou hladinou živin.  

Schéma pokusu zahrnovalo tři varianty pokusu, které představují variantu kontrolní, 
stresovanou a variantu s aplikací 24-epibrassinolidu. V kontrolních podmínkách byla průměrná 
teplota vnějšího prostředí v době nalévání zrna 23 °C ve dne a v noci 15 °C. Zálivka byla 
jednotná a vychází z 31 % objemu půdní vlhkosti. Druhá varianta pokusu byla představována 
variantou s omezenou zálivkou a vysokou teplotou. Sucho bylo simulováno sníženou zálivkou na 
úroveň 17 % objemu půdní vlhkosti. Zálivka byla regulována na základě výsledků přístroje 
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VIRRIB. Působení sucha bylo sledováno od fáze 30.DC až do sklizně. Teplota byla nastavena 
během dne na 33 °C a v noci 20 °C. Poslední varianta pokusu zahrnovala kombinaci stresorů 
(sucho a vysoká teplota) a postřiku 24 – epibrassinolidu. Postřik 24-epibrassinolidu o koncentraci 
10-9 mol byl aplikován formou aerosolu v době kvetení (61.DC)  za účelem snížení vlivu 
abiotických stresorů na fyziologické vlastnosti rostlin. 

Vzorky rostlin byly odebírány v následujících vývojových fázích: 25.DC, 31.DC, 51.DC, 
61.DC, 81.DC a 91.DC. Fotosyntetická akumulace energie do jednotlivých rostlinných orgánů 
byly stanovována kalorimetricky. Pro měření spalného tepla byl použit automatický adiabatický 
spalný kalorimetr MS 10 A, německé firmy LAGET. Pro stanovení hodnot brutto a netto energie 
a jejich následný výpočet bez oprav na spalné teplo kyseliny sírové a kyseliny dusičné byly 
použity normy ČSN ISO 1928 /13/.  

Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí počítačového programu „Statistica 
Cz verze 6.1“. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Obsah netto energie se stanovoval metodou spalné kalorimetrie, za použití suchého 
spalného adiabatického kalorimetru LAGET MS 10A. Hodnoty spalného tepla byly přepočteny 
na obsah netto energie v jednotlivých orgánech vybraných odrůd pšenice jsou uvedeny v obr. 1 
až 4. 

Z obr. 1 vyplývá, že obsah netto energie kořenů byl od 10,11 kJ.g-1(Ebi, stres, 25.DC) do 
13,95 kJ.g-1(Lucia, kontrola, 81.DC). Obsah energie byl mezi odrůdami poměrně vyrovnaný, ale i 
přesto byly mezi nimi nalezeny průkazné diference. Průkazně nejnižší obsah energie kořenů byl u 
odrůd Estica (11,93 kJ.g-1) a Mollera (11,98 kJ.g-1). Naopak nejvyšší průměrná hodnota byla 
zjištěna u Ebi (12,46 kJ.g-1). 
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Obr. 1: Obsah energie (kJ.g-1 sušiny) v kořenech a nadzemní biomase rostlin pšenice. 
 
Z obr. 1 dále vyplývá, že obsah netto energie kořenů byl od 10,11 kJ.g-1(Ebi, stres, 25.DC) 

do 13,95 kJ.g-1(Lucia, kontrola, 81.DC). Obsah energie byl mezi odrůdami poměrně vyrovnaný, 
ale i přesto byly mezi nimi nalezeny průkazné diference. Průkazně nejnižší obsah energie kořenů 
byl u odrůd Estica (11,93 kJ.g-1) a Mollera (11,98 kJ.g-1). Naopak nejvyšší průměrná hodnota 
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byla zjištěna u Ebi (12,46 kJ.g-1). Získané výsledky jsou v souladu se závěry např. /1, 2, 3, 5, 7/. 
Obsah energie byl průkazně nižší u rostlin stresovaných ve srovnání s rostlinami 

kontrolními. Průměrně se obsah energie kořenů u stresovaných rostlin snížil o 5,5 %. V případě 
aplikace 24-epibrassinolidu byl zaznamenán jeho pozitivní vliv na snížení negativního působení 
abiotických stresorů u většiny odrůd, pouze u odrůdy Lucia dodání růstového regulátoru obsah 
energie v kořenech neprůkazně snížilo ve srovnání s rostlinami stresovanými.  
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Obr. 2: Obsah energie (kJ.g-1 sušiny) v kořenech a nadzemní biomase rostlin pšenice  
     v závislosti na variantě pokusu. 
 
Dále byl obsah energie stanovován u nadzemní biomasy – listy a stébla. V případě 

nadzemní biomasy ozimých a jarních odrůd pšenice se obsah energie pohyboval v rozpětí hodnot 
od 11,97 kJ.g-1 (Ebi, fáze 25.DC, 24-epibrassinolid) do 16,07 kJ.g-1 (Ebi, fáze 31.DC, 24-
epibrassinolid), jak vyplývá z obr. 1.     

Z uvedeného grafu je patrné, že obdobně jako v případě kořenů je možné zaznamenat 
změny obsahu energie v závislosti na ontogenetickém vývoji, kdy nejnižší obsah energie byl 
zjištěn na počátku sledovaného období (12,41 kJ.g-1– AC Helena, kontrola až 12,92 kJ.g-1 – 
Samanta, 24-epibrassinolid) a jeho maximum na počátku kvetení (13,64 kJ.g-1 – AC Helena, 24-
epibrasinolid až 15,65 kJ.g-1 – Mollera, stres). Od této fáze je již patrný pokles naměřených 
hodnot, neboť docházelo k postupnému stárnutí a odumírání nadzemní biomasy, ale také 
k přesunu energeticky bohatých látek do klasů se zrny. Obsah energie v období sklizně byl 12,16 
kJ.g-1  (Estica, stres) až  13,92 kJ.g-1 (AC Helena, kontrola).  

Obsah energie nadzemní biomasy stresovaných rostlin byl statisticky neprůkazně nižší ve 
srovnání s kontrolou pouze u odrůdy Ebi (o 0,06 kJ.g-1) a u odrůd Estica a Samanta se vliv stresu 
na obsah energie nadzemní biomasy neprojevil. U jarních odrůd se hodnoty spalného tepla 
nadzemní biomasy stresovaných rostlin statisticky neprůkazně zvýšily ve srovnání s rostlinami 
kontrolními. K nejvyššímu nárůstu došlo u odrůdy Mollera o 0,31 kJ.g-1 a k nejnižšímu u odrůdy 
Lucia o 0,06 kJ.g-1, jak dokládá obr. 2.  

Rostliny pšenice reagovaly na postřik 24-epibrassinolidu zvýšením obsahu energie 
v nadzemní biomase ve srovnání s kontrolou. Nejvýrazněji zvýšila obsah energie odrůda Mollera 
o 4,29 % a nejméně odrůda Estica o 0,12 % ve srovnání s kontrolou. K obdobným závěrům 
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dospěli u generativních orgánů pšenice např. /2, 6, 7/. 
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Obr. 3: Obsah energie (kJ.g-1 sušiny)               Obr. 4: Obsah energie (kJ.g-1 sušiny) 

v zrnu rostlin pšenice.                              zrna v závislosti na variantě pokusu. 
 

Posledním hodnoceným rostlinným orgánem byla zrna. U zrn je jednoznačný trend 
v akumulaci a nárůstu energeticky bohatých látek v průběhu jejich vývoje, viz obr. 3. Maximum 
energeticky bohatých látek bylo proto zjištěno v době sklizně (15,24 kJ.g-1 – AC Helena, stres až 
16,52 kJ.g-1– AC Helena, kontrola). Na počátku metání byl obsah energie v nově tvořících se 
zrnech  12,43 kJ.g-1 (AC Helena, stres) až 13,97 kJ.g-1 (Mollera, kontrola). 

Obsah energie zrn, viz obr. 4,  byl nižší u všech sledovaných odrůd u varianty stresované ve 
srovnání se zbývajícími variantami pokusu. Ve srovnání s kontrolou se obsah energie zrn 
stresovaných rostlin snížil v průměru o 4,12 %, přičemž nejvyšší snížení bylo zaznamenáno u 
odrůdy Samanta (7,05 %, tedy  1,05 kJ.g-1). Na straně druhé nejnižší pokles mezi těmito 
variantami byl zaznamenán u odrůdy Ebi (2,55 %, 0,38  kJ.g-1). Aplikace 24-epibrassinolidu 
zvýšila obsah energeticky bohatých látek obsažených v zrnu všech sledovaných odrůd ve 
srovnání s variantou stresovanou. Výjimku tvoří pouze odrůda Samanta, u které došlo naopak k 
neprůkaznému snížení obsahu energeticky bohatých látek v porovnání se stresovanými rostlinami 
o 0,08 kJ.g-1 (0,61 %). Ze sledovaných odrůd nejvíce obsah energie u rostlin ošetřených 
regulátorem růstu zvýšila odrůda Mollera a nejméně odrůda Ebi. K obdobným závěrům dospěli 
také /1, 2, 5, 6, 11/.  

V případě porovnání obsahu energie v kontrolních zrnech pšenice a v zrnech ošetřených 
24-epibrassinolidem je možné konstatovat, že nejvýraznější pokles byl zaznamenán u odrůdy 
Samanta (7,61 %, tedy 1,14 kJ.g-1) a na straně druhé nejnižší pokles byl zjištěn u odrůdy Lucia 
(0,75 %, tedy 0,11 kJ.g-1). Rozdíly v reakci rostlin a odrůd na stres byly zjištěny také /1, 2, 5,6, 
7/. 

Závěrem je možné konstatovat, že aplikace 24 – epibrassinolidu u většiny odrůd pšenic 
průkazně snížila negativní působení sucha a vysoké teploty na obsah energie v jednotlivých 
orgánech. Ze sledovaných odrůd pšenic na postřik 24 – epibrassinolidu průkazně nereagovala 
pouze odrůda Samanta.  
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The influence of application by 24 – epibrassinolide on content energy  
in wheat´s plants 

 
Summary  

In three years experiments  with spring (AC Helena, Mollera, Lucia) and winter wheat (Ebi, Estica, Samanta) in pot 
greenhouse experiments were provided. Plant treatments during experiments were: control conditions, stress 
conditions i.e. drought + high temperature and stress conditions with spray of 24-epibrassinolide. The energy 
content in stressed plants was conclusive lower compared with other variants of trial. The application of 24- 
epibrassinolide eliminated incidence of  stressed on energy content in root, above ground biomass and grains. Only  
Lucia was found to decrease of net energy content in root after application of phytohormones. The average content 
of energy was by root (12.19 kJ.g1), in aboveground biomass (14.02 kJ.g1) and  grains (14.72 kJ.g1). The cultivar AC 
Helena is most sensitive on stress (decline of energy content rather 0.56 kJ.g1compared with control plants).The 
cultivar Samanta is tolerant  (degrease of energy content rather 0.31 kJ.g-1). The average energy content was by 
stressed plants 13.39 kJ.g-1 and by 24-epibrassinolide 13.52 kJ.g-1. The control plants were average content of 
energy 14.02 kJ.g-1.. 

 

Poděkování 

Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 6246070901 a projektem NAZV QF 
3056. 
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VLIV  VODNÍHO STRESU  NA  VYBRANÉ  FYZIOLOGICKÉ 
CHARAKTERISTIKY  U  MLADÝCH  ROSTLIN  CHMELE 

 
Helena Hniličková, František Hnilička 
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra botaniky a fyziologie rostlin, Kamýcká 129, 165 21 
Praha 6 - Suchdol, Česká republika, hnilickova@af.czu.cz 
 

Souhrn 
Po přerušení zálivky rostlin chmele v nádobových skleníkových pokusech se výrazně snižují hodnoty 

stomatální vodivosti, rychlosti transpirace a fotosyntézy.Po devíti dnech dehydratace (VSD 29 % - fáze vadnutí) 
dosahovala stomatální vodivost téměř nulových hodnot a rychlost fotosyntézy byla 0,07 μmol CO2.m-2.s-1 a rychlost 
transpirace  0,08 mol H2O.m-2.s-1. Po opětovné zálivce se stomatální vodivost, rychlost transpirace a fotosyntézy zvyšovaly. 
Sedmý den rehydratace dosahovala rychlost fotosyntézy 62 % předstresové úrovně a stomatální vodivost a transpirace 38 
% předstresové úrovně. 

 

ÚVOD  
Rostliny chmele jsou velmi náročné na dostatek vody a především na správné rozložení 

vláhy v průběhu vegetačního období. Převážná většina pěstebních ploch se nachází na Žatecku, 
tj. ve srážkovém stínu Krušných hor, proto je nedostatek vláhy v chmelařské praxi velmi aktuální. 
Tento problém je řešen v lokalitách, kde je to technicky možné, doplňkovou závlahou. 
V současné době se jeví jako perspektivní kapková závlaha (horem a podzemní) a závlaha 
mikropostřikem. Od roku 2000 probíhá na pokusných pozemcích Chmelařského institutu, s.r.o. 
v Žatci, pokusné pozemky Stekník, měření vybraných fyziologických charakteristik (rychlost 
fotosyntézy, transpirace a stomatální vodivost) u nezavlažovaných a zavlažovaných rostlin. Pro 
objasnění vlivu navozeného deficitu vody na vybrané fyziologické charakteristiky u chmele byly 
založeny skleníkové nádobové pokusy s mladýmí rostlinami. 

MATERIÁL A METODA  
Ve skleníku ČZU v Praze se uskutečnil pokus zaměřený na studium vlivu deficitu vody na 

fyziologické charakteristiky u mladých rostlin chmele pěstovaných v nádobách. Pokusným 
materiálem byl Osvaldův klon 72. Pokus byl založen ve dvou variantéch: kontrolní (K) a 
stresované (S), v trojím opakování. U stresované varianty byla přerušená zálivka (d-dehydratace) 
po dobu devíti dnů a kontrolní varianta byla zalévána do plného nasycení (viz hodnoty VSD a 
RWC). Během pokusu byly měřeny vybrané fyziologické parametry pomocí analyzátoru Lcpro+ 
(A- rychlost fotosyntézy, E- rychlost transpirace, gs- stomatální vodivost, Ci- substomatální 
koncentrace CO2) a zároveň byl stanoven vodní sytostní deficit (VSD) a relativní obsah vody 
(RWC). Během měření bylo konstantní osvětlení 740 μmol a teplota 25°C. Po opětovné zálivce 
(r-rehydratace) byla sledována regenerace fyziologického stavu rostlin po dobu sedmi dnů. 

Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí StatSoft, Inc. (2001) -STATISTICA 
Cz [Softwarový systém na analýzu dat], verze 6.1. Vlastní vyhodnocení bylo uskutečněno na 
základě analýzy rozptylu a regresní a korelační analýzy.  
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VÝSLEDKY A DISKUSE  
 

Tab. 1: Přehled naměřených hodnot (E-transpirace, A-fotosyntéza, gs-stomatální vodivost) 
Rozkladová tabulka popisných statistik (statistika)
N=376 (V seznamu záv. prom. nejsou ChD)
den rehydratace a

dehydratace
E

průměr
E
N

E
Sm.odch.

gs
průměr

gs
N

gs
Sm.odch.

A
průměr

A
N

A
Sm.odch.

1-d 3.333111 45 0.557995 0.238000 45 0.063697 13.64467 45 1.155850
2-d 2.898667 45 0.411110 0.257556 45 0.056735 13.31956 45 1.977930
6-d 1.514222 45 0.595950 0.128000 45 0.072161 9.16267 45 2.284556
7-d 0.680435 46 0.634434 0.045652 46 0.045978 3.64217 46 3.687283
8-d 0.223333 45 0.309736 0.012222 45 0.017567 1.62356 45 2.276090
9d/1r 0.080444 45 0.060263 0.003111 45 0.004682 0.06667 45 0.829085
2-r 1.420667 15 0.131772 0.067333 15 0.008837 6.34533 15 0.520204
5-r 1.259111 45 0.397005 0.106889 45 0.044304 9.33178 45 1.670002
7-r 1.283111 45 0.175691 0.095333 45 0.015609 7.50222 45 1.310935
Vš.skup. 1.407580 376 1.158829 0.108936 376 0.098800 7.23941 376 5.099195

 Naměřené hodnoty sledovaných fyziologických parametrů jsou uvedeny v tabulce1. Po přerušení 
zálivky a navození postupné dehydratace došlo k poklesu sledovaných fyziologických parametrů. 

Již druhý den dehydratace bylo 
zaznamenáno statisticky průkazné snížení 
stomatální vodivosti a rychlosti transpirace. 
Jak je uváděno v literárních pramenech, je 
stomatální vodivost jedna z charakteristik, 
která bezprostředně reaguje na vodní deficit. 

 
 
 
 
 
 

Graf 1: Naměřené hodnoty rychlosti 
fotosyntézy (μmol CO2.m-2.s-1), transpirace 

(mol H2O.m-2.s-1) a stomatální vodivosti (mol.m2.s-1)u stresovaných rostlin. 
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          Devátý den dehydratace 

dosahovala stomatální vodivost hodnot řádu 
tisícin a rovněž rychlost fotosyntézy (0,07 
μmol CO2.m-2.s-1) a transpirace  (0,08 mol 
H2O.m-2.s-1) se pohybovala na velmi nízkých 
hodnotách (graf 1 a 2). Vodní sytostní 
deficit byl 29 %, což odpovídá stádiu fáze 
vadnutí (vratný stav) (graf 3). Po obnovení 
zálivky jsme sledovali regeneraci 
jednotlivých fyziologických funkcí po dobu 
7 dnů.  
Graf 2: Detail hodnot stomatální vodivosti 

gs (mol.m2.s-1). 
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Stomatální vodivost, rychlost transpirace a fotosyntézy se postupně zvyšovala, ale za 
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sledované období nedosáhla úrovně     před stresem. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u 
fotosyntézy, kdy rychlost fotosyntézy dosahovala 62 % v porovnání s rychlostí fotosyntézy před 
stresem. Stomatální vodivost a rychlost transpirace se pohybovaly shodně na úrovni 38 % 
výchozího stavu. Rovněž tato zjištění jsou v korelaci s literárními údaji. 
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Graf 3: Hodnoty vodního sytostního deficitu (%).  
 
Ze souboru naměřených hodnot jsme pomocí regresní a korelační analýzy stanovili 

závislosti rychlosti fotosyntézy a transpirace na stomatální vodivosti. U obou parametrů se jedná 
o velmi silnou závislost. U rychlosti fotosyntézy byl korelační koeficient 97 % a u rychlosti 
transpirace 98 %. Oba zvolené regresní modely byly na základě analýzy rozptylu statisticky 
průkazné na hladině významnosti p = 0,05. Korelační pole naměřených hodnot s proloženou 
křivkou jsou na grafu 4 a 5.  
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Graf 4: Závislost rychlosti fotosyntézy na stomatální vodivosti - grafické znázornění korelačního 
pole s polynomiálním proložením. 
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Graf 5: Závislost rychlosti transpirace na stomatální vodivosti - grafické znázornění korelačního 
pole s polynomiálním proložením. 

 
LITERATURA   
 
STATISTICA Cz [Softwarový systém na analýzu dat], verze 6.1. 
 
 

The influence of water stress on selected physiological characteristics in 
the jung hop plant 

 
With passing water stress stomatal conductance was falling together with the rate of photosynthesis and 

transpiration. Zero stomatal conductance was measured on the 9th day of dehydratastion and the values of the rate of 
photosynthesis  was 0,07 μmol CO2.m-2.s-1 and the rate of transpiration was 0,08 mol H2O.m-2.s-1. Gradual regeneration of 
physiological processes appears during the first seven days after rehydratation, but pre-stress level was not reached within 
the trial in any of the studied parameters. The rate of photosynthesis was on the 7th day of rehydratation on the level 62 % 
pre-stress level the rate of photosynthesis and 38 % pre-stres level stomatal conductance and transpiration. 

 
Poděkování 
Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 6246070901 a projektem NAZV QF 
3179. 
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BRASSINOSTEROIDY K OVLIVNĚNÍ STRESOVÉ ADAPTAČNÍ 
REAKCE CUKROVKY 
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Souhrn 
Práce studuje vliv aplikace brassinosteroidů na fluorescenční a energetické změny listů cukrovky v relaci k výnosu 
bulev, chrástu, polarizačního a bílého cukru (tabulka 1) a ke kvalitativním ukazatelům, tj. teoretická výtěžnost, obsah 
K, Na, α−aminoN a cukernatost. Porovnává tři přípravky z Ústavu organické chemie a biochemie ČAV. Všechny 
látky již hodinu po aplikaci vyvolaly mírnou zátěž, která se projevila změnami energetiky fotosyntézy (obr. 1-3) a 
intenzivním růstem výkonu fotosystému PS. Výkon PS koreluje kladně s výnosem bílého i polarizačního 
cukru, α−aminoN a výnosy bulev i chrástu (tabulka 2). Na nejvýznamnější ukazatel, tj. výnos polarizačního cukru se 
nejpříznivěji projevil brassinolid 4154 BR. Cukernatost byla nejvíce ovlivněna brassinolidem 24-epi. 

 

ÚVOD 
Světová produkce cukru stále roste. I když se projevují příležitostné tendence nahrazení 

řepného cukru jinými sladidly, je nesporné, že pěstování cukrovky v našich podmínkách má 
nezastupitelnou roli vzhledem k předplodinové hodnotě v osevním sledu, k nezbytnosti 
zachování krajinného rázu či zachování bonity půdy. Cukrovka je, a stále bude, nenahraditelnou 
surovinou v technologiích výroby droždí, kyseliny citronové, ergosterolu atd. Předběžné pokusy 
na ČZU prokázaly, že brassinosteroidy snižovaly obsah Na a K v kořeni a zvyšovaly výnos 
cukru. Cílem presentovaného pokusu bylo posouzení vlivu vybraných látek (brassinosteroidů) na 
výnos a kvalitu cukrovky a dále vlivu brassinosteroidů na fluorescenční a energetické změny 
bilance fotosyntézy u cukrovky. 

MATERIÁL A METODIKA 
Cukrovka (Beta vulgaris L.) byla pěstována v polním maloparcelkovém pokuse (n = 4 

opakování) založeném podle metodiky ÚKZÚZ na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě. Ve 
fázi přízemní růžice s cca 25-30 pravými listy byl během září proveden postřik látkami 24 epi, 
4154 BR a K3 (koncentrace 1.10-6 mol.l-1). Těsně před aplikací a následně ve dvou intervalech – 
hodinu po ošetření a po 31 dnech byla hodnocena rychlou fluorescenční indukcí (RFI) energetika 
fotosyntézy související s příjmem, látkovou přeměnou a stimulačně protektivní funkcí 
aplikovaných látek. Podle literatury (Khripach et al., 1999) tedy dochází k adaptační stresové 
reakci a změnám obsahu aminokyselin, obsahu bílkovin a enzymové aktivity, což mění vodní 
provoz a kumulaci sušiny. Navození adaptační stresové reakce může trvat různě dlouho. 
Zpravidla vrcholí do 48 hodin, pak následuje pokles. 

K hodnocení byl použit Analyser „PEA“ Verse P02.003, software Winpea 32 Hansatech 
LTD. Norfolk napájený 13,6 V baterií. Při měření, které trvalo 1 sec. pro jedno opakování (v 
rámci varianty bylo provedeno n = 10 opakování), byl použit definovaný světelný impulz (45 % 
intenzity 6 kalibrovaných diod) aplikovaný po předchozím 25-30 min. zatemnění listu. Data byla 
hodnocena podle Guisse et al., (1995), Srivastavy et al., (1995, 1996) a Strassera et al., (2000). 

Byl sledován vliv použitých brassinosteroidů na výnosové a kvalitativní ukazatele 
cukrovky: 

a) výnos bulev (t.ha-1) 
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b) výnos chrástu (t.ha-1) 
c) cukernatost (%) 
d) obsah α-aminodusíku (mmol.100 g-1) 
e) obsah draslíku (mmol.100 g-1) 
f) obsah sodíku (mmol.100 g-1) 
g) výnos polarizačního cukru (t.ha-1) 
h) teoretická výtěžnost (%) 
i) výnos bílého cukru (t.ha-1) 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Tabulka 1: Výnos a kvalita cukrovky po aplikaci vybraných brassinosteroidů (relativně v % kontroly) 

Varianta Výnos Výnos Cuker- Alfa- Obsah Obsah  Výnos  Teoretická Výnos 
  bulev chrástu natost amino-N draslíku sodíku polar. cukru výtěžnost bílého cukru

  t.ha-1 t.ha-1 % mmol.100g-1 mmol.100g-1 mmol.100g-1 t.ha-1 % t.ha-1 
1. Kontrola 61,02 62,56 18,82 2,82 3,52 0,56 11,48 17,46 10,66 
2. Brassinolid 24-epi 101,40 98,10 104,27 100,80 97,30 82,43 105,72 104,96 106,43 
3. Brassinolid 4154 BR 106,64 91,46 102,05 107,80 95,67 91,89 108,82 102,47 109,28 
4. Brassinolid K3 100,19 97,20 100,13 91,93 100,85 87,39 100,32 100,34 100,53 

 
Vliv brassinolidů na výnosové a kvalitativní ukazatele cukrovky 

Hodnocení sledovaných ukazatelů vychází z pokusného roku 2005. Z dosažených výsledků 
(tabulka 1) můžeme konstatovat, že se sledované brassinosteroidy (24-epi, 4154 BR a K3) 
projevily pozitivně. V porovnání s kontrolou dosahovaly varianty ošetřené brassinosteroidy 
vyššího výnosu bulev, vyšší cukernatosti a vyššího výnosu polarizačního a bílého cukru. Při 
pohledu na nejvýznamnější ukazatel, tj. výnos polarizačního cukru vidíme, že se přínos 
brassinosteroidů pohyboval od 0,32 % do 8,82 %. 

Nejpříznivěji se ze sledovaných látek projevila aplikace Brassinolidu 4154 BR. Tato 
varianta dosahovala v porovnání s kontrolou vyššího výnosu bulev (o 4,05 t.ha-1, tj. 6,64 %), 
vyšší cukernatosti (o 0,38 %, rel. 2,05 %) a vyššího výnosu polarizačního cukru, jak je patrné z 
obr. 4. (o 1,0 t.ha-1, tj. 8,82 %) . Naopak velmi malý vliv měla varianta 4 (Brassinolid K3), která 
dosahovala téměř srovnatelných výsledků s kontrolou. Cukernatost byla nejpříznivěji ovlivněna 
brassinolidem 24-epi. Všechny látky působí již do 1 hodiny po aplikaci. Zvyšují výnos bulev 
o 0,19 - 6,6 % a cukernatost o 0,13 - 4,27 % a mění parametry jakosti (tabulka 1). 

 
Vliv brassinolidů na fluorescenční a energetické změny fotosyntézy u cukrovky 

Látky měnily energetickou bilanci fotosyntézy různě, v relaci s různými potřebami iniciační 
a membránové energie, nezbytné pro zahájení vazby fotochemické energie (Obr. 1-3). Vyvolávají 
mírnou zátěž, provázenou změnami energetiky fotosyntézy a vzrůst výkonu fotosystému PS. Ten 
koreluje kladně s výnosem bílého i polarizačního cukru, α−aminoN a výnosy bulev i chrástu. 
Látky mění energetickou bilanci fotosyntézy různě intenzivně podle toho, jak se mění potřeba 
iniciační a membránové energie, nezbytné pro zahájení vazby fotochemické energie, neboť mají 
schopnost redukovat stresy, což je doloženo četnou literaturou (Sakurai et al., 1999; Kulajeva et 
al., 1991). 

Byl studován vztah mezi výkonem fotosystému PS a kvalitativními ukazateli cukrovky 
(tabulka 2). Z ní je zřejmá platnost nelineární regrese, kterou lze vyjádřit polynomy 2. stupně. 
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Energetika fotosyntézy cukrovky po aplikaci 4154 BR
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Změny energetiky fotosyntézy cukrovky po aplikaci 
brassinolidu K-3

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

apl. 1h po 31 dnech

%
 ko

nt
ro

ly 
( =

 1
00

)

Fo Fm
Fv /Fm Tfm čas dosažení max . fluorescence
Area / v ý nos fluorescence/ Iniciační energie fotosy ntézy
Red/ox En. potřeba membrán
Vý kon PS

Obr. 3 

Vliv brassinosteroidů na výnos polarizačního cukru
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Tabulka 2: Závislost výnosových a kvalitativních parametrů cukrovky na výkonu fotosystému 

 rovnice Korelační 
koefic

Průkaznost
PS po aplikaci vybraných brassinosteroidů 

Znak Regresní
ient 

Výnos bulev y=0,015 -
3,29+

ano x2

224,59 
0,96 

Výnos chrástu 5x2+3,16-
116,5

0,99 ano y=-0,01
 

Alfa-aminoN y=0,0021x2-
0,45x

0,65 ano 
+27,5 

Obsah draslíku 
0,000 0,123x-2,99 

0,59 ano y=-
6x2+

Obsah sodíku 
0,102

0,93 ano y=0,0004x2-
x+6,2 

Výnos polarizačního 
cukru

22x2-
0,46x

0,70 ano 
 

y=0,00
+33,43 

Výnos bílého cukru -
0,40x

0,68 ano y=0,002x2

+29,47 
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LIGNOHUMÁT V  REGULACI  STRESŮ A ENERGETIKA 
FOTOSYNTÉZY PŠENICE EBI 

 
Dana Hradecká  
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, Kamýcká 957, 165 21 Praha 6 
Suchdol, ČR hradecka@af.czu.cz 
 

Souhrn 
Práce hodnotí možnost podpory růstu a vývinu ozimé pšenice Ebi během fází odnožování sloupkování a po 

metání, kdy aplikované lignohumáty, alginát a aktivátor růstu stimulují produkční proces a napomáhají překonat 
nepříznivý vliv stanovištních faktorů. Dokládá to energetická bilance fotosyntézy např. kvantový výtěžek Fv/Fm, a 
výkon PS. Je hodnocen výnos a jakost zrna při nákupu. Pozitivní účinek látek koresponduje i s literaturou. Pro 
závazná agronomická doporučení bude třeba ještě sérii pokusných dat doplnit o ročníkové vlivy. 
 
ÚVOD 

Lignohumáty se užívají postřikem na půdu i foliárně (FARMER, LUMSDON, 2001) od r. 
1950. Foliární aplikace je efektivnější (TEJADA, GONZALEZ,2004). Po lignohumátech 
BRASHER et al. (1953), TAKAHASHI et al. (1999) a GARCIA-MINA et al (2004) pozorovali 
lepší příjem N, P a K a stimulaci výnosotvorného procesu. Příznivě působí i Fe, Cu, Zn a Mn, v 
nich obsažené (VLASINOVA, et al., 1994, 1997) a biologicky aktivní látky, jejichž obsah se liší 
podle původu. BARALDI et al. (1991) zjistil antagonismus mezi cytokininy v lignohumátu a 
aplikovaným benzylaminopurinem. VARSHOVI, SARTAIN (1993) udává v lignohumátu 58% 
organické hmoty, 32% popelovin a 10% vody, polyfenoly a cukerno-lipidický podíl, rezistentní k 
mikrobiálnímu rozkladu. Huminovou frakci tvoří 76% huminu a 18% fulvokyselin. Rozkladem 
lignohumátu vzniká 59% C, 5% H a 36% O. Podíl C/N je proměnlivý. PINNA et al. (2004), 
ROCHETTEet al. (1996), PAVLÍKOVÁ et al., (1997), udává korelaci účinnosti humátu a vody v 
půdě. Lignohumáty zvyšují obsah chlorofylu a,b, karotenoidů (LIU CH, et al. 1998), účinnost 
fotosyntézy (TEJADA, GONZALEZ,2003), SASSGUSTKIEWICZ, KWIECINSKA, (1994).. 
MANNING, WANG (1995) vysvětlují jimi zlepšenou kvalitu zrna, stimulací příjem fosfátů a 
pohybu asimilátů do sinku. Růst výnosů o 4-6% provází vzestup bílkovin v zrnu o 22% a škrobu 
o 5% (TEJADA, GONZALEZ 2004). Zlepšení kvality brambor spočívá v protistresovém 
působení (LAHKY (1990). LIU et al. (2002), BOCANEGRA et al. (2004). Rostliny po nich 
zvyšují kořenové dehydrogenázy, prokořenění, hydrataci pletiv, příjem živin, zpomalují 
senescenci. Komerční využití doporučují LOBARTINI, et al. (1992), OGINOVA (1985), 
PAČUTA et al., 2000), LOŽEK et al.(1997), a GOVINDA SMY   CHANDRA SEKARAN 
(1992) a další. 

 
MATERIÁL A METODY 

 Pokusy s lignohumáty probíhaly na pokusné stanici KRV–FAPPZ ČZU (Praha-
Uhřiněves). na pšenici ozimé Ebi, (500 zrn na 1m2

,po hrachu).Varianty pokusu srovnávané s 
kontrolou v znáhodněných blocích (n= 4opak.) shrnuje tab.I. Var.1= tři konsekventní aplikace 
lignohumátu, var.2= aktivátor (huminové kyseliny a mikroprvky) v odnožování+výluh řas na 
konci sloupkování a v raně mléčné zralosti, var.3= aktivátor v odnožování,trisol RL(podpůrné 
stimulans kořenů, cytokininů a chlorofylu) ve sloupkování a T-list Mikro (=chelatizované Fe, Zn, 
Mn, Cu, Mo, B s N, P, K) v raně mléčné zralosti. 
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Tab.I Aplikované látky, data aplikace a stav porostu. 
 Aplikované látky 
Data aplikace 21.4.2005 26.5. 14.6. 
Fáze vývinu odnožování  konec sloupkování raně mléčná zralost 
Varianta 1 150 g/ha Lignohumát 150 g/ha Lignohumát 150 g/ha Lignohumát 
Varianta 2 1,5 l/ha T.Aktivátor Mo + 3l/ha T.Ligno Obilniny 0,3kg l/ ha VR 0,3kg l/ ha VR 
Varianta 3 1,5 l/ha T.Aktivátor Mo + 3l/ha T.Ligno Obilniny 1kg/ 2ha TRISOL RL 2 l/ha T.List Mikro A 

 
K studiu energetické bilance fotosyntézy byla užita rychlá fluorescenční indukce (RFI) 

umožňující analýzu výkonu PS při přeměně energie v chemicky vázanou formu ve fotosyntéze 
Na ni působí fyzikálně chemické vlivy (KAUTSKY, HIRSCH, 1931). Autoři SRIVASTAVA, 
STRASSER, (1996, 2000),  SRIVASTAVA et al., (1995, 1997) VAN RENSBERG et al., (1996), 
OUZOUNIDOU et al., (1997) hodnotí energii, vyžadovanou strukturami participujícími na 
přeměnách fotochemické energie ve stabilní formy. Princip tkví v stanovení podílů excitační 
energie nutné pro uskutečnění biochemie fotosyntézy (souvisí s variabilní fluorescencí Fv=Fm-
Fo tj.rozdíl maximální a počáteční fluorescence), podílu, který se mění na teplo a ovlivňuje 
porostní mikroklima, a podílu zpětné emise do atmosféry. Metodou RFI analyzátorem Hansatech 
Pl. Efficiency Analyser „PEA“ Fy Norfolk verze P02.003, softw. Winpea 32 byla při 45% 
definovaného zdroje světla (6 diod sycených 12V baterií) byla po dobu 1sec. měřena 
fluorescence listů, a z  ní stanovena energetika fotosyntézy (bitech.μs-1). Světelnému impulzu 
předchází 25-30min. zatemnění listu, během něhož se odplaví dříve vytvořené asimiláty. V 
grafech je bilance fotosyntézy vztažena k neošetřené kontrole (=100%). 

 
VÝSLEDKY 

První aplikace (dle tab.I) byla provedena 21.4. v odnožování. Z tab.II je zřejmá 
vyrovnanost dobře přezimovaného porostu, s 420-450 rostlinami/1m2 při ošetření. Průměrná 
sušina 10 rostlin dosáhla 4,88g (205–220g/m2). Obnovení jarní vegetace nasvědčuje IV.etapa 
organogene- ze, zjištěná na parcelách všech variant. Již 1.aplikace látek v odnožování podpořila 
tvorbu chlorofylu (Tab.II) a změny kvantového výtěžku Fv/Fm (Obr.1). 
 
Tab.II.. Stav porostu do dvou týdnů po aplikaci v odnožování 

 KONTRO
LA 

Vari
anta 1 

Vari
anta 2 

Vari
anta 3 

Prům. Σ rostlin na 1m2 440 420 450 440 
délka (cm) 28,3 28,3 28,3 28,3
Σ odnoží 4 (2 

slabé) 
4 (2 

slabé) 
4 (2 

slabé) 
4 (2 

slabé) 
Listová plocha/1rostl (cm2) 75,6 75,6 75,6 75,6
Vrcholek = základ budoucího klasu (fenologie Kupermanové) 
(val představuje základ budoucích klásků s kvítky 

3mm  
7 valů IV 

3mm 
7 valů 

IV 

3mm  
7 valů 

IV 

3mm 
7 valů 

IV 
Chlorofyl /SPAD/ (24.4) 44,6 46,8 45,6 45,6
 100% 104,

9% 
102,

2% 
102,

2% 
Sušina 10 rostl (g) 4,88 4,88 4,88 4,88

 
Po 36-48 h látky vyvolaly stres, projevující se zprvu růstem, později poklesem Fv/Fm. Po 

48hod. nastal různě intenzivní růst Fv/Fm. (Obr.2) Měnila se red/ox aktivita (Obr. 2), a po každé z 
aplikací i výkon fotosystému (Obr. 3 -5). 
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Alginát ve sloupkování (var. 2 +3) zprvu méně ovlivnil fotosystém PS než trisol RL s 

lignohumátem, který aktivoval endogenní cytokininy. Tab.III. shrnuje vliv ošetření ve 
sloupkování. Působení látek závisí na vyspělosti porostu a stanovišti, na podmínkách, jejichž 
regulace je leckdy prakticky nemožná. 

Aplikace, v raně mléčné zralosti, ukazuje vliv lignohumátu, řas a přípravku T-list Mikro (s 
chelatizovaným Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, B a N, P, K). Je zřejmé, že před aplikací i při ní výkon PS proti 
kontrole klesl (Obr.6). Po 2-4 ale dnech došlo k vzrůstu. Energetika fotosyntézy koreluje s 
růstovou analýzou (Tab.V). Přesnější metoda RFI ale signalizuje změny výnosotvorného procesu 
dřív než kumulace a distribuce sušiny. Proto ještě dovolí operativní zásah do agrotechniky. Podle 
výše výnosů zrna se nejlépe osvědčila var.1 s 3x opakovanou aplikací lignohumátu (Tab.VI), u 
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níž byl výnos zrna zvýšen o 10% proti kontrole. Následovala var.2= aplikace Aktivátoru 
doplněná následně algináty. Zvýšení způsobily HTS (vzrostla o 6,9%) a počet zrn na klas (4,2% 
kontroly). 

 
Tab.III. Stav porostu do dvou týdnů po aplikaci ve sloupkování 

 KONT
ROLA 

Vari
anta 1 

Vari
anta 2 

Vari
anta 3 

délka (cm) 90,3 93,8 93,5 93,7
Listová plocha/1 rostl 

(cm2) 
133 180 175 180 

Chlorofyl /SPAD/  50,3 54,8 56,4 56,7
 100% 108,

9% 
112,

1% 
112,

7% 
Sušina 10 rostl (g) 26,0 31,8 29,6 30,6
 

Tab.IV. Stav porostu do dvou týdnů po aplikaci v raně mléčné zralosti 
 KONTRO

LA 
Varia

nta 1 
Varia

nta 2 
Varia

nta 3 
délka (cm) 93 96,6 96,5 98 
Σ zrn v klasu 33,8 35,2 36,5 36,7 
Listová plocha/1 rostl 

(cm2) 
90,0 150,0 180,0 200,0 

Chlorofyl /SPAD/  39,5 44,2 45,3 46,7 
 100% 111,9

% 
114,7

% 
118,2

% 
Sušina 10 rostl (g) 33,0 41,0 43,0 45,8 

 
Tab.V. Struktura výnosu po ošetření 

 Délka 
klasu 

Σ 
zrn/ klas 

HTS (g) 
z individuál. 

rozboru 

HTS 
(g) 

z 
vymlatu od 
kombajnu 

Objemová 
hmotnost 

Výnos
q/ha 

Kontrola 89,1 42,7 44,29 44,67 780,0 7,4 
Varianta 1 100,5 46,5 47,34 47,33 790,0 8,2 
Varianta 2 100,8 46,9 48,15 48,70 795,0 8,2 
Varianta 3 99,9 47,8 45,90 49,61 790,0 7,5 

 
Ošetření se projevilo i v kvalitě zrna, (Tab.VI, obr.7) Číslo poklesu rostlo po aplikaci 

aktivátoru a alginátů. Zelenyho test, vypovídající o kvalitě lepku při pekařském využití mouky, se 
významně neměnil, podobně jako N-látky i obsah mokrého lepku, který je ale spíše odrůdovou 
charakteristikou. 

 
Tab.VI. Jakostní ukazatele pšenice Ebi po aplikaci  

 Lepek N-látky Zeleny test Ćíslo poklesu
Kontrola 28,28 12,33 59 322 
Varianta 1 28,31 12,34 56 318 
Varianta 2 28,03 12,14 55 330 
Varianta 3 28,14 12,44 61 302 

 257



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

Obr.7: Obsah lepku, N látek, sedi- test Zelenyho, číslo poklesu a vlhkost zrna (% kontroly) 
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ZÁVĚR 
Působení látek, závisí na vyspělosti porostu při ošetření a stanovištních podmínkách. 

Aplikace zvyšují aktivitu PS, tvorbu chlorofylu a mění výtěžek Fv/Fm. Energetická fotosyntézy 
koreluje s kumulací a distribucí sušiny. Praxi lze doporučit co nejčasnější aplikaci, při které 
mohou substance působit dlouhodoběji, a omezit vliv stresorů, nejdéle do sloupkování. Z rozborů 
v mléčné zralosti lze ještě prokázat vzrůst obsahu chlorofylu a oddálení projevů stárnutí i 
podporu kumulace sušiny, ale převod asimilátů do sinku je závislý na počasí, které bývá při zrání 
nejisté.  
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Lignohumate inregulation of development stresses and energy balance of 

the photosynthesis 
 

Summary 
Paper assess the possibility of stimulation winter wheat during remarkable phases of growth and development 

from tillering to heading. Lignohumates, alginates and stimulants applied, enhance ecological processes in fields 
and support in getting out of inconvenient stand elements. The effect  describe the results of energy balance in 
photosynthesis e.g. quantal yield Fv/Fm, maximum PS yield and others. The impact on yield increases and comodit 
quality is discussed in tables (I.-VII) and figs. (1-7). Positive effect of substances corresponds to literature, but some 
more experiments in near future would be necessary for mandatory agronomical references to practice, mainly some 
evaluations from a point of view of year effect.  
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Souhrn 

Práce porovnává fluorescenční a energetické změny, v listech cukrovky po aplikaci přípravku „Trisol –
aktivátor“ firmy DURST VJV s.r.o. s činky: výluhu z řas (RV), lignohumátu (LH), dvou koncentrací protistresově 
působícího cytokininu benzylaminopurinu-BAP, směsi zmíněných látek, a brassinosteroidu. Porovnává kvantové 
výtěžky fluorescence Fv/Fm a délku doby dosažení fluorescenč- ního maxima Tfm a z těchto hodnot modeluje 
energetiku fotosyntézy, redukčně oxidačních dějů a výkon fotosystému PS. Adaptační stresová reakce byla 
hodnocena v průběhu 24hodin. Změny jsou průkazné již po osmi hodinách jak je doloženo (Obr.1-4). 

 
ÚVOD 

Současná ekonomická situace vyžaduje rostlinnou výrobu s nejefektivnějšími vstupy. 
Během růstu plodiny procházejí různými zátěžemi, zhoršujícími růst jakost komodit a snižujícími 
výnos. Při vývinu rostlin dochází k různě intenzivní potřebě živin, včetně stopových prvků. Mění 
se plynule i potřeba a poměry endogenních fytohormonů, což ovlivňuje látkovou 
přeměnu,(účinnost enzymů, tvorbu aminokyselin a bílkovin, z nichž mnohé ovlivňují odolnost 
rostlin vůči chorobám a škůdcům, nepříznivým stanovištním vlivům, suchu, resp. anoxii při 
zamokření atd.). Zvýšená množství reaktivních forem kyslíku, která jsou škodlivá pro buňky, 
mění kvalitu v relaci se stresy ve vegetační sezoně (MÝTINOVÁ et al.(2005). Proto se zkoušejí 
pomocné rostlinné látky,včetně směsí, které jsou schopny omezit šok rostlin k němuž může dojít i 
v případě nezbytného užití herbicidu při konvenčním hospodaření. Zkoumají regulátory příjmu 
živin, růstu, tvorby chlorofylu,  asimilační plochy, distribuce sušiny a pohybu zásobních látek do 
sinku, i regulátory energetické bilance fotosyntézy, jejichž studium bylo cílem této práce. 

 
MATERIÁL A METODY 

Cukrovka (Beta vulgaris L.) byla pěstována v polním maloparcelkovém pokuse(n=4 
opakování) založeném podle metodiky UKZUZ v Lutíně okr. Olomouc.Ve fázi přízemní růžice s 
cca 18-20 pravými listy (koncem 2. dekády června byl proveden postřik látkami (18.6.) Těsně 
před aplikací, a následně v třech zhruba osmihodinových intervalech (jak dovolily podmínky 
dlouhého dne) byly hodnoceny rychlou fluorescenční indukcí (RFI) energetické změny, 
související s příjmem, látkovou přeměnou a stimulačně protektivní funkcí aplikovaných látek. 
Podle literatury (KHRIPACH et al.,(1999) tehdy dochází k adaptační stresové reakci, projevující 
se změnami obsahu aminokyselin (methioninu, lysinu, cysteinu tyrosinu a kyseliny glutamové), 
celkového obsahu bílkovin a enzymové aktivity, což působí na vodní provoz a kumulaci sušiny 
rostlin. Navození adaptační stresové reakce může trvat různě dlouho. Zpravidla vrcholí do 48h, 
pak následuje pokles.  

K hodnocení byl použit Analyser „PEA“ Verse P02.003, software Winpea 32 Hansatech 
LTD. Norfolk. napájený 13,6 V baterií. Při měření, které trvalo 1sec. pro jedno opakování (v 
rámci varianty bylo děláno n=10 opakování), byl použit definovaný světelný impulz (45% 
intenzity 6 kalibrovaných diod) aplikovaný po předchozím 25-30min zatemnění listu. Data 
náběhové polyfázové křivky O-I-J-P byla hodnocena podle GUISSE et al., (1995), SRIVASTAVY et 
al., (1995,1996), a STRASSERA et al., (2000). 
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Byly porovnávány následující varianty pokusu: neošetřená kontrola (0), cytokinin BAP -
dávka 0,5g/ha (1), cytokinin BAP -dávka 0,25g/ha (2), směs BAP (0,35g/ha+řasový výtažek 
/Ascophytum sp/ 100g/ha+lignohumát 150g/ha, (3), lignohumát (600g/ha,(4), alginát 
/Ascophytum sp/ 500g /ha (5), a nový přípravek firmy DURST VJV s.r.o. aktivátor trisol 
brassinoisteroid -TA (6). Trisol aktivátor díky přítomným unikátním chelátům uvolňuje živiny z 
nerozpustných sloučenin a poskytuje je kořenům rostlin, které samy podobné cheláty produkují. 
Tak se maximalizuje využití živin "staré půdní síly“. Mimoto jsou Trisoly samé zdrojem 
souběžně dodávané výživy čímž přispívají k tvorbě výnosu. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

 Porovnání kvantového výtěžku fluorescence (Fv/Fm) v procentech neošetřené kontroly 
(Obr.1) naznačuje, že během 8h vyšší dávky cytokininu (CK 0,5) zvýšily Fv/Fm zhruba o 10%. 
Nižší dávka BAP (CK 0,25), směs (CK 0,35+RV100+LH150), sám lignohumát (LH 600) i 
alginát (RV 500) jej snížily, v případě směsi téměř o 25%. Krátce po ošetření i aktivátor Trisol 
mírně zvýšil Fv/Fm, ale v následujícím čase se Fv/Fm u tohoto přípravku nelišil od kontroly. 
Lignohumát a směs během 24h snižovala kvantový výtěžek fluorescence, alginát (obsahující 
přírodní endogenní fytohormony incl.cytokininů) podobně jako i nižší dávka cytokininu po 24h 
zvýšily. Vliv aplikace se výrazněji projevil v délce doby nutné k dosažení fluorescenčního 
maxima, (Tfm), která se zdá být z hlediska hodnocení zátěží významná (Obr.2) a lépe odpovídá 
míře stresu, než Fv/Fm, který udává co signifikantní míru stresu DEMING-ADAMS (1990) 
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Obr.1        Obr.2 
 
 
Adaptace na stres po ošetření podle hodnot Tfm dosahovala po 8h až 230-360% kontroly.Do 

24h došlo k významnému poklesu po aktivátoru Trisolu (dokonce na cca 75% kontroly), ale i i u 
obou dávek cytokininů, kde se Tfm vyrovnalo zhruba neošetřené kontrole. Významné prodloužení 
Tfm se projevilo u alginátu (RV 500), lignohumátu (LH 600), a směsi (CK3,5 + RV 100+LH 
150), zřejmě díky dlouhodobějšímu působení těchto látek. Tfm souvisí se energetickými nároky 
struktur činných ve fotosyntéze na molekulární a buněčné úrovni. Jejich aktivita je dosud 
nevyjasněná a je předmětem současných bádání v biochemii. Modely dovolí velice definovat 
energetické přenosy membránami těchto struktur, detaily red/ox řetězců, ale z hlediska 
zemědělské praxe by jejich rozbor, který ani zatím nejsme schopni zcela vysvětlit, mohl zavádět. 

 261



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

Skutečnost, že red/ox aktivity (bez upřesnění detailů!) se po ošetření během adaptační reakce 
rostlin mění, je patrná z Obr.3.který svědčí o poklesu red/ox o 5-40% během 8h po ošetření, ale 
záhy lignohumát a směs zvyšují do 16h red/ox o 60-80% kontroly. Ostatní látky vykázaly nárůst 
nižší. 
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Obr.3       Obr.4 
 
 
Souvislost délky Tfm s energetikou fotosyntézy dokládá i výkon fotosystému PS (Obr.4). S 

růstem Tfm, klesá aktivita red/ox, i výkon PS, jemuž je, dodáno méně energie, dík vzrůstu nároků  
aktivních struktur činných při jejím přenosu na PS. 

 
ZÁVĚR 

 Kvantový výtěžek fluorescence (Fv/Fm) v procentech neošetřené kontroly vlivem 
adaptační stresové reakce doznává změn již 8h po aplikaci,a výrazněji se jeví vliv látek na 
prodloužení (Tfm). Ta se zdá být z hlediska stresu signifikantní mírou stresu. Souvisí s přenosy a 
potřebou energie na buněčné a molekulární úrovni i výkonem PS.  

Porovnání Fv/Fm v procentech kontroly (Obr.1) naznačuje, že během 8h vyšší dávky 
cytokininu (CK 0,5) zvyšovaly Fv/Fm zhruba o 10%, a nižší (CK 0,25), směs (CK 
0,35+RV100+LH150), lignohumát (LH 600) i alginát (RV 500) jej snižovaly, u směsi téměř o 
25%. Také aktivátor Trisol mírně zvýšil Fv/Fm, ale v následujícím čase se Fv/Fm u tohoto 
přípravku nelišil od kontroly. Lignohumát a směs během 24h dál snižovala Fv/Fm, alginát (s 
endogenními fytohormony i nižší dávka cytokininu po 24h jej zvyšovaly. Zmíněné změny se 
výrazněji projevily v prodloužení Tfm, která se zdá být významná neboť sopuvisí s přenosy 
energie vnitřním  fotosynteticky aktivním strukturám (Obr.2)  
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New stimulators – comparison of the impact on a change of stress adapted 

reaction 
 

Summary 
Document presents a comparison of fast fluorescent induction with regard to energy balance in 

photosynthesis which arise in leave structure of sugar beet after the treatment by a new preparation „Trisol –
aktivator“ fy DURST VJV s.r.o. to the activity of alginate eluate from Ascophytum sp. (RV), lignohumate (LH), and 
two doses of derivative benzyl aminopurine, which acts as antistress agens, and the mixture of all components 
evaluated. Quantal yield of fluorescence Fv/Fm  and the time of fluorescent maximum Tfm are studied preliminary and 
at the basis of its values of some red/ox activities and the yield of photosystem PS are enumerated. Adaptive reaction 
analysed during a period of 24h signalize decisive changes as early as interval of 8h after the treatment. (Fig.1-4). 
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VULGARE L.) ATLAS 68 A IGRI V ZÁVISLOSTI NA DÉLCE PŮSOBENÍ 

CHLADU A OSMOTICKÉHO STRESU 
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Souhrn 

Cílem naší práce bylo sledování akumulace dehydrinů u ozimé (Igri) a jarní (Atlas 68) odrůdy ječmene při 
vystavení pokusných rostlin dvěma odlišným druhům abiotického stresu – chladu (3 °C) a osmotickému stresu 
(20%ní PEG-8000) po dobu 2 týdnů. V průběhu experimentu byly odebírány vzorky listových pletiv u kontrolních 
rostlin, a dále pak po 1, 2, 3, 7 a 14 dnech působení stresového faktoru. Vzorky byly analyzovány pomocí SDS-PAGE 
a Western blotu za použití protilátky proti K-segmentu jako specifické dehydrinové sekvenci. Působení chladu se u 
obou odrůd projevilo především nárůstem množství dehydrinu o MW 90,  jehož akumulace v průběhu 2 týdnů chladu 
vzrostla téměř desetinásobně. Kromě tohoto dehydrinu byly u rostlin odrůdy Atlas 68  po 7 a 14 dnech detekovány 
rovněž dehydriny o MW 38,5, 35,5 a 32,5 kDa, zatímco u rostlin odrůdy Igri pouze dehydriny o MW 38,5 a 32,5 kDa. 
U vzorků vystavených působení osmotického stresu byla detekována přítomnost dehydrinů již po 1 dnu působení 
tohoto stresového faktoru, a to nejprve u odrůdy Igri, a později (po 3 dnech) i u odrůdy Atlas 68. Kvantitativně 
nejvyšší akumulace dehydrinů byla u rostlin Atlas i Igri detekována po 3 dnech působení osmotického stresu, zatímco 
po 14 dnech již byly dehydriny prakticky nedetekovatelné. U rostlin Igri byla detekována přítomnost dehydrinů o 
MW 90, 30, 24 a 21 kDa, u rostlin Atlas 68  pak přítomnost dehydrinů o hmotnostech 90, 25,5, 21 a 18 kDa. Na 
základě již dříve publikovaných výsledků usuzujeme, že v případě dehydrinu o MW 90 kDa se jedná o protein DHN5. 
Identifikace ostatních proteinů je předmětem naší další práce. 

 
ÚVOD 

Dehydriny, které patří do rodiny Lea D-11 proteinů, se vyznačují charakteristickou expresí 
za podmínek dehydratace, která je spojena s působením řady environmentálních stresových 
faktorů – např. chlad, osmotický stres - zasolení, vnější aplikace ABA apod. V genomu ječmene 
bylo zatím identifikováno 13 dehydrinových genů /1/. Pro všechny dehydriny je charakteristická 
přítomnost oblasti zvané K-segment, jejíž konsensus sekvence je EKKGIMDKIKEKLPG a o níž 
se předpokládá, že v in vivo podmínkách vytváří amfipatický α-helix, který může interagovat 
s membránovými povrchy. Bližší informace o struktuře a vlastnostech dehydrinů lze nalézt v řadě 
souhrnných článků /2, 3, 4/ i v naší práci z loňského sborníku /5/. V důsledku velkého výskytu 
polárních aminokyselin tyto proteiny váží vyšší množství SDS, než je obecně u proteinů obvyklé, 
což má za následek, že jejich zdánlivé MW stanovené na základě SDS-PAGE, bývají minimálně 
o 3 – 5 kDa vyšší než skutečné MW stanovené na základě jejich aminokyselinové sekvence /6/. 
Proti dehydrinovému K-segmentu byla připravena polyklonální protilátka, která umožňuje 
detekci dehydrinů v širokém spektru druhů krytosemenných i nahosemenných rostlin /6/.  

Při působení chladu byla u ječmene popsána především exprese proteinu DHN5 /7, 8, 9, 
10/, a to jak u ozimých, tak i u jarních genotypů. V souvislosti s chladem pak byla popsána na 
transkripční úrovni ještě exprese genů Dhn8 a Dhn11 /9/, i když stejná práce ukazuje, že gen 
Dhn11 je exprimován i za kontrolních podmínek. 

Při působení osmotického stresu pak byla v různých pracích popsána rovněž exprese genu 
Dhn5 /9, 10, 11/, ačkoli exprese tohoto genu byla při dehydrataci výrazně slabší než při chladu. 
Kromě exprese Dhn5 byla při osmotickém stresu popsána exprese dalších nízkomolekulárních 
dehydrinů /10/, na transkripční úrovni byly pomocí specifických primerů detekována exprese 
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genů Dhn1, Dhn2, Dhn3, Dhn6, Dhn9 a Dhn10 /9,11/.  
 

MATERIÁL A METODA 
V pokusech byly použity rostliny ječmene, a to ozimé odrůdy Igri a jarní odrůdy Atlas 68. 

Rostliny byly kultivovány hydroponicky v živném roztoku Hydropon o koncentraci 5 ml/1l 
(Lovochemie a.s., Lovosice) v klimaboxech Tyler za kontrolovaných podmínek (12h fotoperioda, 
18 °C). Po 3 týdnech kultivace byla u rostlin, které měly být vystaveny chladu, snížena teplota na 
3°C. U rostlin určených pro sledování působení osmotického stresu byl živný roztok obohacen o 
PEG-8000 tak, aby výsledná koncentrace PEG-8000 byla 20%. Takto byly pokusné rostliny 
kultivovány po dobu 2 týdnů za současného odběru vzorků po 0, 1, 2, 3, 7 a 14 dnech působení 
daného stresového faktoru. 

U odebraných listových pletiv byla stanovena jejich čerstvá hmotnost (FW) a pletiva byla 
okamžitě zmražena v tekutém dusíku. Zmražená pletiva byla skladována při -80 °C. Při extrakci 
proteinů byla pletiva rozetřena v třecí misce za přidání tekutého dusíku a extrakčního pufru (1M 
Tris-HCl, pH 9), obsahujícího inhibitor proteas (BioRad). Vzorky byly zcentrifugovány při 4°C a 
30 000g po dobu 25 min. Poté byla spektrofotometricky stanovena koncentrace proteinů. Pak 
byly vzorky zahřáty na 90°C po dobu 20 min., následně ochlazeny a zcentrifugovány při 4°C a 
30 000g po dobu 25 min. Pak byla ve vzorcích opět stanovena koncentrace proteinů a proteiny 
vysráženy vychlazeným acetonem v poměru 1:4. Koncentrace proteinů ve vzorcích byla 
stanovena metodou podle Bradfordové /12/. 

Vysrážené vzorky byly rozpuštěny v SDS-vzorkovém pufru (BioRad) a naneseny na SDS-
elektroforézu (Biometra). Do každé jamky bylo naneseno 10 μg proteinů. Po rozdělení proteinů  
na SDS-elektroforetickém gelu byly proteiny přeneseny na nitrocelulosovou membránu pomocí 
semi-dry blot cell (Biometra). Membrána byla blokována 3%ní želatinou v TBS a poté 
inkubována s primární protilátkou rozpuštěnou v 1%ní želatině. Poté byla na primární protilátku 
navázána anti-rabbit sekundární protilátka konjugovaná s alkalickou fosfatasou (BioRad). 
Komplex byl vizualizován přidáním 0,4 mM NBT a 0,4 mM BCIP ve vyvíjecím pufru 
obsaženém v kitu od BioRad. Imunobloty byly následně vyhodnoceny pomocí počítačového 
programu ElfoMan (Semecký).  

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

V případě chladového stresu byla pomocí imunoblotu prokázána přítomnost dehydrinu o 
zdánlivé (elektroforetické) MW 90 kDa u obou odrůd, a to již po 1 dnu chladového působení. 
V průběhu 2 týdnů chladu pak byl u tohoto proteinu pozorován téměř 8 násobný (Igri) či 10 
násobný (Atlas 68) nárůst jeho množství. DHN o zdánlivé MW 90 kDa s největší 
pravděpodobností odpovídá proteinu DHN5. Vyplývá to z literárních údajů /6, 7, 8, 10/, které pro 
DHN5 udávají zdánlivou MW 80 – 90 kDa. Kromě DHN5 byly ve vzorcích obou genotypů 
vystavených chladu detekovány ještě proužky o zdánlivých MW 75, 67 a 55 kDa. Tyto výsledky 
jsou obdobné experimentálním zjištěním některých jiných autorů /6, 8/, kteří obdobné proužky za 
použití stejné protilátky detekovali rovněž při chladovém působení. Tito autoři /8/ předpokládali, 
že tyto proužky mohou být podmíněny buď přítomností jiných DHN-like proteinů anebo to 
mohou být proteolytické produkty či různě posttranslačně modifikované formy DHN5. Z našich 
dalších, zde neuvedených výsledků již víme, že tyto proužky lze detekovat i u vzorků, které 
nebyly zahřáty na 90°C, a tudíž lze vyloučit možnost, že se jedná o proteolytické produkty 
vzniklé štěpením DHN5 za působení zvýšené teploty. Navíc ve vzorcích, které byly vystaveny 
působení osmotického stresu, se tyto proužky prakticky nevyskytují (srovnej obr. 1 B a 2 B), 
ačkoli byly tyto vzorky rovněž zahřívány na 90°C. Je tedy pravděpodobnější, že se v případě 
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těchto proužků při chladovém působení jedná spíše o přirozený stav než o artefakt způsobený 
přípravou vzorků k analýze, i když k potvrzení této hypotézy je třeba provést ještě další pokusy, 
které by kroky, v nichž by k proteolýze mohlo docházet, eliminovaly. 

Kromě DHN o zdánlivé MW 90 kDa byly po 7 dnech chladového působení u obou odrůd  
detekovány ještě tzv. nízkomolekulární dehydriny. U Atlas 68 se jednalo o proužky o zdánlivé 
MW 38,5, 35,5 a 32,5 kDa, u Igri pak pouze o dva výrazné proužky o zdánlivých MW 38,5 a 
32,5 kDa. Proužek o zdánlivé MW 35,5 kDa byl charakteristický pouze pro Atlas 68. Proužek  o 
zdánlivé MW 32,5 kDa by bylo možné ztotožnit s DHN8, pro nějž je v literatuře uváděna 
zdánlivá MW 28 kDa (v dalších pokusech, jejichž výsledky zde neuvádíme, se soubor těchto 
proužků opakoval, přičemž pro proužek o nejnižší MW nám vycházelo 28 kDa). Z literatury /9/ 
je přitom známo, že exprese DHN8 je rovněž indukována chladem. Další dva proužky, především 
proužek o zdánlivé MW 35,5 kDa, který se ukazuje charakteristický pro Atlas 68, se nám 
s konkrétními DHN proteiny zatím ztotožnit nepodařilo. Bližší charakterizace těchto proteinů je 
předmětem naší další práce.  

Dalším zajímavým jevem, který jsme zjistili na základě našich dalších pokusů, jejichž 
výsledky zde neuvádíme, je celkově vyšší míra akumulace DHN proteinů u jarní odrůdy Atlas 68 
oproti ozimé odrůdě Igri, což je v rozporu s předpokladem, že DHN proteiny se ve větší míře 
akumulují u odolnějších odrůd. Potvrzení či vyvrácení tohoto výsledku však vyžaduje další 
experimentální práci a použití dalších, vzájemně nepříbuzných jarních a ozimých odrůd ječmene. 
Množství těchto dehydrinů se po 14 dnech chladu nezměnilo. Výsledky získané detekcí 
dehydrinů pomocí primární protilátky a následné vyhodnocení imunoblotu jsou znázorněny na 
obr. 1.  
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Obr. 1: Detekce dehydrinů u genotypů Atlas68 a Igri v průběhu 0 až 2 týdnů chladového 

působení. Gel po obarvení CBB R-250 (A), Western blot (B), míra akumulace sledovaných DHN 
zpracovaná pomocí programu ElfoMan u Atlas68 (C) a Igri (D). Vysvětlivky: A = Atlas 68, I = 

 266



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

Igri, M = hmotnostní marker, MW = molekulová hmotnost; 0 – 14 počet dnů chladového 
působení. 

 
V případě působení osmotického stresu (20%ní PEG-8000) byla detekována rovněž 

akumulace DHN proteinu o zdánlivé MW 90 kDa, avšak jeho množství bylo u obou sledovaných 
odrůd nižší než při působení chladu. Kromě toho byly detekovány rovněž nízkomolekulární DHN 
proteiny, a to již po 1 dni působení stresu – v případě odrůdy Atlas 68 se jednalo o DHN o 
zdánlivých MW 25,5 kDa, 21 kDa a 18 kDa, u Igri pak o DHN o zdánlivých MW 30 kDa, 24 
kDa a 21 kDa. Největší množství těchto proteinů bylo u Atlas 68 detekováno po 3 dnech 
působení stresu, u Igri již po 1 dnu působení. Po 14 dnech působení 20%ního PEG již nebyly v 
našich vzorcích DHN proteiny prakticky detekovány (obr. 2). Vzhledem k tomu, že pomocí SDS-
PAGE jsme v případě DHN proteinů schopni zjistit pouze jejich zdánlivé, nikoliv skutečné MW, 
jsme se zatím tyto proužky nepokusili ztotožnit se žádným s DHN proteinů, o němž je známo, že 
je indukován působením osmotického stresu. 

Naše hypotéza, že dehydrin o MW 90 kDa je DHN5, je přitom podpořena i některými 
literárními údaji, které uvádějí expresi DHN5 za podmínek sucha a osmotického stresu jak na 
transkripční /9, 11/, tak i na translační /10/ úrovni.. Naše výsledky (obr. 2 B, C, D) tuto hypotézu 
potvrzují, neboť DHN o zdánlivé MW 90 kDa byl nalezen i ve vzorcích vystavených působení 
20%ního PEG-8000, ačkoli jeho množství v těchto vzorcích bylo výrazně nižší (srovnej obr. 1 C, 
D a obr. 2 C, D).  
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Obr. 2:  Detekce dehydrinů u genotypů Atlas68 a Igri v průběhu 0 až 2 týdnů působení 

osmotického stresu (20%ní PEG-8000). Gel po obarvení CBB R-250 (A), Western blot (B), míra 
akumulace  sledovaných DHN zpracovaná pomocí programu ElfoMan u Atlas 68 (C) a Igri (D). 
Vysvětlivky: A = Atlas68, I = Igri, M = hmotnostní marker, MW= molekulová hmotnost,  0 – 14 
počet dnů chladového působení. 

 
Na základě srovnání vzorků odebraných z jarní odrůdy Atlas 68 a ozimé odrůdy Igri jsme 
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zjistili kvalitativní i kvantitativní rozdíly v akumulaci DHN proteinů v průběhu 2 týdnů působení 
chladu i osmotického stresu. Dalším cílem naší práce bude bližší izolace a  charakterizace 
detekovaných DHN proteinů s využitím 2D SDS-PAGE a případnou následnou sekvenací. 
Kromě toho je potřeba zjistit, zda tyto rozdíly pozorované u Atlas 68 a Igri platí univerzálněji, 
tedy i pro jiné jarní a ozimé odrůdy ječmene, anebo zda se jedná o jev specifický pouze pro tyto 
dvě odrůdy. 

 
LITERATURA 
/1/ Rodríguez, E.M., Svensson, J.T., Malatrasi, M., Choi, D.-W., Close, T.J.: Barley Dhn13 encodes a KS-type 

dehydrin with constitutive and stress responsive expression. Theoretical and Applied Genetics, Vol. 110, 
2005: 852 – 858 

/2/ Campbell, S.A., Close, T.J.: Dehydrins: genes, proteins, and associations with phenotypic traits. New Phytologist, 
Vol. 137,1997: 61 – 74 

/3/ Close, T.J. Dehydrins: Emergence of a biochemical role of a family of plant dehydration proteins. Physiologia 
Plantarum, Vol. 97,1996: 795 – 803 

/4/ Close T.J.: Dehydrins: A commonalty in the response of plants to dehydration and low temperature. Physiologia 
Plantarum, Vol. 100,1997: 291 – 296 

/5/ Kosová, K., Vítámvás, P., Prášil, I.T., Prášilová, P., Chrpová, J.: Deyhdriny u ječmen (Hordeum vulgare L.) a 
jejich funkce při ochraně rostlin vůči suchu a chladu. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti 
rostlin 2005. Sborník příspěvků. Str. 158 – 162. VÚRV Praha-Ruzyně, 11.5.2005 

/6/ Close, T.J., Fenton, R.D., Moonan, F.: A view of plant dehydrins using antibodies specific to the carboxy 
terminal peptide. Plant Molecular Biology, Vol. 23, 1993: 279 – 286 

/7/ Van Zee, K., Chen, F.Q., Hayes, P.M., Close, T.J., Chen, T.H.H.: Cold-specific induction of a dehydrin gene 
family member in barley. Plant Physiology Vol.108, 1995: 1233 – 1239 

/8/ Bravo, L.A., Close, T.J., Corcuera, L.J., Guy, C.L.: Characterization of an 80-kDa dehydrin-like protein in barley 
responsive to cold acclimation. Physiologia Plantarum Vol.106, 1999: 177 – 183  

/9/ Choi, D.-W., Zhu, B., Close, T.J.: The barley (Hordeum vulgare L.) dehydrin multigene family: sequences, allele 
types, chromosome assignments, and expression charakteristics of 11 Dhn genes of cv Dicktoo. Theoretical 
and  Applied Genetics 98, 1999: 1234 – 1247 

/10/ Zhu, B., Choi, D.-W., Fenton, R., Close, T.J.: Expression of the barley dehydrin multigene family and the 
development of freezing tolerance. Molecular Genome and Genetics Vol. 264, 2000: 145 – 153 

/11/ Suprunova, T., Krugman, T., Fahima, T., Chen, G., Shams, I., Korol, A., Nevo, E.: Differential expression of 
dehydrin genes in wild barley, Hordeum spontaneum, associated with resistance to water deficit. Plant, Cell 
and Environment Vol. 27, 2004: 1297 – 1308 

/12/ Bradford, M.M.: A rapid and senstitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing 
the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry Vol. 72, 1976: 248 - 254 

 
Accumulation of dehydruj proteins in two cultivars of barely (Hordeum 

wulgare L.)  Atlas 68 and Igri depending on the lenght of cold and osmotic 
stresses 

 
Summary 

The aim of our work was to determine the accumulation of dehydrin proteins in winter (Igri) and spring 
(Atlas 68) cultivars of barley. The young barley plants were transferred in two different abiotic stress conditions – 
cold (3°C) and osmotic stress (20% PEG-8000). The plants were cultivated under these stress conditions for 2 
weeks. During the experiment the samples were  collected after 1, 2, 3, 7 and 14 days of stress treatment. The 
samples were analysed using SDS-PAGE and Western blot analysis with the primary antibody against dehydrin K-
segment. Cold treatment led to a large increase in accumulation of dehydrin of apparent MW of 90 kDa which could 
be identified as DHN5 in both cultivars. Apart from this protein, other dehydrin-like proteins were detected in Atlas 
68 and Igri after 7 days of cold treatment. In Atlas 68 bands of apparent MW of 38,5, 35,5 and 32,5 kDa were 
detected whereas in Igri only bands of apparent MW of 38,5 and 32,5 kDa were detected. In the samples from plants 
under osmotic stress increased level of dehydrin proteins was observed after 1 day of stress treatment and the 
maximum level of dehydrin accumulation was reached after 3 days of the stress treatment whereas after 14 days 
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nearly no detectable level of dehydrin proteins was present in the samples. In samples from Igri  dehydrin-like 
proteins of apparent MW of 90, 30, 24 and 21 kDa were detected and in Atlas 68 dehydrin-like proteins of apparent 
MW of 90, 25,5, 21 and 18 kDa were detected. Further characterisation of these dehydrin-like proteins is a subject 
of our future research. 
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Súhrn 

V roku 2003 bol na experimentálnej stanici SPU v Nitre – Dolnej Malante založený poľný polyfaktorový 
pokus. V jačmeni siatom, forma jarná, bola sledovaná hodnota plodinového ekvivalentu pichliača roľného – Cirsium 
arvense (L.) Scop. Plodinový ekvivalent bol vypočítaný na základe vzťahu: CEi = Ww/Wc, kde CEi = plodinový 
ekvivalent pre určitý burinový druh „i“, Ww = hmotnosť suchej hmoty buriny, Wc = hmotnosť suchej hmoty plodiny. 
Pichliač roľný bol konkurenčne najnebezpečnejší pre jačmeň jarný v začiatočných fázach jeho rastu (v máji), oproti 
júnu, aj napriek klimaticky rozdielnym rokom. V zrážkovo deficitnom roku 2003 bola hodnota plodinového 
ekvivalentu pichliača roľného nižšia, než v zrážkovo normálnom roku 2004. 

 
ÚVOD 

Rastliny sú vo svojom vývine ovplyvňované abiotickými faktormi (teplota, pH pôdy a i.) 
a ďalšími biotickými interakciami (napr. predátormi, parazitmi). Veľmi dôležitým momentom je 
stanovenie konkurenčného vplyvu burín v burinových populáciách, ktoré sú tvorené viacerými 
druhmi. Klem, Škubalová (2004) upozorňujú na potrebu vypracovania ukazovateľov 
konkurenčnej schopnosti jednotlivých burinových druhov. Jednou z možností vyjadrenia 
konkurenčného efektu burinového druhu je tzv. plodinový ekvivalent (Wilson, 1986). Ide 
o metódu prepočtu hustoty burín s využitím plodinových ekvivalentov, ktoré vyjadrujú pomer 
hmotnosti sušiny medzi jednou rastlinou buriny (Ww) a jednou rastlinou kultúrnej plodiny (Wc), 
v ktorej sa burina vyskytuje. Poznatky o dynamike rastu jednotlivých druhov burín, prípadne 
jedného dominantného druhu buriny sú dôležité pre predikciu škodlivosti burín v jednotlivých 
rastových fázach kultúrnych plodín (Gustavsson, 1986). 

Prognóza škodlivosti zisteného stavu zaburinenosti má značný praktický význam. Cieľom 
je nájsť spôsob stanovenia hodnoty, ktorá by umožnila výpočet tzv. hospodárskeho prahu 
škodlivosti. Po stanovení tejto hodnoty je možné posúdiť ekonomickú návratnosť prostriedkov 
vynaložených na reguláciu výskytu burín. 

 Pichliač roľný (Cirsium arvense (L.) Scop.) – CIRAR považujeme za jeden 
z najnebezpečnejších druhov takmer vo všetkých pestovaných plodinách a kultúrach (Černuško, 
Kohout, 1999, Líška et al., 2004 ), kde predstavuje závažný biotický stresor. Jeho mnohostranná 
škodlivosť a početnosť výskytu má na Slovensku rastúcu tendenciu. Na základe výsledkov 
monitoringu výskytu pichliača roľného v porastoch jačmeňa jarného na Slovensku konštatujeme, 
že v roku 1997 sa vyskytoval v stupni zaburinenosti 3 (stredný výskyt – 6 – 15 ks.m-2) na 7,6% 
plôch, v roku 1999 už na 19,7% plôch vo všetkých výrobných oblastiach SR od nadmorskej 
výšky 200 m n m. až po 600 m n m. v 25 okresoch SR na 45 stanovištiach (podnikoch). Pri 
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porovnaní v uvedených rokoch zaburinenosť v stupni 4 (silný výskyt – 16 a viac ks.m-2) bol 
nárast ešte výraznejší z 0,4% (1997) na 18,1% v roku 1999 (Líška et al. 2001, 2004).  

Vzhľadom na krátke vegetačné obdobie jačmeňa jarného (90 - 125 dní) a zvýšené 
požiadavky na vlahu v období steblovania a klasenia, má mimoriadny význam rozdelenie 
vodných zrážok počas vegetačného obdobia. Je výhodné, ak je v marci a apríli úhrn zrážok na 
úrovni dlhodobého normálu, aby jačmeň mohol dobre klíčiť, vzchádzať a odnožovať. 
Rozhodujúce sú zrážky v máji a júni, keď jačmeň stebluje a klasí (tzv. kritická termodynamická 
fáza). Záleží nielen na celkových mesačných zrážkach, ale aj na ich rozdelení. Jačmeňu škodia aj 
prudké lejaky, ktoré narúšajú pôdnu štruktúru a zapríčiňujú silné políhanie porastu. Ak je 
v období dozrievania sucho a vysoké teploty, jačmeň dozrieva núdzovo. 

 V našich poľných pokusoch sme sledovali konkurenčnú schopnosť pichliača roľného 
v rôznych podmienkach vlahového zabezpečenia vyjadrenú prostredníctvom plodinových 
ekvivalentov v porastoch jačmeňa jarného. 

 
MATERIÁL A METÓDA  

Poľný polyfaktorový pokus bol realizovaný v rokoch 2003 – 2004 na experimentálnej báze 
FAPZ – Nitra - Dolná Malanta. Geograficky sa územie nachádza v západnej časti Žitavskej 
pahorkatiny, má rovinatý charakter s nadmorskou výškou 175 m n m. Pokusné stanovište sa 
nachádza na rozhraní sprašových sedimentov Žitavskej pahorkatiny a svahových sedimentov 
pohoria Tribeč. Pôdny typ je hnedozem na proluviálnych zasprašovaných sedimentoch, subtyp 
hnedozem kultizemná (HMa). Územie, na ktorom boli pokusy realizované patrí do 
agroklimatickej oblasti veľmi teplej so sumou priemerných denných teplôt vzduchu (TS ≥ 10 °C) 
za hlavné vegetačné obdobie 3 000 °C a viac. Agroklimatická podoblasť je veľmi suchá 
s ukazovateľom zavlaženia v letných mesiacoch KVI – VIII = 150 mm, čo zaraďuje stanovište 
k najsuchším. Zásoba vody v pôde na začiatku jarného obdobia je 150 – 160 mm. V mesiacoch 
IV. – V. sa prejavuje deficit 60 – 90 mm ako dôsledok zvyšovania retenčnej bilancie a sýtostného 
doplnku. Agroklimatický okrsok je v oblasti s miernou zimou s priemernou hodnotou 
absolútnych teplotných miním Tmin > -18 °C.Vzorky rastlín pichliača roľného  a jačmeňa 
siateho, f. jarná boli odobraté z plochy 0,25 m2 v štyroch opakovaniach v cca 30 dňových 
intervaloch na variantoch, ktoré neboli hnojené priemyselnými hnojivami, a na ktorých neboli 
aplikované herbicídy. Z pôdy bolo vybraných 30 rastlín jačmeňa jarného a pichliača roľného 
v monolite pôdy do hĺbky 0,6 m. Po vysušení bola vypočítaná priemerná hmotnosť sušiny na 
jednu rastlinu. Na základe zistených hodnôt boli pre plodinu a termín odberu vypočítané 
plodinové ekvivalenty podľa vzťahu:  

CEi = Ww/Wc, kde: 
CEi = plodinový ekvivalent pre burinu (v našom prípade pichliač roľný), 
Ww = hmotnosť sušiny jednej rastliny buriny, 
Wc = hmotnosť sušiny jednej rastliny plodiny 
Vlhkosť v oblasti koreňového systému rastlín bola zisťovaná digitálnym monitorovacím 

prístrojom Virrib W/Amet, ktorý kontinuálne meria momentálnu vlhkosť pôdy v W % obj. 
v hĺbke 0,2 m.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Na základe získaných výsledkov môžeme súhlasiť s konštatovaním, že úroveň plodinových 
ekvivalentov môže byť ovplyvňovaná stavom a konkurenčnou schopnosťou plodiny (Klem, 
Váňová 1999) a súčasne poveternostnými podmienkami daného roka. Vyššiu konkurenčnú 
schopnosť spomedzi dvoch sledovaných rokov počas  vegetačného obdobia jačmeňa jarného 
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preukázal pichliač roľný v roku 2004, ktorý bol teplotne aj zrážkovo normálny. Naproti tomu rok 
2003 bol teplý a veľmi suchý. 

V roku 2003 bol jačmeň jarný zasiaty 20. marca. V čase začínajúcej kritickej 
termodynamickej fázy plodiny plodinový ekvivalent pichliača roľného ako ukazovateľ 
konkurenčnej schopnosti mal hodnotu 3,16 (tab. I). Priemerná denná teplota v danom období bola 
pomerne vysoká, v poslednej májovej dekáde 20,1°C a v prvej júnovej dekáde 23,0 °C. Úhrn 
zrážok bol naopak nízky, v poslednej májovej dekáde 15,1 mm a v prvej júnovej dekáde 0,0 mm. 
Pri porovnaní hodnôt vlhkosti pôdy v W % obj. (tab. I) meranej prístrojom Virrib W/Amet bol 
rozdiel vo vlhkosti medzi poslednou májovou a prvou júnovou dekádou 4%, čo predstavuje 
deficit 40 l vody na m3 pôdy. Vzhľadom na nižšiu rastovú fázu podľa BBCH stupnice v májovom 
hodnotení bol plodinový ekvivalent pichliača roľného voči jačmeňu jarnému vyšší, ako 
v júnovom termíne. V júni dosiahol plodinový ekvivalent pichliača roľného nižšiu hodnotu, 
nakoľko nielen pichliač, ale aj jačmeň jarný boli vo vyššej rastovej fáze podľa BBCH a teda 
vzrástla aj konkurenčná schopnosť jačmeňa jarného voči pichliaču roľnému. Konkurenčná 
schopnosť pichliača roľného však bola aj napriek tomu vyššia, než jačmeňa jarného (tab. I). 
 
Tab. I: Hodnotené znaky v jačmeni jarnom a pichliači roľnom (CIRAR) v roku 2003 a 2004 
Hodnotené znaky Sejba 20. 3. 2003 Sejba 1. 4. 2004 
Termín hodnotenia 19. 5. 2003 17. 6. 2003 17. 5. 2004 17. 6. 2004 
Fáza BBCH 
jačmeňa 

31 73 25 73 

Fáza BBCH 
CIRAR 

32 51 32 50 

Sušina jačmeňa (g) 0,76 6,8 0,2 16 
Sušina CIRAR (g) 2,4 8,9 2,85 23,5 
Plodinový 
ekvivalent CIRAR 

3,16 1,31 14,25 1,47 

Vlhkosť pôdy (obj. 
%) v hĺbke 0,2 m 

13,4 9,4 18,55 17,6 

 
V roku 2004 bol jačmeň jarný zasiaty 1. apríla. Plodinový ekvivalent pichliača roľného 

dosahoval hodnotu 14,25. Priemerná denná teplota v danom období bola v poslednej májovej 
dekáde 15,66 °C a v prvej júnovej dekáde 18,14 °C. Úhrn zrážok bol vyšší v porovnaní s rokom 
2003, v poslednej májovej dekáde 26,6 mm a v prvej júnovej dekáde 46,1 mm. Pri vzájomnom 
porovnávaní hodnôt vlhkosti pôdy v W % obj. (tab. I) predstavoval rozdiel medzi poslednou 
májovou a prvou júnovou dekádou iba 0,95%, čomu zodpovedá deficit 9,5 l vody na m3 pôdy. 
Vzhľadom na neskorší termín sejby jačmeňa jarného bol plodinový ekvivalent pichliača roľného 
v máji 2004 omnoho vyšší v porovnaní s rokom 2003, pretože aj rastová fáza jačmeňa podľa 
BBCH stupnice bola nízka (tab. I). Rastové fázy pichliača roľného boli naproti tomu vyrovnané 
a porovnateľné v oboch rokoch a termínoch hodnotenia. Na dostatok vody v pôde reagovali ako 
pichliač roľný tak aj jačmeň jarný zvýšeným nárastom fytomasy. Napriek tomu bola konkurenčná 
schopnosť pichliača voči jačmeňu jarnému opäť vyššia (tab. I). 

Ak porovnáme konkurenčnú schopnosť pichliača roľného v poraste jačmeňa jarného 
v rokoch tak klimaticky odlišných, môžeme konštatovať, že v poslednej dekáde mája – na 
začiatku kritickej termodynamickej fázy jačmeňa jarného – v roku 2004 zrážkovo aj teplotne 
normálnom, prejavil pichliač roľný vyššiu konkurenčnú schopnosť (na základe vyššej hodnoty 
plodinového ekvivalentu) než v roku 2003 - teplom a zrážkovo deficitnom. Zaznamenali sme 

 272



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006                              17.5. 2006                    

opačnú tendenciu ako Klem, Váňová 1999, ktorí uvádzajú, že plodinové ekvivalenty sa menili 
medzi ročníkmi minimálne. V našich pozorovaniach klimatický charakter roka významne 
ovplyvnil konkurenčnú schopnosť pichliača roľného v poraste jačmeňa jarného. Pichliač roľný 
dokáže prostredníctvom koreňových výbežkov zasahujúcich hlboko do podornice získať vodu 
a živiny aj z hlbokých vrstiev pôdy (Stach, 1997), na rozdiel od jačmeňa jarného, ktorého 
koreňový systém je plytký. Potvrdila sa úloha pichliača roľného ako významného biotického 
stresora v porastoch jačmeňa jarného. 

Vzhľadom k tomu, že zmeny v rastovej dynamike sú rovnaké pre burinové druhy i kultúrne 
plodiny, plodinové ekvivalenty môžu predstavovať stabilný faktor pre posudzovanie 
konkurenčnej schopnosti burinovej populácie v porastoch plodín. 
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Creeping thistle (Cirsium arvense ( L.) Scop). in spring barley stands 

(Hordeum vulgare L.) and its competitive ability in different moisture 
conditions 

 
Summary 

In the field experiments established in 2003 - 2004 years on experimental station SAU in Nitra – Dolná 
Malanta was evaluated crop equivalent of Cirsium arvense (L.) Scop. in spring barley. Crop equivalents were done 
according formula: CEi = Ww/Wc. CEi = crop equivalent for weed species „i“, Ww = weed dry mass weight, Wc = 
crop dry mass weight. Cirsium arvense was the most dangerous in spring barley stands in May, less dangerous was 
on June. The competitive ability of Cirsium arvense was decreased with higher growth stages of spring barley on 
June. In 2004 with normal rainfalls was CEi higher, than in 2003 with rainfalls deficit. 
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Souhrn 

Limitním faktorem ovlivňujícím úspěšnost pěstování strniskových meziplodin je dostatek disponibilní vody 
v půdě. V laboratorních pokusech byl sledován vliv vodního stresu a teploty na klíčivost semen vybraných odrůd 
Lolium multiflorum (odrůdy Lemnos a Meron) a Lolium perenne (Bača, Cadillac a Henrietta), které lze využít jako 
strniskové meziplodiny. Klíčvost byla hodnocena při teplotě 10 a 20 °C ve vodě a v roztoku PEG 6000 s hodnotami 
vodního potenciálu -0,05; -0,1 a -0,5 MPa po dobu 21 dní (16 h světelný režim). Klíčivost semen byla hodnocena na 
základě stanovení T50 ,která vyjadřovala čas (dny), ve kterém kalkulovaná klíčivost semen v inflexním bodě mezi 
dolní a horní asymptotou dosáhla hodnoty 50 %. Všeobecně byla hodnota T50 u semen rodu Lolium klíčících při 
teplotě 10 °C stanovena 6 (Ψ = -0,1 MPa) a 10 den (Ψ = -0,5 MPa) po uložení na klíčidla. Při teplotě 20 °C činil 
průměrný počet dnů potřebných pro dosažení T50 u semen hodnocených druhů 3 (Ψ = -0,1 MPa) a 8 dnů při Ψ = -0,5 
MPa. Klíčivost semen (100 % je počet semen uložených na klíčidla) po 21 dnech se při nízkých koncentracích Ψ (- 
0,1 a -0,5 MPa) a obou sledovaných teplot pohybovala v rozmezí od 49 do 99 %. 

 
ÚVOD 

Limitním faktorem ovlivňujícím úspěšnost pěstování strniskových meziplodin je dostatek 
disponibilní vody v půdě /5/, která je v letním období přímo závislá na srážkové aktivitě. Rychlý 
vývoj porostů je primárně ovlivněn rychlostí klíčení vysetých semen v závislosti na dostupnosti 
vody v půdě. Vodní potenciál patří společně s teplotou k primárním ekologickým regulátorům 
klíčení semen /1/. Zpomalení klíčení vysetých semen v důsledku nedostatku vody vede ke 
zkrácení růstového období meziplodiny na stanovišti, které obdobně jako opožděné termíny 
výsevu, snižuje produkci biomasy /6/ a způsobuje nízkou pokryvnost porostů. Plodinami, jejichž 
semena klíčí i při nízké dostupnosti vody v půdě, jsou Lolium multiflorum L. a Lolium perenne L. 
/2/. Tyto druhy lze s úspěchem využít jako strniskové meziplodiny v sušších oblastech /4/. Cílem 
pokusu bylo stanovit vliv nedostatku vody na klíčivost vybraných odrůd L. multiflorum a L. 
perenne a posoudit jejich vhodnost pro pěstování jako meziplodin v oblastech s nedostatkem 
srážek. 

 
MATERIÁL A METODA 

V laboratorních pokusech (klimabox) byla v roce 2006 sledována klíčivost semen 
vybraných odrůd Lolium multiflorum L. (odrůdy Lemnos a Meron) a Lolium perenne L. (Bača, 
Cadillac a Henrietta) v podmínkách vodního stresu za působení rozdílných teplot. Klíčivost 
probíhala při 10 a 20°C (16 hodin světlo) po dobu 21 dní v podmínkách vodního stresu a ve vodě. 
Pro simulaci vodního stresu byly použity roztoky PEG 6000 odpovídající hodnotám vodního 
potenciálu (Ψ) -0,05; -0,1 a -0,5 MPa. Koncentrace roztoků PEG 6000 pro dané hodnoty vodního 
potenciálu byly vypočítány dle algoritmu navrženého /7/. Klíčidla byla tvořena dle metodiky /3/. 
Každá varianta měla čtyři opakování, na klíčidlo bylo umístěno vždy 25 semen.  

Výsledkem pokusů bylo stanovení kalkulované klíčivosti (%) semen za sledované období 
pro jednotlivé hodnoty Ψ dle algoritmu /8/: 
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, 
kde y je kalkulovaná klíčivost (%), c a d jsou koeficienty odpovídající dolnímu a hornímu 

limitu, T50 je čas (dny), je klíčivost semen v inflexním bodě mezi dolní a horní asymptotou (tj. 50 
% vyklíčených semen), b je parametr šikmosti a x je nezávisle proměnná – skutečná klíčivost 
(%). Klíčivost semen (x, %) byla stanovena na základě procentického podílu počtu vyklíčených 
semen v daném dni z celkového počtu vyklíčených semen 21.den po uložení na klíčidla pro 
danou hodnotu Ψ a teplotu. Poté koeficienty c a d odpovídaly hodnotám 0 a 100 (% klíčivosti). 
Výpočet kalkulované hodnoty klíčivosti y a parametru T50 byl stanoven pomocí programu R, 
verze  2.2.1. Těsnost závislosti mezi kalkulovanou hodnotou klíčivosti (y) a skutečnou klíčivostí 
(x) byla stanovena pomocí lineární regrese v programu STATGRAPHICS®Plus, verze 4.0. Vliv 
Ψ a teploty na klíčivost semen vybraných odrůd L. multiflorum a L. perenne byl stanoven na 
základě rozdílů hodnot T50, tj. termínů, kdy v daných podmínkách vyklíčilo 50 % z celkového 
počtu vyklíčených semen. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Na základě provedených experimentů byly pomocí hodnot T50 prokázány rozdíly 
v klíčivosti vybraných odrůd L. multiflorum a L. perenne. Hodnoty korelačních koeficientů 
potvrdily těsnou závislost mezi kalkulovanou a vypočtenou hodnotou klíčivosti (r = 0,99) – Tab. 
1. 

 Z vybraných odrůd  L. multiflorum klíčila jak ve vodě, tak v podmínkách nedostatku vody 
(10 a 20 °C) rychleji odrůda Meron (Tab. 1). Větší rozdíly v hodnotách T50 však u odrůd L. 
multiflorum byly stanoveny při klíčení v 10 °C. Z hodnocených odrůd L. perenne byla nejnižší 
hodnota TD50 všeobecně stanovena (mimo -0,5 MPa) při klíčení v 10 °C u odrůdy Bača. 
Obdobně tomu bylo u této odrůdy i při klíčení při teplotě 20 °C (Tab. 1).  

Při teplotě 20 °C byla průměrná hodnota T50 u odrůd L. multiflorum při plné dostupnosti 
vody stanovena 2,4 dne po uložení na klíčidlo, při teplotě 10 °C byla (Ψ = 0) T50 zaznamenána o 
2,2 dne později. Nárůst hodnot vodního potenciálu a nižší teplota snižovaly klíčivost a 
prodlužovaly interval mezi dobou, kdy byly semena uložena na klíčidla a dnem, kdy vyklíčilo 50 
% z celkového počtu vyklíčených semen (T50). Obdobně tomu bylo i u odrůd L. perenne. 
Nejpomaleji klíčila semena při teplotě 10 °C při hodnotě vodního potenciálu -0,5 MPa.V těchto 
podmínkách byl nástup hodnoty T50 u odrůd L. multiflorum zaznamenán 10,4 a u odrůd L. 
perenne 11,9 dne po uložení na klíčidla. U semen obou druhů byly rovněž zaznamenány vyšší 
hodnoty T50 (10 °C, -0,1 MPa) oproti hodnotám T50 při 20 °C (-0,1 MPa) – Graf 1.  

Všeobecně byla hodnota T50 u semen rodu Lolium klíčících při teplotě 10 °C stanovena 6 
(Ψ = -0,1 MPa) a 10 den (Ψ = -0,5 MPa) po uložení na klíčidla. Při teplotě 20 °C činil průměrný 
počet dnů potřebných pro dosažení T50 u semen hodnocených druhů 3 (Ψ = -0,1 MPa) a 8 dnů při 
Ψ = -0,5 MPa. Klíčivost semen (100 % je počet semen uložených na klíčidla) po 21 dnech se při 
nízkých koncentracích Ψ (- 0,1 a -0,5 MPa) a obou sledovaných teplotách pohybovala v rozmezí 
od 49 do 99 %. To dokazuje, že semena rodu Lolium mohou dobře klíčit i v podmínkách snížené 
dostupnosti vody v půdě, což je v souladu s údaji /2/. Zároveň lze zástupce rodu Lolium doporučit 
jako plodiny vhodné pro zakládání porostů strniskových meziplodin do oblastí s nedostatkem 
vody v půdě a nízkou srážkovou intenzitou v době zakládání porostů. 
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Tab. 1: Vliv rozdílné teploty a hodnoty vodního potenciálu na nástup T50 (dny) u hodnocených 
odrůd L. multiflorum a L. perenne 

 
druh/odr

ůda 
teplo

ta (°C) 
10°C 20°C 

 Ψ 
(MPa) 

0 -
0,05 

-
0,1 

-
0,5 

0 -
0,05 

-
0,1 

-
0,5 

L. 
multiflorum 

         

Lemnos T50 
(den) 

5
.063 

5
.332 

6
.960 

1
1.489 

2
.444 

2
.780 

2
.871 

 r 0
.999 

0
.998 

0
.997 

0
.996 

0
.997 

0
.999 

0
.999 

 K 
(%) 

8
1.0 

8
7.0 

7
8.0 

4
9.0 

8
5.0 

9
0.0 

9
1.0 

n
ehodno- 
ceno 

- 
-

Meron T50 
(den) 

4
.118 

4
.687 

5
.156 

9
.389 

2
.265 

2
.381 

2
.638 

5
.136 

 r 0
.999 

0
.998 

0
.999 

0
.995 

0
.998 

0
.999 

0
.997 

0
.946 

 K 
(%) 

9
3.0 

9
8.0 

8
7.0 

6
0.0 

9
3.0 

9
8.0 

9
3.0 

7
3.0 

L. 
perenne 

         

Bača T50 
(den) 

5
.650 

5
.661 

7
.232 

1
2.180 

2
.484 

2
.659 

2
.984 

7
.112 

 r 0
.999 

0
.998 

0
.995 

0
.994 

0
.999 

0
.998 

0
.995 

0
.972 

 K 
(%) 

9
6.0 

9
5.0 

9
3.0 

3
0.0 

9
6.0 

9
9.0 

9
2.0 

8
4.0 

Cadillac T50 
(den) 

6
.171 

7
.209 

7
.322 

1
2.198 

2
.908 

3
.050 

3
.310 

1
2.927 

 r 0
.998 

0
.998 

0
.995 

0
.990 

0
.999 

0
.997 

0
.990 

0
.987 

 K 
(%) 

8
9.0 

8
7.0 

7
2.5 

4
1.0 

9
6.0 

9
5.0 

9
3.0 

5
0.0 

Henrietta T50 
(den) 

6
.206 

6
.879 

8
.389 

1
1.401 

2
.676 

2
.824 

3
.377 

7
.476 

 r 0
.999 

0
.999 

0
.996 

0
.992 

0
.997 

0
.997 

0
.989 

0
.993 

 K 
(%) 

9
9.0 

9
5.0 

9
9.0 

2
4.0 

9
9.0 

8
9.0 

9
9.0 

7
4.0 

T50  udává čas od začátku uložení semen na klíčidla do doby, kdy vyklíčilo 50 % z celkově vyklíčených semen. 
r je korelační koeficient pro lineární regresy, kdy kalkulovaná klíčivost (%) je závisle proměnná a skutečná 

klíčivost (%) je nezávisle proměnná. 
K je skutečná klíčivost semen (%) z celkového počtu semen uložených na klíčidlo 
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Graf 1: Kalkulovaná a skutečná klíčivost semen (%) hodnocených odrůd L. multiflorum a 

L. perenne při teplotách 10 a 20 °C a Ψ = - 0,1 MPa. 
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Germination of Lolium multiflorum L. and Lolium perenne L. seeds in 
dependence on temperature and water stress potential 

 
Summary 

The limit factor which affects the success of stubble field intercrops productions is sufficiency of disposable 
water in soil. In laboratory experiments we observed the influence of water stress deficiency (Ψ) and temperature on 
germinability of selected cultivars of Lolium multiflorum (cv. Lemnos a Meron) and Lolium perenne (Bača, Cadillac 
a Henrietta). The germinability was tested at 10 °C and 20 °C in water and in solutions of PEG 6000 with water 
potentials -0.05; -0.1, and -0.5 MPa during 21 days (16 hours of light regime). Germination of seeds was determined 
by T5, that expresses calculated germination of seeds in inflexions point between lower and upper asymptote (50% of 
germinated seeds). The value T50 of Lolium seeds at 10°C was reached 6th (Ψ = -0.1 MPa) and 10th day (Ψ = -0.5 
MPa) after placing. At 20°C T50 was reached or 3rd (-0.1 MPa) and 8th day (-0.5MPa). Germination of seeds attained 
at low water potentials (-0.1 and -0.5MPa) and both temperatures from 49% to 99% after 21days.   

 
Poděkování 

Práce vznikla v rámci projektů NAZV č. QF 4167 a MŠM 6046070901. 
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POROVNÁNÍ ZÁVISLOSTI PRŮBĚHU TRANSPIRACE KUKUŘICE NA 
POVĚTRNOSTNÍCH VLIVECH STANOVIŠTĚ  

 
Jan Pivec, Václav Brant  
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, 
Praha 6 – Suchdol 165 21, Česká republika, pivec@af.czu.cz  

 
Souhrn 

Měření průtoku vody rostlinami – transpiračního toku – je vedle klimatizovaných komor v podstatě jedna z 
mála přímých metod stanovení skutečného výparu vegetačním krytem zemského povrchu. Ambulantně měřený průtok 
Q na vybrané rostlině kukuřice ve vybraném dni činil v nejvyšších hodnotách více než 0,327 kg vody za den při 
hodnotě globální radiace Rg = 18,386 MJ m

-2
d

-1 
a průměrné denní hodnotě sytostního doplňku VPD = 6,24 hPa. Pro 

aproximaci denních hodnot transpiračního toku Q
d 

[kg d
-1

] za použití denní sumy Rg [kJ m
-2

d
-1

] a denního průměru 

VPD [hPa] v uplynulé periodě 10 dní se ukázala nejtěsnější (r = 0,95; residuální součet 0,0046 kg d
-1

) nelineární 
aproximace ve tvaru Q

d 
= par1 ·Rg/(Rg + par2) ·VPD/(VPD + par3). Denní průběh desetiminutových záznamů 

transpiračního toku Q [kg h
-1

] nejtěsněji aproximovala lineární závislost na globální radiaci Rg [W m
-2

] a sytostním 
doplňku VPD [hPa] ve tvaru Q = par1 + par2 ·Rg + par3 ·VPD s korelačním koeficientem r = 0,89 a residuálním 
součtem 0,0134 kg h

-1
. Závislost na Rg byla vždy vyšší (r = 0,88) než na VPD (r = 0,68).  

 
 

ÚVOD  
Spotřeba vody rostlinami činí významnou položku vodní bilance krajiny /3/, často mylně 

považovanou za významnější v případě lesních ekosystémů než agrofytocenóz. Tento tzv. aktivní 
výpar je veličina měřitelná buďto na jednotlivých rostlinách nebo nad jejich porosty. V plošném 
měřítku lze použít některou z mikrometeorologických metod měření turbulentní difůze 
založených na energetické bilanci  

porostu a aerodynamických podmínkách přenosu vodní páry nad porostem či metod měření 
okamžité fluktuace vodní páry speciálními analyzátory /4/. V případě jedinců lze použít tzv. 
sapflow metru (průtokoměru), založeném na principu sledování šíření tepla v bylinných či v 
dřevnatých stoncích /2/. Průtok vody ve stonku – transpirační tok – závisí především na 
evaporačních nárocích přiléhající vrstvy atmosféry reprezentovaných kupř. sytostním doplňkem a 
dále na příkonu energie daném kupř. energií globálního záření /5/. Cílem práce je stanovení 
vzájemné závislosti výše uvedených vztahů na souboru jejich hodnot měřených během dne v 10ti 
minutových intervalech v průběhu dne a průměrných denních charakteristik.  
 
MATERIÁL A METODA  

Použití dnes již rutinní metody tepelné bilance je založeno na vztahu mezi vstupujícím 
množstvím tepla a přírůstem teploty v definovaném prostoru /2/:  

P = Q · dT · c + dT · z
w
, 

kde P je vstupní tepelná energie [W], Q je transpirační tok [kg s
-1

], dT je teplotní diference 
v měřeném prostoru [K], c

w 
je specifické teplo vody [J kg

-1
K

-1
] a "z" je koeficient tepelných ztrát 

v měřeném prostoru [W K
-1

]. Hodnoty transpiračního toku Q byly měřeny 12ti kanálovým 
průtokoměrem T4.2 pro průměr stvolu od 6 do 20 mm firmy EMS Brno v období od 1. do 10. 
srpna 2005 na rostlině kukuřice o výšce 180 cm na lokalitě Červený Újezd. Výška spodního 
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okraje měřiště na stéble byla ve výšce 30 cm od povrchu půdy. Před instalací bylo nutné z 
rostliny odstranit nejspodnější list. Průměr stébla uprostřed měřiště činil 20 mm. Hodnoty veličin 
byly měřeny a zaznamenávány během dne v 10ti minutových intervalech. Pro aproximaci 
průběhu transpirace (záznamy v 10ti minutových intervalech a průměrné denní hodnoty) pomocí 
globální radiace a sytostního doplňku byla použita lineární (aritmetická řada) a nelineární 
(geometrická řada) závislost, vyjádřená vztahem: Y = aX

1
/(X

1 
+ b)X

2
/(X

2
+c) - Kučera (ústní 

sdělení). Ověření závislostí na základě denního průběhu transpirace bylo stanoveno na hodnotách 
naměřených 5.8.2005. Při hodnocení denních průměrů bylo zpracováno celé měřené období. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE  

Pro řadu aritmetickou byl výsledek aproximace na příkladu denního průběhu 
desetiminutových hodnot následující:  

Q = par1·Rg, (1) 
kde Q = transpirační tok [kg h

-1
], Rg = globální radiace [W m

-2
], par1 = směrnice přímky 

závislosti = 6,973985484E
-5

, (residuální součet = 0,01404348058; střední chyba = 
0,009875432684; počet stupňů volnosti = 144; korelační koeficient = 0,8838456226).  

Q = par2·VPD, (2) 
kde VPD = sytostní doplněk, vypočtený z poměrné vlhkosti vzduchu ve 2 m nad 

standartním povrchem [hPa], par2 = směrnice přímky závislosti = 0,002526954794 (residuální 
součet = 0,03471338792; střední chyba = 0,01552627431; počet stupňů volnosti = 144; korelační 
koeficient = 0,6775819101).  

Součtem obou aproximací získáme lineární model závislosti transpiračního toku na obou 
nezávisle proměnných veličinách:  

Q = par1·Rg + par2·VPD, (3) 
kde par1 = 6,904616071E

-5
; par2 = 3,454266199E

-5 
(residuální součet = 0,0140406021;  

střední chyba = 0,009908886349; počet stupňů volnosti = 143; korelační koeficient = 
0,8838709947).  

Aproximace závislosti identického datového souboru řadou geometrickou přinesla 
následující výsledky:  

Q = par1·Rg/(Rg + par2), (4) 
kde par1 = 8683468,599; par2 = 1,281939652E

11 
(residuální součet = 0,01410671988; 

střední chyba = 0,009932189626; počet stupňů volnosti = 143; index korelace = 0,8832880213).  
Q = par3·VPD/(VPD + par4), (5) 

kde par3 = 324285,8868; par4 = 126612284,7 (residuální součet = 0,03472370436; střední 
chyba = 0,0155827824; počet stupňů volnosti = 143; index korelace = 0,6774632835).  

Součet obou aproximací přinesl mírně horší výsledek než v případě modelu aproximace 
lineární:  

Q = par1·Rg/(Rg + par2) + par3·VPD/(VPD + par4), (6) 
kde par1 = 44936072,99; par2 = 1,182916523E

12
; par3 = -8,391031354E

14
; par4 = -

5,961873154E
17 

(residuální součet = 0,0187794354; střední chyba = 0,01154068824; počet 
stupňů volnosti = 141; index korelace = 0,8410650013).  

Obdobný výsledek co do těsnosti vztahu přinesl součin algoritmů 4 a 5 ve tvaru – Kučera, 
ústní sdělení:  

Q = par1·Rg/(Rg + par2) ·VPD/(VPD + par3), (7) 
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kde par1 = 17,09051327; par2 = 1336,423554; par3 = 2051,389177; (residuální součet = 
01870388841; střední chyba = 0,01147682552; počet stupňů volnosti = 142; index korelace = 
0,8417644941). Přehledné výsledky aproximací ilustruje tabulka Tab.1:  
 
Tab. 1: Aproximace denního průběhu (5.08.2005) v 10ti minutových intervalech měření 
transpiračního toku – sapflow – Q [kg h

-1
] kukuřice a jeho lineární a nelineární aproximace 

závislosti na globální radiaci Rg [W m
-2

] a sytostním doplňku VPD [hPa] dle uvedených vztahů.  
Q =  par1*Rg  par2*VPD  par1*Rg + 

par2*VPD  
par1*Rg/(Rg + 
par2)  

par3*VPD/(VPD 
+ par4)  

par1*Rg/(Rg + 
par2) + 
par3*VPD/(VPD 
+ par4)  

par1*Rg/(Rg + 
par2)*VPD/(VPD 
+ par3)  

par1  6,973985484E
-5 

 6,904616071E
-5

 8683468,599  44936072,99  17,09051327  
par2  0,002526954794  3,454266199E

-5
 1,281939652E

11 
 1,182916523E

12
 1336,423554  

par3  324285,8868  -8,391031354E
14

 2051,389177  
par4  126612284,7  -5,961873154E

17 
 

residual  0,01404348058  0,03471338792  0,0140406021  0,01410671988  0,03472370436  0,0187794354  0,01870388841  
st.ch.  0,009875432684  0,01552627431  0,009908886349 0,009932189626 0,0155827824  0,01154068824  0,01147682552  
st.v.  144  144  143  143  143  141  142  
r  0,8838456226  0,6775819101  0,8838709947  0,8832880213  0,6774632835  0,8410650013  0,8417644941  

 
Z tabulky 1 vyplývá vyšší závislost transpiračního toku na globální radiaci než na sytostním 

doplňku ve shodě s prací /1/, v daném dni mírně vyšší v lineární než nelineární podobě. 
Nejtěsnější závislost představuje lineární aproximace transpiračního toku pomocí obou nezávisle 
proměnných, tedy globální radiace Rg a sytostního doplňku VPD – obr. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Denní průběh (5.08.2005) v 10ti minutových intervalech měření transpiračního toku – 
sapflow – Q [kg h

-1
] kukuřice a jeho lineární aproximace závislosti na globální radiaci Rg [W m

-2
] 

a sytostním doplňku VPD [hPa] dle vztahu Q = par1·Rg + par2·VPD  
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Denní hodnoty přinášejí ještě těsnější aproximaci jak v lineární tak nelineární podobě:  
Q

d 
= par1·Rg + par2·VPD, (8) 

kde par1 = 6,843350522E
-6

; par2 = 0,02714712596; (residuální součet = 
0,008606229116; střední chyba = 0,03506367497; počet stupňů volnosti = 7; korelační 
koeficient = 0,8996280976).  

Q
d 
= par1·Rg/(Rg + par2) ·VPD/(VPD + par3), (9) 

kde par1 = 1,567069904; par2 = 4884,358003; par3 = 17,51550388; (residuální součet 
= 0,004624417671; střední chyba = 0,0277621375; počet stupňů volnosti = 6; index korelace 
= 0,9473895454).  

Přehledné výsledky aproximací ilustruje tabulka Tab.2, grafické znázornění graf 2:  
 

Tab. 2: Aproximace denních průběhů (1.08. – 10.08.2005) měření transpiračního toku – 
sapflow – Q [kg d

-1
] kukuřice a jeho nelineární aproximace závislosti na globální radiaci Rg 

[W m
-2

] a sytostním doplňku VPD [hPa] dle uvedených vztahů.  
 

Q =  par1*Rg + par2*VPD par1*Rg/(Rg + par2)*VPD/(VPD + par3)
par1  6,843350522E

-6
 1,567069904  

par2  0,02714712596  4884,358003  
par3  17,51550388  
residual 0,008606229116  0,004624417671  
st.ch.  0,03506367497  0,0277621375  
st.v.  7  6  
r  0,8996280976  0,9473895454  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

br. 2: Průběh denních sum transpiračního toku – sapflow – Q [kg d
-1

] kukuřice a jeho 
elineární aproximace závislosti na denních sumách globální radiace Rg [kJ m

-2
d

-1
] a denním 

růměru sytostního doplňku VPD [hPa] dle vztahu Q = par1·Rg/(Rg + par2) ·VPD/(VPD + 
ar3)  

 
Z analýzy měření vyplývá vyšší závislost transpiračního toku kukuřice na globální 

diaci než na sytostním doplňku. Nejtěsnější závislost desetiminutových (denních) hodnot 

O
n
p
p

ra
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představuje lineární (nelineární ) aproximace transpiračního toku pomocí obou nezávisle 
roměnných, tedy globální radiace Rg a sytostního doplňku VPD.  

 
ITERATURA  
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transpiration by sap flow measurement under field conditions. Theor. Appl. Climatol., 3-4, 2000, p.153-
160  

/ Kučera, J., Čermák, J., and Penka, M.: Improved thermal method of continual recording the transpiration 

t

Co, Ltd., 1983, pp.263  
 

measurement is one of the rare straight methods to estimate the actual evaporation of the land 
over. The highest amount of the individually measured sap flow through the corn stem in the 

and on t
-2 -1

residual  + par2)*VPD/(VPD + par3) within the period 

-1
Pa] was reached by linear 

always g  VPD (r = 0.68).  
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/3/ Merta,M.,Sambale,C.,Seidler,C.,Peschke,G.: Suitability of plant physiological me hods to estimate the 
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Comparison of the corn sap flow dependency on the site environmental 
conditions 

 
Summary 

A sap flow 
rface vegetation csu

selected day was more than 0.327 kg of water a day on the value of global solar radiation Rg = 18.386 m
-2

d
-1 

he daily average vapour pressure deficit VPD = 6.24 hPa. For the daily values approximation of sap 
-1

flow Q
d 

[kg d ] by daily sum of Rg [kJ m d ] and daily average VPD [hPa] the nearest appeared (r = 0.95; 

 0.0046 kg d
-1

) nonlinear form like as Q = par1*Rg/(Rg
d 

of 10 measured days . The nearest aproximation of the daily corse of the tenth minute interval sap flow values Q 
-2

 [h[kg h ] by global solar radiation Rg [W m ] and vapour pressure deficit VPD
expression Q = par1 + par2*Rg + par3*VPD (r = 0.89, residual = 0.0134 kg h

-1
). The dependency on Rg was 

reater (r = 0.88) than on

ání  
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VLIV KYSELINY ABSCISOVÉ A BENZYLAMINOPURINU NA 
RYCHLOST FOTOSYNTÉZY A TRANSPIRACE U ROSTLIN 

KUKUŘICE BĚHEM VODNÍHO STRESU 
 
Kateřina Stuchlíková, Václav Hejnák  
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra botaniky a fyziologie rostlin, Kamýcká 129, 
165 21 Praha 6 - Suchdol, Česká republika, stuchlikova@af.czu.cz 

 
Souhrn 

Ve fyziologickém skleníku byl sledován vliv kyseliny abscisové (ABA) a benzylaminopurinu (BAP) na 
rychlost fotosyntézy (PN) a transpirace (E) u mladých rostlin kukuřice pěstovaných v nádobách s křemičitým 
pískem během vodního stresu. Fytohormony byly aplikovány k pokusným rostlinám postřikem přes list nebo přes 
kořenový systém těsně před navozením vodního stresu. PN a E byly měřeny gazometrickým systémem LCA-4 před 
aplikací fytohormonů (0d), 3 dny (3sd) a dále 4sd, 7sd, 8sd a 11rd po aplikaci. Výrazné snížení rychlosti 
fotosyntézy na průměrnou hodnotu 7,67 ± 0,61 µmol CO2 m-2 s-1 proti hodnotě 13,34 ± 1,06 naměřené na začátku 
pokusu před aplikací ABA bylo zaznamenáno až 8. den po aplikaci přes kořeny. Podobně v tomto termínu došlo 
k poklesu rychlosti transpirace na 0,82 ± 0,11 mmol H2O m-2 s-1 proti hodnotě 1,58 ± 0,46 mmol H2O m-2 s-1 
naměřené před aplikací ABA. Účinek BAP samostatně aplikovaného přes kořenový systém byl opačný, ale pouze 
krátkodobý (3sd). 

 
ÚVOD 

Nezbytným předpokladem úspěšného přežívání rostlin ve stresových podmínkách je 
efektivní regulace výměny plynů. Proto má zásadní význam zjištění všech endogenních 
faktorů účastnících se přenosu informace mezi kořeny a nadzemní částí rostlin a regulujících 
otevřenost průduchů a rychlost fotosyntézy. Při působení vodního stresu dochází v listech 
rostlin k zavírání průduchů. Na regulaci tohoto procesu se podílejí fyzikální a chemické 
signály /1/. Chemickým signálem je pravděpodobně kyselina abscisová (ABA). Zavírání 
průduchů indukované ABA vede ke snížení vodivosti plynů, a tím i rychlosti fotosyntézy a 
transpirace /2/. Opačný účinek na rostliny než ABA mají cytokininy (CK). Vliv cytokininů v 
chemické signalizaci vodního stresu a v regulaci otevřenosti průduchů a fotosyntetických 
procesů není dosud dostatečně objasněn.  

Cílem práce bylo přispět ke zjištění, zda se CK účastní chemické signalizace vodního 
stresu a zda antagonistické působení CK a ABA může přispívat k přesné regulaci otevřenosti 
průduchů a výměny plynů u různých druhů rostlin při vodním stresu a následné rehydrataci. 
Problém byl řešen na listech semenáčků kukuřice (Zea mays) pěstovaných jako pískové 
kultury v řízených podmínkách ve skleníku. Měřena byla rychlost fotosyntézy (PN) a rychlost 
transpirace (E).  

 
MATERIÁL A METODA 

Ve fyziologickém skleníku proběhly pokusy s mladými rostlinami kukuřice, které byly 
pěstovány v nádobách s inertním křemičitým pískem při řízené délce dne (16 h světlo / 8 h 
tma), teplotě nastavené na 25 ˚C ve dne / 20 ˚C v noci a relativní vlhkosti vzduchu pohybující se 
v rozmezí od 40 do 70 %. Fytohormony (cytokininy a kyselina abscisová, včetně jejich 
vzájemných kombinací) byly aplikovány k pokusným rostlinám přes list nebo přes kořenový 
systém těsně před navozením vodního stresu. Jejich kombinací jsme vytvořili celkem 8 
variant včetně kontroly (viz. obr. 1 a 2). Jako cytokinin byl použit benzylaminopurin (BAP) 
v koncentraci 10 μM, kyselina abscisová (ABA) byla aplikována v koncentraci 100 μM. 
Reakce rostliny na přerušení zálivky byly sledovány na úrovni parametrů výměny plynů 
(rychlost fotosyntézy a rychlost transpirace) a měřením relativního obsahu vody v listech 
(RWC) gravimetricky terčíkovou metodou dle Čatského. Rychlost fotosyntézy (PN) a rychlost 
transpirace (E) byly měřeny na intaktních fotosynteticky dospělých listech gazometrickým 
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infračerveným analyzátorem LCA-4 (ADC Bio Scientific Ltd., Hoddesdon, UK) s listovou 
komorou LC4/PLC4BT-1/E na začátku pokusu (0d), 3. (3sd), 4. (4sd), 7. (7sd) a 8. den (8sd) 
po přerušení zálivky a dva dny po rehydrataci (11rd). V asimilační komoře byla teplota při měření 
25 ˚C, ozářenost 850 µmol m-2 s-1, vlhkost vzduchu 50 % a koncentrace CO2 350 µmol mol-1. 
Publikovány jsou průměrné hodnoty naměřené za tři série pokusů. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Naměřené hodnoty rychlosti fotosyntézy jsou sumarizovány v obr. 1 a rychlost 
transpirace je uvedena v obr. 2. První vyhodnocené výsledky ukázaly, že k výraznému snížení 
parametrů výměny plynů (rychlosti fotosyntézy a rychlosti transpirace) došlo 7. a 8. den (7sd a 
8sd). V těchto termínech byla naměřena rychlost fotosyntézy na nezalévané kontrole o 5,10 ± 1,15, 
resp. o 3,55 ±  0,43 µmol CO2 m-2 s-1 nižší než na variantě zalévané. Podobně i rychlost 
transpirace byla snížena o 0,44 ± 0,05, resp. o 0,35 ± 0,01 mmol H2O m-2 s-1.  
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Obr. 1: Vliv aplikace ABA a BAP na rychlost fotosyntézy (PN v µmol CO2 m-2 s-1) rostlin 

kukuřice. 
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Obr. 2: Vliv aplikace ABA a BAP na rychlost transpirace (E v mmol H2O m-2 s-1) rostlin 

kukuřice. 
 
Statisticky průkazný vliv ABA aplikované přes kořeny se projevil na rychlosti 

fotosyntézy jejím snížením v porovnání s PN varianty stresované a neošetřené fytohormony 
pouze na začátku hodnocení vodního stresu (3sd) a potom při měřeních v období rehydratace. 
Na rychlost transpirace byl vliv ABA aplikované přes kořeny větší. Ve všech termínech 
měření došlo ke statisticky významnému snížení E proti variantě stresované neošetřené, 
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důsledkem čehož došlo u pokusných rostlin ke zvýšení efektivity využití vody (WUE). 
Postřik ABA na list se projevil statisticky průkazným snížením rychlosti fotosyntézy a 
rychlosti transpirace pouze 4. den měření. V ostatních termínech byla aplikace přes list 
neúčinná nebo docházelo ke zvýšení hodnot PN a E. 

O účinku samostatně aplikovaného benzylaminopurinu můžeme říci, že BAP 
aplikovaný přes kořenový systém zmírnil inhibici rychlosti fotosyntézy a rychlosti transpirace 
pouze krátkodobě (3sd). V tomto termínu byla naměřena rychlost fotosyntézy na variantě s BAP 
aplikovaným přes kořenový systém o 5,53 ± 0,71 µmol CO2 m-2 s-1 vyšší než na variantě 
kontrolní nezalévané. Podobně i rychlost transpirace byla zvýšena o 0,96 ± 0,19 mmol H2O m-2 s-1.  
Postřik BAP na list se projevil více na rychlosti transpirace (zvýšení hodnot v termínech 4sd, 
7sd a 8sd) než na rychlosti fotosyntézy. Při společném působení ABA a BAP aplikovaných 
přes kořenový systém se vliv kyseliny abscisové zřetelně projevil omezením účinku 
benzylaminopurinu a snížením rychlosti fotosyntézy a transpirace 3. i 4. den v porovnání 
s variantou, kde byl BAP aplikován přes kořenový systém samostatně. Podobně při společné 
aplikaci ABA a BAP přes list se vliv ABA projevil omezením účinku BAP a snížením 
rychlosti fotosyntézy 3. a 7. den a rychlosti transpirace 3. a 4. den v porovnání s variantou, 
kde byl BAP aplikován přes list samostatně. 

 
LITERATURA 
/1/ Hetherington, A.M.: Guard cell signalling. Cell, 107, 2001: 711-714. 
/2/ Atwell, B., Kriedeman, P., Turnbull, C.: Plants in action. The Australian Society of Plant Physiologists and 

The New Zealand Society for Horticultural Science, 1999: 202-300. 
 
 

The effects of abscisic acid and benzylaminopurine on the 
photosynthetic and the transpiration rate of sunflower plants during water 

stress 
 

Summary 
The effects of abscisic acid (ABA) and benzylaminopurine (BAP) on photosynthetic rate (PN) and 

transpiration rate (E) of young maize plants during water stress were studied in pots with sand in the 
greenhouse. Phytohormones were applied through the leaves or through the roots closely before induce of water 
stress. PN and E were measured by gas exchange system LCA-4 before the application of phytohormones (0d), 3 
days (3sd) and then 4sd, 7sd, 8sd and 11rd after application. A marked decrease of PN on the average value 
7,67 ± 0,61 µmol CO2 m-2 s-1 in comparison with the value 13,34 ± 1,06, that was measured at the beginning of 
experiment before the application of ABA, was recorded 8. day after application through the roots. Similarly in 
this term it came to decrease of E on the average value 0,82 ± 0,11 mmol H2O m-2 s-1 in comparison with the value 
1,58 ± 0,46 mmol H2O m-2 s-1, that was measured before the application of ABA. The effect of separately applied 
BAP was opposite, but only short-term (3sd). 
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Souhrn 

Předložená práce se zabývá protistresovými vlivy exogenní aplikace brassinosteroidů u sóji pěstované v 
suché oblasti středních Čech, s možností stimulace pohybu asimilátů do sinku a celkového zlepšení 
fyziologického stavu rostlin. Brassinosteroidy aplikované časně (var.1-4) optimalizovaly (zvyšovaly) nasazení 
prvních lusků následkem stimulace prodlužovacího růstu, což lze doporučit v praxi, neboť dochází k snížení 
sklizňových ztrát. Aplikace zvyšovala pohyb asimilátů do sinku, čímž došlo ke zvýšení HTS. Ošetřené rostliny 
odolávaly lépe přísušku, což dokazuje antistresový účinek aplikovaných látek. Ošetření zvýšilo nejen hektarový 
výnos, ale i obsah N látek a mírně olejnatost semen. 

 
ÚVOD 

V současné době vstupuje do popředí zájmu pěstitelů sója, pro příznivý obsah živin 
v semeni i zelené hmotě a dietetickou hodnotu v potravinářství, kde je rovnocennou náhradou 
masových i mléčných výrobků a také surovinou k výrobě olejů. Průmyslově se využívá i 
k výrobě nátěrových hmot, mýdel a glycerinu. Je ceněna i v krmných směsích pro vysoký 
obsah vlákniny. V osevním sledu je plodinou nenáročnou, optimální předplodinou jsou 
okopaniny. Během sezony je vnímavá k teplotám a zásobení vláhou, jejichž deficit resp. 
extrémy, mohou vyvolat adaptační stresovou reakci. Sója nesnáší suchá stanoviště, na nichž 
se u ní objevují fyziologické poruchy, žloutnutí listů, poškození skvrnitostí, virovou 
mozaikou, plísní, ale i zrnokazem. Je známo, že negativní vlivy zátěže při pěstování sóji lze 
eliminovat aplikací brassinosteroidů. Například 24-epibrassinolid v pokusech VIDYA et 
al.(1999) stimuloval růst a zvyšoval obsah bílkovin. Semena měla i vyšší olejnatost. SAM et 
al. (2001) zjistil biostimulační účinky brassinosteroidů, spočívající v ochraně vnitřních 
membrán a gran chloroplastů, k  jejichž rozkladným změnám dochází extrémními teplotami. 
KULAEVA et al.(1991) udávají jako příčinu brassinosteroidy vyvolané termotolerance rostlin 
k stresu změny v syntéze bílkovin a enzymů. Snaha prosadit brassinosteroidy v rostlinné 
výrobě se tedy jeví jako perspektivní i pod zorným úhlem jakosti, zvláště v současném 
období, kdy lze očekávat, že konkurence světových trhů bude preferovat kvalitu komodit nad 
množstvím. Předběžné pokusy s obilninami na ČZU ukázaly, že aplikace brassinosteroidů 
zvyšuje obsah minerálních látek Ca, Mg, Zn, Cu i vitaminů skupiny tokoferolů. Ošetřené 
rostliny zachycují a využívají lépe energii slunečního záření. Cílem presentovaného příspěvku 
je ověření protistresových účinků u sóji při nedostatku vláhy, možnosti stimulace pohybu 
asimilátů do sinku a zlepšení fyziologického stavu rostlin. 

 
MATERIÁL A METODIKA 

V roce 2004 pokus probíhal v katastru Všestudy, okres Mělník (hon U jezu Vraňany, 
rozloha 13  ha, nadmořská výška 165 m n.m., na kambizemi arenické s podkladem 
štěrkopísků a terasových štěrků). Hlinitopísčitá půda obsahovala 98 ppm P, 98 ppm K, 105 
ppm Mg a 2491 ppm Ca, pH = 6,5. Zájmové území spadá do oblasti A2 – teplé, suché, 
s průměrnou roční teplotou 8-10oC a ročním úhrnem srážek 450-550mm. 

V roce 2005 pokus probíhal v katastru Studeněves, okres Kladno (hon Pod vodojemem, 
rozloha 53 ha, nadmořská výška 347  m n.m., na kambizemi arenické na karbonátové 
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svahovině). Hlinitá až písčitohlinitá půda obsahovala 83 ppm P, 429 ppm K, 88 ppm Mg a 
3216 ppm Ca, pH = 7,4. Zájmové území spadá do oblasti B1 – mírně teplé, suché, 
s průměrnou roční teplotou 8-10oC a ročním úhrnem srážek 450-550mm. 

Pokusné lokality Všestudy a Studeněves jsou od sebe vzdáleny cca 25 km. Dále 
uvedené skutečnosti byly shodné v obou pokusných letech. Pokusnou odrůdou sóji byla 
Korada, pěstovaná na meziřádkovou vzdálenost 25cm, při hustotě výsevu 65 semen na 1m2. 
Předplodinou byl ječmen jarní. Hodnotilo se 9 variant aplikace brassinosteroidů. Každá 
varianta byla opakována 4x na parcelce o rozloze 13,1 m2, při sklizňové ploše 10 m2. Přehled 
variant ošetření je uveden v tab.1. 

Kvalita sóji byla zjišťována na přístroji NIR, který byl kalibrován na N-látky podle 
Kjehdala a na olejnatost podle Soxhleta. 

 
Tab.1 Přehled variant pokusu 

Varianta Aplikace přípravku 
Br 1 brassinosteroid č 1 ( aplikace ve fázi vzcházení až 1. trojlístku) 
Br 2 brassinosteroid č 2( aplikace ve fázi vzcházení až 1. trojlístku) 
Br 3 brassinosteroid č 3( aplikace ve fázi vzcházení až 1. trojlístku) 
Br 4 brassinosteroid č 4 ( aplikace ve fázi vzcházení až 1. trojlístku) 
Br 5 brassinosteroid č 1 ( aplikace ve fázi počátku kvetení) 
Br 6 brassinosteroid č 2 ( aplikace ve fázi počátku kvetení) 
Br 7 brassinosteroid č 3 ( aplikace ve fázi počátku kvetení) 
Br 8 brassinosteroid č 4 ( aplikace ve fázi počátku kvetení) 
Br 9 kontrola bez brassinosteroidu 
 
Během sezony se hodnotilo zaplevelení, výška nasazení prvních lusků (cm), sklon 

k poléhání, výška porostu před sklizní, doba zrání. Při sklizni jsme zjišťovali výnos t/ha, 
vlhkost semen %, nečistoty, hmotnost tisíce semen a sklizňové ztráty. Po sklizni byl stanoven 
obsah dusíkatých látek a tuku v semenech u jednotlivých variant. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Výška nasazení lusků (obr.1) koreluje s výškou porostu, (rx,y,= 0,653), ale nesouvisí 
s hustotou porostu (korelační koeficient činil 0,147). Výška porostu negativně koreluje 
s hustotou porostu (rx,y,= -0,4286).Byla zjištěna i relace ke sklizňovým ztrátám (rxy=0,528), 
které se s výškou nasazení lusků snižovaly.Poléhání nebylo zaznamenáno u ošetřených ani u 
neošetřených porostů. 

 
Obr.1 

Vztah mezi výškou nasazení a výškou porostu

y = -1,5512x2 + 14,236x + 20,04
R2 = 0,6525
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Výnosy se ročníkově lišily (tab.2) a je zřejmé, že v roce 2004 byly negativně ovlivněny 
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přísuškem. Porovnání výnosu v procentech neošetřené kontroly ukazuje, že v méně příznivém 
roce, s vyššími teplotami a nižšími srážkami, aplikace brassinosteroidů přinesla lepší 
výsledky a potvrdila tak protistresový účinek zmíněných látek. V roce 2005 se lépe osvědčila 
aplikace brassinosteroidů ve fázi kvetení, tj.pozdnější. Napomohla překonání zátěže 
z nedostatku vláhy v měsíci červnu, který lze charakterizovat, vzhledem k dlouhodobému 
průměru, jako suchý (spadlo jen 30,8 mm srážek proti normálu s 55 mm). 

 
Tab.2 Výnosy sóji Korada v letech 2004 a 2005 

Výnos 
t/ha rel. % * t/ha rel. % * Varianta / ročník 

2004 2005 
Br 1 1,67 119,3 3,43 103,3 
Br 2 1,78 127,1 3,40 102,4 
Br 3 1,65 117,9 3,40 102,4 
Br 4 1,64 117,1 3,31 99,7 
Br 5 1,54 110,0 3,45 103,9 
Br 6 1,39 99,3 3,48 104,8 
Br 7 1,67 119,3 3,63 109,3 
Br 8 1,69 120,7 3,49 105,1 
Br 9 – kontrola 1,40 100,0 3,32 100,0 
průměrný výnos 1,60 X 3,43 X 

 
Brassinosteroidy zvyšovaly zejména obsah N- látek a mírně i olejnatost semen (tab.3). 

Co se týká obsahu N-látek, bylo dosaženo statisticky významných rozdílů mezi variantami a 
zejména vůči kontrole. U olejnatosti se statistická průkaznost neprojevila. Byla zjištěna 
negativní korelace mezi oběma, výše sledovanými, ukazateli (obr.2). 

 
Tab.3 Průměrný obsah N-látek a olejnatost sóji Korada po aplikaci brassinosteroidů v roce 
2005 

Varianty N-látky % hm. Olejnatost % hm. 
Br 1 34,38 22,30 
Br 2 33,39 22,87 
Br 3 34,52 22,55 
Br 4 32,98 22,87 
Br 5 34,74 22,35 
Br 6 33,15 22,95 
Br 7 35,34 21,81 
Br 8 32,98 23,22 
Br 9 – kontrola 31,86 22,22 
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Vztah mezi obsahem N látek a olejnatostí semen sóji Korada ošetřené 
brassinosteroidy

y = -0,281x + 32,043
R2 = 0,69092
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Ukazuje se, že výnos i jakost sóji závisí na povětrnostním charakteru ročníku. 

V nepříznivých letech je aplikace brassinosteroidů výhodná, neboť zvyšují násadu plodů 
(UPPRETI et al., 2004), zlepšují zakořenění rostlin, a tím umožňují lepší využití půdní vláhy 
(SASAKI 2002), zvyšují obsah chlorofylu v listech (SAKURAI et al., 1999, HRADECKÁ, 
2004) a zlepšují kvalitu produktů (WARD, 1998). Výsledky naší studie naznačují vhodnost 
využití brassinosteroidů v praxi. 
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The possibility of stress control in soya 

 
Summary 

Submited paper considers the impact of exogenous applique of brassinosteroids of soya in dry region of 
land register Bohemia central. The possibility of the movement of assimilates from the source to sink are 
discussed as the improvement of stage of plants after the treatment. Brassinosteroids applied early (var.1-4) 
optimized (enhanced) the high of settings the first pods by the stimulation of stem elongation. The treatment is 
convenient for a vide practice because it elimines damages during harvest time. Substances enhanced movement 
of assimilates from the source to sink, and affected the TKW (1000 grain weight). Plants treated by 
brassinosteroids surmounted better short term drought, because of antistress character of forcible matters. 
Brassinosteroids enhaced not only yield of grain but also the protein and gently oil content of seeds. 
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PROTEOMIKA A STRES ROSTLIN 
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Souhrn 
Nástroje proteomiky umožňující identifikovat či dokonce kvantifikovat proteiny regulované stresem, 

sledovat jejich dynamiku a postranslační modifikace, se stávají nedílnou částí současného výzkumu. V tomto 
článku se snažíme naznačit možnosti a význam proteomiky pro výzkum odolnosti rostlin vůči stresům. Jako 
příklady jsou také prezentovány naše výsledky, kdy jsme odlišili pomocí densit WCS120 proteinů na 
dvourozměrných gelech (2-DE) jak různou úroveň jarovizace kultivaru pšenice Mironovská 808, tak dva 
mrazuvzdorné kultivary pšenice (Mironovská 808 a Bezostá1) mezi sebou. 
 
ÚVOD 

Po vystavení rostlin abiotickému či biotickému stresu dochází k významným 
fyziologickým a biochemickým změnám v jejich pletivech, díky kterým mohou odolat těmto 
stresům. Výzkum na DNA či mRNA úrovni přinesl významné informace o těchto procesech 
(např. /4/, /5/, /12/), je ovšem zřejmé, že množství transkriptů daného genu nemusí vždy 
odpovídat úrovni kódovaného proteinu v pletivu a tedy stavu rostliny /6/. Proteomika je obor 
zabývající se výzkumem proteomu a je významnou součástí tzv. funkční genomiky. 
Proteomem se označuje soubor všech proteinů určitého systému (organely, buňky, pletiva, 
orgánu či organismu) a zahrnuje také všechny stavy proteinů (postranslační modifikace) a 
jejich vzájemné interakce. Proteom tedy představuje mnohem složitější systém než genom – 
např. u člověka se odhaduje počet lidských genů na 40 – 50 tisíc, zatímco hrubé odhady počtu 
proteinových produktů se pohybují mezi 500 tisíci až 2 milióny (viz. http://www.hupo.org). 
Proteom se dynamicky mění v průběhu buněčného cyklu, vývoje, v interakci s okolím a 
stressory, ovlivňuje a je ovlivňován transkripční a metabolickou aktivitou organismu. 
Proteom odráží skutečný fyziologický stav daného systému a tím nám umožnuje zkoumat 
procesy, které jsou významné pro přežití organismů vystavených např. suchu, chladu nebo 
patogenům. Výrazný rozvoj proteomiky nastal zvláště po zavedení technik hmotnostní 
spektrometrie (MS) za účasti matrice (MALDI) a ionizace elektrosprejem (ESI) (/1/, /15/), 
které tak doplnily klasickou dvourozměrnou elektroforézu proteinů (2-DE) používanou již 
přes 30 let /10/.  

Dvourozměrná elektroforéza  
Dvourozměrná elektroforéza proteinů (2-DE) je již klasická metoda proteomiky, jejíž 

výhodou je poměrně snadná dostupnost a díky zavedení předpřipravených gelů 
s imobilizovaným pH gradientem pro isoelektrickou fokusaci (např. IPG stripy od firmy Bio-
Rad) není v současnosti problém zopakovat pokusy a ověřit výsledky na různých 
pracovištích. Pomocí 2-DE lze srovnávat stovky až několik tisíc proteinů na jednom gelu. 

Pozice denaturovaných proteinů na 2-DE gelech závisí na jejich primární sekvenci a 
každá mutace (substituce, inserce nebo delece aminokyselin), která má vliv na pI nebo 
hmotnost proteinů změní tuto pozici a vede k pozičnímu posunu skvrny odpovídajících 
proteinů (PS-position shift; obr 1). Pokud nalezneme v kultivarech proteiny vykazující PS, tak 
lze odlišit na 2-DE gelech i jejich křížence (heterozygota). Mutace vedoucí ke ztrátě proteinu 
se projevuje přítomností či nepřítomností skvrny daného proteinu (P/A – presence/absence; 
obr. 1). /13/  

Příkladem PS variability která vedla až k identifikaci DNA markeru pro Yd2 gen lze 
najít v práci /8/, kde po srovnání 2-DE gelů resistentní a sensitivní linie ječmene proti BYDV 
(žlutá zakrslost ječmene) byl nalezen proteinový marker Ylp (Yd2-linked protein) lišící se v 
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isoelektrickém bodu = pI (obr. 2). 
Obr. 1. Příklad kvalitativních rozdílů na 2D gelech vzniklých srovnáním dvou proteomů rozdílných 

genotypů. Převzato z /13/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Proteinový marker (Ylp - Yd2-linked protein) na BYDV. Ylp z resistentních linií se lišil v pI (7,02) 

od Ylp ze sensitivních linií (7,08). Převzato z /3/. 

Poziční posun (PS) proteinů 
dokumentovaný u dvou linek (1,2) 
a jejich heterozygota (3).  

Presence/absence (P/A) proteinů 
mezi dvěma genotypy (4, 5). 

 
Pomocí obrazové analýzy 2-DE gelů lze odlišit nejen kvalitu (PS či P/A variabilitu) 

daných vzorků, ale lze také kvantifikovat rozdíly v akumulaci vizualizovaných proteinů mezi 
těmito vzorky či sledovat dynamiku proteinů během vývoje rostlin (obr 3, 4). 

Šipka indikuje přítomnost Ylp  
(pI = 7,08) 

 
Obr 3.Srovnání 2-DE gelů proteinů odolných vůči varu izolovaných z pšenic 3 týdny otužovaných při 

nízké teplotě. LEG – jarní kultivar Leguán, MIR – ozimý kultivar Mironovská 808. 2-DE byla provedena za 
podmínek popsaných v článku /14/. 

 
 

LEG MIR 
 MW WCS200 (200 kDa)  (kDa)

WCS180 (180 kDa) 
76,0

WCS66 (66 kDa) 66,2
WCS120 (50 kDa) 43,0
WCS40 (40 kDa) 36,0

31,0 

Obr 4. Srovnání akumulace WCS120 proteinů 3 týdny otužených kultivarů s různou odolností vůči 
mrazu(A) a kultivaru Mironovská 808, který byl jarovizován po dobu 9, 6, 3 a 0 týdnů (B).Převzato z /14/.  
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Pomocí obrazové analýzy 2-DE gelů jsme byli schopni odlišit nejen kultivary náchylné 
(jařina – např. Leguán) a odolné (ozimy – např. Bezostá 1, Mironovská 808) vůči mrazu, ale i 
vybrané ozimé kultivary mezi sebou (obr. 4A). Vyšší akumulace WCS120 proteinů ve vzorku 
časově odpovídala zvýšené mrazuvzdornosti dané odrůdy pšenice /14/ a pokud se 
signifikantně potvrdí tato souvislost i u dalších odrůd, tak budeme moci odlišovat vysoce 
mrazuvzdorné kultivary (ozimy) pšenic pomocí 2-DE analýz nebo western hybridizací na 1-
DE gelech a opustit časově nákladné polní či laboratorní testy. 

Proteinové skvrny nalezené 2-DE gelech, které odráží variabilitu v genomech nebo 
mezi genomy můžeme identifikovat podle jejich pI a molekulové hmotnosti, western 
hybridizací protilátkou či hmotnostní spektrometrií.  

Hmotnostní spektrometrie 
Pro identifikace proteinů separovaných elektroforetickými technikami se v současnosti 

začíná masívně využívat metod hmotnostní spektrometrie (MS), které jsou mnohem rychlejší 
a méně nákladné než např. sekvenování Edmanovým odbouráváním aminokyselin. V principu 
jde u MS o změření měrného náboje (m/z) iontů analyzované látky a tím zjištění hmotnosti 
iontů a tedy hmotnost celé molekuly (Aebersold a Goodlett 2001). Pro identifikaci celých 
proteinů je většinou nutno rozšípat proteiny specifickou proteázou na peptidy (klasicky 
trypsinem), které se pak analyzují přes MS. Nejčastěji používané přístroje MS pro detekci 
proteinů používají šetrné ionizační techniky: MALDI – ionizace laserovou desorpcí za účasti 
matrice, často v kombinaci s průletovým analyzátorem (TOF, time-of-flight) a ESI – ionizace 
elektrosprejem v kombinaci s iontovou pastí (IT) /12/.  

Pokud je genom studované rostliny dostatečně osekvenován, tak pro identifikaci 
proteinu je dostatečná analýza celých, specificky naštěpených peptidů (tzv. peptide mass 
fingerprinting), ke které se používá většinou MALDI-TOF MS. V opačném případě je nutné 
použít tandemovou MS (MS/MS) spojenou např. s kapalinovou chromatografií (nanoLC-
MS/MS), z jejichž spekter lze odvodit i strukturu neznámých proteinů /7/, /9/. V případě 
tandemové MS lze analyzovat celou směs proteinů bez nutnosti jejich předchozí separace a 
tím podstatně zautomatizovat detekci proteinů specifických pro daný vzorek (pletivo). 
Techniky MS je ovšem možno použít i pro jiné účely než identifikaci proteinů – lze jimi 
idetifikovat či ve vhodném nastavení i kvantifikovat např. nukleové kyseliny, sacharidy, 
lipidy, fytohormony, metabolom… 

Závěr 
 Díky analýze pozic skvrn na 2-DE gelech lze určit variabilitu mezi různými genomy 

(např. mutace, fylogenetickou příbuznost, polymorfismus v genech kontrolujících 
proteinovou expresi - PQLs (protein quantity loci)) nebo variabilitu v daném genomu (rozdíly 
v proteomu po chemickém ošetření, vystavením stresům, rozdíly mezi pletivy odlišného stáří 
a vývoje, rozdíly mezi orgány,…) /13/. Pro zjištění variability v genomu či genomech lze 
s výhodou aplikovat obrazovou analýzu 2-DE gelů a identifikovat zkoumané proteiny – např. 
mikrosekvenováním (Edmamovo odbourávání) nebo hmotnostní spetrometrií (např. MALDI-
TOF pro peptide mass fingerpriting; nanoLC-MS/MS pro peptidové sekvenování). Pomocí 
nástrojů proteomiky lze identifikovat nové proteinové markery pro určení tolerance vůči 
abiotickým a biotickým stresům, tyto markery využít pro tvorbu markerů na DNA úrovni 
(viz. /3/) dále lze studovat změny proteinového spektra během odpovědi rostlin na kombinaci 
vybraných stresů či identifikovat neznámé patogeny (např. /2/). 
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Proteomics and stress of plant 

 
Summary 

The tools of proteomics which allow identification and quantification of stress-regulated proteins maping 
of dynamics of their expression and posttranslational modifications present important aproach in research of 
plant stress biology. In this review, we show an outline of proteomics methods and their possible applications in 
the research of plant resistance to various types of stress. As an example, we present also some of our results in 
this research area using evaluation of density of WCS120 spots on 2-DE gels for identification of vernalization 
stages in Mironovskaya 808 and different level of frost tolerance in two winter wheat cultivars Mironovskaya 
808 and Bezostaya 1.  
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Souhrn 

Chladem regulované proteiny - COR (cold-regulated) pšenice (Triticum aestivum) se indukují a 
akumulují během vystavení rostliny chladu (otužení). V prezentované práci se zkoumaly pomocí hmotnostní 
spektrometrie rozdíly v zastoupení proteinů odolných vůči varu izolovaných z otužených (kultivace při 3 ºC) a 
neotužených (kultivace při 17 ºC) listů ozimého kultivaru Mironovská 808. Díky tandemové hmotnostní 
spektrometrii ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií (LC-MS/MS) byla identifikována řadu proteinů 
v celém vzorku bez předchozí separace jednotlivých proteinů. V otužených rostlinách byl identifikován větší podíl 
COR proteinů než v neotužených. Navíc byly zjištěny další proteiny odolné vůči varu, které byly jen v otužených 
(např. cystein proteinase inhibitor) či jen v neotužených (např. 14-3-3 proteiny) pletivech rostlin. Byla vyslovena 
hypotéza, že pomocí těchto proteinů spolu s již charakterizovanými COR proteiny (např. COR14a) lze rozlišit 
kultivary pšenice s různou odolností vůči chladu a mrazu.  

 
ÚVOD 

Odolnost obilovin vůči teplotám pod bodem mrazu (mrazuvzdornost) je rozhodujícím 
znakem pro jejich úspěšné přezimování v chladných oblastech. Vyšší úrovně mrazuvzdornosti 
dosahují rostliny po vystavení nízkým teplotám nad bodem mrazu - otužení rostliny 
(Thomashow, 1999). Během tohoto procesu dochází u pšenice k řadě změn, které jsou již 
popsány – jak na úrovni transkriptomu (např. /6/), tak na úrovni proteomu, kde byla 
pozorována na western blotech vyšší koncentrace tzv. COR (cold-regulated) proteinů 
odolných vůči varu, jako jsou WCS120 proteiny /7, 8/, WCOR410 /4/, WCS19 /3, 5/. 
V současnosti existují markery odlišující sensitivní (jařiny) a resistentní (ozimy) kultivary 
pšenice, avšak dosud nebyly nalezeny molekulární markery odlišující různou míru 
mrazuvzdornosti mezi odolnými kultivary. Míra mrazuvzdornosti pšenice je ovlivněna 
produkty spousty genů (např. /2/) a proto je pravděpodobné, že nebude existovat 
„univerzální“ marker mrazuvzdornosti pšenice vzhledem k jejímu polygennímu založení. Pro 
odhad míry mrazuvzdornosti odolných kultivarů se bude muset pravděpodobně kombinovat 
více molekulárních markerů odpovídajících jednotlivým složkám mrazové odolnosti rostlin 
(ABA dependentní a ABA - independentní dráhy,…). Abychom v budoucnu mohli nahradit 
časově náročné polní a laboratorní testy mrazuvzdornosti kultivarů, je nutno nalézt další 
produkty genů, jejichž přítomnost či akumulace (redukce) v rostlinách koreluje s mírou 
mrazuvzdornosti těchto rostlin. Jako perspektivní nástroj k dosažení tohoto cíle jsou uváděny 
metody proteomiky (2-DE, hmotnostní spektrometrie - viz. článek v tomto sborníku - 
Proteomika a stres rostlin). 

Cílem této práce bylo ověřit metodu hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) pro 
identifikaci proteinů, kterými bychom mohli odlišit rostliny s odlišnou mrazuvzdorností.  

 
MATERIÁL A METODA 

Pro pokus byl použit kultivar ozimé pšenice (Triticum aestivum L.) – Mironovská 808. 
Semena byly poskytnuty šlechtitelskou stanicí Selgen a.s. (Praha). 

Po vyklíčení byly semenáčky pěstované do stádia třetího listu při 17 ºC, 12 h 
fotoperiodě se zářením 400 µmol m-2 s-1 dodávaným výbojkami (LU/400/T/40, Tungsram, 
Maďarsko) v klimaboxu (Tyler, Maďarsko). Pak byly přeneseny do 3 ºC a pěstovány další tři 
týdny při stejné fotoperiodě. 
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Proteiny odolné vůči varu byly extrahovány v Tris pufru (0.1 M TRIS-HCl, pH 8.0 
obsahující “cømplete EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail Tablets“ (Roche)) (vítámvás a 
Prasil 2006). Po centrifugaci (20000g, 20 min) byl supernatant povařen 15 minut a poté byly 
proteiny nerozpustné po varu odstraněny další centrifugací (20000g, 20 min). Proteiny 
rozpustné po varu byly sraženy acetonem v poměru 1:5. Koncentrace proteinů byla měřena 
podle Bradforda /1/. 

Sražené proteiny byly rozpuštěny v 50 µL of 0.1 M NH4HCO3/10% acetonitrilu. Tři µg 
trypsinu (sequencing grade, Roche) byly přidány do roztoku a vzorek byl inkubován přes noc 
při 37°C. Po trypsinizaci byl použit tandemový hmotnostní spektrometr propojený s kapilární 
kapalinovou chromatografií (LC-MS/MS) pro analýzu peptidů vzniklých štěpením všech 
proteinů ve vzorku. Analýza byla provedena na Q-TOF Ultima Global (Micromass, 
Manchester, UK) v Risoe National Laboratory (Roskilde, Dánsko). Nano-LC systém (Famos, 
Switchos, Ultimate, LC-Packings, Amsterdam, Nizozemí) vybavený RP-kolonami byl přímo 
spojen s Q-TOF Ultima Global přístrojem a ionizován elektrosprejem. Byla použita 
analytická nano-kolona (75 μm ID x 15 cm) se Zorbaxem 300SB-C18, 3.5μm (Agilent 
Technologies, Palo Alto, CA, USA) spolu s “trap column” (300 µm x 5 mm) plněnou 5 µm C18, 100Å, 

PepMap™ (LC Packings). Po navázání peptidů na kolonu (trap column), byla tato kolona promyta 
0.1% trifluorooctovou kyselinou, 2% acetonitrilem a propojena s analytickou nano-kolonou. 
Peptidy byly separovány 92 min gradientem 5-50 % acetonitrilu v 1% octové kyselině při 
průtokové rychlosti 150 nL min-1. Hmotnostní spektrometr běžel v data-dependentním módu 
(4 nejabundantnější ionty v každém cyklu, peak threshold 40 counts s-1, 0.5 s MS m/z 500-
2000 a maximum 4 s MS/MS m/z 50-2000, continuum mode, 180 s dynamic exclusion).  

MassLynx4.0/ProteinLynx software byl použit pro získáni MS/MS dat (peptide filter 
QA threshold: 100; background subtract: polynomial order 2, below curve 40%; smooth: 4/1, 
Savitzky Golay, center: 4 channels, 80% centroid). Pomocí Mascot search engine (Matrix 
Science Ltd., London, UK) a NCBInr a získaných MS/MS dat se identifikovaly proteiny. 
Rostlinná sub-databáze byla prohledána s tolerancí 200 ppm (parent ion) a 200 mmu (MS2) a 
s přihlédnutím k oxidaci methioninu jako variabilní modifikací.  

 
VÝSLEDKY A DISKUZE 

LC-MS/MS umožnila identifikaci mnoha proteinů v celém vzorku a porovnání těchto 
spekter mezi různými vzorky bez předběžné separace těchto proteinů pomocí 
elektroforetických metod (tab. I). V našem případě jsme použili pro tuto metodu jen frakci 
proteinů rozpustných po varu, mezi které patří také COR proteiny /8, 9/. Tato frakce s vyšším 
obsahem produktů genů indukovaných chladem (pro nás zajímavých) nám dovolila redukovat 
počet proteinů identifikovaných a srovnávaných pomocí LC-MS/MS v otužených (33 
identifikovaných proteinů) a neotužených (42 identifikovaných proteinů) listech kultivaru 
Mironovská 808. Ve vzorcích byly nalezeny COR proteiny, proteiny fotosyntetického aparátu 
a fixace uhlíku (např. RuBisCO), dále RNA vázající proteiny, ribosomální proteiny a 
ribonukleoproteiny. Všechny tyto proteiny byly nalezeny v otužených i neotužených pletivech 
(tab. I). COR proteiny, které se vyskytly i v neotužených listech se vyskytovaly v otužených 
listech s vyšší pravděpodobností (měly vyšší peptidové skóre i víc přiřazených peptidů (QM) 
- tab. I). Protože skóre i QM závisí na množstí daných peptidů ve vzorku, můžeme 
předpokládat, že těchto COR proteinů bylo v otužených listech více, než v neotužených. To 
odpovídá již dříve zjištěným výsledkům (např. /10/) a proto lze soudit, že data z LC-MS/MS 
odpovídají skutečným poměrům v rostlině. Přítomnost 22 proteinů identifikovaných jen v 
neotužených listech pšenice (např. 14-3-3 homology) and 13 proteinů identifikovaných v 
otužených rostlinách (jako inhibitor cystein proteinázy (cystatin)) indikují skutečnost, že 
otužené a neotužené vzorky mohou být charakterizovány nejen COR proteiny. Naše výsledky 
ukazují, že LC-MS/MS analýza je užitečný nástroj pro hledání rozdílných proteinových 
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spekter ve vzorcích s odlišnou odolností, a že by mohla sloužit také k hledání dalších proteinů 
jejichž presence či akumulace je ovlivněna daným stresem.  

 
Tab. I. Identifikace proteinů izolovaných z otužených (CA) a neotužených (NA) pletiv ozimé pšenice Mironovská 
808 pomocí LC-MS/MS. COR proteiny v tabulce jsou zvýrazněny Individuální skóre (scores) > 34 indikují 
identitu, nebo rozsáhlou homologii (p<0.05). QM-queries matched (počet přiřazených peptidů), ND – 
nedetekované v daném pletivu 

Protein Accession N. Mass Score 
(NA) 

QM 
(NA) 

Score 
(CA) 

QM 
(CA) 

nucleic acid-binding protein - maize S23780 33097 356 5 140 3 
Oxygen-evolving enhancer protein 2  Q00434 27253 353 7 226 3 
cp31AHv protein - barley T05725 31903 326 7 250 7 
nucleic acid-binding protein - barley T05727 30662 279 4 256 4 
photosystem II oxygen-evolving complex  A38889 26489 265 5 345 4 
Ps16 protein - wheat T06232 31829 230 7 257 5 
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase activase  AAA63163 47113 227 4 230 3 
Oxygen-evolving enhancer protein 1 O49079 34848 135 4 152 3 
cold-responsive protein COR14a -wheat AAF17098 13537 128 2 251 5 
ribosomal protein L12.1 precursor S30199 18105 108 1 110 1 
glycine-rich RNA-binding protein S71453 15916 102 2 103 3 
Plastocyanin, chloroplast precursor P20423 15567 61 2 95 2 
Thioredoxin M-type, (TRX-M) Q41864 18061 61 1 36 1 
RNA binding protein  S53050 16789 58 2 66 2 
glycine-rich RNA-binding protein GRP1  S71779 16245 58 2 66 2 
WCOR719 AAC49404 15755 57 1 228 3 
cold-responsive LEA/RAB-related COR protein AAF68628 17150 55 1 289 5 
RuBisCO subunit bindin-protein (CPN-60 beta) Q43831 53379 53 1 74 2 
probable superoxide dismutase (EC 1.15.1.1)  T06229  20310 51 2 220 4 
RuBisCO [Lycopodiella cernua] CAC22264 ND 35 1 40 1 
RuBisCO large chain [Triticum aestivum] NP_114267 52817 126 3 ND ND 
Phosphoglycerate kinase, chloroplast precursor P12782 49809 98 2 ND ND 
ribulosebiphosphate carboxylase  CAA90006 52729 89 3 ND ND 
Oxygen-evolving enhancer protein 3-2 Q41806 22829 76 2 ND ND 
calmodulin [Lycopersicon esculentum] CAA75056 13307 61 1 ND ND 
Calmodulin P04464 ND 61 1 ND ND 
ribulose-biphosphate carboxylase large subunit  CAA98038 51980 61 2 ND ND 
RuBisCO large subunit  AAF97673 48276 58 2 ND ND 
RuBisCO large subunit  AAD02089 ND 53 1 ND ND 
RuBisCO large subunit  BAA83125 51841 53 2 ND ND 
RuBisCO [Tremulina tremula] AAD50115 49394 53 2 ND ND 
GF14 mu [Arabidopsis thaliana] AAB49334 29475 50 2 ND ND 
Acyl carrier protein I, chloroplast precursor  P02902 15964 48 1 ND ND 
rpS28 [Hordeum vulgare subsp. vulgare] CAA04565 7481 44 1 ND ND 
14-3-3 protein [Vigna angularis] BAB47118 28043 43 3 ND ND 
31 kDa RNA-binding protein cp31), putative  NP_199836 ND 42 2 ND ND 
14-3-3 protein (grf15), putative  NP_565347 ND 42 1 ND ND 
RuBisCO large subunit [Hypecoum imberbe] AAB88833 ND 39 1 ND ND 
putative methyl-binding domain protein  AAK40307 43684 37 1 ND ND 
putative cytochrome P-450 like protein  NP_919986 ND 36 3 ND ND 
RuBisCO, large subunit [Mitchella repens] CAA93017 51608 35 2 ND ND 
RuBisCO [Plocama pendula] CAA93028 52159 35 2 ND ND 
oxygen evolving enhancer protein  BAA96365 35112 ND ND 247 3 
cold acclimation protein WCOR615 - wheat T06812 17773 ND ND 190 4 
leaf-specific protein Wcs19 - wheat Q06540 19690 ND ND 175 3 
ESTs AU070372(S13446),AU075541(S0353) BAA82377 23165 ND ND 129 2 
ribulose bisphosphate carboxylase activase B  AAF71272 47784 ND ND 127 2 
ES2A protein - barley Q43478 18371 ND ND 96 2 
cysteine proteinase inhibitor  BAB18768 13802 ND ND 51 1 
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probable dehydrin WCOR726 - wheat T06804 12664 ND ND 47 1 
200 kda cold-induced protein  AAB31284 2729 ND ND 44 1 
Plastocyanin, chloroplast precursor P08248 15699 ND ND 43 1 
RuBisCO [Euphorbia characias] CAA49390 6304 ND ND 40 1 
RuBisCO large subunit [Heteranthera limosa] AAD09845 49484 ND ND 40 2 
RuBisCO, large subunit [Gaillonia yemenensis] CAC19566 51401 ND ND 40 2 
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Comparison of protein patterns of cold- and non-acclimated plants of 
winter wheat cultivar due to mass spectrometry 

 
Summary 

Cold regulated proteins (COR) are  induced and accumulated in plants during cold treatment (cold 
acclimation).In the presented study, the changes in protein pattern of proteins soluble upon boiling extracted 
from cold-acclimated (cultivated at 3 ºC) and non-acclimated (cultivated at 17 ºC) leaves of winter wheat 
cultivar Mironovskaya 808. We were able to identify a number of proteins in the total protein sample without 
any preceding separation of these proteins due to capillary liquid chromatography – tandem mass spectrometry 
(LC-MS/MS). Higher proportion of COR proteins was identified in cold-acclimated plants contrary to non-
acclimated plants due to LC-MS/MS. Furthermore, other proteins specific for cold- or non-acclimated tissue 
were identified (e.g. cystatin or 14-3-3homologues). The specific proteins together with the previously 
characterized COR proteins (like COR14a) could be tested for the ability to distinguish wheat tissue of other 
cultivars with different levels of frost tolerance and afterwards could be used as possibly proteins markers of 
frost tolerance. 
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Souhrn 

V jednoletém nádobovém pokusu, jsme sledovali působení dlouhodobého vodního stresu na rostliny 
vybraných odrůd ječmene. Cílem práce bylo zaměřit se na metody měření adaptability vůči vodnímu stresu. 
Ověřili jsme možnost hodnocení rostlin stanovením změn  v sušině, v osmotickém potenciálu listů a výpočtem 
účinnosti využití vody listy na základě gazometrického měření intenzity fotosyntézy a transpirace. Byla potvrzena 
hypotéza, že  každá z vybraných odrůd má specifické fyziologické odezvy na vodní stres.  

 
ÚVOD 

Stabilita výnosů zemědělských je ovlivněna průběhem klimatických podmínek 
v jednotlivých ročnících. Proto v současné době šlechtitelé řeší problém udržení stability 
výnosů vzhledem k extrémním podmínkám prostředí. Nestabilní výnosy totiž mají velmi 
negativní dopad na ekonomiku a jsou nežádoucí. Pro hodnocení schopnosti rostlin odolávat 
méně příznivým podmínkám nebo často měnícím se podmínkám je zapotřebí intenzivní 
výzkumné činnosti a použití nových metod vyhodnocování (Nilsen and Orcutt, 1996). 

Vodní stres rostlin způsobený suchem a studium suchovzdornosti  je v mnoha zemích 
klíčovým problémem. Zatímco u nás je pod závlahou 5 % zemědělských ploch, například v 
Izraeli a v jiných zemích je pod závlahou až 95 % zemědělských ploch (Zámečníková, 2000).  

Vodní potenciál se považuje za veličinu, která má výpovědní hodnotu o fyziologickém 
stavu rostliny. Proto byl a je velký zájem o spolehlivá, rychlá a pokud možno nedestruktivní 
měření vodního potenciálu v různých částech rostliny (Šantrůček, 2003). Hodnota vodního 
potenciálu nás mimo jiné informuje o tom, zda a v jaké míře rostlina trpí stresem z nedostatku 
vody. U zdravých, dobře zavlažovaných rostlin se pohybuje vodní potenciál Ψ od – 0,2 do – 
0,6 MPa, rostliny trpící suchem mají Ψ od – 2 do – 5 MPa (Šantrůček, 1998).  

Mezi nejčastější metody pro měření vodního resp. osmotického potenciálu patří metody 
psychrometrické. Těmito metodami měříme relativní vlhkost vzduchu v uzavřené komoře, 
kam byl vložen vzorek rostlinného materiálu.  K vyrovnání koncentrace vodní páry nad 
vzorkem s koncentrací vodní páry uvnitř vzorku dojde po několika minutách až hodinách. Pro 
dosažení rovnováhy je nutná stejná teplota vzorku, měřené atmosféry a suchého teploměru  se 
vzorkem. Delší doba nutná pro ustálení rovnováhy se v některých případech může jevit jako 
značná nevýhoda psychrometrických metod. Principem měření je stanovení rosného bodu 
ochlazováním uzavřeného prostoru měřící komůrky (Slavík, 1974). Konkrétním příkladem je 
zařízení firmy Wecsor, což je v podstatě mikrovoltmetr s termočlánkem a sběračem dat, který 
umožňuje s využitím dvou typů měřících komor měření vodního nebo osmotického 
potenciálu rostlin. Pro stanovení rosného bodu využívá tzv. Peltierův efekt. Při Peltierově 
efektu  nastane kondenzace vody na měřícím termočlánku a teplota termočlánku se vyrovná 
s okolím podle tenze vodní páry v komůrce. Přístroj vyhodnocuje data na základě výchylky 
psychrometrické křivky při dosažení rosného bodu matematicky. Pro vyhodnocení je nutná 
kalibrace řadou roztoků o známých osmotických potenciálech. Typ s Peltierovým chlazením 
je používán častěji z důvodu možnosti automatizace jednotlivých operací (Kramer, 1983). 
Princip měření termočlánkem vychází ze skutečnosti, že zahříváním jednoho spoje 
uzavřeného okruhu složeného ze dvou různých kovů, převládá potenciální rozdíl v jednom 
spoji nad rozdílem v druhém spoji a v okruhu působí tzv. termoelektrické napětí 
(termonapětí), které dává vznik termoelektrickému proudu. V této souvislosti často hovoříme 
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o dvou základních principech. Jedná se o tzv. Seebeckův efekt, přičemž jsou-li spojeny dva 
vodiče z různých kovů do uzavřeného obvodu a mají-li spoje různou teplotu T1 a T2, protéká 
obvodem elektrický proud. Inverzní k Seebeckovu efektu je efekt Peltierův, který v roce 1834 
objevil francouzský fyzik Peltier. Pokud v případě Peltierova efektu protéká stejnosměrný 
elektrický proud z vnějšího zdroje Seebeckovým obvodem, pak vzniká teplotní rozdíl mezi 
oběma spoji. Prochází-li proud z vnějšího zdroje daným spojem stejným směrem, jaký má 
proud při ohřátí tohoto spoje v Seebeckově jevu, pak se daný spoj ochlazuje. Prochází-li 
proud směrem opačným, pak se spoj ohřívá. Peltierův efekt závisí na druhu kovů a na jejich 
teplotě.  

 
METODIKA  

Tři odrůdy ječmene – historická odrůda Norimberk a dvě nové odrůdy Amulet a Krona 
jsme kultivovali v nádobovém pokusu pod přístřeškem s řízenou závlahou. Udržování stejné 
úrovně zálivky jsme prováděli pomocí tenziometru – u kontrolních nádob na úrovni 20 kPa, u 
pokusných nádob na 40 kPa. Přihnojení dusíkem jsme prováděli formou NH4NO3 ve dvou 
dávkách, vyšší dávka N byla 425 mg N na nádobu, nízká úroveň dusíku činila 85 mg N na 
nádobu. Rostliny jsme kultivovali do plné zralosti, v období dokončení růstu 5-tého listu jsme 
odebrali vzorky listů na měření osmotického potenciálu. Osmotický potenciál byl měřen 
psychrometrickou metodou měřícím zařízením HR-33T (Wescor). 

Současně jsme na listech měřili intenzitu fotosyntézy a transpirace a stanovili WUE 
(Water Use Efficiency – účinnost využití vody) u variant zavlažované a s omezením závlahy. 

U  všech variant jsme stanovili hmotnost sušiny listů. 
 
VÝSLEDKY :  
   V grafech jsou uvedeny naměřené výsledky sušiny listů vždy z 10-ti rostlin na nichž 

byl měřen také osmotický potenciál, WUE bylo měřeno jen na variantách s vyšší dávkou 
dusíkatého přihnojení. 
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Obr. 1. Stanovení sušiny listů u pokusných variant – dva režimy závlahy (zavlažovaná –M, 
s omezením zálivky –S), dvě úrovně dusíkatého přihnojení, (vyšší úroveň – označení N, nižší 
úroveň je bez označení)  
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Obr. 2.  Schopnost využití vody vypočtená z gazometrického měření intenzity fotosyntézy a 
transpirace u tří odrůd, dvou režimů závlahy (zavlažovaná –M, s omezením zálivky –S) 
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Obr. 3. Osmotický potenciál listů u pokusných variant – dva režimy závlahy (zavlažovaná –M, 
s omezením zálivky –S), dvě úrovně dusíkatého přihnojení, (vyšší úroveň – označení N, nižší 
úroveň je bez označení). 

 
DISKUZE 

Stanovení sušiny listů – při dostatečné zálivce u variant s vysokou dávkou dusíku byla u 
všech odrůd hmotnost sušiny nejvyšší. Historický Norimberk měl extrémně nízkou sušinu při 
nízké úrovni dusíkatého hnojení. Amulet se projevil v hmotnosti sušiny jako nejstabilnější při 
vodním stresu a nízké dávce dusíku oproti ostatním, avšak výnos sušiny měla celkově 
nejvyšší Krona. Z hlediska měření osmotického potenciálu listů – nejnižší osmotický 
potenciál byl na měřen u odrůdy Norimberk v podmínkách vysoké dávky dusíku, při vodním 
stresu. Norimberk vykazoval největší citlivost ve změnách osmotického potenciálu 
v pokusných variantách. Stabilnější hodnoty byly zjištěny u Amuletu, u Krony dosáhly 
hodnoty osmotického potenciálu vyšších hodnot ve srovnání s Amuletem. Snížení 
osmotického potenciálu v listech souvisí s akumulací osmoticky aktivních látek nebo se 
snižováním obsahu vody v listech. Hodnoty WUE ukazují, že nejvyšší schopnost využití vody 
měl Amulet, poté Norimberk a nejnižší Krona v případě dostatečné i omezené zálivky. 
Výsledky jsou jednoleté  a  pokus bude opakovaný  ve stejné podobě.  
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V pokusu však již byly prokázány rozdíly mezi odrůdami a podařilo se popsat rozdílné 
fyziologické odezvy u jednotlivých odrůd i variant.  

 
ZÁVĚR    

V případě působení dlouhodobého vodního stresu a při nedostatečné výživě dusíkem 
jsou rostliny podrobeny značnému stresu. Na ten reagují snížením tvorby sušiny a 
přizpůsobením se osmotickým potenciálem v listech. Ukazuje se, že jednotlivé odrůdy mají 
odlišnou schopnost adaptace. Největší rozdíly z hlediska tvorby sušiny i změn osmotického 
potenciálu mezi variantami pokusu vykazuje Norimberk. Amulet měl nejvyšší schopnost 
využití vody, Krona dosáhla nejvyšších hmotností sušiny. Byl ověřen předpoklad možnosti 
hodnocení vlastností odrůd při vodním stresu stanovením sušiny, stanovením WUE a 
osmotického potenciálu listů. 
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Summary 

This research has been focused on methods which can to be used for valuation the water stress in plants. 
The three varieties of barley has been grown in two water regimes and two nitrogen supply conditions. The 
selected methods : psychrometric measurement of water potential, water use  efficiency and changes in dry 
matter make possible to distinguish between treatments. 
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