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ÚVODNÍ SLOVO ANEB PROČ SE SEMINÁŘE ROSTLINA A STRES 
POŘÁDAJÍ 

 
Rostliny poskytují člověku každým dnem významné suroviny pro jeho život: kyslík,  potravu, léčiva, 
palivo, stavební materiál, pastvu pro dobytek, ozdobu obydlí atd. Vlivem činnosti člověka každým 
rokem vymizí  v přírodě mnoho druhů rostlin, ale i živočichů, hub, hmyzu ... Z těchto důvodů je nutné 
věnovat maximální pozornost uchování druhů rostlin a zachování biodiverzity.  
V současné době mezi země s největší biodiverzitou patří USA, Mexiko, Kolumbie, Venezuela, 
Ekvádor, Peru, Brazílie, Demokratická republika Kongo,Jižní Afrika, Madagaskar, Indie, Malaise, 
Indonésie, Čína, Filipíny, Austrálie a  Papua Nová Guiena. Celkem je  na Zemi označeno 25 míst jako 
centra biodiverzity. Tato místa biodiverzity se sice nacházejí na ploše menší než 2 % souše, ale na 
jejich ploše se vyskytuje 44% všech cévnatých druhů. Za nejbohatší  místo diverzity je označena 
tropická část And, kde  roste 45 000 druhů rostlin a 20 000 endemitů. Genetické zdroje a jejich využití 
jsou jednou z cest jak čelit současným změnám počasí. Druhou cestou je genetický a fyziologický 
výzkum odolnosti rostlin vůči biotickým ale i abiotickým stresorům a snaha zvyšovat odolnost 
současných plodin vůči negativním podmínkám vnějšího prostředí.  
Důvody pro fyziologický výzkum v této oblasti jsou nejméně tři. První důvod je ten, že vzhledem ke 
stále se zvyšující variabilitě počasí  a dnes již pravděpodobně nastupující změně klimatu se věnuje 
stále málo pozornosti odolnosti, či toleranci rostlin a zemědělských plodin k těmto vlivům. Druhým 
důvodem je to, že ani praktické šlechtění tomuto fenoménu nevěnuje náležitou pozornost. Třetím 
důvodem je nutná potřeba věnovat této otázce větší pozornost, vzhledem k nutnosti rozšiřovat dosud 
poměrně malé znalosti v této fyziologické problematice. 
      Ze závěrů klimatologů, geologů ale i astronomů lze soudit, že během sta let (pokud bude současný 
trend pokračovat) dojde na světě  nejen k válkám o pitnou vodu, ale i k pohybu milionů lidí, což 
částečně již začalo. Jižní Evropu pravděpodobně čeká velmi suché počasí, kdežto střední Evropa by 
měla mít současné počasí jižní Evropy. Opačná teorie tvrdí,  že dochází ke změnám v proudění 
Golfského proudu. V tom případě by se mohla střední Evropa ochladit. Ať nastane jakákoliv verze 
změny počasí, v jednom panuje jistota. Výkyvy, proměnlivost počasí, se stále zvětšují a budou stále 
větší. Vše nasvědčuje tomu že  v geologické minulosti naší Země již podobné podmínky podnebí byly. 
Je  zajímavé, že současně se Zemí se odehrávají velké výkyvy počasí i na Jupiteru, Marsu atd. Zřejmě 
nás nemine pravděpodobná určitá změna  rodové a druhové skladby plodin ve střední Evropě. 
Dosavadní plodiny budou muset vykazovat širší adaptabilitu k současnému průběhu počasí. Bude se 
muset více  využívat  introdukovaných genových zdrojů z oblastí s extrémním průběhem počasí za 
účelem zlepšení odolnosti rostlin vůči  negativním fyzikálním vlivům Pozornost bude muset být 
věnována i  pravděpodobně nové druhové skladbě škůdců a chorob. 
Z přehledů vědeckých projektů, které se v současnosti řeší, není patrná výraznější snaha o řešení uvedené 
problematiky jejíž zvládnutí může být mimořádně důležité pro zemědělství v nejbližší době. Zdá se, že 
celistvosti rostliny se věnuje stále méně vědeckých pracovníků a narůstá počet úzkých specializací. Výsledky 
u některých plodin v posledních letech jasně naznačily, že řadaodrůd již nedokáže s omezeným množstvím 
vody v povrchové vrstvě  dosáhnout svých možností. Jedná se tedy o jeden ze  signálů, kterým směrem by se 
měla pozornost vědců a šlechtitelů zaměří. 
Obdobně je poměrně velmi malá pozornost věnována problematice kořenové soustavy a fyziologii semen. 
Semena i kořeny jsou dle  paleobotaniků jasnou odezvou na sucho. U semen efektivní využití vody při 
klíčení a zvýšená vitalita jsou jevy, které mohou pak pozitivně ovlivnit růst rostlin daného druhu a odrůdy 
během celé vegetace. Před doslova desítkami let  se na Moravě šlechtily ječmeny (Ing. Bouma, ječmeny tzv. 
”diamantové řady”) tak, že jedno z kriterií byl výběr potomstev na základě velikosti kořenového systému. 
Mohutnost - tedy zlepšený poměr kořenů a nadzemní části  a hloubka pronikání. Vybraná potomstva se pak 
testovala ještě na štěrkových půdách. Obdobný systém je možno vidět v Itálii, Austrálii nejde jen o 
suchovzdornost, ale i o zlepšení celkového metabolismu rostliny, příjmu živin, odolnosti vůči negativním 
vnějším  faktorům atd. Dalším příkladem byla stará odrůda jarní pšenice Jara, která kvalitou kořenů a 
vitalitou osiva překonávala ostatní natolik, že byla nejenom zárukou stability výkonu,ale také odolnosti vůči 
suchu.  
 
Ladislav Bláha, František Hnilička  
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KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH STŘEDNÍ EVROPY 

(Aneb malá filipika na podporu výzkumu kořenů) 

              
1Bláha L,2Hnilička F.,  
1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, 161 06  Praha-6 Ruzyně, Drnovská 507 ,lblaha@vurv.cz 
2 Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinářských zdrojů, 
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Souhrn 

 V naší fyziologické literatuře, v odborných knihách ale i ve výzkumných projektech je stále věnována 
malá pozornost kořenovému systému. Kvalitní kořeny jejichž znaky jsou geneticky kontrolovány jsou 
nutným předpokladem pro tvorbu kvalitního osiva, výnosu a jeho stability u většiny plodin.V současné 
době roste význam kořenů především v souvislosti se suchovzdorností a s celkovou 
ekostabilitou.Vztah platí i naopak, kdy kvalitní osivo může mít za následek růst kvalitních kořenů. Při 
porovnání s ostatním světem se zanedbává výzkum kořenů, tedy orgánu, který nejen upevňuje rostlinu 
v půdě a obstarává vodu a živiny. Často se publikují statisticky zpracované výsledky hodnotící 
vzájemný vztah dvou vlastností u nadzemních částí rostlin atd., přísně se posuzuje statistická 
významnost daného vztahu a přitom se zapomíná na to, že daný vztah je hlavně výsledkem 
vzájemného vlivu kořenů a nadzemní části. Tento typ práce se vyskytuje  častěji v zemědělské 
literatuře. 
Kořeny jsou nejcitlivějším orgánem rostliny, který svými morfologickými a fyziologickými 
vlastnostmi podstatně citlivěji reaguje na vnější prostředí, než-li nadzemní části rostlin. Kořeny mají 
velký podíl na tvorbě půdy a humusu, vliv na složení mikroflóry, na produkci oxidu uhlíku a na 
složení atmosféry.V současné době vzhledem k neustále se zvětšujícím výkyvům počasí mají a budou 
mít  též stále výraznější význam pro stabilitu výnosu a kvalitu semen, především proto jaké 
fyziologické procesy v kořenech probíhají. 
Cílem předkládaného textu je objasnit nezastupitelnou roli a význam kořenového systému rostlin, 
který již Ch. Darwin považoval za „mozek“ rostliny. Uvedený text nelze chápat jako literární přehled, 
který by  musel být několikanásobně rozsáhlejší, ale  též jako  upozornění  na zanedbávaný směr 
výzkumu při hodnocení chování rostlin nejenom v nepříznivých podmínkách vnějšího prostředí. �
�
  1.VÝZNAM KOŘENŮ PRO ODOLNOST ROSTLIN VŮČI ABIOTICKÝM 
STRESORŮM 
V dávných geologických dobách, při přechodu rostlin na souš, kořeny ještě nebyly vyvinuty. U rostlin, 
tehdy pouze bylinného typu, se postupně vytvářela jednoduchá kotvící vlákna tzv. „rhizoidy“, které 
umožnily rostlinám uchytit se na stálém místě. Život rostlin byl tehdy vázán pouze na často 
zaplavovaná pobřežní pásma vod. Pravidelná období sucha vyvolala řadu adaptačních mechanismů. 
Výsledkem přizpůsobení byl vznik specializovaných orgánů - kořenů, se schopností příjmu živin a 
vody na souši a uchycení rostliny na pevném substrátu. Kořeny se do současné podoby vyvíjely od 
siluru do devonu, tj. v období před 442-354 milióny let. S rozvojem kořenového systému se zlepšil 
nejen příjem živin a vody, ale kořeny svým působením dokázaly i rozrušit pevný substrát, na kterém 
se rostliny nacházely. Například při dvojnásobném zvýšení CO2 v prostředí se zvyšuje poměr kořen : 
nadzemní část u šesti hlavních plodin (rýže, pšenice, kukuřice, sója, bavlna a proso). Obecně se u 
plodin předpokládá vyšší transport do podzemních orgánů.  
Jen před několika málo desítkami let se na Moravě šlechtily ječmeny (Ing. Bouma) tak, že jedno 
z kriterií byl výběr  potomstev na základě velikosti  kořenového systému. Sledoval se zlepšený poměr 
kořenů a nadzemní části a hloubka pronikání. Vybraná potomstva se pak testovala ještě na štěrkových 
půdách. Obdobný systém je možno vidět např. v Itálii, Austrálii. Nejedná se jen o suchovzdornost, ale 
i o zlepšení celkového metabolismu rostliny, příjmu živin, odolnosti vůči negativním vnějším 
faktorům atd. Dalším příkladem byla stará odrůda jarní pšenice Jara, která kvalitou kořenů a vitalitou 
osiva překonávala ostatní  natolik, že byla jak zárukou stability výkonu, tak odolnosti vůči suchu. 
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Podceňování významu kořenů  však nalézáme i v současných vědeckých pracích, kde se detailní 
statistickou analýzou často hodnotí u nadzemních částí rostliny fyziologické a jiné vlastnosti, jejich 
vztahy, ale nikdo si neuvědomí, že jde velmi často o jevy podmíněné metabolickými pochody 
v kořenech. Zejména v zemědělském výzkumu lze nalézt  podobné práce.  
Hlavním pěstitelským cílem u kořenů není jen jejich mohutnost, zlepšený příjem živin a zlepšený 
poměr „root : shoot“, ve prospěch kořenů, ale i hloubka pronikání kořenů do půdy, tedy  tím i zvýšení 
úrovně suchovzdornosti a částečně odolnosti vůči vysokým teplotám.  
V současné době je známo, že pro přenos změny potenciálů (signálů) vlivem vnějších podmínek 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 
informací do ostatních částí rostliny. Nová vnější situace vytváří určitý typ synapsí, které tvoří do jisté 
míry i pamět 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. Kořeny již při prvních symptomech negativního působení 
vnějšího prostředí, včetně biotické složky „vyšlou signál“ k nadzemní části rostliny. Jednou z cest je 
změna koncentrace látek a pH těchto látek v xylému. Předpokládá se též, že mezi látky regulující 
„komunikaci“ mezi kořeny a nadzemní částí patří ABA, auxin a další látky.  
Délka kořene vyplývá především z prodlužování buněk apikálního meristému. Šířka kořene není dána 
pouze zvětšením apikálních buněk, ale vyplývá z činnosti laterálních meristémů či činností kambia. 
Délka a růst obvodu je obecně shodná s růstem výhonů nadzemních orgánů. Kořenové vlásky 
vyrůstají z pericyklu uvnitř starších nebo diferencovaných buněk, které jsou morfologicky naprosto 
odlišné od původně povrchových výhonů vrcholu stonku. Uvedené aktivity silně modifikuje vnější 
prostředí Tyto změny pak mají vliv i na nadzemní část rostliny. Vliv vnějších podmínek je významný 
zejména u metabolických procesů v meristémech 
Jedná se zejména o aktivitu enzymů ATPás, která udává vysoký metabolizovaný poměr, je typická pro 
meristémy. Tyto meristémy se nacházejí v subapikálním meristému, jenž je loklaiziován pouze 
několik milimetrů od kořenové špičky. Např. u sóji byla aktivita ATPásy lokalizovaná v blízkosti 
špičky a pokračovala do vzdálenosti 27,5 mm, přičemž maximum bylo ve vzdálenosti 3,5 mm od 
špičky. Prodlužování kořenů bylo nejvýraznější v zóně mezi 5 až 15 mm. Zóna diferenciace, včetně 
tvorby kořenového vlášení, xylému, floému, pericyklu a dalších specializovaných buněk začala asi ve 
vzdálenosti 15 až 25 mm. Nejrychleji roste kořen v zóně diferenciace. 
Nové buňky kořenového apikálního meristému může být rozdělené mezi rozšiřování kořenů a obnovu 
kořenové čepičky. Kořenová čepička hraje významnou roli v ochraně meristému kořene při pronikání 
půdy. Existuje také předpoklad, kdy možná také určuje směr jeho růstu. Ochrana kořenové čepičky 
poskytuje také sliz pro rostoucí špičku, substrát pro mikroorganismy a jako zdroj organické hmoty 
půdy. Čepička také produkuje kyselinu abscisovou. Apikální meristém kořene, ve srovnání 
s apikálním meristémem stonku, obsahuje nižší množství DNA, RNA a má nižší mitotickou aktivitu.  
V případě poškození nebo odstranění tohoto centra dochází k probuzení činnosti latentních meristémů 
a tím se obnovuje geotropie kořenů. Toto nastává zhruba za 36 hodin v optimálních teplotě půdy. Poté 
je již růst kořene opět v původním stavu a směru.  
 
 
 
2.VLIV VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA VLASTNOSTI KOŘENŮ, KTERÉ MAJÍ VLIV 
NA VLASTNOSTI NADZEMNÍ ČÁSTI ROSTLIN 
 
Z hlediska obecně biologického působí stresor na různých úrovních rostliny a v různých časových 
dimenzích: 
- na úrovni organely a aktivity jejích enzymů se řádově jedná o změny ve zlomcích sekund, které 
stačí na podstatné ovlivnění funkcí organely,  
- na úrovni buňky či pletiva se jedná většinou o období hodiny až týdne, které je nezbytné na 
podchycení a změření reakce rostliny,  
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- na úrovni idividuální rostliny se konečný efekt měří většinou po delším časovém úseku, obvykle 
po roce (životním cyklu nebo vegetačním obdobím rostliny),  
- na úrovni celého rostlinného společenstva se jedná o mnohaletou záležitost,  
- na úrovni ekosystému jsou většinou změny sledovatelné (pokud jsou přirozené) řádově až i po 
stovkách let. 
 Mezi významné abiotické stresory, které v průběhu vegetace nejvíce ovlivňují kořenový systém patří 
sucho, vysoká teplota, nízké pH, extrémní pH zasolení, zasolení, nízká hladina živin, utužení půdy 
(anoxie) a kombinace uvedených vlivů. 
Rozdíl v utváření kořenového systému je mezi genotypy značný a proto je to jedním ze selekčních 
znaků při šlechtění a výběru vhodného genotypu.Většina znaků kořenů je dědičně a založena a jedná 
se o kvantitativní znaky. Např. vysoce dědičné diference byly zjištěny v poměru postranních kořenů 
ku hlavnímu kořenu inbredních linií kukuřice. U sóji byl zjištěn rozdíl mezi ve velikosti kořenového 
systému a v povrchu kořenů. Rozdíly mezi hloubkou zakořenění je možné nalézt mezi pícninami.  
Vedle genetické kontroly vlastnosti kořenů jsou silně modifikovány půdním prostředím. Vnější 
prostředí má vliv i na fytohormony, jejich poměr. Jedná se zejména o auxin, cytokininy, gibbereliny, 
ABA, brassinosteroidy, etylén, ale i o látky fytohormonální povahy. Například auxin ovlivňuje růst 
kořenového sytému ve velmi nízkých koncentracích. Pro zakořeňování kořenových řízků byl prokázán 
vliv auxinu, který byl distribuován z listu. Jako kofaktor zakořeňování byly izolovány a identifikovány 
pyrokatechin, pyrogalol, které společně s auxinem zvyšují zakořeňování. Etylén, vyprodukovaný 
během klíčení některých druhů, inhibuje růst kořenů. Cytokininy brzdí tvorbu postranních kořenů, ale 
podporují apikální dominanci hlavního kořene. Auxin podporuje naopak růst bočních kořenů.Vztah 
auxinu a cytokininu je v apikální dominanci obrácený, při porovnání s nadzemní částí. Kořeny rostlin 
stresovaných vykazují nižší hladinu cytokininů . 
 
Vliv kvality semen na růst kořenů. 
 V případě kombinace sucha a vysoké teploty došlo k průkazným změnám (na hladině významnosti α 
= 0,05) všech sledovaných parametrů kořenů vlivem vlastností semen v následné generaci, tj. na 
hloubku pronikání, na objem, na hmotnost sušiny, na větvení a na poměr kořenů : nadzemní část. 
Tolerance vůči testovaným abiotickým stresům je geneticky podmíněna. V případě citlivějších odrůd 
klesá u semen  obsah netto energie až o 6 %, jak dokládají výsledky ze spalné kalorimetrie. Průměrná 
hodnota netto energie zrn pšenice ze standardního prostředí byla 15,97 kJ.g-1. U semen ze stresového 
prostředí klesala tato hodnota až na  9 -10 kJ.g-1 .Takováto semena  pak vykazovala zejména menší 
energii klíčení  a kromě toho klíční rostliny měly i zpomalený růst, který se projevil i během celé 
vegetace. Nejvýraznější negativní vliv na následnou generaci měla kombinace sucha a vysoké teploty. 
V případě nepříznivého průběhu počasí během vegetace má význam provenience osiva pro vývoj a 
růst prvořadý význam. Potvrzují to i získané statisticky průkazné závislosti. Na obr. 1 a 2 je uveden 
příklad jiné plodiny-kořenový systém sóji vypěstované ze semen, která vyrostla v podmínkách sucha a 
vysoké teploty a kořenový systém ze standardního prostředí. 
 
Vysoká teplota.  
Optimální teplota je obecně nižší pro kořeny než pro nadzemní orgány. Tento rozdíl je shodný s 
přirozeným růstem. Na jaře jsou teploty v okolí kořenů nižší než nadzemní teploty. Teploty pro růst 
kořenů se liší v závislosti na druhu rostliny. 
Nejčastěji bývá redukován počet bočních větví. Vezmou-li se v úvahu jednotlivé vlastnosti 
kořenového systému tak lze říci, že každá vlastnost má jiné teplotní optimum. Vysoká ovlivňuje 
tvorbu stresových proteinů, zvyšující termostabilitu rostlin.. a v protoplastech, snižuje aktivitu enzymů 
a u citlivých rostlin Přehřeje-li se vrchní vrstva půdy nad 40 °C, dochází již k fyzikálněchemickým 
změnám membrán a proteinů, lipidová vrstva membrán přechází do superfluidního stavu .Tato změna 
je však většinou vratná. Zejména při teplotách nad 50 °C dochází u většiny druhů po delším jejich 
působení k nevratnému  poškození (odumření).  
 
 
 
 



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21-22.3.2007 

 16

Nízká hladina živin. 
Nízká hladina živin většinou redukuje růst délky kořenů pokles objemu kořenů, pokles sušiny kořenů. 
Jsou ale pozorovatelné značné rozdíly.Vlivem nedostatečné výživy může  mít nadzemní část větší 
pokles hmotnosti  než-li u kořenů a tak se poměr „root:shoot“ mění ve prospěch  kořenového systému. 
 
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  atd. Složení půdního vzduchu v okolí kořenů je obvykle 
zcela jiné než atmosféra obklopující nadzemní biomasu. Hladina oxidu uhličitého a kyslíku 
v rhizosféře se může výrazně lišit od složení okolní atmosféry a tím ovlivňuje i růst kořenového 
systému. Obecně jejich efekt může měnit přítomnost dalších látek v půdě. Dusík je neutrálním plynem 
a proto u něj nebyl prokázán záporný účinek. Reakce rostlin na  rostlin na deficit  kyslíku závisí na 
délce působení tohoto stresoru.Důležitou roli též hraje  dědičně podmíněná schopnost adaptovat 
se.Vlivem nedostatku kyslíku dochází obvykle k snížení respirace, snížení tvorby ATP, které má 
z následek omezení biosyntézy.Mění se chemické složení, struktura chloroplastů a stoupá obsah  
kyseliny abscisové (ABA) ,klesá obsah cytokininů, stoupíá koncentrace etylénu (začne indukce 
syntézy enzymů., které rozkádají , pektinové lamely buněčných stěn, vzniká aerenchym). zvýšené 
tvorby silných oxidantů nebo reduktantů  má za následek poškození membránových lipidů  a proteinů. 
Kyslík je nenahraditelný pro metabolické procesy, včetně jeho aktivní absorpce a transportu. 
Například u sóji je požadavek na kyslík a příjem živin vyšší během vegetativního vývoje než během 
reprodukční fáze vývoje. Transport půdní vody u ječmene byl vyšší při zvýšeném obsahu kyslíku. Je 
tedy možné konstatovat, že příjem vody je aktivní a kořeny jsou dodatečně stimulovány. Některé 
rostlinné druhy (rýže) mohou absorbovat adekvátní množství kyslíku přes listy a do kořenů jej 
transportují přes aerenchym, proto není kyslík vždy požadován v oblasti kořenů.  
Kyslík v rhizosféře má nepřímý vliv, kdy zvyšuje aktivitu půdních mikroorganismů, která postupně 
ovlivňuje dostupnost živin kořeny. Určité množství oxidu uhličitého je vhodné pro optimální růst 
kořenů. Vyšší koncentrace CO2 až do 2 %, nebo téměř 10 násobek než okolní atmosféra pozitivně 
ovlivňuje růst kořenů ječmene a hrachu, ale koncentrace 8 % inhibuje růst kořenů. Vliv oxidu 
uhličitého závisí na parciálním tlaku kyslíku v atmosféře kořenů. Obecně lze konstatovat, že hladina 
kyslíku dosahující 1/3 obsahu kyslíku v mormálním vzduchu (21 %) je adekvátní pro růst, jestliže není 
koncentrace oxidu uhličitého  tak vysoká. 
 
Zasolení. 
Pomineme-li halofytní rostliny, které mají vyvinutý selektivní příjem živin, či ukládají soli  ve 
vakuolách a v apoplastu a mají vytvořeny specifické stresové proteiny. Zasolení způsobuje  zkracování 
a zpomalování růstu buněk. 
 
Sucho.  
Sucho je jedním z hlavních stresových faktorů. Jednou z nejčastějších reakcí  kořenů rostlin na sucho 
je prodlužování délky kořenů.Většina rostlin dovede vodu přijatou kořeny (z větší hloubky dodat do 
kořenů, které rostou v suchých podmínkách, tj. ve vyšších vrstvách a umožnit jim normální aktivitu na 
základě vylučování vody do prostředí. Tato reakce je typická zejména u jednoletých rostlin, kdy za 
sucha v období vegetace rostlina často reaguje omezením růstu bočních větví a prodlužováním 
hlavního kořene. Sucho způsobuje zpomalení růstu, ovlivňuje příjem a transport kyslíku a oxidu 
uhličitého, hromadění prolinu, toxických látek, stavbu kutikuly, počet průduchů. Dále se mění také 
koncentrace ABA. Voda je nejvýznamnější pro růst kořenů, jak dokazuje prorůstání kořenů suchou 
půdou. Kořeny mají určitou schopnost odolávat vodnímu deficitu  a mají vytvořený jistý obranný 
mechanismus. Tento obranný mechanismus spočívá v nahromadění látek rozpuštěných v roztoku ve 
špičce a tím se zvyšuje turgorový tlak, který může udržet růst po omezenou dobu. Půdní vodní stres 
významně snižuje čerstvou hmotnost kořenů modrého prosa a délku kořenů sóje.  Oba tyto ukazatele 
jsou významně sníženy vodním potenciálem nižším než – 2 bary nebo 16 %. Při nedostatečné půdní 
vlhkosti je nižší podíl kořenů v hloubce 0 – 15 cm, kdežto výrazněji více kořenů se nachází v hlubších 
vrstvách.  
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Velký význam v.odolnosti rostlin vůči suchu má aktivita “aquaporinů“ tedy transmebrálních spojů, 
které mají vliv na balanci zásobování jednotlivých částí rostliny během sucha. Uvedný princip 
rozvádění vody po rostlině využívají i současné úsporné závlahové systémy(rozvedené vody i do 
ostatních kořenů a částí rostlin). 
 
Sucho, které nepůsobí během celé vegetace.  
Z našich dosavadních  měření 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“ například v období metání obilnin , či na počátku kvetení  stále 
ještě reaguje svým růstem a vývojem a to i v případě, že dojde k poklesu hmotnosti jeho sušiny.  
 
Koncentrace CO2. 
Například při dvojnásobném zvýšení CO2 v prostředí se zvyšuje poměr kořen : nadzemní část u šesti 
hlavních plodin (rýže, pšenice, kukuřice, sója, bavlna a proso). Obecně se u plodin předpokládá vyšší 
transport do podzemních orgánů. U plevelů nejsou tyto vztahy jednoznačné. Poměr kořeny:nadzemní 
část nebo celková hmotnost kořenů u velkého množství testovaných plevelů (např. rosička, mračňák), 
byly po dvojnásobném zvýšení obsahu CO2 v ovzduší buď nezměněny nebo sníženy, u ježatky kuří 
nohy a starčku obecného byla hmotnost kořenů zvýšena.  
 
Konkurence mezi rostlinami  
Konkurenční schopnost mnoha druhů  rostlin je patrně ovlivněna toxickými nebo inhibičními 
kořenových exudátů. Tento jev je často označován jako allelopatie. Vysoký drn kostřavy je prakticky 
odolný vůči vlivu plevelů, který byl přisuzován hustotě kořenů a výsledné kořenové konkurenci. 
Konkurence těchto kořenů je dána jejich allelopatickým účinkem.  
 
Defoliace 
  Například snížení vrcholu čiroku súdánského o 10 cm sníží hmotnost kořenů o 85 %. Zkrácení 
nadzemní části rostlin snižuje růst kořenů a růst kořenové čepičky. U prosa častá seč redukuje také 
hmotnost kořenů. Účinek seče je závislý na druhu rostliny a souvisí na množství asimilátů a na 
rychlosti fotosyntézy. Po defoliaci je kritický LAI 95 %. Např. poslední a nepřetržitá seč může být 
prováděna na nízko či pomalu rostoucích druzích jako je např. psineček. Příkladem může být i 
nesprávně sečená vojtěška, či jetel, kdy se na podzim když panuje teplo aplikuje další seč 
U víceletých druhů je možné pozorovat cykličnost mezi defoliací, která je daná nejenom opadem listů 
a přechodem do dormance, a růstem kořenového systému. Defoliace se vyskytuje především od 
podzimu do nástupu zimy.V této době je ještě v okolí kořenového aparátu rostlin vyšší teplota, 
podporující dýchání, které odčerpává zásobní látky a má za následek odumírání kořenů. Roční 
cyklické odumírání kořenů v prérii či pod vysokými travními druhy je možné vysvětlit právě 
zvýšeným dýcháním v období defoliace. U těchto rostlin dochází k mrazovému poškození jemných 
kořenů, které mají nejnižší množství zásobních látek. 
 
Nízký pH faktor půdy 
Půdní pH v intervalu od 5,0 do 8,0 má přímý účinek na omezení růstu kořenů. Uvnitř tohoto rozsahu 
je účinek obvykle nepřímý. Půdní pH  nižší než 6,0 zvyšuje rozpustnost hliníku, manganu, a železo, 
které mohou být toxické a omezit růst kořenů. Šlechtitelé rostlin byli úspěšní ve vybrání snášenlivých 
linií vůči hliníku u několika plodin (pšenice). Tolerantní linie zvyšují pH v bezprostřední blízkosti 
kořenu. Zde je nutno posoudit  zda se jedná kyselost půdy do pH 5, tehdy se z půdních struktur  
neuvolňují toxické ionty hliníku, či zda se jedná o hodnoty pH pod 4,5, kdy vliv nízkého pH 
zprostředkovává zejména toxický hliník. většinou ovlivňuje výrazně zakládání postranních kořenů u 
rostlin. U citlivějších odrůd mírně inhibuje  prodlužování hlavního kořene.V případě přítomnosti Al 
iontů, které se uvolňují z půdních koloidů, již ale dochází k brzdění růstu, kořeny jsou tlustší, krácené, 
dochází i redukci rhizodermis a nevytváří se kořenová čepička. 
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Půdní úrodnost 
Kořeny požadují adekvátní minerální živiny pro růst a vývoj, obdobně jako další rostlinné části. Oproti 
nadzemní biomase je kořenový systém blíže ke zdroji živin a vody. I proto voda, minerální živiny 
ovlivňují kořenový systém méně výrazně než nadzemní orgány. Např. nedostatek železa ovlivňuje 
utváření fotosyntetického aparátu, obdobně jako deficience světla. Obecně lze konstatovat, že půdní 
úrodnost ovlivňuje růst a rozmístění kořenového aparátu rostlin. Např. kořeny kukuřice nejvýrazněji 
rostou v zóně, která obsahuje organickou hmotu a umělá hnojiva, která především obsahují N a P. 
Z literárních pramenů je patrné, že jako určující faktor není přítomnost živin v okolí kořenového 
systému, ale celkový výživný stav rostliny. Kořeny rostliny, které se nachází v blízkosti živin mohou 
být poškozené, mohou vykazovat určité růstové abnormality a mohou být kratší než kořeny rostlin 
nehnojených.  
Zvýšení hladiny dusíku ovlivňuje růst špičky kořenů v mezích růstu celého kořenového aparátu a tím 
zvyšuje také podíl shoot – root. Vysoké dávky dusíku vedou k růstu apikálních částí, kdy se do ní 
akumulují karbohydráty . Tento typ růstu vede k omezování fotosyntézy, neboť dochází ke zvýšenému 
zastiňování spodních listů. Dále vyšší hladina dusíku vede ke zvyšování koncentrace auxinu, která 
omezuje růst kořenového systému. I přesto vyšší dávky dusíku vedou ke zvyšování hmotnosti sušiny 
vyprodukované biomasy kořenů.  
Obiloviny mají na počátku svého vývoje vyšší koncentraci dusíku, která později klesá s postupujícím 
vývojem rostliny, kdy dochází ke zvyšování plochy listové a tím dochází ke změnám transportu 
asimilátů mezi listy a kořeny. Nejprve jsou asimiláty výrazněji distribuovány do nadzemních orgánů a 
teprve později do kořenů. V případě hnojení kukuřice bylo prokázáno, že tyto rostliny měly delší 
kořenový systém a tím se stávají rostliny odolnější vůči suchu. Dusíkaté hnojení bude patrně 
podporovat hlubší a výraznější zakořeňování na počátku růstu, pravděpodobně kvůli zvětšené listové 
ploše a většímu přizpůsobení růstu kořenů. 
Rostliny pohnojené fosforem mají vyvinutý větší kořenový systém než nehnojené rostliny, ale patrně 
se nejedná o jeho přímý vliv. Dostupnost fosforu zvyšuje nejprve fotosyntézu, která postupně zvyšuje 
růst kořenů. Také u kořenů rostlin pohnojených fosforem byla zjištěna nižší aktivita auxinu. Fosfor 
způsobuje přímé zvýšení množství kořenového vlášení.  
V případě draslíku se nebude jednat o přímý vliv na zakořeňování rostlin. Draslík je důležitý pro jisté 
fyziologické funkce kořene. Nedostatečné množství draslíku způsobuje snížení transportu látek, 
utváření buněčných struktur a ztrátu buněčné propustnosti.  
Vliv draslíku a dalších anorganických hnojiv je především nepřímý, kdy se zvyšuje růst kořenového 
systému. 
 
Fyzikální vlastnosti půdy 
Kořeny se setkají s mechanickým odporem půdy a půdních struktur vůči svému růstu. Příčiny, které 
ovlivňují růst kořenového systému jsou např. velikost částic, soudržnost, zhutnění a kompaktnost. 
Klesající mezerovitost či zvýšení objemové hmotnosti půdy vede ke snížení růstu kořenů. Prorůstání 
kořenů do větších hloubek a jejich množství je vyšší u půd, které nejsou uvedeny do klidu. U půdních 
typů jsou pro pronikání kořenového systému do větších hloubek vhodnější  spraše než  půdy hlinité. 
Vysoká objemová hmotnost půdy a její utuženost vede k omezování tvorby a růstu kořenového 
systému rostlin. V případě zvýšeného zhutnění půd dochází také ke změnám anatomické stavby 
kořenů rostlin. Změny anatomické stavby kořenů jsou patrné u buněčné stěny a Caspariho proužků, 
kdy dochází ke zvyšování jejich tloušťky. Dále dochází k deformacím centrálního válce.  Tyto změny 
vedou ke zhoršenému přijmu a transportu živin, minerálních a dalších látek. Je nutné podotknout, ač to 
zní paradoxně, že životní prostředí kořenového systému (voda, vzduch, minerální živiny) je možné 
relativně snadno upravit agrotechnickými zásahy, jako je orba, mulčování, závlaha.  
Oproti tomu životní prostředí nadzemních orgánů se jen velice nesnadno nebo vůbec nelze upravit. 
Z toho všeho jednoznačně vyplývá skutečnost, že výzkum rostlin by se měl zaměřit na sledování 
opomíjeného kořenového systému rostlin. 
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3/ DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÉ FYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI KOŘENŮ DŮLEŽITÉ 
PRO  STABILNÍ  VÝNOS ROSTLIN  
 
Celková stavba kořenů je dána dědičně.Vnější podmínky se však na modifikaci značně podílejí. Kořen 
je nejcitlivější část rostliny z hlediska reakce na vnější podmínky, např. nástup sucha.Vliv sucha  
ovlivňuje i úhel růstu kořenů do půdy  a hloubku odnožování.V této reakci na sucho existují též 
dědičné rozdíly mezi odrůdami.Téměř na všechny stresory existuje specifická adaptace. Například 
dědičná reakce na anoxii je dána vylučováním látek do prostředí, která je provázena produkcí NOx a 
přechodnou koncentrací  vápníku v cytosolu atd. 
 O tvorbě kořenů též rozhodují vztahy nadzemní a podzemní část, tj. hlavně  tvorba a distribuce auxinů 
a cytokininů.Tvorba bočních větví kořenů je regulována hladinou auxinu v rostlině.Obecně celková 
architektura  kořenů je dána navíce osmotickou situací v půdě a navíc  růstem koncentrace ABA, 
hladinou auxinu a aktivitou několika genů. U kořenů lze provádět též selekci na příjem živin, zejména 
šlechtěním na  určitý typ kořenového vlášení (například u fosforu).  
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Incerase of importace of root system in contemporary climatic changes in 
central Europe 

�
���� �
 The traits of roots are under genetic control.In last decade large progress has been 
made on the physiology of plant roots. Major progress has been made by  interactions  
between ecolophysiologist, molecular genecists.and  biochemists. In our country root system 
is still negelectesd ( scientific projects,  physiological textbooks, mimeographed, scientific 
conferences,…..),whereas root system has fundamental influence on the physiological 
processesr within the shoots. Te quality of the root system is very important  for yield  and 
yield stability. Quality of the root system is very important especially for drought resistance. 
The quality of root is modified by  genotype, by environmental conditions and by seed traits. 
The basic changes of root under stress conditions have following common way: drought 
change deep of penetration, low pH has influence on the length of roots, influence of  salinity 
depends on the type of salinity, high temperature has influence on the number of root 
branchis, low level of nutrients  has influence on the increase of length of the root system, 
decrease of volume of roots and number of branchis, combination of abiotic stresses has large 
influence on the decrease of every trait, butn´t in every type of  experimental conditions. 
Stress factors lead to reduction in seed biological value and across the seed traits have 
influence on the performance of root traits of progeny generations.The order of importance of 
individual traits of roots for plant growth and development depends on genotype and on the 
environmental conditions.  
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Souhrn 
Teprve v polovině 20. století genetik německého původu Richard B. Goldschmidt jako první 
pochopil souvislost individuálního a historického vývoje organismů. Význam schopnosti 
organismů se přizpůsobovat či adaptovat v reakci na měnící se podmínky prostředí byl poprvé 
formulován učením amerického psychologa Jamese M. Baldwina koncem 19. století. Tento 
jev bývá též nazýván fenotypovou plasticitou a byl později rozsáhle rozpracován v díle 
Conrada H. Waddingtona. Organismy si vyvinuly řadu mechanismů, jak reagovat na změny 
životního prostředí, patří mezi ně i zapínání a vypínání jednotlivých genů, které může být 
fixováno (asimilováno) nejen v průběhu ontogeneze, ale i v procesu evoluce. To připomíná již 
po dvě století zavrhovanou teorii adaptivní evoluce či dědičnosti získaných znaků 
francouzského učence Jeana-Baptiste Lamarcka (Lamarck 1809). Conrad Waddington 
vyslovil řadu teorií o flexibilitě metabolických drah, snad nejlépe ilustrovaných jeho obrazem 
epigenetické krajiny. Buňka se v průběhu ontogeneze postupně ireverzibilně diferencuje 
v závislosti na vnitřních a vnějších faktorech prostředí. Tomu odpovídá i teorie regulativního 
(epigenetického) vývoje: osud jednotlivých buněk není prederminován, nýbrž se odvíjí na 
základě signálů z prostředí. Waddington prováděl i řadu experimentů, v nichž demonstroval 
význam adaptivních mechanismů. Nejznámější jsou experimenty s drosofilou, kde 
prostřednictvím rozkolísání podmínek embryogeneze éterovým či teplotním šokem a 
následným výběrem selektoval fenokopie mutantů typu bithorax či cross-veinless. 
V následných generacích docházelo k asimilaci vývojových drah, tedy fenoyp byl fixován i 
bez následné selekce. K dalším významným jevům popsaným Waddingtonem a 
Goldschmidtem při studiu adaptačních mechanismů patří kanalizace: realizace fenotypu je 
restrikční, genetická variabilita je pufrována, takže dochází ke vzniku omezeného počtu 
fenotypů (Waddington 1942). Na základě recentních studií již byly objasněny některé 
molekulární mechanismy tohoto pufrování: klíčovou roli hrají heat shock proteiny. Je to 
poměrně širokospektrální skupina molekulárních chaperonů, které mají zajišťovat správnou 
strukturu i funkci mnoha proteinů. Vyřazení funkce hsp prostřednictvím mutace či chemickou 
inhibicí vede k uvolnění skryté genetické variability (Queitsch et al. 2002). Jinou roli hrají 
jevy epigenetické: jde o široké spektrum nemendelistické dědičnosti, která se odehrává 
především na úrovni regulace transkripce. Termín epigenetika zavedl Waddington a 
v dnešním pojetí jde o přenos informace jiné než je sled nukleotidů v molekule DNA. 
Epigenetické jevy můžeme klasifikovat podle mechanismu účinku, jejich pravděpodobnosti či 
délky trvání (viz přehledy Allis et al. 2006, Vyskot 1999). K mechanismům patří zejména 
umlčování genů na úrovni transkripce (metylace DNA, modifikace nukleozomálních histonů, 
vazba proteinů Polycomb) či posttranskripční (RNA interference). Většina epigenetických 
stavů přetrvává jen po dobu života jedince (mitotický přenos, bookmarking), jiné se přenášejí 
i do pohlavního potomstva (meiotická transmise), přičemž mechanismy přenosu této 



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21-22.3.2007 

 22

infornace jsou dosud nejasné. Tato práce podává přehled o nejnovějších poznatcích v oblasti 
epigenetiky rostlin a živočichů.                   
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Summary 
Richard B. Goldschmidt, the American evolutionary geneticist of German origin, was the first 
who realized that ontogenesis and phylogenetics are closely connected. By the end of the 19th 
century the American psychologist James M. Baldwin wrote how ability of organisms to 
adopt in changing environment is important for survival. This phenomenon is also called 
phenotypic plasticity and has been largely studied by Conrad H. Waddinton. Eukaryotic 
organisms evolved a large number of mechanisms how to protect themselves against 
environmental shocks, for example switching on and switching off individual genes or 
metabolic pathways, which can be fixed (assimilated) not only in the course of ontogenesis, 
but also across generations and in evolution. These ideas revoke for two centuries rejected 
theory of adaptive evolution or inheritance of acquired characters postulated by the great 
French scientist Jaen-Baptiste de Lamarck (Lamarck 1809). Conrad Waddington described a 
number of theories on flexibility of metabolic pathways, probably best illustrated by his 
model of epigenetic landscape. According this model, during ontogenesis cells are stepwise 
irreversibly differentiated depending on internal and environmental factors. This corresponds 
to the largely accepted theory of epigenetic regulative development: the fate of individual 
cells is evolved basically on outside signals rather than being predetermined. Waddington also 
performed many genuine experiments, in which he demonstrated the importance of adaptive 
mechanisms. The most famous are his experiments with fruit flies, where by disbalance of 
external factors during embryogenesis, by the application of ether or heat shock, followed by 
phenotypic selection Waddington was able to isolate phenocopies of mutants bithorax or 
cross-veinless. In the following generations the developmental pathways were assimilated, i.e. 
the respective phenotypes were fixed without other selection. Waddington and Goldschmidt 
also discovered the phenomenon of canalization: genetic variation is restricted or buffered, so 
that the final number of phenotypes is limited (Waddington 1942). Based on recent studies its 
molecular mechanisms have been largely elucidated. The key roles are played by heat shock 
proteins, cell chaperons, which are responsible for structure and function of many proteins. If 
their role is blocked, an array of morphological phenotypes appears and genetic variation is 
released (Queitsch et al. 2002). In this paper I also review recent progress in molecular 
mechanisms of epigenetics (for review see Allis et al. 2006, Vyskot 1999).  
Acknowledgements This research is supported by the Grant Agency of the Czech Republic 
(521/06/0056). 
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Súhrn 

Analýza historického súboru odrôd ozimnej pšenice ukázala, že na šľachtiteľskom pokroku zvýšenia úrody zrna 
sa významnou mierou podieľala vyššia adaptabilita moderných odrôd, prejavujúca sa vyššou toleranciou na 
nedostatok vlahy a vyššou responzibilitou na vlahu pri jej dostatku, než pri starších odrodách. Vzhľadom na 
pozitívne efekty génu krátkosteblovosti Rht 8 (redukcia výšky, skrátenie vegetácie) bola analyzovaná jeho 
distribúcia v slovenských odrodách ozimnej pšenice povolených v rokoch 1976 až 2005 a zistené 72,5 % - né 
zastúpenie. V práci sa zdôrazňuje význam biomasy nielen pre celkovú tvorbu úrody ale tiež pre jej stabilizáciu a 
toleranciu voči suchu. Z hodnotenia dvoch súborov línií ozimnej pšenice vyplynulo, že translokácia asimilátov 
do zrna, vytvorených pred kvitnutím bola pozorovaná iba v roku 2003, kedy boli nepriaznivé podmienky pre jej 
tvorbu. 
 
ÚVOD 
V poslednom storočí došlo k výrazným klimatickým zmenám, zvýšila sa teplota, znížili sa 
zrážky a ich distribúcia je nerovnomerná. Slovensko bolo v poslednom desaťročí viackrát 
postihnuté extrémnymi lokálnymi klimatickými zmenami (sucho, záplavy, veterné smršte), čo 
negatívne vplýva na stabilitu prírodných ekosystémov. Predlžovanie, či skracovanie 
vegetačného obdobia, zmena podmienok prezimovania, rastu a dozrievania 
poľnohospodárskych plodín, zmeny vo výskyte a frekvencii patogénov, chorôb, škodcov a 
burín podčiarkujú nutnosť postupnej adaptácie a reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby. 
Cieľom je využiť pozitívne a zmierniť negatívne dôsledky týchto zmien, najmä sucha 
a vysokých teplôt. 
   V najbližších rokoch očakáva sa aridizácia prostredia v dôsledku zvyšovania priemernej 
ročnej teploty a znižovania zrážok. Nedostatok vody sa priamo prejavuje v úrode i v kvalite 
produktov a môžeme ho v podstate riešiť dvoma spôsobmi: 
1. buď zabezpečením dostatku vody v prostredí a prípadne využívaním pestovateľských 
systémov šetriacich pôdnu vlahu, 
2. cez rastliny - zvýšením využiteľnosti vody rastlinou, 
                         - zvýšením tolerancie rastlín voči suchu. 
 Druhý spôsob t.j. genetickým zvýšením efektívnosti využitia vody rastlinou a 
tolerancie voči suchu tvorbou nových odrôd je v niektorých oblastiach jedine možný, najmä 
tam, kde nie je možnosť vybudovať zavlažovací systém, čo tiež nemusí byť ani ekologicky 
ani ekonomicky efektívnejšie než tvorba tolerantných genotypov šľachtením (12). 
 
ŠĽACHTITEĽSKÝ POKROK V TOLERANCII VOČI SUCHU 
Šľachtenie rastlín na toleranciu voči suchu je zložitý a komplexný problém. V   prostrediach, 
kde je významná variabilita zrážok medzi rokmi, ako sú naše agroklimatické podmienky, nie 
je žiaduce šľachtiť genotypy s vysokou toleranciou voči suchu, pretože takéto   genotypy 
často nereagujú na priaznivé vlahové podmienky. Tolerancia voči suchu sa prejavuje 
v rôznych štádiách rastu a vývoja rastliny v interakcii s prostredím. Preto nebude jeden model 
genotypu tolerantného voči suchu, ale prinajmenšom toľko, koľko je definovaných prostredí 
sucha. Selekcia je spojená s ťažkosťami, nakoľko genetická kontrola tohto komplexného 
znaku je slabo poznaná. 
Pre formovanie selekčných kritérií na základe odhadu genetického príspevku k zvýšeniu 
úrody zrna obilnín, sú využívané analýzy historických súborov odrôd. Hlavne v 90. rokoch  
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Odrody  

minulého storočia boli publikované mnohé práce, ktoré hodnotili šľachtiteľský progres pri 
obilninách (21) a identifikovali tiež morfologické a fyziologické znaky spojené so zvýšením 
úrody zrna. Pomerne ojedinelými sa javia práce analyzujúce účinnosť využitia vody starých 
a moderných odrôd pšenice (12, 13, 21). 
 Analýza historického sortimentu naznačila, že selekcia genotypov tolerantných voči suchu je 
realizovateľná (13), pretože moderné odrody pšenice boli tolerantnejšie voči suchu 
a responzívnejšie na vlahu než staršie odrody. Všeobecne genetické zdroje v génových 
bankách môžeme považovať za zdroj génov pre rôzne znaky a vlastnosti vrátane znakov 
tolerancie voči suchu. Dokumentujeme niektoré výsledky zo pšenice s odrodami, ktoré boli 
povolené od roku 1923 do roku 1995. 
V nádobovom pokuse sme skúšali deväť odrôd pšenice letnej f. ozimnej (1 - Slovenská 777, 
rok  povolenia 1923 (ďalej rok), 2 - Kaštická bezosinatá, 1935,  3 - Slovenská B, 1946, 4 - 
Diana I, 1960, 5 - Košútka, 1981, 6 - Hana, 1985, 7 - Ilona, 1989, 8 - Lívia, 1991,  9 – Solida, 
1995), pri troch hladinách závlahy (Z) a dvoch hladinách N-hnojenia.  
Z výsledkov vyplynulo, že moderné odrody:  
- boli nižšie, mali vyšší počet zŕn v klase, vyššiu hmotnosť 1000 zŕn a vyšší zberový index 
než staršie odrody,  
- mali efektívnejšiu translokáciu asimilátov do zrna než staršie odrody v každom prostredí, 
teda i pri nedostatku vlahy.  
- V prostredí nedostatku vlahy (Z1) pri starších odrodách sa zberový index znížil až na 24 % 
až 43,6 %, pri novších odrodách len na 46,6 % až 92,2 % oproti optimálnemu režimu závlahy 
(Z2) (Obr. 1). 
- boli tolerantnejšie voči suchu a responzívnejšie najmä na vlahu v generatívnych znakoch. 
Výsledky naznačili, že genetický pokrok v úrode zrna bol teda dosiahnutý nielen zvýšením 
zberového indexu, ale aj zvýšením tolerancie voči suchu a zvýšením responzibility na vlahu 
(Obr. 1, 2). 
 

 
 
 
                  Obr. 1: Hmotnosť zrna na klas (g)                     Obr. 2: Zberový index 
Často sa v génových bankách hľadajú staré odrody v nádeji, že budú tolerantné voči suchu, 
avšak s vysokou pravdepodobnosťou ako ukázali naše výsledky tam nebudú odrody s 
komplexnou toleranciou, pretože sucho ako selekčný faktor v čase keď odrody boli 
vyšľachtené nepôsobilo, t. zn., že pre narastajúce sucho, ktoré je klimatológmi  predikované je 
potrebné genotypy tolerantné voči suchu tvoriť. V génových bankách môžu byť odrody s 
čiastočnou toleranciou (koreňový systém, prieduchy, erektoidné listy), ktoré je možné využiť 
pri tvorbe genotypov adaptovaných na zmenu klímy.  
 
GÉNY KRÁTKOSTEBLOVOSTI A TOLERANCIA VOČI SUCHU 
Doteraz pri ozimnej pšenici je poznaných a využíva sa v šľachtení len málo skupín génov 
veľkého účinku: Rht gény, ktoré determinujú výšku rastliny, Ppd gény podmieňujúce reakciu 
na fotoperiódu, gény jarovizačné (Vrn), ako aj gény pre rezistenciu voči chorobám, prípadne 
gény determinujúce kvalitu. Šľachtiteľský pokrok v úrode zrna bol spojený so skrátením 

 

Odrody 
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stebla, na ktorom sa podieľali Rht gény krátkosteblovosti. Proces adaptácie a aklimatizácie 
priamo alebo nepriamo podmieňujú najmä gény Rht, Ppd, prípadne Vrn. 
       Hoci krátkosteblové rastliny pšenice majú potenciál pre zlepšenie zberového indexu 
a úrody, vo všeobecnosti je korelácia medzi redukovanou výškou a redukovanou úrodou (9), 
takže samotné skrátenie stebla by nebolo zabezpečilo zvýšenie zberového indexu. Podľa 
reakcie na kyselinu giberelínovú (GA) sú Rht gény klasifikované ako necitlivé a citlivé 
na exogénnu GA. Gény necitlivé na GA, Rht-B1b alebo Rht-D1b (pôvodné označenie Rht 1 a 
Rht 2) sú prítomné vo väčšine krátkosteblových odrôd pšenice vo svete. Redukujú výšku asi 
o 18 % a  majú pleiotropné efekty na zvýšenú fertilitu klásku a úrodu, ktorá sa v optimálnych 
podmienkach zvyšuje o 15 % (5).  
Gény Rht–B1b a Rht–D1b sú významné vo väčšine prostredí a boli základom Bourlagovej 
zelenej revolúcie, avšak v šľachtení pšeníc v južnej Európe zlyhávajú pri kombinovaní 
redukcie výšky so zvýšením úrody (7, 18). Zdá sa, že je to v dôsledku citlivosti na stres 
z tepla, ktorý je v čase meiózy, pred klasením (17). Teplotný šok viac ako 24 °C, ktorý 
znižuje fertilitu, je častý v južnej Európe v priebehu kritického rastového štádia. Preto v 
južných oblastiach sa pestujú odrody s inými génmi krátkosteblovosti, responzívnymi na GA, 
sú to gény Rht 8 a Rht 9 (10), pričom Rht 8 je prítomný vo všetkých odrodách vyšľachtených 
v republikách bývalej Juhoslávie (16) a v mnohých talianskych a ruských odrodách ako 
Bezostaja 1, Aurora a Kavkaz. Worland et al. (1998) (15) zistili, že na chromozóme 2D sú 
lokalizované 2 gény a to Rht 8 a gén Ppd 1 pre necitlivosť k fotoperióde, ktoré nielenže 
redukujú výšku rastlín asi o 8 cm s minimálným efektom na iné agronomické znaky, ale tiež 
urýchľujú čas klasenia a takto skracujú vegetáciu asi o 1 týždeň. Tento mechanizmus vyhnutia 
sa suchu je možné úspešne využiť v oblastiach kde sa sucho pravidelne opakuje.  
        Ellis et al. (2004) (3) zistili, že Rht 8 nemá žiaden efekt na dĺžku koleoptyly, rýchlosť 
predlžovania listu, čo naznačuje, že tento gén krátkosteblovosti môže pôsobiť neskoršie vo 
vývoji pšenice na redukciu výšky a na zvýšenie zberového indexu bez ovplyvnenia skorého 
rastu. Naopak, odrody s génmi Rht–B1b alebo Rht–D1b majú kratšiu koleoptylu a 
redukovanú energiu klíčenia (11), čo je negatívom v určitých podmienkach. Pri slovenských 
odrodách, ktorých výšku rastlín determinuje gén krátkosteblovosti Rht–B1b, sme aj v našich 
experimentoch zistili redukovanú dĺžku koleoptyly (Žofajová, nepublikované).  
         Rht gény boli identifikované a klasifikované v odrodách pšenice v mnohých krajinách a 
to pomocou giberelínového testu, genetických štúdií a DNA markerových analýz. Ellis et al. 
(2002) (4) vytvorili PCR markery na rozlíšenie alel Rht-B1b, Rht-D1d, predpokladajú ich 
využitie pri markermi asistovanej selekcii. Korzun et al. (1998) (8) zistili, že mikrosatelitný 
marker WMS-261 a jeho 192 bázických alelových párov (bp) sa javí byť diagnostickým pre 
Rht 8. 
         Vzhľadom na pozitívne efekty génu Rht 8 nás zaujímala jeho distribúcia v slovenských 
odrodách, preto sme analyzovali dĺžkový polymorfizmus mikrosatelitného markera WMS-261 
pri 40 odrodách pšenice letnej f., ktoré boli vyšľachtené na Slovensku v rokoch 1976 až 2005 
(20).  
         Frekvencia alelických variantov na lokuse WMS-261 podľa miesta vyšľachtenia odrôd 
je uvedená v tab. 1 a podľa rokov povolenia odrôd v tab. 2. Gén Rht 8 bol detegovaný  pri 29 
odrodách, čo je 72,5 %. Najviac odrôd (13) s alelickým variantom 192 bp, ktorý je 
diagnostický pre Rht 8 pochádza zo Solár, z Bučian (9) a zo Sládkovičova (4). Aj na 
ostatných šľachtiteľských pracoviskách za hodnotené obdobie bola vyšľachtená aspoň jedna 
odroda s génom krátkosteblovosti Rht 8. Druhú skupinu z hľadiska početnosti tvorili odrody s 
alelickým variantom 165 bp (6 odrôd, t.j. 15 %), ktorý je zvyčajne prítomný v odrodách 
pochádzajúcich z programu šľachtenia CIMMYT Mexiko (15). Dve odrody vyšľachtené v 
Malom Šariši a na pracovisku Vígľaš-Pstruša mali alelický variant 174 bp, ktorý je typický 
pre odrody zo západnej a severnej Európy (15). Pri troch odrodách sme zistili menej 
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frekventovaný alelický variant 198 bp. Najviac odrôd pšenice letnej f. ozimnej s génom Rht 8 
v počte 23 bolo registrovaných v ostatných 15 rokoch. 
 
Tab. 1:  Frekvencia alelických variantov na lokuse WMS-261 v slovenských odrodách pšenice 
letnej f. ozimnej podľa miesta vyšľachtenia 
Alelický 
variant 
(bp) 

Bučany Malý 
Šariš 

Radošina Sládkovičovo Solary Vígľaš-
Pstruša 

Celkom 

198 1 - - 1 1 - 3 
192 9 1 1 4 13 1 29 
174 - 1 - - - 1 2 
165 - 2 - 1 2 1 6 
Celkom 10 4 1 6 16 3 40 
 
Tab. 2:  Frekvencia alelických variantov na lokuse WMS-261 v slovenských odrodách pšenice 
letnej f. ozimnej podľa rokov povolenia 

Roky povolenia odrôd Alelický variant 
(bp) 1970 – 1979 1980 -1989 1990 – 1999 2000 - 2005 
198 - 1 - 2 
192 - 6 11 12 
174 - - 1 1 
165 2 1 1 2 
Celkom 2 8 13 17 
 
AKUMULÁCIA A TRANSLOKÁCIA BIOMASY 
      Aj v našich oblastiach za jedno z najdôležitejších období, kedy sa tolerancia voči suchu 
môže prejaviť je pri obilninách klasenie a kvitnutie. Je to obdobie všeobecne kritické, lebo sa 
zakladajú generatívne orgány. Súvisí to najmä s translokáciou sušiny, prípadne N 
z vegetatívnych orgánov do generatívnych v období od kvitnutia do zrelosti. Je to problém 
interakcie genotypu a prostredia, v dôsledku čoho translokácia v intenzívnych podmienkach 
a dostatku vlahy, keď sa vytvára dostatok vegetatívnej hmoty nenastáva, naopak pre stresové 
podmienky sú žiaduce genotypy so schopnosťou translokovať sušinu do generatívnych 
orgánov.  
Zvýšenie úrody zrna obilnín na dvojnásobok v druhej polovici  minulého storočia sa 
nedosiahlo zvýšením úrod celkovej biomasy, ale jej presunom z vegetatívnych orgánov 
(slama) do zrna, čím sa zvýšil zberový index (pomer úrody zrna ku celkovej úrode nadzemnej 
biomasy) (1) a tiež v dôsledku redukcie výšky rastlín, čím sa zvýšila odolnosť voči 
poliehaniu, schopnosť rastlín prijímať viac živín a zvýšila sa efektívnosť distribúcie 
asimilátov do zrna. Úroda zrna obilnín nie je  výsledkom strnulej ale dynamickej súhry 
jednotlivých zložiek, ktoré vykazujú vzhľadom k prostrediu celkom rôzne reakčné normy. 
Stanovenie optimálnej štruktúry úrody je predmetom štúdií a je zaraďované i do 
šľachtiteľských cieľov ako ideotyp odrody.  
Vzhľadom na  význam  biomasy  pre  celkovú tvorbu úrody  a podľa literárnych údajov  
z posledných rokov na stabilizácii úrod  a na tolerancii voči suchu, hrá významnú úlohu tiež 
translokácia biomasy (6).  Z tohto dôvodu sme analyzovali vzťahy medzi znakmi porastu a  
prípadne znakmi úrody  a úrodou pri líniách pšenice letnej f. ozimnej. 
V Piešťanoch v rokoch 2003 a 2004 boli metódou znáhodnených blokov s dvomi variantmi 
N-hnojenia (N) (N1=0, N2=120 kg.ha-1) založené pokusy v dvoch opakovaniach, v ktorých 
bolo jednotlivo skúšaných 47 F2.4 línií a 17 F2.5 línií pšenice, ktoré pochádzali z 8 krížení. V 
klasení boli zberané rastliny z dvoch riadkov o dĺžke 0,5 m, pričom boli stanovené znaky: 
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počet klasov, celková biomasa (AB) a biomasa klasov (EDM). Klasový index bol vypočítaný ako 
EDM/AB. V zrelosti boli rastliny zberané rovnakým postupom ako v klasení. Boli určené znaky: počet 
klasov, hmotnosť klasov, hmotnosť slamy a úroda zrna (GY). Translokovaná biomasa (TrB v g.m-2)  
bola určená ako diferencia medzi úrodou biomasy v klasení a vegetatívnou biomasou v zrelosti (VBM 
v g.m-2), a tiež bola vyjadrená ako podiel z úrody zrna (TrBG). 
Pomocou procedúry GLM boli hodnotené nevyvážené súbory údajov. Výsledky analýzy rozptylu sú 
uvedené v tab. 3. Pri všetkých hodnotených znakoch faktor roky boli významným zdrojom 
premenlivosti. Medzi kríženiami boli štatisticky významné rozdiely v akumulovanej a translokovanej 
biomase. Z dvoch experimentálnych rokov, translokácia asimilátov vytvorených pred kvitnutím do 
nalievania zrna bola pozorovaná iba v roku 2003 (Obr. 3), kedy nízke zrážky a vysoká teploty 
vytvorili nepriaznivé podmienky pre akumuláciu biomasy pred klasením a produkovaná biomasa 
niektorých línií do zrelosti bola nižšia ako úroda zrna (tab. 4). To je v súlade s výsledkami niektorých 
autorov (1, 2), ktorí zistili vyššiu translokáciu v nepriaznivých podmienkach ako priaznivých (19). 
Sucho je považované za hlavný dôvod pre redistribúciu sušiny (2, 19). 
 
ANALÝZA VZŤAHOV MEDZI ZNAKMI 
 Biomasa akumulovaná pred klasením bola v stredne silnom vzťahu so znakmi v zrelosti: úroda 
zrna (r = 0,55++), vegetatívna biomasa (r = 0,57++) a celková biomasa (r = 0,59++). Medzi biomasou 
akumulovanou pred klasením a prírastkom biomasy od klasenia do zrelosti nebol vzťah, čo naznačuje  
že po klasení bola diferenciácia v akumulácii sušiny. Slabá, ale významná korelácia bola medzi 
biomasou akumulovanou pred klasením a translokovanou biomasou alebo podielom translokovanej 
biomasy v zrne.  
Translokovaná biomasa bola vo významnom negatívnom vzťahu s úrodou zrna (r = -0,40), s 
vegetatívnou biomasou v zrelosti (r = -0,65++), s celkovou biomasou v zrelosti (r = -0,59++), ale tiež s 
prírastkom biomasy od klasenia do zrelosti (r = -0,88++). Medzi týmito znakmi boli záporné korelácie 
v oboch rokoch (t.j. v priaznivých aj nepriaznivých podmienkach). 
Ako sme už uviedli z dvoch hodnotených rokov sme zistili translokáciu iba v roku s nižšou 
produkciou celkovej biomasy. Podobne, genotypy produkujúce menej biomasy potrebnej pre 
translokáciu mali tendenciu k nižšej úrode zrna. Pre ekologické poľnohospodárstvo a pestovanie v 
okrajových oblastiach, produkcia biomasy bude limitujúcou takže genotypy s vyšším podielom 
translokovanej biomasy do zrna budú požadované. 

Tab. 3: Analýza rozptylu pre znaky akumulácie a translokácie biomasy genotypov ozimnej 
pšenice v generáciách F4 and F5 
Zdroj 
premenlivosti 

Df AB 
(104) 

EI 
(109)

VBM 
(104) 

GY 
(103) 

ToBM 
(104) 

HI 
(10-3) 

TrB 
(104) 

TrBG 
(103) 

Roky (A) 1 84,2+ 24,4+ 436,7++ 946+ 938,1++ 72,8++ 64,2+ 147,6++

Opakovanie v 
(A x B) 

4 4,1 1,2 12,2 75 38,4 0,7 4,6 2,1 

N-hnojenie (B) 1 18,8++ 0,1 61,0++ 332++ 184,3++ 0,3 8,2 1,4 
A x B 1 0,5 0,01 0,2 10 0,3 0,3 2,2 0,01 
Kríženia (C) 7 8,0++ 0,1 4,1 29 12,1 2,4 10,2+ 2,4+ 
A x C 7 4,3 0,9 1,5 28 7,2 2,0 2,1 1,0 
B x C 7 5,6+ 1,2 3,2 26 10,2 2,0 1,7 0,5 
Línie v C 20 4,2+ 1,2 3,4 22 9,4 2,0 4,0 0,9 
Chyba 116 2,7 0,9 2,3 16 6,6 1,6 3,8 0,9 
Celkom 157         
Df – stupne voľnosti, AB - akumulovaná biomasa (g,m-2), EI - klasový index, VBM - 
vegetatívna biomasa v zrelosti (g,m-2),GY – úroda zrna (g,m-2), ToBM - celková biomasa v 
zrelosti (g,m-2), HI - zberový index, TrB - translokovaná biomasa (g,m-2), TrBG – biomasa 
translokovaná v zrne (%) 
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Tab. 4:  Priemerné hodnoty hodnotených znakov 
Faktory AB EI VBM GY ToBM HI TrB TrBG 

Roky 
2003 (F4) 753 0,18 667 591 1258 0,47 81 15,0 
2004 (F5) 969 0,14 1077 782 1859 0,42 -108 -13,6 

N-hnojenie 
N1 823 0,16 804 636 1441 0,45 12 4,1 
N2 900 0,16 940 736 1676 0,44 -39 -2,7 

Kríženia (pôvod) 
3 - 1 x 2 873 0,16 961 752 1714 0,44 -97 -9,5 
9 - 3 x 1 842 0,17 861 704 1565 0,46 -16 1,0 
11 - 4 x 5 810 0,14 912 638 1549 0,42 -101 -12,5 
13 - 4 x 6 727 0,16 803 644 1447 0,45 -92 -14,5 
16 - 1 x 7 998 0,17 839 682 1521 0,46 152 26,7 
20 - 5 x 3 866 0,15 844 645 1489 0,44 28 6,8 
27 - 7 x 8 902 0,17 899 727 1627 0,45 4 3,1 
50 - kontroly (3) 871 0,16 856 697 1553 0,45 15 44,5 
1 - Astella 799 0,16 883 720 1603 0,45 -84 -9,9 
2 - Ilona 789 0,17 842 682 1524 0,46 -53 -5,3 
3 - Torysa 1026 0,16 843 691 1533 0,46 183 28,8 

x 861 0,16 872 686 1558 0,45 -13 0,7 
Pozn.: skratky pre označenie znakov v tab. 4 sú rovnaké ako v tab. 3 
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Obr. 3: Translokácia biomasy (g.m-2) krížení (3, 9, 11, 13, 16, 20, 27) a kontrolných odrôd 
(50) v rokoch 2003 a 2004 
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Záver 
Metódami klasického šľachtenia s využitím markerov pre QTL podmieňujúcich toleranciu 
voči suchu a genetickými modifikáciami môže sa tento proces zefektívniť vo viacerých 
znakoch od príjmu vody až po transpiráciu. Vzhľadom k tomu, že ide o komplexný znak 
nemôžeme sa spoľahnúť len na rýchle screeningové testy (selekcia semenáčov ai.). Reálny 
selekčný pokrok sa dá očakávať, ak sa na selekciu použijú reálne pôdne podmienky, testy 
vykonávať v dvoch prostrediach s optimálnymi vlahovými podmienkami a v prostredí 
s nedostatkom vody a určiť obmedzený počet znakov pre selekciu (12). 
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Production and modelling of winter wheat genotypes adapted on climatic 
changes 

 
Summary 

Analysis of historical assortment of winter wheat varieties showed that on breeding progress of increasing grain 
yield participated higher adaptability of modern varieties manifesting by higher tolerance to lack of water and 
higher responsibility to water in the case of its sufficient, than at old varieties. With respect to positive effects of 
dwarfing gene Rht 8 (plant reduction, shortening of vegetation) its distribution in Slovak winter wheat varieties 
released in 1976 till 2005 was analysed and 72.5 % occurrence was found out. In presented paper importance of 
biomass not only for total yield formation but also for its stabilization and drought tolerance are underlined. 
From the evaluation of two sets of winter wheat lines in two years resulted that translocation of assimilates into 
grain, produced before anthesis was observed only in 2003, with unfavourable condition for its production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21-22.3.2007 

 31

NOVÉ DRUHY ŠKŮDCŮ A ZMĚNY ŠKODLIVOSTI HMYZÍCH 
DRUHŮ V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH 
 
Hana Šefrová   

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ústav pěstování, šlechtění rostlin a 
rostlinolékařství, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, sefrova@mendelu.cz 
 
 

Souhrn 
V uplynulých 25 letech byla zaznamenána nově škodlivost asi 20 hmyzích druhů. Většinou jde o druhy zavlečené 
z jiných částí světa. U nejdůležitějších z nich je uveden původ, datum prvního nálezu a možnosti ochrany 
hostitelských rostlin. Větší pozornost je věnována klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella). 
 
ÚVOD 

Analýzy významu a druhového složení škůdců během 20. století ukazují, že v průběhu 
let dochází k větším nebo menším změnám /14, 15/. V uvedeném období byla v zemědělství 
včetně sadů a okrasných kultur zaregistrována škodlivost asi 350 druhů živočichů. Zhruba 
stejný počet škůdců byl zaznamenán v lesních porostech (některé druhy se opakují), dalších 
asi 60 druhů škodí na rostlinách pěstovaných ve sklenících a bytech a konečně asi 70 druhů 
znehodnocuje uskladněné materiály. Celkem lze tedy za škůdce rostlin a jejich produktů 
považovat asi 700 druhů, tj. 2–3 % naší fauny. Asi polovina těchto druhů zůstává z hlediska 
svého významu dlouhodobě téměř beze změny, třetina druhů škodí jen příležitostně a 
nepravidelně. Škodlivost zbývající části druhů se mění – jedny ztrácejí na důležitosti nebo 
jako škůdci zcela pozbývají význam, škodlivost jiných naopak roste, případně jde o škůdce 
úplně nové. Tento příspěvek je sice věnován druhům škodícím ve vnějším prostředí, ale stejně 
tak se objevují noví škůdci skleníkových kultur /např. 4, 5, 6 nebo 22/. 

Uvedené změny jsou způsobeny řadou faktorů, podle významnosti jde zejména o 1. 
zavlékání nepůvodních druhů, 2. změny agrotechniky, 3. změny druhového a odrůdového 
spektra plodin a rozsahu jejich pěstování, 4. změny přístupů v ochraně rostlin i změny 
sortimentu pesticidních přípravků, 5. změny utváření krajiny, 6. změny vlastností 
(stanovištních, potravních nároků, citlivost k pesticidům) samotných škůdců. Mezi novými 
škůdci výrazně dominují druhy introdukované z jiných částí světa /16, 18/, příp. druhy, které 
se k nám rozšířily samovolně /např. 9/. Z druhů zavlečených v posledních 25 letech vyvolává 
bezesporu největší pozornost klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella), proto její bionomie, 
původ a možnosti regulace jsou zde zmíněny podrobněji.  
 
MATERIÁL A METODA 

Prezentované informace vycházejí z dostupných literárních údajů, sbírkového materiálu 
a částečně i vlastních terénních a laboratorních výzkumů /např. 13/. Pokusy s ochranou 
jírovců proti klíněnce jírovcové a jejich výsledky podrobněji popisuje /12/. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

 
1. Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986) 
 

Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) byla ve střední Evropě poprvé pozorována v 
roce 1989, zavlečena sem byla patrně z Makedonie kolem roku 1985 a na našem území byla 
zjištěna koncem roku 1993 /2/. Do roku 2006 osídlila celou střední a většinu západní Evropy,  
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část východní Evropy, severní část Středomoří a jih Skandinávie. Její šíření pozvolna 
pokračuje. Šíří se převážně anemochorně, dosažená území zahušťuje aktivním letem imág. 
Dosavadní poznatky ukazují na mimoevropský, pravděpodobně východoasijský původ tohoto 
druhu. Housenka se vyvíjí v listech jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum), v omezené 
míře, příležitostně nebo místně napadá některé další druhy jírovců (Aesculus spp.), výjimečně 
i javory (Acer spp.). V průběhu roku vytváří podle podmínek stanoviště 2–3 generace, 
přezimuje ve stadiu kukly v opadlém listí. V teplejších oblastech je její abundance 
dlouhodobě značně vysoká.  

Rozhodující vliv na udržení trvale vysoké početnosti a tím také na značnou rychlost 
invaze tohoto druhu mají zejména dva faktory. Jde o velmi nízké napadení parazitoidy, které 
jen výjimečně přesahuje 10 %, a možnost vstupu kukel do diapauzy ve kterékoli generaci při 
nedostatku potravy. Tj. při dostatku listové plochy se kukly líhnou v době od června do srpna 
ještě v tomtéž roce a dávají vznik další generaci, pokud je listová plocha spotřebována, líhnou 
se až po přezimování. Tím se dlouhodobě udržuje vysoká početnost a nenastane pád populace 
při vyčerpání potravy koncem vegetačního období jako u jiných gradačních škůdců /17/. 
Přirozeným způsobem je početnost částečně tlumena povětrnostními faktory (chladné a 
deštivé periody, brzký nástup chladného podzimu), nedostatkem potravy, zimní mortalitou 
kukel v opadlém listí a predací sýkory modřinky (Parus caeruleus) na kuklách v zámotcích. 
Tyto faktory mají vliv zejména na početnost 1. generace v následujícím roce a neprojevují se 
dlouhodobě (čím je početnost 1. generace nižší, tím je následný růst intenzivnější a ztráty se v 
tomtéž roce vyrovnávají).  

Individuální rozdíly v napadení jírovců jsou dány zejména podmínkami stanoviště 
(mezo- a mikroklima, úspěšnost přežití kukel přes zimu), různou atraktivitou jednotlivých 
stromů pro kladoucí samičky (až desetinásobné rozdíly v intenzitě pokladení) a různou 
obranyschopností stromů (mortalita housenek 8–50 %, přičemž obranyschopnost není v 
korelaci s atraktivitou). 

Při silném napadení dochází od druhé poloviny srpna ke spotřebování značné části 
listové plochy, k zasychání a předčasnému opadu listů. Odumírání stromů způsobené tímto 
druhem není známo, ale při spolupůsobení exhalátů, solí, sucha a dalších negativních faktorů 
městského prostředí může docházet ke snížení vitality stromů provázené např. větší citlivostí 
k houbovým patogenům. Rezavění jírovců zvláště ve městech ve druhé polovině vegetačního 
období připisované běžně studovanému druhu je způsobeno nekrózami listů. Vnímavost 
stromů k nekrózám není v korelaci s intenzitou napadení klíněnkou. 

Zasychání a opad listí lze pouze mírně oddálit (o 10–20 dní) dokonalým odstraněním a 
likvidací opadu listí. Početnost účinně snižují přípravky na bázi látek blokujících syntézu 
chitinu (např. přípravky Dimilin a Nomolt), které stačí aplikovat jedenkrát ročně nejlépe 
v době počátku vývoje housenek 1. generace, tj. krátce po odkvětu jírovců. Početnost 
klíněnky výrazně tlumí již ošetření provedené alespoň do poloviny koruny jírovce. Nevhodná 
je letecká aplikace přípravku, při které jsou zasaženy okolní porosty. Přesné načasování 
zásahu není důležité, ani není podstatné, zda se přípravek dostane na svrchní nebo spodní 
stranu listů. V závislosti na načasování a způsobu ošetření existují statisticky významné 
rozdíly v míře mortality jednotlivých stadií (instarů), nikoli v celkové mortalitě, tj. účinnosti 
ošetření (obr. 1, 2). Použití kontaktních nebo systémových insekticidů není vhodné z 
ekonomického, technického ani hygienického hlediska. Regulační vliv zkoušeného přípravku 
Karate použitého proti dospělcům nebyl prokázán /12/. 
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Obr. 1: Mortalita vajíček a housenek klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) po 
ošetření  přípravkem Dimilin 48 SC v různých fázích vývoje a před jeho začátkem; celková 
mortalita, tj. účinnost ošetření zůstává stejná při zásahu provedeném v rozmezí několika 
týdnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Mortalita vajíček a housenek klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) po 
ošetření  přípravkem Dimilin 48 SC na svrchní a spodní stranu listů; při ošetření zespodu se 
účinnost opožďuje, ale výsledek opět zůstává stejný. 
 
 
2. Další druhy klíněnek (Phyllonorycter spp.) 
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Kromě klíněnky jírovcové se na naše území dostaly v uplynulých desetiletích některé další 

příbuzné druhy. Jsou to klíněnka platanová (Phyllonorycter platani), k. hlohyňová (P. 
leucographella), k. lipová (P. issikii), k. vojtěšková (P. medicaginella) a k. akátová (P. 
robiniella)/13/.  

Klíněnka platanová (Phyllonorycter platani Staudinger, 1870) pochází patrně z 
jihovýchodní Evropy až Střední Asie. Od počátku 20. století postupně osídlila střední, západní 
a jih severní Evropy. Vyvíjí se zde především na vysazovaném platanu javorolistém (Platanus 
× hispanica). Příležitostně dochází k jejímu přemnožení, které však nevede k oslabení stromů 
ani k jejich estetickému znehodnocení. Početnost je tlumena přirozenými abiotickými i 
biotickými faktory i lidskou činností a cílená regulace tohoto druhu není nutná. 

Klíněnka hlohyňová (P. leucographella Zeller, 1850) pochází z východního Středomoří a 
Přední Asie a v Evropě se šíří od sedmdesátých let 20. století. Její invaze může souviset s 
častějším vysazováním hostitelské dřeviny, okrasné hlohyně šarlatové (Pyracantha coccinea). 
Početnost je výrazně regulována oligofágními druhy parazitoidů a povětrnostními faktory. 
Krátkodobé estetické znehodnocení napadených keřů se projevovalo první dva až tři roky po 
příchodu druhu na naše území po roce 1995. V případě přemnožení ve sklenících, školkách a 
na keřích s výraznou estetickou funkcí lze s úspěchem použít k regulaci přípravky na bázi 
látek blokujících syntézu chitinu. 

Klíněnka lipová (Phyllonorycter issikii Kumata, 1963) byla zavlečena, patrně v 
sedmdesátých letech 20. století, do východní Evropy z Východní Asie a postupně se šíří 
západním směrem. Vyvíjí se na různých druzích lip (Tilia spp.). U nás byla zjištěna v roce 
2000 a v roce 2001 již obývala většinu našeho území do nadmořské výšky 500–600 m. Větší 
přemnožení nebylo dosud pozorováno, nedochází k oslabení ani estetickému znehodnocení 
hostitelské dřeviny. Cílená ochrana proti tomuto druhu není nutná.  

Klíněnka vojtěšková (P. medicaginella Gerasimov, 1930) osídlila střední a západní 
Evropu z východu. Její šíření probíhá od šedesátých let 20. století a dosud pokračuje. Vyvíjí 
se na druzích rodu tolice (Medicago spp.) a komonice (Melilotus spp.) a v příznivých letech 
dochází koncem léta a na podzim lokálně k přemnožení. Na hostitelské rostliny nemá zásadní 
vliv a její cílená regulace přichází v úvahu pouze v ojedinělých případech. 

Klíněnka akátová (P. robiniella Clemens, 1859) byla zavlečena do Evropy ze Severní 
Ameriky koncem sedmdesátých let 20. století, u nás byla zjištěna v roce 1992. V teplých 
oblastech působí při přemnožení předčasné zasychání a opad listí trnovníku akátu (Robinia 
pseudacacia). Na hostitelskou dřevinu nemá vliv a  cílená regulace její početnosti je až na 
naprosté výjimky zbytečná. 
 
 
3. Molovky (Argyresthia spp.) na okrasných jehličnanech 
 

V uplynulých 25 letech se u nás objevily dva druhy molovek rodu Argyresthia, jejichž 
housenky esteticky poškozují některé druhy okrasných jehličnanů. Jsou to molovka zeravová 
(Argyresthia thuiella) a m. jalovcová (A. trifasciata).  

Molovka zeravová (Argyresthia thuiella Packard, 1871) pochází ze Severní Ameriky, 
do Evropy byla zavlečena v sedmdesátých letech 20. století a u nás byla poprvé zaznamenána 
v roce 1988 /7/. Housenka vyžírá od července do jara jehlice zeravů (Thuja spp.) a některých 
dalších příbuzných dřevin např. cypřišku (Chamaecyparis spp). Ve vyhlodané chodbičce se 
na konci vývoje, zpravidla v květnu, kuklí. Dospělci se objevují většinou v první polovině 
června. K masovému výskytu a estetickému znehodnocení okrasných výsadeb docházelo 
v prvních letech po introdukci, v současné době se druh vyskytuje poměrně řídce a ošetření 
napadených dřevin je obvykle zbytečné. 
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Molovka jalovcová (Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871) je původem druh 
vysokých Alp, kde se vyvíjel na jalovci chvojce (Juniperus sabina). Zhruba od sedmdesátých 
let 20. století se šíří, resp. je rozvlékán v okrasných výsadbách severoamerických a 
východoasijských jalovců (zejména Juniperus virginiana a J. chinensis). Na území naší 
republiky je znám od roku 1995 /3/, v posledních letech se vyskytuje na mnoha místech velmi 
početně. Dospělci se objevují obvykle ve druhé polovině května a počátkem června. 
Housenka vyžírá od června do podzimu jehlice zmíněných druhů jalovců, konečky letorostů 
v délce 10–30 mm pak zasychají. Většinou již na podzim jehlice opouští a přezimuje v detritu 
nebo pod šupinami borky, kde se na jaře kuklí. Při silném napadení jsou okrasné jalovce 
esteticky znehodnoceny. Je možné chemické ošetření od konce období kladení vajíček do 
počátku žíru housenek, tj. zhruba od poloviny června do poloviny července. Ošetření lze 
provést přípravky registrovanými proti minujícím housenkám na okrasných dřevinách, např. 
Dimilin a Nomolt. 
 
 
5.  Brouci (Coleoptera) 
 

Z brouků je nutné na prvním místě zmínit bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera 
Le Conte, 1868) patřícího do čeledi mandelinkovitých (Chrysomelidae). Byl zavlečen do 
Evropy ze Severní Ameriky, poprvé byl zjištěn v okolí Bělehradu v roce 1992. Odtud se 
poměrně rychle šíří, navíc vznikla sekundární ohniska invaze v jiných částech Evropy. Na 
našem území je znám od roku 2002 /21/. Od té doby jsou jeho výskyt a početnost průběžně 
monitorovány. Meziročně dochází k růstu abundance i rozlohy osídleného území, teprve 
nejbližší roky ukáží, zda se u nás stane významnějším škůdcem s nutností regulačních 
opatření. Jako škůdce připadá v úvahu v oblastech s opakovaným pěstováním kukuřice na 
stejných plochách. 

Z jižní nebo jižnější části střední Evropy pochází lalokonosec Otiorhynchus armadillo 
(Rossi, 1792). Okusuje v nočních hodinách listy, lodyhy i kořeny okrasných rostlin (bylin i 
dřevin). Do řady evropských států byl rozvlečen s okrasnými rostlinami a v některých z nich 
je považován za významnějšího škůdce např. v Anglii. U nás byl zaregistrován v roce 2002 
/19/ a stejně jako v případě předcházejícího druhu teprve blízká budoucnost ukáže, zda bude 
nutné regulovat jeho početnost. V takové situaci bude možné použít přípravky registrované 
proti lalokonoscům např. Furadan, Dursban a Vaztak, případně biologický preparát Larvanem 
na bázi entomoparazitické hlístice Heterorhabditis megidis. Příbuzný nosatčík Protapion 
longirostre (Olivier, 1807) esteticky znehodnocuje okrasné topolovky (Alcea rosea). Pochází 
z JZ Asie a u nás je uváděn od roku 1999 /11/. V případě nutnosti je možné proti němu použít 
některý z přípravků registrovaných proti broukům na okrasných rostlinách (Best, Fast, Decis,  
Karate, Sumithion Super). Opadavé okrasné dřeviny po roce 1987 místy poškozuje drtník 
Xyleborus alni Niisima, 1909 pocházející z Východní Asie. 

Tesařík Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) je dlouhý 2–3,5 cm, 
s charakteristickou světlou kresbou na tmavých krovkách. Byl zavlečen do Evropy 
z Východní Asie (pravděpodobně z Číny) s dřevěnými paletami. Vyvíjí se často ve dřevě 
javorů i dalších listnáčů. Prozatím byl zjištěn v Rakousku, Německu, Velké Británii, v ČR byl 
zaregistrován poprvé v roce 2004 na javorech dovezených z Nizozemí /8/. Je považován za 
velmi nebezpečný karanténní druh, který by v případě invazního šíření mohl způsobit 
významné škody. Dosavadní výskyty a početnost jsou stále ještě ve fázi možné lokální 
likvidace (zničení napadeného dřeva nebo stromů).  
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6. Polokřídlí (Hemiptera) 
 

Síťnatka platanová (Corythucha ciliata Say, 1832) pocházející ze Severní Ameriky byla 
poprvé zjištěna na našem území v roce 1995 /10/. Saje, často ve skupinkách, na spodní straně 
listů platanů. Při silnějším napadení dochází v důsledku sání ke vzniku světlých ploch na 
listech viditelných shora, podobně jako u svilušek a jiných savých škůdců. Regulační opatření 
za normálních okolností nejsou potřebná, druh působí jen mírné estetické znehodnocení. 
V nutném případě lze využít chemického ošetření spodní části koruny insekticidy 
registrovanými na savé škůdce na dřevinách např. Karate, Vaztak. Z východního středomoří 
pochází ploštička platanová (Arocatus longiceps Stål, 1872), která byla u nás poprvé 
pozorována v roce 1998. Většinou se zdržuje na kmenech platanů a jako případný škůdce 
nemá význam. Obdobně ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae Fabricius, 1787) původem ze 
západního Středomoří zjištěná u nás v roce 2004 /1/ se rovněž neprojevuje škodlivě. Ze 
Severní Ameriky pocházejí sítinovka pěnišníková (Graphocephala fennahi Young, 1977) a 
ostnohřbetka ovocná (Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977). První je od nás známa 
teprve od roku 2004 /20/, napadá rododendrony, ale významnější škody dosud zaznamenány 
nebyly, druhá byla zaregistrována již v roce 1994, může sát na různých druzích bylin i dřevin. 
Na ovocných a okrasných dřevinách může způsobovat při kladení vajíček poranění 
umožňující vstup houbových patogenů.  Na základě dosavadních poznatků o výskytu těchto 
druhů se zdá, že jejich cílená regulace nebude nutná. To platí i pro několik druhů mšic 
zavlečených v posledních dvaceti letech do Evropy převážně ze Severní Ameriky např. 
kyjatku pěnišníkovou (Illinoia lambersi MacGilliwray, 1960). 
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New pests and changes of the insect species harmfullness in last decades 
 

Summary 
 

About 20 insect species have been registered as new plant pests in the last 25 years in the Czech 
Republic. These pests have been introduced mostly from other parts of the world. The origin, date of 
introduction and possibilities of their control have been mentioned in most important cases. The special 
attention has been given to Cameraria ohridella. 
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V KONTEXTU KLIMATICKÝCH ZMĚN 
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Souhrn 
Zemědělství se realizuje  v rámci probíhajících klimatických změn, které ovlivňují a mění  
prostředí a podmínky pro zemědělství. Základním projevem těchto změn je (vedle řady 
dalších dílčích efektů) globální oteplování. V průběhu globálního oteplování se bude rovněž 
zvyšovat variabilita klimatu. Zemědělství se musí k témto změnám adaptovat, tak aby 
uspokojilo potřeby rychle rostoucí lidské populace. Jedním z klíčových opatření je využití 
genetické diversity rostlin pro výběr a šlechtění nových plodin a odrůd, které umožní  
intenzivní zemědělství a kvalitní ptodukci ve změněných, často méně příznivých podmínkách. 
V práci jsou diskutovány možnosti využití genetických zdrojů, zejména ve šlechtění rostlin. 

 
Klíčová slova: genetické stroje, biodiversita, klimatické změny 
 
ÚVOD 

Biodiversitou (správněji biologickou rozmanitostí), se rozumí „variabilita všech 
žijících organismů včetně, mj. suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a 
ekologických komplexů, jejichž jsou součástí“. Význam biodiversity jako přírodního zdroje a 
nezbytnost jejího uchování a rozumného využívání byl deklarován na Konferenci OSN o 
rozvoji a životním prostředí (UNCED) v Rio de Janeriu v roce 1992 a zakotven v „Úmluvě o 
biologické rozmanitosti“, kterou ČR ratifikovala.  
   Uchování a využívání biodiversity není jen úkolem ochrany přírody a životního 
prostředí, ale velmi úzce se dotýká zemědělství, které  část biologické rozmanitosti přímo 
využívá. Jde zejména o druhy a odrůdy (plemena) zemědělských plodin a hospodářských 
zvířat, které člověk domestikoval a v jejichž rámci výběrem (později cílevědomým 
šlechtěním) vzniklo obrovské množství geneticky odlišných forem- dnešních krajových a 
šlechtěných odrůd a plemen. Tyto odrůdy (plemena), spolu s příbuznými planými a 
primitivními formami, představují genofond druhů, který je unikátní a nenahraditelnou 
zásobárnou genů  a jejich komplexů pro další šlechtění a biotechnologie. 
 Uvádí se, že rychlý rozvoj lidské civilizace začal před asi 50 tisíci lety a prvé plodiny a 
hospodářská zvířata byly domestikovány  v 11 až 10 století před naším letopočtem. 
V následujícím období docházelo k rozsáhlým migracím – spolu s lidmi často migrovaly i 
zemědělské plodiny a domácí zvířata. I když je  pravděpodobné, že již v tomto období 
docházelo k jistému výběru nejvhodnějších jedinců, nedošlo k významnému zlepšení 
produktivity plodin a zvířat. K podstatným změnám dochází až začátkem 20. století, kdy 
v důsledku šlechtění, používání průmyslových hnojiv a nových pěstebních technologií  se 
rychle zvyšují  výnosy zemědělských plodin. Zvláště po roce 1945 se zemědělství rychle 
industrializuje, zejména používáním pesticidů a herbicidů). Od 70. let minulého století je stále 
stoupající pozornost věnována i životnímu prostředí , mj. i ve vztahu  ke změněným 
zemědělským praktikám a rychle pokračujícím procesům industrializace a urbanizace 
v globálním měřítku. Významným faktorem dalšího vývoje  se zhruba od 80. let stává 
mimořádně rychlý rozvoj biotechnologií, který mj. otevírá nové možnosti pro šlechtění 
rostlin, ale i řadu dalších oblastí. 
 Poslední století je, vedle mimořádně rychlého vědecko-technického rozvoje 
společnosti, charakterizováno i stále se zrychlujícím růstem světové populace. Jestliže na 
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počátku našeho letopočtu žilo na Zemi podle odhadů 250 milionů lidí, pak v roce 1900 to již 
bylo 1 600 milionů a v roce 200č to bylo  6377 milionů (FAO, Statistical Yearbook, 2006).  
Pro výživu této rychle rostoucí populace je k dispozici stále se snižující plocha zemědělské 
půdy. Jak uvádějí Costanza et al. (1997) pro různé biomy, Noble a Dirzo (1997) pro lesy a de 
Haan et al. (1997) pro louky, pastviny a plodiny:  
Biom Plocha 

(biliony ha) 
% 

Pouště 1,93 12,61 
Tundra 0,74 4,84 
Skály, zalednění 1,64 10,72 
Mokřady 0,33 2,16 
Zástavba 0,33 2,16 
Řeky a jezera 0,20 1,31 
Lesy 4,86 31,76 
Travnaté porosty 3,90 25,49 
Zemědělské plodiny 1,40 9,15 
 - nezavlažované 1,20 7,84 
 - zavlažované 0,20 1,31 
Celkem 15,3  
             V globálním měřítku  se odhaduje, že 2/3 dosud nevyužívané půdy, s dostatečnými 
srážkami, je nyní pokryto lesy a mokřady. Pokud tyto cenné biomy zůstanou zachovány, 
zbývající zemědělsky využitelná plocha s dostatečnými srážkami zahrnuje pouze cca 550 
milionů hektarů. Pokračující desertifikace v řadě oblastí světa tyto možnosti dále snižuje. Je 
tedy zřejmé, že rostoucí populaci musí nasytit ještě efektivnější zemědělství. 
 Jak ukazují provedené mezinárodní studie (“Global Biodiversity Assessment”, 1995), 
pouze produkčně pojaté zemědělství má negativní dopad na životní prostředí. a biodiversitu.  
Podle dostupných informací (FAO report, 2000) se snižuje diverzita zemědělsky využívaných 
rostlin a zvířat. Při tomto procesu došlo k nenahraditelné ztrátě řady cenných genetických 
zdrojů. V ČR sehrála specifickou a negativní úlohu kolektivizace zemědělství v padesátých 
létech minulého století a následná koncentrace výroby a zavedení “velkovýrobních” 
technologií. V důsledku tohoto procesu zpravidla docházelo k výraznému zúžení druhového a 
odrůdového spektra plodin, doprovázenému velmi často ztrátou původních místních 
adaptovaných odrůd a ekotypů. 

Přes tyto negativní události se podařilo podstatnou část genofondového bohatství 
zachránit a uchovat pro budoucí potřeby. Tyto shromážděné genetické zdroje rostlin  mají pro 
lidstvo nevyčíslitelnou hodnotu, která plyne z jejich využívání v zemědělství, šlechtění a v 
biotechnologiích. Genetické zdroje jsou unikátním a nenahraditelným zdrojem genů a 
genových komplexů pro šlechtění zemědělských plodin.  Genetické zdroje  jsou využívány 
rovněž pro rozšíření agro- biodiversity, na podporu setrvalého rozvoje zemědělství.  
S rozvojem biotechnologií (v posledních létech zejména molekulární genetiky a genového 
inženýrství) se významně rozšiřují a zlepšují možnosti šlechtění rostlin jak efektivněji 
dosáhnout tradičních, ale i zcela nových šlechtitelských cílů. Úměrně těmto možnostem se 
zvyšuje vědecká a v neposlední řadě i komerční  hodnota genetických zdrojů.  
 
MATERIÁL A METODY 

Tato práce přináší přehledné informací o stavu genetických zdrojů zemědělských 
plodin v České republice; popisuje strukturu Národního programu konzervace a využití 
genetických zdrojů a agro-biodiversity, charakterizuje hlavní aktivity programu 
(shromažďování genetických zdrojů, jejich evidenci a dokumentaci, charakterizaci a 
hodnocení genetických zdrojů, jejich konzervaci a předávání vzorků  genetických zdrojů 
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uživatelům v ČR i v zahraničí). Metodika národního programu je k dispozici na webových 
stránkách VÚRV Praha, v.v.i. (http//www.vurv.cz). Tyto informace jsou převzaty z Výroční 
zprávy za řešení Národního programu; jsou doplněny výsledky experimentů s krajovými 
odrůdami ozimé pšenice (opakované tříleté pokusy pokusy  na dvou stanovištích).  
V návaznosti na informace o domácích genofondech jsou dále, na základě informací 
z literarury, diskutovány vlivy klimatických změn na současné zemědělství, genetické zdroje 
a  a agrobiodiversitu.   
  
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Genetické zdroje rostlin v ČR 
 Péče o genetické zdroje má v České republice dlouholetou tradici; již počátkem 
minulého století začaly některé šlechtitelské a výzkumné stanice se systematickým 
shromažďováním genofondů. Ministerstva zemědělství a výživy ČR vytvořilo  v roce 1993 
předpoklady pro úspěšné a efektivní uchování a využívání genetických zdrojů vyhlášením 
“Národního programu konzervace a využití genofondů rostlin” 

V roce 2006 pokračovalo řešení Národního programu čtrnáctým rokem. Ve smyslu 
zákona 148/2003 Sb. je v  rámci NP zajišťována spolupráce všech institucí zabývajících se 
genetickými zdroji zemědělských plodin v ČR při sběrech, shromažďování, dokumentaci, 
charakterizaci, základním hodnocení, dlouhodobém uchování a využívání rostlinných 
genetických zdrojů pro potřeby výživy a zemědělství (dále jen GZ). V rámci mandátu NP jsou 
rovněž poskytovány služby uživatelům. Podrobné aktuální informace o NP a o dalších 
domácích i zahraničních aktivitách které na NP navazují lze nalézt na serveru VÚRV Praha 
na URL adrese: http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog/. 

V rámci „Národního programu“ spolupracuje nyní celkem patnáct pracovišť patřících 
dvanácti právním subjektům ze sféry státních výzkumných pracovišť (VÚRV Praha - 
pracoviště Genové banky v Praze, Genové banky v Olomouci a Výzkumná stanice vinařská 
Karlštejn; dalším státním ústavem je VÚKOZ Průhonice a BÚ ČAV Průhonice), 
zemědělských univerzit (Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, MZLU Brno) a 
soukromých společností, které se zabývají zemědělským výzkumem (ZVÚ Kroměříž, 
AGRITEC Šumperk, VÚB Havlíčkův Brod, CHI Žatec, VŠÚO Holovousy, VÚP Troubsko, 
OSEVA PRO – VST Zubří a VÚO Opava, AMPELOS, Znojmo-Vrbovec). Koordinaci a 
servisní činnosti (národní informační systém GZ EVIGEZ, dlouhodobé uchování semenných 
vzorků v genové bance, uchování „in vitro“ kultur vybraných vegetativně množených druhů v 
kryobance) zajišťuje pro všechna pracoviště v ČR genová banka ve VÚRV Praha - Ruzyně. 
Genetické zdroje vegetativně rozmnožovaných druhů jsou uchovávány na pracovištích 
odpovědných za kolekce těchto druhů, ve většině případů jako polní kolekce (polní genové 
banky), popř. v “in vitro” kultuře (brambory). Odpovědná pracoviště zajišťují u svěřených 
vegetativně množených kolekcí běžné služby genové banky (poskytování a výměny materiálů 
z kolekcí, výměna informací).  

Počet vzorků v kolekcích (aktivní kolekce) dosáhl v roce 2006 celkem 49 481, což je o 
1 505 evidovaných vzorků více než v roce 2005.   Meziroční nárůst kolekcí se tak oproti 
předchozímu roku zvýšil, zejména v důsledku cíleného doplňování kolekcí o novou 
genetickou diversitu (pro potřeby uživatelů, tvorbu „core“ kolekcí) a převody sběrových 
materiálů do kolekcí. Nejrozsáhlejší kolekce jsou shromážděny ve VÚRV Praha     (25 357 
položek, tj. 51,2  % z celkového rozsahu národních kolekcí). Z tohoto počtu je v Praze- 
Ruzyni v kolekcích 15 481 položek a na pracovišti Olomouc 9 604 položek.  Rozsáhlé jsou 
rovněž kolekce ZVÚ Kroměříž, s.r.o. (5 483 položek), AGRITEC Šumperk, s.r.o. ( 4 714 
položek),  OSEVA PRO s.r.o., VST Zubří (2 024 položek) a VÚP Troubsko, s.r.o. (2 392 
položek). Největší kolekce vegetativně množených druhů uchovává VŠÚO Holovousy, s.r.o.  
(2 265 položek) a VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o. (2 124 položek).  

http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog/
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Celkem bylo v roce 2006 získáno do českých kolekcí 1 130 nových vzorků 
genetických zdrojů od domácích dárců i ze zahraničí (tj. téměř stejně jako v loňském roce a 
výrazně méně než v dřívějších létech, kdy byly obvyklé roční přírůstky v rozsahu 2 –3 tisíce 
položek). Hlavními zdroji přírůstků nových položek do kolekcí byly podobně jako 
v předchozím roce výměny se zahraničními pracovišti (takto bylo získáno 440 nových 
položek, což je o 88 položek méně než loni) a materiály poskytnuté domácími šlechtiteli, 
výzkumníky a jinými donory (v roce 2006 to bylo 286 položek, což je více než v předchozích 
létech). Rovněž sběrové expedice doma i v zahraničí zůstávají významným zdrojem nové 
genetické diversity; v roce 2006 bylo v ČR sebráno 180 a v zahraničí 124 položek. 
       Všechna pracoviště Národního programu využívají Národní informační systém 
genetických zdrojů (EVIGEZ). EVIGEZ je provozován genovou bankou ve VÚRV Praha – 
Ruzyně;  je tvořen relační databází, která propojuje pasportní údaje s popisnými daty 
(výsledky charakterizace a hodnocení GZ) a s evidencí skladu genové banky; EVIGEZ je 
dostupný na URL http://www.genbank.vurv.cz/genetic/resources/. V systému je uloženo 
49 229 záznamů o dostupných GZ. Všechny tyto GZ jsou označeny kódem dostupnosti: volně 
(Y- celkem 75,5%), s omezením vázaným na svolení řešitele kolekce (L-18,8%) nebo 
přechodně nedostupné z různých důvodů (např. malé množství semen, nízká životnost), 
označené N (5,7%). V popisné části IS EVIGEZ jsou data o  30 191 GZ, což představuje  61,2 
% všech GZ shromážděných v českých kolekcích. 

Pracoviště NP věnují velkou pozornost hodnocení kolekcí GZ, v souladu s přijatými 
prioritami programu. Polní hodnocení se v roce 2006 prováděla u podstatné části 
hodnocených GZ (hodnoceno 8 443 položek), v laboratorních testech bylo dále hodnoceno 
4 622 GZ  ( 54,7 %). 
       Regeneraci v současné době vyžaduje 4 935 položek v kolekcích (tj. 10.0 % z celkového 
rozsahu kolekcí, tedy o 2,7 % méně než loni. Z celkového počtu 40 630 generativně 
množených GZ je 37 211 vzorků semen uloženo v genové bance ve VÚRV Praha, tj. 93,36% 
všech generativně množených položek.  Dále se v rámci NP uchovává 8 819 vegetativně 
množených GZ, z toho přes 2 200 položek v „in vitro“ kultuře (brambory, vybrané okrasné 
rostliny), ostatní GZ v polních kolekcích. Od roku 2004 zahájila činnost kryobanka ve VÚRV 
Praha-Ruzyně, která se zaměřuje na skladování vegetativně množených druhů.  
       Čeští uživatelé si vyžádali v roce 2006 celkem 3 225 vzorků GZ, což je téměř o tisíc více 
než v předchozím roce a svědčí to o významu genetických zdrojů, zejména pro výzkum a 
šlechtění. Do zahraničí bylo zasláno 1 224 vzorků GZ (což je o 422 více než loni, avšak stále 
méně oproti dlouhodobému průměru). Celkem bylo domácím i zahraničním uživatelům 
rozesláno 4 408 vzorků GZ, což je o 43% více než loni. Největší počty vzorků GZ byly 
rozesílány z VÚRV Praha (1 545 vzorků GZ, tj. o 56% více než loni) a z VÚZ Kroměříž (534 
vzorků GZ- prakticky dvojnásobek oproti předchozímu roku); prostřednictvím GB bylo 
odesláno 2485 vzorků, což je dvakrát více než loni. 

http://www.genbank.vurv.cz/genetic/resources/
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Struktura českých kolekcí GZ podle skupin plodin 
(2006)
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Agro-biodiversita 

Diversita zemědělských plodin a diversita odrůd  jsou  významnými faktory, které 
ovlivňují celou řadu biologických, ekonomických a  sociálních výstupů ze zemědělských 
systémů. Vysoká úroveň této diversity (agro- biodiversity) umožňuje snížení úrovně vstupů, 
přispívá ke stabilitě výnosů a kvalitě produkce; je jedním ze základních předpokladů 
setrvalého vývoje v zemědělství. 

Výběr vhodného a dostatečně širokého spektra plodin je předpokladem pro setrvalé 
(dlouhodobě úspěšné) hospodaření ve všech systémech, zejména však v systémech se 
sníženými vstupy; je rovněž  klíčem k úsporám nákladů (úspora agrochemikálií u plodin méně 
náročných na ochranu a výživu, rezistentní odrůdy, které nevyžadují vysoké dávky pesticidů) 
a omezení negativních vlivů na životní prostředí. Optimální plodinová a odrůdová struktura je 
ovšem do značné míry určována i půdně klimatickými faktory a dalšími výrobními 
podmínkami podniků. Je významná rovněž pro zajistění relativní tolerance ke klimatickým 
změnám. Význam a efekty odrůdové a plodinové diversity v zemědělských systémech jsou 
charakterizovány v následujícím přehledu: 
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Zdroj 
divers
ity 

Charakteristika Efekty  Poznámka 

Počet 
pěstovaných 
odrůd  

Respektování půdně – 
klimatických podmínek; 
optimalizace hospodaření 
a marketingu 

Stabilita a kvalita produkce, 
omezení rozšiřování patogenů a 
plevelů, zachování půdní úrodnosti 

Genetická 
diversita odrůd 

Lepší odolnost ke stresům; 
omezuje se šíření 
patogenů 

Stabilita a kvalita produkce 

O
dr
ůd

y 

Nový typ 
odrůd 
(geneticky 
modifikované 
odrůdy- GMO) 

Zpravidla významný 
ekonomický efekt  

Rizika nejsou zcela vyloučena; 
problémem může být jejich 
neakceptování veřejností. Nesporně 
perspektivní, zejména ekonomicky. 

Hlavní plodiny Ekonomicky 
nejvýznamnější plodiny; 
důležité je jejich optimální 
střídání  (osevní postupy) 
a respektování půdně – 
klimatických podmínek 
pro jejich pěstování. 

Význam odrůdové diversity 
(rezistentní odrůdy s efektivním 
příjmem živin a dobrou 
konkurenční schopností vůči 
plevelům, které umožní snižování 
vstupů a optimalizaci 
technologií...), zachování půdní 
úrodnosti, ochrana před erozí 

Okrajové 
plodiny 

Běžně pěstované, avšak 
v malém rozsahu 

Různý stupeň prošlechtění, u 
některých druhů dosud nevyužitý 
potenciál. Často méně náročné na 
vstupy, s pozitivním efektem pro 
životní prostředí. (podpora 
opylovačů, ochrana půdy...) 

Opomíjené 
plodiny  

Známé kulturní druhy, 
zpravidla dříve pěstované, 
nyní nevyužívané či 
marginální 

Zpravidla nízký stupeň 
prošlechtění. U některých druhů 
dosud nevyužitý potenciál, popř. i  
pozitivní efekt pro životní prostředí.

Pl
od

in
y 

Nové plodiny Druhy nově zaváděné do 
kultury 

Přínosy , ale i možná ekologická 
rizika 

 
Klimatické změny, potřeby zemědělství a možnosti využití genetických zdrojů  

Zemědělství se realizuje  v rámci probíhajících klimatických změn, které ovlivňují a 
mění  prostředí a podmínky pro zemědělství. Základním projevem těchto změn je zejména 
globální oteplování, úzce spojené s evaporací a srážkami- a pravděpodobná intenzifikace 
celého hydrologického cyklu. Je také velmi pravděpodobné, že v průběhu globálního 
oteplování se bude zvyšovat variabilita klimatu (Katz a Brown, 1992).  Mimořádně důležitá je 
ovšem rychlost těchto změn, ovlivňovaná rostoucí koncentrací skleníkových plynů (CO2, 
CH4, N2O, O3, chlorované uhlovodíky a další), propdukovaných mj. i zemědělstvím. Úvahy o 
podílu různých zdrojů původu těchto plynů jsou  předmětem mezinárodních sporů, ve kterých 
se převážně promítají národní zájmy. Požadované snížení produkce skleníkových plynů nutné 
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pro stabilizaci jejich atmosférické koncentrace činí méně než 60% současného stavu u oxidu 
uhličitého, 15-20% u metanu, a 70-80% u oxidů dusíku.  
Klimatické změny mají řadu nepřímých vlivů na zemědělství, zejména: 
- Snižuje se spolehlivost  (možnost) předpovědi průběhu počasí a klimatu 
- Dochází ke ztrátám biodiversity  
- Zvyšuje se mořská hladina (odhad je 40 cm v příštích 100 létech) 
- Zvýšený výskyt chorob a plevelů (zejména invazivních) 
- Posun současných agro-ekologických zón   až o stovky kilometrů v geografické poloze a 
stovek metrů v nadmořské výšce, při výskytu rizik, kterým se rostliny a zvířata nebudou vždy 
schopna včas přizpůsobit (rychlost změn) – a kterým se nemusí úspěšně přizpůsobit ani 
systémy hospodaření na půdě 

Vyšší teploty mohou umožnit pěstování plodin v chladnějších oblastech a vyšších 
polohách; naopak v teplých oblastech může docházet ke snižování produkce 
Může dojít k dalšímu zhoršení nerovnováhy v produkci potravin v chladnějším a mírném 
pásmu a tropických a subtropických oblastech. 
Přímé důsledky globálních klimatických změn na fyziologii rostlin:  
Jde zejména o účinky zvyšující se koncentrace CO2, troposférického ozónu , zvýšenou 
intenzitu UV záření v důsledku rozpadu stratosférického ozonu, zvýšenou teplotu a 
intenzifikaci hydrologického cyklu. 
Účinky zvýšeného obsahu CO2 na rostliny 

Oxid uhličitý je základním stavebním elementem rostlin. Jeho zvýšená koncentrace 
v důsledku spalování fosilních paliv, odlesňování a pálení biomasy může mít na fotosyntézu 
pozitivní vliv (z vhodných podmínek světelných, vlhkostních a tepelných) a může zvýšit 
produkci biomasy, zvláště u C3 rostlin.  Tans et al., 1990 uvádějí, že 10% - 20% ze 
zdvojnásobené zemědělské produkce v posledních 100 létech lze přičíst právě zvyšování 
koncentrace oxidu uhličitého. V tomto století odhadují možný nárůst 30 % v důsledku 
zvyšování koncentrace CO2, pokud je dostatek vláhy a živin. 
- Zvýšená koncentrace CO2 může rovněž snižovat poškození plodin polutanty, jako jsou oxidy 
síry a dusíku, v důsledku menšího otvírání stomat. Předpokládaný vyšší obsah škrobu 
v travinách může zlepšovat jejich krmnou hodnotu a vhodnost pro silážování.  
- Zvýšením koncentrace CO2 se zvyšuje rovněž schopnost rostlin využívat vodu, v důsledku 
redukované transpirace. Příčinou je uzavírání stomat a/nebo snížení jejich počtu na jednotku 
listové plochy, což omezuje výpar listů více než jejich fotosyntézu (Wolfe a Ericsson, 1993). 
Účinky zvýšené intenzity ultrafialového záření (280 – 320 nanometrů) 
K tomuto jevu dochází v důsledku rozpadu stratosférického ozónu, zejména v oblasti 
Antarktidy; důsledky se projevují negativně na průběhu fotosyntézy a na zdraví zvířat. Úbytek 
dosahuje až cca 10% v zimním období a projevuje se v globálním měřítku. Negativní účinky 
UV záření jsou zejména následující: 
-Poškozování růstu rostlin, zvířat a planktonu 
-Experimentálně byla zjištěna až 10% redukce výnosů zemědělských plodin při aplikaci 
vysokých dávek UV záření (a tento účinek byl stimulován vysokou koncentrací CO2). 
-UV záření může naopak zvýšit obsah biologicky aktivních látek v rostlinách  a tím                
např. i jejich odolnost k patogenům. 
Troposférický ozón 
Vysoká koncentrace ozónu má toxický vliv na rostliny i zvířata (Mac Kenzie a El- Ashry, 
1998, UNEP, 1993). Je pravděpodobné že ozón, spolu s dalšími foto-oxydanty, způsobuje 
např. poškození lesních porostů  pozorované v Evropě i USA. V tropech jsou obvykle 
koncentrace ozónu nižší. 
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Účinky zvyšování teploty 
Obecně lze říci, že zvýšená teplota je spojena s vyšší radiací a zvýšenou potřebou vody. 
Dopady zvýšené teploty na rostlinu a ekosystém lze jen stěží oddělit. Obecné je možné účinky 
zvýšení teploty na plodiny charakterizovat následovně: 
-Současné tempo zvyšování průměrné teploty se odhaduje indexem 0,2 ° C za 10 let (Mitchel 
et al., 1995)- nejmenší nárůst se projevuje v tropech. Tato změna může působit pokles výnosů 
některých plodin, zvláště jsou –li noční teploty vyšší, což bylo potvrzeno). 
-Vyšší teploty mohou pozitivně působit na produktivitu plodin CAM typu, ale i C3 a C4 plodin 
(pokud nedochází k jejich přehřívání).  
-Zvýšené noční teploty mohou zvýšit respiraci a tím omezit produkci biomasy. 
Vyšší zimní teploty mohou vést k dřívějšímu (předčasnému) dozrávání, zejména jednoletých 
plodin, a tím i snižování jejich výnosů. Mohou však na druhé straně umožnit více sklizní za 
rok v důsledku delšího vegetačního období. Teplé zimy také umožní lepší přezimování 
škůdců a jejich důsledkem může být větší potřeba pesticidů. 
-Oteplení umožní úspěšné pěstování plodin v severnějších polohách a větších nadmořských 
výškách. 

Vedle uváděných doložitelných efektů globálních klimatických změn na zemědělství 
jsou i jiné, o kterých jsou stále pochybnosti (např. změny troposférického ozónu a intenzity 
UV záření či celkové bilance tvorby biomasy při zvyšování teploty).  
Hydrologický cyklus a půda 
I malý nárůst povrchové teploty ovlivňuje evaporaci, atmosférickou vlhkost a srážky. Obecně 
se předpokládá , že s oteplováním se o 10 – 15% zvýší srážky, důležitou okolností je však 
intenzita srážek a jejich distribuce v prostoru a čase – o těchto okolnostech se dosud diskutuje. 
S ohledem na analogie z paleoklimatologie někteří autoři např. očekávají  příznivější srážkové 
poměry v oblasti afrického Sahelu (Petit- Maire,1992). Pokud budou vyšší srážky spojené s 
jejich vysokou intenzitou, pak kvalita půdy i vodních zdrojů bude klesat (eroze, degradace 
půd, povodně, sucha). Obecně však platí: 
- Zvýšené srážky mohou v dotčených oblastech zvýšit růst rostlin a tvorbu biomasy- a 
rostlinný pokryv pak ochrání půdu. Ve vlhkých podmínkách může další zvýšení srážek 
poškodit  plodiny. 
- Zvýšené srážky mohou jinde vést k ekonomickému využití řek, jezer a jiných vodních ploch 
- Základní rizika spočívají v nebezpečí půdní eroze. 
Půda jako prostředí pro růst rostlin bud ezřejmě ovlivňována následujícími způsoby: 
-Rychlý rozklad půdní organické hmoty v důsledku zvýšené teploty 
-Zvýšený růst rostlin může mít za následek nedostatek N a P , může ale stimulovat mykorhizu 
a biologickou fixaci dusíku.  
-Zvýšení obsahu CO2 a produkce biomasy povede k obohacení půd o humus a zlepšení 
poměru C/N. 
-„Antitranspirační efekt„ zvýšené koncentrace CO2 může vést ke stimulaci pěstování plodin i 
v relativně sušších oblastech.  
Cenetické zdroje a abiotické stresy 

Zpravidla se usuzuje, že zdroje rezistence k abiotickým stresům lze úspěšně hledat 
zejména  v rámci populací plodin či jejich planých příbuzných druhů, které se dlouhodobě 
vyvíjely v podmínkách stresu a ve kterých se pod vlivem stresových podmínek vyvinuly 
rezistentní genotypy (popř. byly takové rezistentní genotypy vybrány zemědělci z původních 
populací, zpravidle  v dlouhém časovém období). Zejména populace krajových odrůd 
původem ze stresovýcch podmínek prpostředí se stávají středem zájmu při studiu genofondů, 
jako cenné perspektiovní zdroje.  
Zájem se soustřeďuje zvláště na ty geogragické oblasti (často marginální), kde se abiotické 
stresy vyskytují (limitují pěstování). Geny rezistence (z krajových odrůd a z planých 
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příbuzných druhů) lze zpravidla nalézt v těchto oblstech. Tolerance (rezistence) je obecně 
komplexem znaků, který kombinuje mechanismy přímé tolerance a „vyhnutí se“ výskytu 
stresu (avoidance)- např. ranností. Tytro různé mechanismy odolnosti ke stresu  s e mohou 
dále lišit  ve svém vlivu na produktivitu genotypů.. Pří výběru zdrojů tolerance k abiotickým 
stresům je proto potřebné zachovat jejich genetickou diversitu; tuto diversitu je potom možné 
dále kombinovat  (popř. kumulovat užiteční geny) pro dosažení zleopšené tolerance. Takto 
získané genetické polotovary se zlepšenou tolerancí  lze křížit s vysoce výnosnýmí odrůdami 
(citlivými ke stresům)- Jarvis et al, 2006. 
Genetické zdroje v kontextu probíhajících změn klimatu 

Z výše uvedeného přehledu vyplývají některé nové či specifické požadavky na 
genetické zdroje ve vztahu ke změnám klimatu: 
-Ještě více než dosud se zvýší závislost států na vzájemné výměně genetických zdrojů (změna 
klimatu bude vyžadovat změnit charakter genetických zdrojů, využívaných ve šlechtění a 
biotechnologiích- tyto často nebudou k dispozici v rámci domácích genofondů). 
-Větší výkyvy klimatu zvýší poptávku po zdrojích s vysokou stabilitou (výnosů, kvality atd.), 
které zpravidla bude obtížné nalézt mezi moderními šlechtěnými odrůdami. Lze proto 
očekávat stoupající zájem o mrteriály odolné ke komplexu abiotických stresů, schopné 
kompenzovat výkyvy klimatu  (krajové odrůdy, plané příbuzné druhy). 
-Samotné změny klimatu budou ohrožovat existenci stávající genetické diversity (zejména „in 
situ“). Bude proto potřebná důsledná a systematická ochrana genofondů a podpora jejich 
využívání. 
-Vyhledávat v rámci genofondů jednotlivých plodin takové genetické zdroje, které umožní  
dané plodině rozšířit (popř. měnit) geogrefický areál jejího pěstování (např. širokou 
adaptabilitou ke světelným, teplotním a vláhovým poměrům). 
-Vyhledávat a ověřovat druhy a genetické zdroje s efektivní reakcí na zvýšenou koncentraci 
CO2  , využít tyto zdroje ve šlechtění. 
-Sledovat a využívat druhové a genotypové rozdíly v reakci rostlin na ultrafialové záření a 
troposférický ozón. 
-Studovat vliv teploty a sucha na zemědělské plodiny a jejich fyziologické procesy (hodnotit 
genotypové rozdíly a vyhledávat donory rezistence k suchu a extrémním teplotám, získat 
poznatky o genotypových rozdílech v respiraci, studovat rozdíly u C3, C4 a  CAM plodin). 
-Vyhledávat nové a znovu ověřovat dosud opomíjené zemědělské plodiny, ověřovat možnosti 
jejich uplatnění. 

Naplnění požadavků na genofondy a jejich využití se neobejde bez prohloubení 
výzkumu genetických zdrojů a bez komplexního poznání genetické diversity, která existuje 
v dnešních genofondových kolekcích a v genetických zdrojích „in situ“. 
 
                                                                               Summary 
Agriculture exists in the framework of ongoing climatic changes which influence and modify 
the environment and conditions for agriculture. Basic feature of these ghanges is (beside the 
range of other partial effects) the global warming. Also climat variability is increasing during 
the global warming. Agriculture has to adapt to these changes so that it can satisfy the needs 
of fast-growing human population. One of key measures  is an effective utilization of genetic 
diversity of plants for selection and breeding of new crops and cultivars which permit 
intensive agriculture and high quality production in changed, often less favourable conditions. 
In this paper, the effective utilization of plant genetic resources in plant breeding has been 
discussed. 
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Souhrn 
 

V důsledku lidské činnosti jsou do atmosféry uvolňovány skleníkové plyny a aerosoly, růst jejich koncentrací 
může vést k celosvětovým změnám klimatických podmínek. Tyto změny se studují pomocí globálních klimatických 
modelů (GCM), doplněných na lokálních a regionálních měřítcích metodami dynamického a statistického 
downscalingu. Podle zprávy IPCC z února 2007 dostupné simulace ukazují, že klimatické změny mohou být 
v budoucnu velmi výrazné. Jejich charakter i síla přitom budou záležet na budoucím vývoji emisí a koncentrací 
skleníkových plynů a aerosolů v atmosféře. Tento vývoj se popisuje pomocí různých emisních scénářů (SRES). 
V závislosti na použitém scénáři SRES kolísají současné nejlepší odhady změny globálních teplotních průměrů 
do roku 2100 mezi cca 1,8 a 4,0 °C.  Pro území České republiky byly pro odhady dopadů změny klimatu 
používány nejprve výstupy globálních modelů, od roku 2005 i regionálních modelů. Podle obou typů modelů se 
dá v oblasti ČR očekávat zvýšení průměrných měsíčních teplot vzduchu i změny v rozložení srážkových úhrnů, 
pravděpodobně zvýšení úhrnů srážek za zimní období a snížení měsíčních úhrnů v letním období.   
 
ÚVOD 
Růst koncentrací skleníkových plynů (především CO2, CH4, O3, N2O a halogenovaných 
uhlovodíků) a aerosolů, uvolňovaných do atmosféry v důsledku lidské činnosti, mění 
energetickou bilanci klimatického systému. Tyto změny se vyjadřují pomocí tzv. radiačního 
působení (radiative forcing), které je měřítkem vlivu určitého faktoru na změnu bilance mezi 
zářením vstupujícím do systému Země-atmosféra a zářením, které tento systém opouští. 
Kladné radiační působení vytváří tendenci k ohřívání povrchu, záporné k jeho ochlazování.  

Podle /1/ se koncentrace CO2 zvýšila z předindustriální hodnoty cca 280 ppm na 379 ppm 
v roce 2005, především v důsledku spalování fosilních paliv a změn využití zemského 
povrchu. Globální atmosférická koncentrace metanu se z předindustriální hodnoty zhruba 715 
ppb zvýšila začátkem 90. let na 1732 ppb a v roce 2005 činila 1774 ppb. Je velmi 
pravděpodobné, že pozorovaný růst koncentrací metanu je důsledkem lidské činnosti, 
především zemědělské výroby a využívání fosilních paliv. Globální koncentrace N2O vzrostla 
z předindustriální hodnoty cca 270 ppb na 319 ppb v roce 2005. Více než třetina všech emisí 
oxidu dusného je antropogenního původu, převážně důsledkem zemědělské výroby. 
Kombinované radiační působení dané zvýšením koncentrací oxidu uhličitého, metanu a oxidu 
dusného je odhadováno na +2,30 [+2,07 až +2,53] W m-2, a rychlost jeho nárůstu během 
průmyslové éry je velmi pravděpodobně nejvyšší za více než 10 000 let. Antropogenní 
aerosoly (především sírany, organický uhlík, elementární uhlík, dusičnany a prach) vedou k 
ochlazování, s přímým radiačním působením rovným -0,5 [-0,9 až -0,1] W m-2 a nepřímým 
působením prostřednictvím albeda oblaků -0,7 [-1,8 až -0,3] W m-2. Aerosoly též ovlivňují 
délku existence oblaků a atmosférické srážky. Významné antropogenní příspěvky k 
radiačnímu působení pocházejí i z dalších zdrojů. Změny troposférického ozónu v důsledku 
emisí chemických látek vytvářejících ozón (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky) 
přispívají +0,35 [+0,25 to +0,65] W m-2. Přímé radiační působení díky změnám koncentrací 
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halogenovaných uhlovodíků se odhaduje na +0,34 [+0,31 to +0,37] W m-2. Změny albeda 
zemského povrchu způsobené změnami jeho pokryvu a ukládáním částic sazí na povrch sněhu 
jsou odpovědné za radiační působení ve výši -0,2 [-0,4 to 0,0] a +0,1 [0,0 to +0,2] W m-2. Pro 
srovnání, odhad radiačního působení vyvolaného změnami intenzity slunečního záření od 
roku 1750 činí +0,12 [+0,06 až +0,30] W m-2. Blíže viz  /1/. 

DEFINICE  KLIMATICKÉHO  SCÉNÁŘE 
Pod scénářem změny klimatu se rozumí reprezentace budoucího klimatu vytvořená pro přímé 
použití ve výzkumu potenciálních následků antropogenní klimatické změny. Scénář změny 
klimatu představuje obvykle rozdíl mezi „současným klimatem“, např. historickým během 
klimatického modelu pro období 1961–1990, a budoucím modelovým klimatem 
(experimentem pro určitý časový horizont). Scénáře nejsou předpovědi budoucích 
klimatických podmínek, popisují přijatelné alternativní stavy klimatu v budoucnosti, které 
mohou za předpokládaných okolností nastat. Účelem scénářů je osvětlit nejistoty budoucího 
vývoje a pomoci najít jejich rámec či meze.  

Základním prostředkem pro vytvoření scénářů změny klimatu jsou klimatické modely. Pokud 
počítáme klimatickými modely odezvu klimatického systému na určitý scénář emisí 
skleníkových plynů a aerosolů, hovoříme o projekcích budoucího klimatu. Abychom dostali 
klimatický scénář pro dané území, jsou výstupy klimatických modelů obvykle dále 
zpracovávány, např. regionalizovány, kombinovány s pozorovanými klimatickými údaji, pro 
scénář je hledán z dostupných projekcí nejlepší odhad a jsou vyhodnocovány neurčitosti.  

GLOBÁLNÍ  KLIMATICKÉ  MODELY 
Klimatický model je zjednodušená matematická reprezentace klimatického systému Země 
(atmosféra, oceán, kryosféra, pevný zemský povrch a biosféra). Vytvořit takový model je 
nesmírně obtížná práce. V klimatickém systému probíhá obrovské množství fyzikálních i 
chemických procesů, které jsou navzájem propojeny složitým systémem zpětných vazeb. Růst 
koncentrace CO2 v atmosféře může např. vést k relativnímu snížení výparu z rostlin na 
pevninách v tropech, což se následně může projevit oteplením daného regionu a větší 
suchostí, nad rámec oteplení způsobeného přímo skleníkovými plyny (kladná zpětná vazba).  

Všechny zmíněné procesy je potřebné  vtělit do rovnic a tuto soustavu řešit. Pochopitelně 
nejsme schopni zahrnout úplně všechny faktory, model je vždy pouze přibližným vystižením 
složité reality. Globální klimatické modely označované jako GCM (General Circulation 
Models nebo také Global Climate Models) se řeší na celé kouli a mají tři základní složky: 
model atmosféry, model oceánu a model kryosféry. V minulosti v GCM převládala 
atmosférická složka, model oceánu byl značně zjednodušený. V současné době je 
v globálních klimatických modelech propojen trojrozměrný model atmosférické cirkulace 
s modelem oceánské cirkulace. Pro tyto GCM se používá označení „coupled“ (spřažené)  
modely atmosféra–oceán (AOGCM).  

Výstupy GCM jsou většinou udávány v horizontální síti uzlových bodů. U současných 
modelů jejich vzdálenost představuje cca 2 až 4° stupně zeměpisné šířky (délky), tzv. 
horizontální rozlišení modelů. Pro oblast (gridbox) reprezentovanou uzlovým bodem je zadán 
jeden typ vegetace, půdy atd. Fyzikální procesy, které jsou ovlivněny charakterem zemského 
povrchu, a které ovlivňují místní klima, mohou tak být zkresleny. Klimatický model dává pro 
čtverec o této velikosti jednu hodnotu klimatické veličiny. S  tímto rozlišením „vidí“ model 
pevniny a oceány, viz příklad na obr. 1 vpravo, i charakter zemského povrchu (obr. 1 vlevo), 
menší detaily mu „unikají“, jsou pod jeho rozlišovací schopností. Ve vertikálním směru jsou 
modely děleny do několika hladin (vertikální rozlišení).  
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Obr.1: Reprezentace zemského povrchu globálním klimatickým modelem HadCM3. Na 
obrázku vpravo jsou zachyceny poloha a nadmořská výška [m] jednotlivých uzlových bodů 
v oblasti Evropy, vpravo pak rozdělení modelového povrchu na pevninu (černé čtverce) a 
oceán (nevyplněné oblasti). 

Použitelnost výstupů AOGCM pro vytváření regionálních  scénářů změny klimatu je omezena 
jejich hrubou horizontální rozlišovací schopností. Většího rozlišení je možné dosáhnout 
několika způsoby: použít globální model s nerovnoměrným rozlišením, s největším 
zahuštěním výpočetní sítě v zájmové oblasti, na omezené oblasti využít regionální klimatické 
modely s vysokou rozlišovací schopností či najít vazbu (přenosovou funkci) mezi 
„velkoprostorovou“ informací a regionálními či lokálními charakteristikami klimatu (tzv. 
statistický downscaling).  

REGIONÁLNÍ  KLIMATICKÉ  MODELY 
Výstupy globálních modelů vstupují ve formě okrajových podmínek do modelů počítaných na 
omezené oblasti s daleko větším rozlišením. Tento postup se také nazývá dynamický 
downscaling. V současné době probíhá intenzivní rozvoj regionálních klimatických modelů, 
které již pracují s horizontálním rozlišením několika desítek kilometrů, nejčastěji 50 x 50 km 
(viz příklad na obr. 2), viz např. projekt PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk). V České 
republice je nyní vyvíjen  regionální model ALADIN-CLIMATE /2/.  

   

 
Obr. 2: Polohy a nadmořské výšky gridových bodů regionálního modelu RCAO a příslušná 
modelová orografie [m] (vlevo) ve srovnání s orografií reálného povrchu (vpravo). Zdroj 
modelových dat: Projekt PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk/). 
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Scénáře změny klimatu je nutné vztáhnout k určitému výchozímu stavu – referenčnímu 
období, které představuje tzv. současný stav. Nejčastěji se jako referenční doporučují období 
1961–1990 nebo období 1961-2000, v posledních studiích i desetiletí 1991-2000. 

Vliv hlavních skleníkových plynů na radiační procesy v atmosféře se v GCM často vyjadřuje 
prostřednictvím tzv. ekvivalentní koncentrace CO2. Pod ekvivalentní koncentrací CO2 se 
rozumí taková koncentrace CO2,  jejíž vliv na radiační procesy v atmosféře je roven souhrnu 
působení všech skleníkových plynů.  
Klimatické modely vytvořené v různých klimatických centrech reagují na růst koncentrací 
skleníkových plynů rozdílně. Tradiční mírou citlivosti klimatických modelů na vnesenou 
radiační „poruchu“ je tzv. rovnovážná klimatická (teplotní) citlivost  počítaná jako změna 
ročního globálního průměru teploty vzduchu při zemském povrchu dosažená po ustavení 
rovnovážného stavu po zvýšení koncentrace CO2 na dvojnásobek. Podle /1/ je teplotní 
citlivost pravděpodobně v rozmezí  2 až 4,5 °C.  

Při konstrukci scénářů změny klimatu pro menší území (regionální scénáře) je nutno pokrýt 
alespoň následující  nejistoty:  

• jednotlivé globální klimatické modely mohou dávat různé hodnoty změn klimatických 
veličin, zejména pro malé oblasti  

• modely vytvořené v jednotlivých centrech jsou na vnesené „poruchy“ různě citlivé, 
např. na jednorázové zvýšení koncentrace skleníkových plynů na dvojnásobek reagují 
různě velkou změnou ročního globálního průměru teploty vzduchu při zemském 
povrchu  

• nejistoty spojené s vývojem lidské společnosti a tím i emisí skleníkových plynů do 
atmosféry (emisní scénáře). 

POKUSY  PROVÁDĚNÉ  S KLIMATICKÝMI  MODELY 
Několik desítek až stovek let trvající modelová simulace bez vnějšího silového působení na 
klimatický systém, např. bez změny koncentrací skleníkových plynů, představuje tzv. 
kontrolní běh modelu. Kontrolní běhy modelů mají dnes délku až 1000 let a mohou tak 
sloužit k analýze vnitřní variability klimatického systému.  
Pokud se týká odhadů změn klimatu způsobených antropogenními změnami ve složení 
atmosféry, experimenty, prováděné s klimatickými modely se v současné době dělí do 
následujících skupin: 

a) Experimenty s postupnou změnou koncentrací skleníkových plynů, popř. dalších látek 
ovlivňujících radiační procesy v atmosféře 
Tyto experimenty prováděné s AOGCM  “startují“ většinou ve druhé polovině 19. století. Do 
roku 1990 se koncentrace skleníkových plynů, popř. antropogenních aerosolů síry zvyšují 
každoročně o pozorovaný nárůst (tzv. historický běh), po roce 1990 pak podle určitého 
scénáře růstu emisí a koncentrací.  

b) Stabilizační experimenty 
Od roku 1990 se předpokládá růst skleníkových plynů a aerosolů podle některého emisního 
scénáře až do dosažení určité hladiny koncentrace, poté se již koncentrace nemění. Integrace 
ale pokračuje až do dosažení nového rovnovážného stavu klimatického systému.   
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c) Skupinové integrace 
Nejistoty modelových výstupů spojené s citlivostí klimatických modelů na počáteční 
podmínky je možno do jisté míry kvantifikovat pomocí tzv. skupinových (ensemble)  
integrací, tedy tím, že modely startují z různých počátečních podmínek, většinou z různých 
časových úseků kontrolního běhu modelu.  

EMISNÍ  SCÉNÁŘE 
Chceme-li posoudit, jaké změny klimatu může v budoucnu člověk uvolňováním skleníkových 
plynů do atmosféry způsobit, musíme nejprve odpovědět na otázku, jak porostou emise a 
koncentrace skleníkových plynů v budoucích letech. V posledních době se používají zejména 
emisní scénáře IPCC, označované zkratkou SRES (IPCC Special Report on Emission 
Scenarios, /3/), ve kterých jsou  zahrnuty varianty vývoje směřujícího k vyrovnání rozdílů 
mezi bohatými a chudými zeměmi, i varianty směřující k velmi heterogennímu světu. SRES 
systém scénářů  má čtyři hlavní „rodiny“ scénářů označené jako  A1, A2, B1, B2:  

• A1 - popisuje svět s velmi rychlým růstem ekonomiky a vývojem nových technologií. 
Počet obyvatel Země dosáhne maxima v polovině příštího století a pak bude pomalu 
klesat. Tato rodina se dále dělí do tří skupin podle využívaných zdrojů energie: 
intenzivní využívání fosilní energie (A1FI), bez zdrojů fosilní energie (A1T) a 
rovnováha ve využívání všech druhů energie (A1B). 

• A2 - popisuje velmi různorodý svět. Porodnost v různých regionech světa se daří 
stabilizovat velmi pomalu, tzn. populace stále roste až na 15 miliard v roce 2100. 
Ekonomický rozvoj je výrazně regionálně orientován, růst hrubého domácího 
produktu na jednoho obyvatele a technologické změny jsou pomalejší než u rodin A1 
nebo B1. Základní ideou je spoléhat se sám na sebe a zachovat místní identitu, 
dodržovat místní tradice.  

• B1 má v pozadí představu konvergentního, stmelujícího se světa, počet obyvatel na 
Zemi dosáhne svého maxima (8,7 miliard) uprostřed 21. století a poté začne klesat na 
7 miliard v roce 2100. Předpokládá se rychlý rozvoj informatiky, služeb, zavádění 
"čistých" účinných technologií. Důraz se klade na globální řešení ekonomických a 
sociálním problémů a ochranu životního prostředí, růst HDP "jde střední cestou". 

• B2 - popisuje svět, ve kterém je kladen důraz na místní ekonomiku a trvale udržitelný 
rozvoj. Světová populace roste pomaleji než v A2, pomalejší je i ekonomický rozvoj a 
změny v technologiích jsou různorodější než v A1 a B1. 

V  každé rodině scénářů najdeme řadu variant, celkem se jedná o 40 scénářů, které zachycují 
široké spektrum demografických, ekonomických a technologických možností vývoje. Žádná 
rodina scénářů není považována za více či méně pravděpodobnou než ostatní.  

Provádět odhady dopadů změny klimatu pro všechny SRES scénáře by bylo velmi časově i 
finančně náročné. Proto byl pro rodiny scénářů A2, B1, B2 zvolen ilustrativní zástupce, u 
první rodiny A1 pak zástupci tři. Vznikla tak skupina šesti scénářů A1F1, A1B, A1T, A2, B1, 
B2, pro které jsou přednostně počítány scénáře změny klimatu. Růst koncentrací CO2 a CH4 
podle těchto šesti vybraných ilustrativních scénářů SRES je uveden na obr. 3. Bohužel i 
zdánlivě optimistický vývoj, kdy od poloviny století emise skleníkových plynů klesají, 
neznamená zastavení růstu koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Skleníkové plyny  
uvolněné do atmosféry zde zůstávají až několik desetiletí, pokles koncentrací se v tomto 
století až na několik málo výjimek nepředpokládá. 
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Obr.3: Růst koncentrací CO2 a CH4 odpovídající šesti ilustrativním SRES scénářům. 

 
 
OČEKÁVANÉ  ZMĚNY  TEPLOTY  VZDUCHU   A  ATMOSFÉRICKÝCH  
SRÁŽEK V  21. STOLETÍ 
 
Níže jsou shrnuty poznatky vyplývající z integrací globálních a regionálních klimatických 
modelů uvedené v /1/.  

Podle modelových experimentů se v příštích dvou desetiletích dá očekávat růst teploty 
vzduchu při zemském povrchu o 0,2 °C za desetiletí, pokud budou emise skleníkových plynů 
v rámci rozpětí daného scénáři SRES. I v případě, že  radiační působení všech antropogenních 
faktorů zůstane konstantní na úrovni roku 2000, bude docházet po určitou dobu dále k růstu 
teploty rychlostí zhruba 0,1 °C za desetiletí, především díky pomalé odezvě oceánů. Hodnoty 
předpokládaného zvýšení globálního ročního průměru  teploty vzduchu při zemském povrchu 
pro šest zástupců emisních scénářů SRES a konec 21. století jsou uvedeny v tab.1 a na obr. 4.  
 
 
Tab.1: Změny globálního průměru teploty vzduchu při zemském povrchu a zvýšení hladiny 
oceánu na konci 21. století pro různé scénáře emisí (v období 2090-2099 ve srovnání s 1980-
1999). Převzato z /1/. 
 
 

 Změna teploty [°C] 
Případ Nejlepší odhad Pravděpodobný rozsah

Vzestup hladiny moře [m] 
(pravděpodobný rozsah) 

Scénář B1 1,8 1,1-2,9 0,18-0,38 
Scénář A1T 2,4 1,4-3,8 0,20-0,45 
Scénář B2 2,4 1,4-3,8 0,20-0,43 

Scénář A1B 2,8 1,7-4,4 0,21-0,48 
Scénář A2 3,4 2,0-5,4 0,23-0,51 

Scénář A2FI 4,0 2,4-6,4 0,26-0,59 
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Obr. 4: Nepřerušované čáry představují růst ročního globálního průměru teploty vzduchu při  
zemském  povrchu (ve srovnání s obdobím 1980-99) vypočítané z mnoha klimatických modelů 
pro scénáře A2, A1B a B1 a znázorněné  jako prodloužení simulací pro 20. století. Vybarvená 
oblast odpovídá rozsahu plus minus jedné směrodatné odchylky vypočítané z ročních průměrů 
pro jednotlivé modely. Oranžová čára představuje experiment, při kterém byly koncentrace 
udržovány konstantní na úrovni roku 2000. Šedé sloupce v pravé části obrázku ukazují 
nejlepší odhad (vodorovná čárka uvnitř každého sloupce) a pravděpodobný rozsah hodnot 
získaný pro každý ze šesti scénářů SRES. Upraveno z /1/.  
 
Růst teploty  snižuje schopnost pevniny a oceánu absorbovat oxid uhličitý a zvyšuje tak podíl 
antropogenních emisí, které zůstávají v atmosféře. Pro scénář A2 zvyšuje např. zpětná vazba 
klima-uhlíkový cyklus příslušné globální oteplení v roce 2100 o více než 1 °C.  

Pokračování emisí skleníkových plynů v současné či vyšší míře by v průběhu 21. století 
vyvolalo řadu změn v globálním klimatickém systému, které by byly velmi pravděpodobně 
větší než změny pozorované během 20. století. 

Největší oteplení se očekává nad pevninou a v nejsevernějších zeměpisných šířkách, nejmenší 
nad jižními oceány a severní částí Atlantského oceánu (obr. 5). Dále se předpokládá zmenšení 
rozsahu sněhové pokrývky, ve většině oblastí s věčně zmrzlou  půdou bude k tání docházet ve 
stále větších hloubkách. 

U všech ilustrativních SRES scénářů dochází ke zmenšování plochy mořského ledu v Arktidě 
i v Antarktidě. Podle některých projekcí ke konci 21. století led v pozdním létě z Arktidy 
téměř úplně vymizí. 

Je velmi pravděpodobné, že bude dále narůstat četnost výskytu horkých extrémů včetně 
horkých vln a případů silných srážek. Dále je pravděpodobné, že v budoucnu budou tropické 
cyklóny (tajfuny a hurikány) intenzivnější, s vyššími maximy rychlosti větru a častějším 
výskytem silných srážek. Předpokládá se rovněž posun drah mimotropických tlakových níží 
směrem k pólům, s následnými změnami v poli větru, srážek a teplot.  

Je velmi pravděpodobné, že ve vysokých zeměpisných šířkách dojde ke zvýšení množství 
srážek, zatímco ve většině subtropických pevninských oblastí je pravděpodobné jejich snížení 
(v roce 2100 až o 20 % podle scénáře A1B). 
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Obr. 5: Předpokládané změny teploty vzduchu při zemském povrchu na začátku a na konci 21. 
století ve srovnání s obdobím 1980-1999. Panely ukazují průměr založený na modelech typu 
AOGCM pro scénáře SRES B1 (nahoře), A1B (uprostřed) a A2 (dole), vypočítaný pro 
desetiletí 2020-2029 (vlevo) a 2090-2099 (vpravo). Upraveno z  /1/. 
 
Antropogenní oteplování a zvyšování hladiny oceánů budou díky časovým měřítkům 
klimatických procesů, zpětných vazeb a délce setrvání skleníkových plynů v atmosféře 
pokračovat po staletí, a to i v tom případě, že dojde  ke stabilizaci koncentrací skleníkových 
plynů. Minulé i budoucí antropogenní emise oxidu uhličitého mohou přispívat k oteplování a 
zvyšování hladiny moře po víc než tisíc let.  
 
 
ZMĚNY  KLIMATU  V ČR 
Variantní scénáře založené na výstupech globálních modelů  

Jeden z posledních scénářů, na kterých byly v širší míře provedeny odhady dopadů změny 
klimatu na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské 
zdraví v ČR byl vytvořen v roce 2001. Z globálních klimatických modelů tehdy dostupných 
v databázi IPCC byly na základě analýzy jejich schopnosti simulovat základní rysy 
současného klimatu /4/ a metody vícekriteriálního rozhodování vybrány dva modely, které 
relativně  dobře popisovaly současné klimatické podmínky ve střední Evropě. Jednalo se o 
německý model ECHAM4/T42 a britský  model  HadCM2. Scénáře změny klimatu se pak 
vytvářely pro zvolenou kombinaci GCM, scénáře emisí a teplotní citlivosti. Za referenční 
období bylo zvoleno období 1961-1990, jako časový horizont byl zvolen rok 2050 (třicetiletí 
2036-2065). U teplotní citlivosti klimatických modelů byly zvoleny krajní hodnoty 1,5 °C 
(nízká citlivost) a  4,5 °C (vysoká citlivost), z emisních scénářů SRES dva scénáře – 
„pesimistický“ SRESA2 a z hlediska vývoje emisí relativně optimistický SRESB1, celkem 
tedy existovalo 8 možností propojení. Protože odhady dopadů změny klimatu založené na 
mnoho variantách scénáře změny klimatu je obtížné vyhodnotit, uvažovali jsme u každého 
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klimatického modelu pouze horní a dolní odhady změn (metoda "rozevřených nůžek"), scénář 
SRES A2 byl spojen s vysokou citlivostí a scénář B1 s nízkou citlivostí.    

V /4/ jsou uvedeny změny průměrných měsíčních hodnot pro 50° s.š. a 15° v.d. pro 
následující veličiny: denní amplituda teploty vzduchu, atmosférické srážky, sluneční radiace 
(globální záření), denní minimální teplota vzduchu, průměrná denní teplota vzduchu, denní 
maximální teplota vzduchu, tlak par, rychlost větru. U teploty vzduchu se jedná o rozdíl 
průměrných hodnot mezi obdobími 2036 - 2065 a 1961 - 1990, u ostatních veličin o 
procentuální změnu.   

Horní odhady změn průměrné roční teploty vzduchu  činí 3,0 °C a 2,5 °C , dolní odhady 1,1 a 
0,9 °C. Změny průměrných měsíčních teplot vzduchu (třicetileté průměry pro období 2036-
2065) jsou uvedeny na obr. 6 (vlevo). Roční úhrny srážek podle scénářů klesnou jen nepatrně,  
modely však ukazují na podstatné změny ročního chodu srážek, přičemž změny 
v jednotlivých měsících jsou jak kladné - zvýšení srážkových úhrnů, tak i záporné, v 
závislosti na ročním období a zvoleném scénáři (obr. 6, vpravo). Nejistoty spojené s volbou 
scénáře emisí se u teploty vzduchu týkají  hodnoty změny, nikoliv znaménka změny, u dalších 
veličin (např. atmosférických srážek)  v některé části roku i znaménka změny. Jak se později 
ukázalo, modelové výsledky mohou být značně citlivé na volbu počátku experimentu, 
jednotlivé členy skupinové integrace vycházející ze stejného scénáře emisí se v některých 
případech od sebe liší více, než výstupy počítané pro různé scénáře emisí.  

�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�

� � � �

ě�

�
�
�

� � � �

�

�

��

�

�

�

�

� � � �

ě�

�
�
�

�

� � � �  
Obr. 6:  Změny průměrné denní teploty vzduchu v ČR (vlevo) a změny atmosférických srážek 
(vpravo) pro rok 2050 podle modelů ECHAM4 a HadCM2. Písmenem E je označen model 
ECHAM4, H je HadCM2, emisní scénář SRES-B1 je označen jako B1, SRES-A2 jako A2, low  
je nízká citlivost, high je vysoká citlivost klimatického modelu. Průměrné měsíční úhrny pro 
časový horizont roku 2050 jsou označeny R2050, Rref označuje průměrné úhrny pro 
referenční období 1961-1990.  

 

Scénáře založené na regionálních modelech.  

Regionální modely byly použity pro odhady dopadů na hydrologii v roce 2005 /5/. Za základ  
byly zvoleny dva regionální modely (HIRHAM a RCAO) s rozlišením 50 x 50 km řízené 
dvěma globálními modely ECHAM4/OPYC a HadCM3. Za referenční období bylo v projektu 
PRUDENCE zvoleno období 1961 – 1990, experimenty byly počítány pro dva SRES scénáře 
emisí A2 a B2 a pro období 2071 – 2100. Výstupy modelů byly převzaty z projektu 
PRUDENCE. Poloha uzlových bodů modelu RCAO a orografie byla prezentována na obr. 2. 
Změny teploty vzduchu (rozdíly mezi měsíčními průměry pro období 2071 – 2100 a 
referenční období 1961 – 1990) a změny průměrných měsíčních úhrnů srážek (podíl nových 
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srážek ku srážkám pro referenční období) v uzlových bodech modelu RCAO ležících v oblasti 
jižních Čech jsou uvedeny na obr. 7. 
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Obr. 7: Změny teploty vzduchu (rozdíly mezi měsíčními průměry pro období 2071 – 2100 a referenční 
období 1961 – 1990 (vlevo)) a změny průměrných měsíčních úhrnů srážek (podíl nových srážek ku 
srážkám pro referenční období (vpravo)) v uzlových bodech modelu RCAO ležících v oblasti jižních 
Čech. 
  
 
ZÁVĚR 
 
V posledních několika desítkách let byly zaznamenány rozsáhlé změny různých klimatických 
charakteristik. Výrazný růst teploty byl pozorován jak u globálního ročního průměru teploty 
vzduchu při zemském povrchu (jedenáct z posledních dvanácti let (1995-2006) se řadí mezi 
12 nejteplejších let za dobu přístrojových pozorování globální teploty vzduchu při zemském 
povrchu – IPCC, 2007), tak i ve většině sledovaných oblastí Země. Současná generace 
klimatických modelů je přitom schopná pozorované změny v základních rysech reprodukovat 
a sloužit i k odhadu budoucího vývoje. V oblasti České republiky lze v průběhu 21. století 
v souvislosti s rostoucími koncentracemi antropogenních skleníkových plynů v atmosféře 
předpokládat zvýšení průměrných teplot ve všech obdobích roku. Přesnou hodnotu tohoto 
růstu nelze přesně stanovit, mj. díky nejistotám spojeným s budoucím vývojem lidské 
společnosti, průmyslu a zemědělské výroby a jejich vlivem na klimatický systém. Obdobně 
nelze jednoznačně stanovit ani budoucí změny u dalších klimatických charakteristik, 
důležitých pro chování přirozených ekosystémů, zemědělství a lesní hospodářství. Je ale třeba 
zdůraznit, že se díky rostoucí složitosti používaných modelů, vyšší dostupné výpočetní 
kapacitě a intenzivnímu výzkumu problematiky klimatických změn daří existující odhady 
zpřesňovat. Stávající výzkum se přitom neomezuje jen na studium klimatické změny samotné, 
ale velká pozornost je věnována i jejím možným následkům. Kromě několika nedávných 
projektů podporovaných Ministerstvem životního prostředí (viz např. /4/) je problematika 
dopadů klimatické změny jedním z centrálních témat probíhajícího mezinárodního projektu 
CECILIA (http://cecilia-eu.org), v rámci kterého budou provozovány regionální klimatické 
modely s horizontálním rozlišením až 10 km. Výstupy těchto modelů by následně měly 
posloužit  pro odhady dopadů změny klimatu  na zemědělství, lesní a vodní hospodářství a 
čistotu ovzduší a zdraví obyvatel.  
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Climate change scenarios for the second half of the  21st century 
 

Summary 
Due to the anthropogenic activities, greenhouse gasses and aerosols are released to the atmosphere, which leads 
to worldwide changes in the climatic conditions. These changes are studied by means of global climate models 
(GCM), complemented by dynamical and statistical downscaling techniques at regional and local scales. 
According to the IPCC report from February 2007, the available simulations show that climate changes can be 
very profound in the future. Their character and magnitude will depend on the future evolution of anthropogenic 
emissions and greenhouse gasses and aerosols concentrations in the atmosphere. This evolution is characterized 
by various emission scenarios (SRES). Depending on the SRES scenario, current best estimates of globally 
averaged surface temperature change to the year 2100 vary between about 1.8 and 4.0 °C. For the area of the 
Czech Republic, estimates of climate change impacts were based on global climate models outputs at first, since 
2005 regional models are used as well. Both model types suggest increase of monthly mean temperature as well 
as changes in precipitation distribution – precipitation amounts are likely to increase in winter and decrease in 
summer. 
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Souhrn 
 

Aplikace stereologických metod na trojrozměrná data získaná pomocí konfokální mikroskopie 
tlustých řezů čerstvým rostlinným materiálem je prezenována na příkladu jehlic smrku 
ztepilého. Využití čerstvých řezů poskytuje v konfokální mikroskopii nejen výhodu vyvarovat 
se deformací nebo artefaktů vzniklých během přípravy trvalých preparátů, ale i absence 
barvení díky autofluorescenci rostlinného materiálu, čímž lze docílit značné časové úspory při 
zpracování vzorků. Stereologické metody optického disektoru a fakíra  jsou využity k odhadu 
detailních parametrů mezofylu jehlic smrku ztepilého (průměrný objem buňky, počet buněk 
v jehlici a vnitřní povrch jehlice) a citlivost metod je otestována na porovnání vybraných 
anatomických parametrů jehlic kontrolních a jehlic ošetřených simulovaným kyselým deštěm. 
Rovněž byla potvrzena možnost použít pro konfokální stereologii zmrazené vzorky jehlic. Na 
základě testování gradientu některých geometrických parametrů v rámci tlustého fyzického 
řezu čerstvou jehlicí doporučujeme umístit virtuální stereologickou sondu do prostřední 
oblasti série optických řezů.  

 
ÚVOD 
Faktory vnějšího prostředí např. ozářenost, teplota, dostupnost vody, či okolní koncentace 
CO2 mohou vyvolávat u rostlin změny v anatomické struktuře i morfologii listoví. 
V souvislosti s rozsáhlým chřadnutím lesů na severní polokouli bylo v 80. a 90. letech 20. 
století bylo hodně pozornosti věnováno vlivu atmosférického  znečištění v podobě kyselých 
dešťů na vnitřní strukturu listoví lesních dřevin, zejména jehličnanů, např. /3, 17, 18/. 
V poslední době se též řada studií zabývala změnami ve struktuře jelic vyvolanými zvýšenou 
koncentrací oxidu uhličitého /16/. 
Ačkoliv byly dokumentovány důsledky působení různých faktorů na strukturu ve všech 
typech pletiv jehlic /6, 19, 25/, z fyziologického hlediska jsou za nejzávažnejší považovány 
změny v mezofylu, neboť právě vztahy mezi strukturou mezofylu a fotosyntézou jsou důležité 
především při aklimaci listoví k vysokým nebo nízkým ozářenostem, např. /22/ nebo zvýšené 
koncentraci CO2 /7/. Geometrické parametry mezofylových buněk rovněž hrají významnou 
roli v průchodu fotonů listem a ovlivňují tak jeho optické vlastnosti např. odrazivost /23/, což 
je důležité zejména z hlediska modelování radiativního transferu /26/ nebo monitoring 
zdravotního stavu stromů pomocí dálkového průzkumu Země. 
Jako důsledek působení kyselého deště bylo u smrku ztepilého často pozorováno zkrácení 
jehlic, či zmenšení jejich objemu /17/. Změny v anatomii na této úrovni lze snadno detekovat 
klasickými mikrotechnickými metodami jako je světelná mikroskopie čerstvých či 
parafínových řezů v kombinaci s analýzou obrazu nebo bodovou metodou. Právě uvedené 
metody jsou rovněž vhodné a často používané i ke zjišťování podrobnějších anatomických 
charakteristik mezofylu jako například objem mezibuněčných prostor nebo jejich poměrné 
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zastoupení v mezofylu /2, 21/. Avšak pro měření detailních anatomických charakteristik 
mezofylu, jako je jeho vnitřní povrch (tj. povrch mezofylových buněk vystavený 
mezibuněčným prostorám), které jsou blíže spjaty například s vodivostí CO2 v listu /10/ nebo 
vývojem slunného a tinného ekotypu listu, už běžné mikrotechnické metody nestačí.   
Metody běžně používané ke kvantitativnímu odhadu vnitřního povrchu listu a dalších 
geometrických parametrů mezofylu byly zpočátku založené na modelu, kdy mezofylové 
buňky nebo jejich různé typy byly charakterizovány tvarem jednduchých geometrických těles, 
což s přihlédnutím k nepravidelnému tvaru buněk může snadno vést k vychýlenému či 
nepřesnému odhadu charakteristik mezofylu. Naopak stereologické metody, založené na 
designu, poskytují možnost nevychýleného odhadu geometrických parametrů trojrozměrných 
objektů libovolného tvaru. Z hlediska rostinné anatomie však některé stereologické metody 
skýtají úskalí v podobě časové náročnosti přípravy tenkých řezů a možné deformace pletiv 
/27/ či vzniku artefaktů během fixace a odvodňování rostlinného materiálu, případně techické 
problémy s orientací řezů (např. metoda vertikálních řezů k odhadu vnitřního povrchu listů 
ječmene /13, 14/. Proto jedním z cílů naší studie bylo otestovat možnost použití příčných 
ručních řezů čerstvými jehlicemi smrku ztepilého v kombinaci s konfokální mikroskopií. 
Řezy čerstvými jehlicemi mají z hlediska konfokální mirkoskopie zejména výhodu 
autoflorescence ferulických kyselin a dalších fenolických látek vázaných v buněčncých 
stěnách /5/ a autoflorescence chlorofylu v chloroplastech, nabízí se tedy možnost použít 
takový materiál bez fixace či fluorescenčního barvení. 
 Konfokální mikroskopie umožňuje pracovat s trojrozměrnými daty, sériemi přesně 
slícovaných tenkých optických řezů fyzickým objektem, které jsou vhodné pro kvantitativní 
zpracování stereologickými metodami /11, 15/, neboť pomocí speciálních softwarů můžeme 
na trojrozměrná data přímo aplikovat virtuální stereologické testovací sondy v předem 
definované (např. náhodné) pozici a orientaci. V tomto příspěvku prezentujeme využití metod 
konfokální stereologie k odhadu průměrného objemu a počtu mezofylových buněk (metoda 
optického disektoru, /9/ ) a vnitřního povrchu jehlice smrku ztepilého (metodou fakíra, /15/ ).  

Naše studie sledovala následující cíle: 1) Otestovat vhodnost tlustých ručních řezů 
čerstvých jehlic ke snímání kofokálním mikroskopem bez fixace či barvení a možnost 
následné aplikace stereologických metod na série optických řezů. 2) Zjistit zda vybrané 
anatomické parametry odhadnuté stereologickými metodami jsou schopné zachytit jemné 
změny ve struktuře jehlic vzniklé působením simulovaného kyselého deště. 3) Otestovat 
vliv zmrazení jehlic na jejich anatomickou strukturu a posoudit možné deformace pletiva 
způsobené ručním řezáním.  
 
 
MATERIÁL A METODY 

Jehlice pro testování vhodnosti čerstvých řezů a účinnosti stereologických metod byly 
odebrány z pětiletého jedince smrku ztepilého (Picea abies L. Karst.) pěstovaného v květináči v 
botanické zahradě katedry fyziologie rostlin, Přírodovědecké fakutly Univerzity Karlovy v Praze. 
Kontrolní jehlice prvního ročníku byly odebrány v lednu 1999. Poté byl strom ošetřován po jeden 
rok roztokem odpovídajícím složením a pH kvalitě kyselých srážek v Krkonoších v 90. letech 20. 
století (pH 2.9 s obsahem 66.0 mg.dm-3 SO4

2-, 18.6 mg.dm-3 NO3
-, 6.0 mg.dm-3 NH4

+, /28/ ). Další 
vzorek jehlic prvního ročníku byl odebrán ze stejné větve po roce ošetření v lednu 2000. 

Jehlice pro testování vlivu zmrazení vzorků a možných efektů ručního řezání byly odebrány z 
patnáctiletého jedince smrku ztepilého v květnu 2005 pěstovaného v botanické zahradě katedry 
fyziologie rostlin, Přírodovědecké fakutly Univerzity Karlovy v Praze. Jehlice ozačené jako 
čerstvé byly zpracovány do jedné hodiny od jejich odběru, jehlice označené jako zmrazené byly 
před zpracováním uskladněny alespoň 30 dní při teplotě –70°C. 

Příčné řezy čerstvými i zmrazenými (po rozmrazení) jehlicemi o tloušťce 60-80 μm byly 
získány pomocí ručního mikrotomu a břitvy v souladu s principem systematicky rovnoměrně 
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náhodného výběru /14/, (Obr 1). Pro snímání na konfokálním mikroskopu byly připraveny 
dočasné preparáty řezů v destilované vodě bez další fixace či barvení.  

Série 40ti optických řezů vzdálených od sebe 1 mm byly nasnímány konfokálním 
mikroskopem. V případě jehlic pro testování účinků kyselého deště byl použit mikroskop Bio-Rad 
MRC600, excitace Kr/Ar laserem při vlnové délce 488 nm, s objektivem s vodní imersí (NIKON 
planapochromat, 60x, N.A. = 1,2). Z každé jehlice bylo vyhodnoceno průměrně 22 testovacích polí 
(211µm x 141 µm), vybraných systematicky rovnoměrně náhodným výběrem (Obr. 1C). V případě 
jehlic pro testování efektu zmrazení byl použit mikroskop Leica SP2 AOBS s objektivem s vodní 
imersí (Leica 20x, planapochromat, N.A.=0,7), excitace Ar laserem při vlnové délce 488 nm, emise ve 
dvou kanálech (500 - 535 nm a 598 - 706 nm). Testovací pole pro měření byla vybrána softwarem 
Ellipse v modulu Rectangles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Design odběru řezů a měření geometrických parametrů mezofylu smrkové 

jehlice. (A) Systematicky rovnoměrně náhodný výběr řezů podél osy jelice. Interval mezi 
jednotlivými řezy T=2mm. Náhodné číslo z vybrané z intervalu {0.5, 1, 1.5, 2}  určuje pozici 
prvního řezu. (B) Série 40 optických řezů vzdálených od sebe 1 μm byla nasnímána z 
fyzického řezu o tloušťce cca 60μm. Stereologické měření bylo provedeno v oblasti 
prostředních 30 μm. (C) Systematicky rovnoměrně náhodný výběr vzorkovacích polí v rámci 
jednoho řezu.  

 

Metodou optického disektoru byl zjištěn počet mezofylových buněk v jehlici, průměrný 
objem mezofylové buňky. Optický disektor je virtuální stereologická sonda – vzorkovací 
kvádr /9/, kdy jsou započítány ty buňky, které “zmizí” (neprotínají horní rovinu vzorkovacího 
kvádru) během proostřování sérií optických řezů (podrobně viz také /1/). Metodou fakíra /15/ 
byl zjištěn povrch mezovylových buněk vystavený mezibuněčným prostorám a jeho hustota. 
Virtuální fakírská sonda se sestává z paralelních testovacích linií a plocha buněk je určena 
počtem průsečíků fakírské sondy s jejich stěnou (Obr 2). Dále byl zjištěn podíl 
mezibuněčných prostor v mezofylu pomocí bodové metody a to v různých pozicích série 
optických řezů.  



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21-22.3.2007 

 63

Pro statistickou analýzu byl použit párový t-test, analýza rozptylu s jednoduchým tříděním, a 
Tukey-Kramer srovnávací test. Rozdíly bylyl považovány za statisticky průkazné v případě 
p<0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Použití metody fakíra k odhadu plochy mezofylových buněk vystavené intercelulárám. 
Testovací linie fakírské sondy procházejí mezofylovými buňkami jsou zpočátku znázorněny 
modře, modrý střed čtverce určuje průsečík testovací linie a příslušného optického řezu (A, 
B). Jakmile dojde během proostřování ke kontaktu tohoto bodu s buněčnou stěnou, je bod 
označen a čtverec se vybarví žlutě, stejně tak část testovací linie nad tímto bodem (C, D). 
Úsečka v obrázcích A a C odpovídá 50 μm, B, D zvětšeno 3x.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Ruční řezy jehlicemi, jak čerstvé tak i po rozmrazení, se ukázaly jako vyhovující pro snímání 
sérií optických řezů na konfokálním mikroskopu při excitaci argonovým laserem při 488 nm. 
Díky autofluorescenci chlorofylu a fenolických látek v buněčných stěnách nebylo potřeba 
k vizualizaci mezofylových buněk žádného barvení (Obr. 3).  

Dosud i v některých aktuálních studiích se setkáváme s použitím na modelu 
založených metod (přirovnávání nepravidelně tvarovaných buněk ke geometrickým 
tělěsům nebo používání specifických korekčních faktorů pro různé populace buněk) pro 
odhad geometrických parametrů mezofylu /4, 20/, ačkoliv na zkreslení takto získaných 
hodnot již někteří autoři poukázali /12, 13/ a /24/. Mezofylové buňky smrku (Obr 3C) 
mají velmi nepravidelný laločnatý tvar a k nevychýlenému odhadu jejich geometrických 
parametrů se velmi osvědčily stereologické metody založené na designu.  
 Citlivost vybraných stereologických metod detekovat malé změny v geometrických 
parametrech mezofylu byla otestována na jehlicíh smrku ošetřených simulovaným kyselým 
deštěm. Většina zvolených geometrických parametrů se ukázala jako citlivá k simulaci 
kyselého deště (Tab. I). Většina studií věnovaných anatomickým změnám jehlic po působení 
kyselého deště popisovala tyto změny pouze kvalitativně např. přítomnost rozsáhlých dutin v 
mezofylu jehlic smrku červeného pod vlivem kyselých srážek /18/, což je v souladu s naším 
zjištěním vyšší objemové hustoty mezibuněčných prostor v mezofylu ošetřených jehlic a 
zároveň menším počtěm mezofylových buněk v jehlici.  
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Obr. 3: Snímky jehlic smrku ztepilého z konfokálního mikroskopu Leica SP2 AOBS. (A) 
Příčný řez jehlicí. (B) Podélný řez jelicí, je patrné vrstevnaté uspořádání mezofylových 
buněk a intercelulár. (C) Detail mezofylové buňky na příčném řezu, patrný nepravidelný 
tvar. (D) Detail mezofylové buňky na podélném řezu. 

 
Tab. I: Průměrné hodnoty geometrických parametrů mezofylu pro jehlice prvního ročníku 
smrku ztepilého. Hodnoty uvedené pro jehlice kontrolní a jehlice ošetřené simulovaným 
kyselým deštěm. Párový t-test, n=5 jehlic na ošetření. ** statisticky průkazný rozdíl při P ≤ 
0,01; * statisticky průkazný rozdíl při P ≤ 0,05; ns statisticky neprůkazný. 

  
Kontrolní  neošetřené 

jehlice              

Jehlice ošetřené 
simulovaným kyselým 

deštěm 

Vliv 
ošetření

  průměr 
sm. 
odchylka průměr 

sm. 
odchylka.   

 Délka jehlice (mm) 10,80 0,837 10,10 0,224 ns 
 Objem jehlice (mm3) 6,19 0,735 3,41 0,417 ** 
 Objemová hustota mezibuněčných 
prostor v mezofylu 0,23 0,101 0,45 0,107 * 
 Počet mezofylových buněk na  
jednotku objemu jehlice (mm-3) 6508 914 4636 686 * 
 Průměrný objem mezofylové buňky  
(μm3) 109060 31028 148540 29678 ns 
 Počet mezofylových buněk v jehlici 40206 7109 15748 2700 ** 
 Vnitřní povrch jehlice (mm2) 57,42 8,983 39,15 8,739 ** 
 Hustota vnitřního povrchu (mm-1) 9,46 2,271 11,42 1,288 * 
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V případě rozsáhlejších ekofyziologických studií, kdy je třeba odebrat větší množství vzorků 
a není z časových a technických důvodů možné je ihned zpracovat čerstvé, je třeba najít 
vhodnou metodu uchování rostlinného materiálu. Jako vhodný způsob se ukázalo skladování 
zmrazených jehlic při teplotě –70°C. U takto uchovaných jelic jsme nepozorovali statisticky 
průkazné změny ve vybraných geometrických parametrech mezofylu (Tab. II).  

 
Tab. II: Průměrné hodnoty geometrických parametrů mezofylu pro čerstvé a 

zmrazené  jehlice smrku ztepilého. Párový t-test,  n=5 jehlic na ošetření, ns statisticky 
neprůkazný rozdíl. 

Tak jako většina jehličnanů je uspořádání mezofylu v jehlicích smrku ztepilého 
následující: mezofylové buňky tvoří plátovité vrstvy, přibližně kolmé na podélnou osu 
jehlice a podobné uspořádání mají i hojné mezibuněčné prostory /8/ (Obr 3, 4). Na 
základě tohoto uspořádání byla vznesena otázka, zda použití příčných řezů, které jsou 
orientovány téměř rovnoběžně s vrstvami mezofylových buněk, je vhodné pro 
stereologická měření a pro účel trojrozměrné charakteristiky vnitřní struktury mezofylu 
jehlice, neboť při ručním řezání může snadno docházet k vytrhávání buněk z pletiva 
hlavně na řezných plochách. Měření objemové hustoty mezibuněčných prostor v různých 
hloubkách fyzického řezu tuto hypotézu potvrdilo (Obr 5). V optických řezech 
situovaných blíže k řeným plochám bylo vyšší poměrné zastoupení mezibuněčných 
prostor, přičemž situace byla shodná u čerstvých i zmrazených jehlic (Obr 5). Na základě 
tohoto zjištění doporučujeme v případě využití ručních řezů pro stereologické analýzy 
umístit stereologickou sondu doprostřední oblasti série optických řezů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Objemová trojrozměrná rekonstrukce 40 μm silného příčného řezu jehlicí. Tři 

různé úhly pohledu, ukazující plátovité uspořádání mezofylu. 

 Čerstvé Zmrazené 
Vliv 

zmrazení

 průměr 
sm. 

odchylka průměr 
sm. 

odchylka  
Objem jehlice (mm3) 7,94 1,762 8,51 0,838 ns 
Objemová hustota mezibuněčných 
prostor v mezofylu 0,31 0,084 0,32 0,080 ns 
Vnitřní povrch jehlice (mm2) 173,26 29,841 191,20 72,657 ns 
Hustota vnitřního povrchu S10 
(mm-1) 37,00 7,470 37,40 14,053 ns 
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Obr. 5: Zastoupení mezibuněčných prostor v mezofylu ve vybraných pozicích tlustého 

fyzického řezu. Číslo na ose pod schématem a na ose x odpovídá pořadí optického řezu v 
rámci série 40 optických řezů (vzdálených od sebe 1 μm). Úsečky odpovídají směrodatné 
odchylce průměru, rozdílná písmena nad symboly značí statistickou průkaznost při P ≤ 
0,05; ANOVA s jednoduchým tříděním, n = 30. 
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Effects of environment on Norway spruce needles anatomy: Stereological analysis of 

mesophyll. 

Summary 
Methods of confocal stereology were applied to thick fresh sections of Norway spruce needles. The possible 
technical constraints of this promising method avoiding tissue shrinkage due to tissue processing, such as 
fixation and dehydration, were checked and the method was adjusted to use frozen needle samples enabling 
gradual processing of field samples to yield estimates of mesophyll geometrical characteristics as close to reality 
as possible in reasonable time. Moreover autofluorescence of chlorophyll and phenolic compounds in the cell 
walls enable to apply confocal microscopy without additional staining. Detail mesophyll parametrs (mean cell 
volume, number of cells in a needle and internal needle surface) were estimated by methods of optical disector 
and fakir. Sensitivity of these methodswais tested on needles of Norway spruce treated with simulated acid rain. 
Suitability of using frozen needel for stereological analyses was tested. Higher proportion of intercellular spaces 
in mesophyll in depths near to the surface of a physical section was found, and so the measurements should be 
restricted only to the middle region of the optical section series. 
 
Tato práce byla podpořena grantem grantové agentury Akademie věd České republiky č. 
IAA600110507.  
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ZMĚNY  VE  VÝSKYTU  HOUBOVÝCH  CHOROB     
 
Eliška Sychrová           
Research Institute  for Plant Production,  161 06 Prague – Ruzyně, Drnovská 507, Czech 
Republic,            
 

Souhrn 
 Výskyt houbových chorob rostlin je ovlivňován mnoha faktory. Velmi důležitý je vliv 
podmínek vnějšího prostředí.V některých letech převažuje vliv povětrnostních  podmínek,který 
se označí jako vliv ročníku, jindy dojde k přenesení infekčního materiálu na značné 
vzdálenosti(kmeny travních rzí aj.).Větrem nebo dopravou komodit může dojít k zavlečení 
nových agresivních kmenů patogenů, které překonají odolnost místních genotypů rostlin a 
následkem jsou nečekané epidemie chorob se značnými ekonomickými ztrátami.Jindy naopak 
patogen, který způsoboval pravidelně epidemie choroby a poškození sklizně,se začne 
vyskytovat jen v malé míře a bez většího poškození rostlin. Příkladem je Phaeosphaeria 
nodorum, která vyvolává listové a klasové skvrnitosti, někdy se silným poškozením 
sklizně.Některé choroby rostlin se navrátily po mnoha desetiletích, aniž došlo k výrazným 
změnám v genotypu hostitelských rostlin nebo podmínek životního prostředí.Sem patří 
Taphrina pruni,původce puchrovitosti  slivoní nebo Sphaerotheca mors-uvae, původce 
hnědého padlí angreštů.          
 
 
        Výskyt houbových chorob rostlin je ovlivňován mnoha faktory. K tomu, aby se objevila 
choroba houbového původu na rostlině , je potřeba souhry více faktorů, které kladně ovlivňují 
patogena a většinou oslabují budoucí hostitelskou rostlinu.Ve stejném časovém intervalu se 
musí dostat do vzájemné interakce vnímavý hostitel, vhodný houbový patogen a to vše za 
příznivých podmínek vnějšího prostředí, vhodné teploty a dostatečné vlhkosti. Ve výskytu 
houbových chorob se dají sledovat značné výkyvy.Jednak jsou to poměrně krátkodobé změny 
uvnitř jednotlivých vegetačních období, ovlivněné především průběhem povětrnostních 
podmínek. Tyto změny jsou označovány jako vliv ročníku. Příkladem mohou být výskyty 
chorob u většiny sledovaných plodin. Abiotickými podmínkami byl výrazně ovlivněný výskyt 
sněžné plísňovitosti obilnin v zimě 2005/06. Dlouhotrvající sněhová pokrývka a vytrvalý 
mráz po dobu na naše podmínky mimořádně dlouhou, měly za následek silný výskyt sněžné 
plísňovitosti obilnin v mnoha oblastech České republiky. Na některých lokalitách, kde se 
zkombinovalo vyčerpání zásobních látek u rostlin setrvávajících dlouhodobě ve stresových 
podmínkách s dodatečným napadením houbovými patogeny, došlo až k uhynutí porostů 
(Českomoravská vrchovina a některé lokality na Moravě).             
         Významným výkyvem je i poměrně silný výskyt padlí travního v některých porostech 
ozimých pšenic během mimořádně teplého průběhu podzimu a zimního období 2006/07. 
Původcem je houba Blumeria graminis f.sp. tritici. Její výskyty v porostech ozimých pšenic 
už  v polovině prosince 2006 byly všeobecné a někde byly i dost intenzivní.Tento stav 
setrvává i nadále a další vývoj a šíření choroby bez chemického ošetření lze jen těžko 
odhadnout. Výskyt padlí travního v porostech ozimých ječmenů během podzimu a mírné 
zimy bývá častější , porosty ozimých ječmenů v letošním roce zatím nejsou tak silně 
napadeny jako některé porosty pšenic. V případě obou obilovin je tu ale nebezpečí přenosu na 
jarní formy  tj. B.graminis f.sp.hordei na jarní ječmeny a B.graminis f.sp.tritici na jarní 
pšenice.             
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    Poněkud záhadnější jsou dlouhodobé  výkyvy ve výskytu některých dalších chorob rostlin. 
Někdy se může jednat o invazi nových kmenů patogena s pozměněnou patogenitou. Takový 
patogen se sice v našich podmínkách vyskytoval už v minulosti ale jeho význam byl jen 
druhořadý nebo okrajový. Příkladem může být houba  Mycosphaerella graminicola (anamorfa 
Septoria tritici) braničnatka pšeničná. Ta se sice v porostech pšenic nacházela i v minulosti, 
ale jen jako nenápadný okrajový patogen. Zlom nastal v roce 1996, kdy se choroba začala 
vyskytovat ve větší intenzitě v porostech ozimých pšenic v západních oblastech Čech, 
postupně se pak šířila na východ. V roce 1997 jsme ji zjišťovali na některých polích na ČM 
vrchovině, ale ještě nebyla nalezena na Moravě. V roce l998 ji bylo možno nalézt v porostech 
pšenic na většině lokalit v ČR.Ve stejné době se v porostech hlavně pšenic objevil i další 
patogen – houba  Pyrenophora tritici repentis (anam.Drechslera tritici repentis, syn. 
Helminthosporium tritici repentis). Houba působí typickou hnědou skvrnitost na listech 
pšenice a na některých lokalitách může způsobit i větší škody poškozením asimilačního 
aparátu. Jiným příkladem může být výskyt dalšího původce listových skvrnitostí a chorob 
klasů pšenice – houby Phaeosphaeria nodorum (anam.Stagonospora nodorum, syn.Septoria 
nodorum), braničnatky plevové. Jde o patogena, který byl po dlouhá desetiletí běžným 
původcem hnědých listových skvrnitostí pšenice a napadal i klasy. Pokud došlo k silnějšímu 
napadení porostů  už v době metání, nebo krátce poté, byly klasy silně poškozeny a ztráty na 
výnosech a kvalitě sklizně velmi citelné. K větším epidemiím této choroby docházelo v našich 
podmínkách přibližně jednou za sedm let a ztráty na výnosech byly zejména ve výše 
položených lokalitách  značné. Za jednu z nejvýznamnějších chorob pšenice byla považována 
i v sousedních zemích, zejména v Německu.Poslední velké epidemie v našich podmínkách 
nastaly v 80. letech minulého století, kdy následovaly tři roky po sobě silné epidemie 
braničnatky plevové  se značným poškozením klasů u porostů neošetřených cíleně postřiky 
fungicidy. Následkem byly značné ztráty na výnosech i kvalitě sklizeného zrna. Od té doby, 
přestože nenastala náhlá změna v zastoupení genotypů pšenice se patogen ve většině porostů 
pšenic vyskytuje jen ve slabší míře, v některých oblastech se pak vůbec nevyskytuje. Přesto je 
třeba sledovat ochranu šlechtěním na odolnost i nadále. Příčina úbytku tohoto patogena 
v porostech je nejasná. Nedošlo ani k výraznějším změnám v průběhu povětrnostních 
podmínek, agrotechnice a výživě, ani k náhlé obměně zastoupení odrůd s vyšší odolností.        
 
         Častou příčinou změn ve výskytu chorob houbového původu je vyselektování 
agresivnějších kmenů původců, kteří se pak šíří bez ohledu na hranice států a někdy i 
kontinentů, a mohou vyvolat nečekané epidemie.Takovou chorobou je např. plíseň 
dýňovitých , původcem je Pseudoperonospora cubensis, u nás více známá pod názvem plíseň 
okurková. Patogen byl původně popsán jako parazit na tykvovitých rostlinách ve východní 
Asii a střední Americe. Původce ochoření byl začátkem minulého století zavlečen do Evropy, 
kde se rychle rozšířil (mimo jiné i do Čech), ale ještě v šedesátých letech byly choroba 
popisována jako zřídka se vyskytující, a to hlavně v zahradnictví, celkově bezvýznamná. 
Patogen působí bledě žluté žilkami ohraničené skvrny na listech ,na spodní straně skvrn  je 
šedofialová vrstva konidioforů a konidií. Za příznivé teploty a dostatečné vlhkosti se choroba 
rychle šíří, dochází k náhlému zežloutnutí a zvadnutí listů , rostlina brzy hyne. Zlom v šíření a 
ve výskytu plísně dýňovitých u nás nastal v roce 1984, kdy se na konci vegetace choroba 
vyskytla v silnější míře. V roce 1985 pak došlo ke kalamitnímu výskytu choroby a 
následnému poničení porostů okurek nejen u nás, ale i v sousedních zemích, Maďarsku, 
Rakousku  a Polsku.Chorobě a ochraně proti ní byla pochopitelně věnována značná 
pozornost. Následovalo intenzivní šlechtění na odolnost a rozpracování vhodné chemické 
ochrany.                        
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      K ještě větším záhadám patří výskyt houbových chorob, které jsou po dlouhá léta silně 
rozšířené a škodlivé, pak na dlouhá desetiletí prakticky vymizí. Následuje zlom ve výskytu a 
důležitosti těchto chorob bez zřejmých příčin. Po dlouhém časovém intervalu se patogen 
znovu objeví a rozšíří a je příčinou značné škodlivosti a ztrát chorobou způsobených. 
K takovým patogenům patří např.původce puchrovitosti slivoní – Taphrina pruni a původce 
hnědého padlí angreštů – Sphaerotheca mors – uvae. Původce puchrovitosti slivoní – 
Taphrina pruni, se v našich zemích hojně vyskytovala ve 20. a 30.letech minulého století a 
působila zejména na švestkách napadení nejen listů, ale hlavně vyvíjejících se plodů, které 
silně deformovala a znehodnocovala, ovlivňovala i chemické složení. Napadené plody se 
nazývala bouchoře a byly bezcenné. Tento patogen však vymizel a po dobu šedesáti let nebyl 
na našem území nalézán. Zlom nastal kolem roku 1996, kdy byl nejprve zjištěn ojedinělý 
výskyt na Šumavě. Patogen se postupně rozšířil, především ve vyšších polohách  a vyvolává 
napadení vyvíjejících se plodů slivoní, a to nejen švestek, ale třeba i trnek. Dochází ke značné 
deformaci a znehodnocení plodů. U trnek choroba často ujde pozornosti, ale může být 
zdrojem infekčního materiálu pro další slivoně. Podobným příkladem je výskyt původce 
hnědého padlí angreštů houby Sphaerotheca mors-uvae. Jedná se o patogena, který byl ve 30. 
a 40.letech minulého století značně rozšířen a byl označován jako „americké padlí angreštů“. 
Choroba však postupně vymizela. Za příčinu bylo označováno vyšlechtění odolných kultivarů 
angreštů a rybízů. K nečekanému zlomu a návratu patogena došlo v 90. letech. Patogen se 
znovu objevil, silně se rozšířil a napadá nejen většinu starších kultivarů angreštů, ale i rybízy, 
především bílé, často i červené.Mezi ochranná opatření patří ostřihání napadených větví, 
chemická ochrana a šlechtění nových kultivarů s vyšší odolností.        
 
         Značné výkyvy ve výskytu mezi jednotlivými ročníky lze pozorovat i u původce 
pravého stéblolamu obilnin, houby Tapesia yallundae (teleom.), která je více známa pod 
jménem anamorf. stadia Pseudocercosporella herpotrichoides (novější název Ramulispora 
herpotrichoides).Tento patogen patří k těm, jejichž vývoj je silně ovlivněn abiotickými 
faktory, zejména teplotou a vlhkostí. Houba začíná růst při teplotách těsně nad bodem mrazu. 
Pro tvorbu konidií je optimální teplota mezi 9 – 12°C, při teplotách nad 15°C produkce 
konidií ustává. V našich podmínkách se patogen šíří převážně konidiemi.Zároveň teplota 
vhodná pro proniknutí patogena do pletiva listů má rovněž horní hranici mezi 15 – 16°C. 
Mezi různými kmeny houby byly zjištěny mírné rozdíly v teplotních požadavcích pro růst 
mycelia a tvorbu konidií.Při vyšších teplotách se tvorba konidií a tím i další šíření patogena 
v porostu zastaví. Houba, která pronikla dovnitř do listových pletiv pokračuje v růstu a vývoji 
i při vyšších teplotách a proniká přes pochvy dalších listů až na budoucí stéblo. Po napadení 
listových pochev může další postup patogena zbrzdit nebo i zastavit silný přísušek. Po 
proniknutí do pletiv stébla dojde k omezení vývoje patogena abiotickými faktory jen 
výjimečně. Taková situace nastala v létě roku 2003, kdy kombinace nízké vzdušné vlhkosti a 
hlavně vysokých teplot (přes 30°C) v mnoha porostech vývoj patogena zastavily. V roce 2007 
bude vhodné sledovat vývoj a intenzitu napadení tímto patogenem v porostech obilnin, 
protože  mimořádný průběh povětrnostních podmínek jistě jeho rozvoji a šíření v porostech 
obilnin napomohl. Limitujícím faktorem mohla zprvu být malá zásoba infekčního materiálu. 
Jedná se však o patogena, který je schopen se v porostech silně namnožit a rozšířit. Pokud 
nebude zastaven limitujícími faktory,může způsobit značné škody v porostech obilnin. 
        Mnoho se mluví o globálním oteplování. V našich podmínkách lze určitě mluvit o 
častějším výskytu delších období s vyššími teplotami během léta. To má patrně do jisté míry 
vliv na výskyt fuzarióz mezi klasovými chorobami obilnin, zejména pšenice.Výskyt 
klasových chorob pšenice je ve VÚRV Ruzyně sledován už delší dobu. K jejich většímu 
výskytu přispívá více faktorů. Patří k nim omezení střídání plodin, zjednodušené osevní sledy, 
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v teplých oblastech vyšší zastoupení kukuřice na zrno a další.Kromě častějšího výskytu těchto 
klasových chorob se mění i druhové zastoupení původců. Ještě před 10 lety v Čechách jako 
původci klasových fuzarióz převažovaly druhy Fusarium culmorum a F.avenaceum, případně 
F.poae a některé další druhy.  Druh F. graminearum se v Čechách vyskytoval jen méně často. 
Při detailním sledování původců klasových fuzarióz obilnin z různých oblastí ČR  (provádí  
VÚRV ve spolupráci se SRS) od roku 2003 však bylo zjištěno vyšší zastoupení 
F.graminearum nejen na Moravě, ale i v Čechách. Kromě vyššího zastoupení předplodiny 
kukuřice na zrno může být dalším faktorem i vliv vyšších letních teplot, protože tento druh 
má vyšší teplotní požadavky.           
 
          Závěrem lze konstatovat, že ve výskytu houbových chorob rostlin dochází ke značným 
změnám. Často jsou tyto změny ovlivněny abiotickými faktory a jejich vlivem buď na 
patogena nebo na hostitelské rostliny. Nečekaných změn ve výskytu houbových chorob 
rostlin je mnohem více, než zde mohlo být uvedeno. Mnoho příkladů by se našlo i mezi 
patogeny, které napadají lesní porosty, zejména jehličnany. Poškozeny jsou porosty zejména 
v některých oblastech, často poškození patogeny  navazuje na poškození imisemi , někdy 
následkem výrazného kolísání hladiny podzemních vod a podobně. Ochrana u víceletých 
dřevin je mnohem složitější než u polních plodin. Příčiny vzestupu některých patogenů jsou 
nejasné, někdy se dají částečně vysvětlit oslabením hostitelských rostlin abiotickými stresory. 
 

The changes in the presence of fungal diseases of plants. 
 

Summary 
 

         The presence of fungal diseases of plants is affected by many factors. Very important are factors 
of environmental conditions.The weather conditions have a great influence in some years.There are 
changes in the presence of fungal diseases. Some of them are affected by factors which we don‘t know 
exactly. The    new strains of fungal pathogens can damaged the field crops in some years, when we 
didn‘t expected it. It is the case of epidemy of  Mycosphaerella graminicola and Pyrenophora tritici 
repentis.Some plant diseases are returning after many years (Taphrina pruni and Sphaerotheca mors 
–uvae).The fungal pathogens are influenced by many factors. The abiotic factors are the great part of 
this conditions. The most important from them are humidity and temperature. 
 
Poděkování           

Práce vznikla s podporou  Výzkumného záměru  Mze  č. 0002700603 
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VYUŽITIE FYZIOLOGICKÝCH PARAMETROV PRE SKRÍNING 
GENOTYPOV NA ENVIRONMENTÁLNE STRESY 
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Klimatická zmena, resp. klimatické extrémy sú termíny čoraz častejšie skloňované 
dnes už nielen v odbornej verejnosti, ale aj v širšom povedomí spoločnosti. Sú asociované 
prevažne v negatívnom zmysle, pretože sú spájané s ekonomickými dôsledkami 
v pôdohospodárstve, ale aj v životnom prostredí s dopadom na zdravotný stav a kvalitu života 
samotného človeka, ktorý je pravdepodobne samotným zdrojom týchto javov. 

Podľa mnohých publikovaných informácií je evidentné, že práve posledné dve 
desaťročia boli najteplejšie v uplynulom tisícročí a evidentne sa mení napr. úroveň morskej 
hladiny a charakter zrážkovej činnosti. Podľa Lapina (2000) na Slovensku by mohol do r. 
2075 dosiahnuť rast ročného priemeru teploty vzduchu 2 - 4 oC, čím by sa doterajšie teplotne 
pomery Podunajskej nížiny premiestnili na Liptov až na Oravu a na juhu Slovenska by boli 
podobne ako dnes v Pádskej nížine. Najväčšie oteplenie by malo byt v zime a pravidelná 
snehová pokrývka sa bude pravdepodobne vyskytovať iba v nadmorskej výške nad 900 m. 
Doteraz nie je jasne ako sa budú meniť zrážkové pomery, no je iste, že dojde k zníženiu zásob 
vody v pôde. Aj keby sa doterajšie úhrny zrážok podstatne nezmenili, vyššia teplota vzduchu 
bude znamenať zvýšenie výparu a zníženie vlhkosti pôdy a prietokov v riekach, najmä v 
druhej polovici leta. 
Podľa argumentácií Hensena z Godardovho inštitútu pre vesmírny výskum (NASA) 
publikovaných v Nature v roku 2005, za posledné storočie došlo k otepleniu atmosféry o 0,8 
oC, predovšetkým (až na 75%) v dôsledku zmien od 70-ich rokov. Deväť z desiatich 
najteplejších rokov sa vyskytlo od roku 1995. V roku 2005 bola nameraná rekordná aktuálna 
koncentrácia CO2 v atmosfére vo svete – 370 ppm, čo zapadá do koncepcií kritického nárastu 
skleníkového efektu. V budúcich desaťročiach budeme pravdepodobne svedkami 
uskutočnenia mnohých vízií dotýkajúcich sa nielen samotných klimatických javov, ale aj ich 
dôsledkov na zachovanie biodiverzity, potravinovej bezpečnosti, atď., harmonického 
prostredia a v konečnom dôsledku zdravotného stavu ľudí. 

Historické resumé života rastlín na Zemi však ukazuje, že realizácia deštrukčných, ako 
aj protekčných mechanizmov rastlín voči nepriaznivým faktorom prostredia, má spoločný 
základ a bola vždy spätá so zmenami podmienok  prostredia. Stopovanie reakcií na limitujúce 
ekologické faktory je možné od submolekulárnej úrovne až po ekosystémy a prírodu ako 
celok, avšak je len málo prác, ktoré ponúkajú náhľad do všetkých aspektov a vyčerpávajúce 
odpovede, ktoré navyše nie sú spoločensky plne prijímané. Asi z tohto dôvodu sa stupňuje 
vplyv klimatických zmien a čoraz viac sa hovorí o fenoménoch stresu. Pri hľadaní riešení 
prevažujú extenzívne pohľady a ako úspešné sa presadzujú komerčne orientované, zamerané 
na konkrétny cieľ. Komerčný prístup však nemusí byť nevyhnutne optimálny a vedecké 
prístupy by sa mali tvoriť z pohľadu nadčasovosti. 

Fenomény reakcií rastlín na stresy nemožno chápať izolovane bez toho, že by sme si 
položili otázku o príčinnosti, dôsledkoch a mnohorozmernosti adaptácií. Tieto sú najlepšie 
popísané pre podmienky sucha, pretože voda je nielen v arídnych podmienkach, ale aj 
miernom pásme tým faktorom, ktorý najviac limituje realizáciu genetického potenciálu 
plodín.  
V posledných rokoch až desaťročiach boli vo fyziológii rastlín vytypované základné témy, súvisiace 
so suchom, z ktorých uvediem niektoré: 
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• historická rekonštrukcia pestovania v suchých podmienkach, analýza genetických zdrojov, 
• zníženie úrody a efektívnosť využitia vody, 
• reakcie na bunkovej úrovni, 
• reakcie na úrovni orgánov, 
• odpovede na stres počas vývinu, 
• variabilita odpovede celistvej rastliny, 
• tolerancia membránových štruktúr na dehydratáciu, 
• metabolické vyhnutie sa dehydratácii, 
• vývinové vyhnutie sa dehydratácii, 
• C3 a C4 fotosyntéza počas sucha, 
• variabilita obsahu stabilných izotopov počas sucha, 
• adaptácia na sucho cez biodiverzitu, 
• percepcia sucha rastlinami a prenos signálu o suchu, 
• aspekty génovej regulácie suchom stresovaných rastlín,  
• reakcie rastlín na stres z dehydratácie na molekulárnej úrovni, 
• obranné mechanizmy, 
• mutanty ako prostriedok porozumenia tolerancii k suchu, 
• sucho ako výzva pre šľachtenie, 
• definujúce kritéria zlepšujúce úrodu počas sucha, 
• nové molekulárne prostriedky zlepšujúce efektívnosť šľachtenia na zvýšenie 

suchovzdornosti. 
 

Adaptabilita rastlín na environmentálne stresy sa prejavuje v celom rade vlastností od 
úrovne molekulárnej, až po rastovo-produkčné zmeny celistvých rastlín, teda až po úroveň 
ekofyziologie. Problematika sa majoritne týka kontroly vodného stavu rastlín, vplyvu sucha 
na fotosyntézu, na rast, úrodu a aklimačné ontogenetické procesy. Rozsah účinku vodných 
deficitov na rastliny je funkciou intenzity a dĺžky stresu, ako aj geneticky determinovanej 
kapacity druhov. 

Skoršie prístupy sledovali úrodu a morfologické znaky po stresovaní v 
nekontrolovateľných alebo polokontrolovateľných nádobových a poľných pokusoch. Jedným 
z hlavných kritérií hodnotenia vplyvu environmentálnych stresov bola úroda. Dôraz sa kládol 
na relatívnu citlivosť rôznych vývinových štádií. V takom prípade sa však dosiahnuté 
výsledky dali len ťažko interpretovať a verifikovať bez kvalitných biometrických analýz 
vzhľadom na široký rozsah vlastností genotypov a ich väzbu na prostredie. Dôveryhodnosť 
poznatkov o samotnej úrode ako kritériu tolerancie na environmentálne stresy je diskutabilná, 
nakoľko zníženie úrody po simulovanom strese v určitom období ontogenézy je dané i 
podmienkami pestovania rastlín pred stresom, resp. i po strese, ako aj špecifickými 
ontogenetickými faktormi, realizovanými v týchto obdobiach. Je potrebné dôsledne 
uplatňovať prístup s identifikáciou limitujúcich faktorov účinkujúcich v systéme source - 
sink, vyplývajúcich zo všeobecnej koncepcie produkčného procesu.  
Preto sa ukazovalo ako žiadúce do zvládnutých postupov včleniť komplex meraní, 
zvýrazňujúcich kvalitatívnu hodnotu metodických postupov a vlastností biologického 
materiálu. Podstata celého problému je vecou kvalitnej metodológie. 
Fyziológia rastlín ponúka v súčasnosti relatívne komplexný metodologický pohľad na výskum 
environmentálnych stresov. Zohľadňujú sa morfologické atribúty rastlín, predovšetkým 
veľkosť biomasy, listová pokryvnosť, počet, tvar listov, ich postavenie na rastline 
v prirodzenom prostredí, udržiavaníe rastu, vodivosti prieduchov a fotosyntézy, udržiavaníe 
turgoru pri kolísaní pôdneho vodného potenciálu, zvýšenie využitia pôdnej vody. Dôraz sa 
kladie na osmotickú úpravu rastlín nielen počas sucha, ale aj z hľadiska jej funkcie pri 
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termotolerancii a fotoprotekcii. V tomto smere vidíme ich využiteľnosť pri tvorbe genotypov 
lepšie hospodáriacich s vodou a uhlíkom, ale aj pri kvantifikácii prahu škodlivosti prostredia 
na fotosyntézu. Keďže suché periódy sú v prirodzených podmienkach pestovania často 
spojené so silným žiarením a vysokými teplotami, čo môže spôsobiť dodatočný tlak na 
fotosyntetický aparát, vidíme význam týchto fyziologických kritérií aj z hľadiska integrity 
reakcií rastlín na environmentálny stres. Do popredia sa dostávajú metódy psychrometrické 
a porometrické merania vodného stavu rastlín, ale aj gazometrické a fluorescenčné metódy 
fotosyntézy, ktoré poskytujú nielen informácie o množstve využitého CO2, ale aj disipačných 
energetických mechanizmoch, indikujúc poškodenie mechanizmu fotosyntézy. Fluorescenčná 
obrazová analýza povrchu listu a simultánna analýza PSII a PSI je priestorom pre začlenenie 
metód výsostne patriacich pred niekoľkými rokmi do základného výskumu, pre hodnotenie 
genetických zdrojov s novými mechanistickými pohľadmi. Pre skríning genotypov sa hľadajú 
dynamické kritériá a skúma sa diverzita obranných mechanizmov, realizujúcich sa 
v premenlivých podmienkach prostredia. 
Zmyslom poznávania uvedených reakcií je prispôsobovať rastliny predpokladaným zmenám 
environmentálnych faktorov, jako aj modelovať prostredie pre ich požiadavky. 
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Súhrn 
Práca pojednáva o zásadách bonitácie ekosystémov aplikovaných v podmienkach poľnohospodárstva 
a lesníctva. Hodnotí výhody a  nevýhody obidvoch prístupov k riešeniu uvedenej problematiky a možnosti 
identifikácie a kvantifikácie ekologických faktorov zodpovedných za diferenciáciu geobiocenóz využívaných v 
poľnohospodárstve a lesníctve. Možnosti edaficko-ekologickej diferenciácie lesných geobiocenóz sú 
prezentované prostredníctvom limitných hodnôt aktuálnej reakcie vo vrchných vrstvách pôd.  
 
ÚVOD 

Pojem bonita je odvodený z latinského slova bonitas, ktoré vyjadruje akosť, resp. 
dobrú kvalitu. Bonita (úrodnosť) pôdy patrí spolu s jej samočistiacou schopnosťou                        
k najdôležitejším kvalitatívnym vlastnostiam pôd. Možno ju definovať ako schopnosť pôdy 
poskytovať rastlinám v priebehu ich vegetačného obdobia optimálne podmienky pre rast a 
vývoj.  

Bonitácia v zmysle oceňovania úrodnosti pôd, prevažne v ekonomickom význame,  
má na našom území tradíciu od polovice 19. storočia, ale prvé bonitačné klasifikácie spojené 
s evidenciou pozemkov pochádzajú už zo 17. storočia (Linkeš, Pestún, Džatko, 1996, Ilavská, 
2001). Stabilný kataster vznikol v roku 1817, čím sa vytvoril základ pre prvú bonitáciu pôd na 
našom území, ktorá bola vytváraná od roku 1927. V bonitných triedach sa po prvý krát                    
v histórii zohľadnili okrem ekonomických parametrov (čistý výnos) aj rozhodujúce vlastnosti 
pôd. 

V dôsledku zmien akými bolo odvodnenie, rozoranie lúk a najmä scelenie pozemkov, ktoré sa neevidovali, 
strácali výsledky vyššie uvedenej bonitácie po roku 1945 postupne svoju platnosť. Základom pre novú 
bonitáciu sa stal Komplexný pôdoznalecký prieskum poľnohospodárskych pôd (KPP), ktorý bol v rokoch 
1960-1970 vykonaný na celom území Slovenska v mierke 1:10 000. Tým sa získali údaje o najdôležitejších 
vlastnostiach pôd, ktoré tvoria databázu automatizovaného informačného systému o pôde.  

Na vyššie spomenutý prieskum nadviazal tzv. bonitačný prieskum 
poľnohospodárskych pôd Slovenska (mapovanie pôdno-bonitačných jednotiek – BPEJ) 
vykonaný v období rokov 1972-1978 a tri jeho aktualizácie vykonané v rokoch 1986, 1988 
a 1989-1993. Zároveň prebiehal výskum produkčno-nákladových parametrov pôd v podobe 
viacročného sledovania úrod a vstupov na reprezentatívnej sieti homogénnych honov. Vlastná 
bonita pôdy sa už nevyjadruje bonitnou triedou, ale celoštátne platnou cenou pôdy.  

Aktualizácia máp BPEJ a s ňou súvisiaca aktualizácia bonitačnej banky dát, ktorú 
spravuje VÚEPP v Bratislave, prebiehala od roku 1998. Rozdielne pôdno-ekologické 
vlastnosti pôd sú spracované po minimálnu plochu areálu BPEJ, ktorá je v tejto etape 
bonitácie 1,0 ha (v extrémnych prípadoch až 0,25 ha). V máji 2004 bola pri VÚPOP                       
v Bratislave zriadená Pôdna služba za účelom priamej realizácie zákona č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v praxi. Pôdna služba vykonáva okrem iného 
aj prieskum a monitorovanie poľnohospodárskej pôdy a vedie databázu informácií                        
o poľnohospodárskej pôde. 

V lesníctve sa pod bonitovaním rozumie určenie bonity, presnejšie povedané jej 
odhad. Bonita sa chápe ako miera na zhodnotenie a porovnanie produkčnej schopnosti 
stanovišťa a lesného porastu. Pretože produkčná schopnosť nezávisí len od kvality stanovišťa, 
ale aj od genetických vlastností lesných porastov a spôsobov ich obhospodarovania, možno 
bonitu stanoviť len pre definovaný spôsob obhospodarovania konkrétnej dreviny, alebo 
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dokonca len určitej proveniencie dreviny (Šmelko, Wenk, Antanaitis, 1992). Druhý smer 
lesníckeho výskumu, ktorého zakladateľom bol prof. Zlatník, sa zameriava na klasifikáciu 
lesných geobiocenóz. Cieľom geobiocenologického výskumu je rozdelenie lesnej krajiny na 
homogénne jednotky z hľadiska ekológie a produkcie, a teda aj bonity. Základom 
geobiocenológie je floristická analýza vegetácie a konfrontácia jej výsledkov s výsledkami 
analýzy abiotického prostredia lesných geobiocenóz.  

V súčasnej dobe sa bonita pôdy vyjadruje legislatívne určenou cenou pôdy. Stanovenie 
ceny pôdy vychádza z ocenenia produkčných a nákladových parametrov. Takto určená 
hodnota pôdy má ale len orientačný význam, keďže nezohľadňuje napríklad vzdialenosť 
pozemku od intravilánu obce, jeho veľkosť, tvar, dostupnosť a podobne. V prípade, že sa 
pôda nižšej kvality zmení na stavebné parcely, má paradoxne vyššiu trhovú hodnotu ako pôda 
vyššej kvality. Trhová cena pozemku môže byť teda značne odlišná a závisí v podstate od 
dohody kupujúceho s predávajúcim. V tomto príspevku sa budeme venovať najmä  
hodnotením vzťahu medzi ekologickými vlastnosťami pôd a produkčnou schopnosťou 
pestovaných a voľne rastúcich druhov rastlín.  
 
MATERIÁL A METÓDY 

Analýza v praxi používaných princípov bonitácie poľnohospodárskych a lesných 
ekosystémov sa opiera o niektoré základné práce zaoberajúce sa riešením uvedenej 
problematiky (Džatko,1985, Linkeš, Pestún, Džatko, 1996, Ilavská, 2001, Šmelko, Wenk, 
Antanaitis, 1992, Zlatník, 1959, 1976a,b, Kukla, 1993, 1998). Kriticky sa posudzujú výhody 
a nevýhody jednotlivých prístupov k bonitácii pôd, drevín a celých ekosystémov.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Prístupy k hodnoteniu kvality stanovišťa možno v podstate rozdeliť na dve hlavné 
skupiny – fytocentrické a geocentrické. Fytocentrický prístup je založený na predpoklade, že 
vegetácia samotná, svojím rastom, najlepšie reflektuje komplex environmentálnych veličín 
určujúcich kvalitu stanovišťa. Na druhej strane geocentrický prístup priamo zisťuje vybranú 
kombináciu podstatných environmentálnych faktorov ovplyvňujúcimi produkčný potenciál 
stanovišťa. Pri obidvoch prístupoch možno použiť rôzne metódy hodnotenia kvality 
stanovišťa. 

1. Metódy bonitácie rozvíjané v rámci poľnohospodárstva 
Pre objektívne posúdenie bonity pôdy je potrebné poznať nielen podstatu a vlastnosti pôd a 
vonkajšie prostredie vôbec, ale aj vzťah pôdnych vlastností a prostredia k dosahovaným 
úrodám pestovaných rastlín. Na samotné určovanie bonity pôdy existujú rôzne metódy, ktoré 
vyhodnocujú prvky bonity vo vzťahu k dosahovanej produkcii. Bonitu pôdy totiž nemožno 
chápať ako všeobecnú hodnotu, ale je potrebné hovoriť o konkrétnej bonite pôdy pre rôzne 
plodiny, napríklad pre pšenicu, kukuricu, zemiaky a podobne. Tento postup sa spolu                      
s ekonomickým ohodnotením pôdy nazýva bonitácia pôdy.  

Koncepcia bonitačného prieskumu poľnohospodárskych pôd Slovenska je založená na 
charakteristike každej parcely pomocou hodnôt pôdno-ekologických vlastností, ktoré sú podľa 
podobnosti združené do bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ). Sú to pôdne a 
ekologicky relatívne najhomogénnejšie jednotky, ktoré v podstate predstavujú hlavné pôdno-
klimatické jednotky, podrobnejšie rozdelené podľa kategórií ich sklonu, expozície k svetovým 
stranám, hĺbky, skeletnatosti a zrnitosti povrchového horizontu pôd. Mapovanie bolo 
vykonané s presnosťou na 3 ha.  

Všeobecne sa pod pojmom pôdno-ekologická jednotka chápe rovnorodý územný 
celok, ktorý má v dôsledku vzájomného pôsobenia celého komplexu zložiek prostredia, najmä 
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pôdy, klímy a reliéfu špecifický charakter ekologických vlastností a produkčného potenciálu 
(Džatko,1985). Sústava pôdno-ekologických jednotiek má dve taxonomické úrovne: 

- hlavná pôdno-klimatická jednotka (PEJ), ktorá sa vyskytuje v určitom klimatickom 
regióne a predstavuje účelové zoskupenie ekologicky a produkčne veľmi podobných 
genetických pôdnych subtypov (v niektorých prípadoch aj variet a foriem) na špecifických 
skupinách pôdotvorných substrátov.  

- bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ), t.j. pôdne a ekologicky relatívne 
najhomogénnejší územný celok, ktorý vznikol pôsobením špecifickej a neopakovateľnej 
kombinácie rovnorodých zložiek prostredia. BPEJ v podstate predstavujú hlavné pôdno-
klimatické jednotky, ktoré sú podrobnejšie rozdelené podľa kategórií sklonu svahov, 
expozície svahov k svetovým stranám, skeletnatosti, hĺbky pôdy a zrnitosti povrchového 
horizontu.  

BPEJ vyjadrené 5-miestnym kódom boli uvedené v prílohe č. 8 vyhlášky MP SR č. 
465/1991 Z.z. a v sadzobníku odvodov prílohy k Nariadeniu vlády č. 152/1996 Z.z. Tento kód 
nemá priamu súvislosť s jednotlivými vlastnosťami, ale musí sa pomocou tabuliek 
dekódovať. Každý 5-miestny kód BPEJ v sebe obsahuje 8 samostatných kódov vyjadrujúcich 
8 vlastností BPEJ, na základe ktorých boli vymedzené. Sú to: klimatické pomery (T), pôdny 
typ (P), pôdotvorný substrát (G), zrnitosť (Z), sklon (S), skeletnatosť (K), hĺbka pôdy (H), 
expozícia voči svetovým stranám (E).  

V roku 1994 bolo ukončené riešenie a detailizácia pôvodnej bonitácie a upresnenie 
kódu na 7-miestny kód BPEJ. Každá BPEJ je určená a jej pôdno-klimatické vlastnosti sú 
vyjadrené kombináciou kódov jednotlivých vlastností na stabilných pozíciách 7-miestneho 
kódu (Linkeš a kol. 1996):        
 

XX XX X X X 7 - miestny úplný kód BPEJ
kód klimatického regiónu 00 - 10
kód hlavnej pôdnej jednotky 00 - 99
kód svahovitosti a expozície   0 - 9
kód skeletnatosti a hĺbky pôdy   0 - 9
kód zrnitosti pôdy   1 - 5
kód hlavnej pôdno-klimatickej oblasti  

 
.Najdôležitejšími ukazovateľmi sú stratigrafia pôdneho profilu, zrnitostné zloženie 

pôdy, jej fyziologická hĺbka, množstvo a kvalita organických látok (hĺbka humusového 
horizontu), typ vodného, vzdušného a tepelného režimu pôdy, hĺbka podzemnej vody, celkový 
chemizmus vody, jej minerálna sila, sorpčná schopnosť, zastúpenie katiónov v sorpčnom 
komplexe, pôdna reakcia a stupeň biologickej aktivity pôdy. Dôležité je aj množstvo a 
rozdelenie atmosférických zrážok, tepla a svetla, konfigurácia terénu, poloha, svahovitosť, 
expozícia a dosahované hektárové úrody.  

Areálmi BPEJ sú plošne zobrazené všetky významné rozdiely pôdno-ekologických 
vlastností pôdneho krytu, ktoré sú v kontrastných prípadoch väčšie ako 0,5 ha 
a v nekonstrastných, t.j. vlastnosťami podobných prípadoch, všetky areály väčšie, ako 3 ha. 
Menšie plochy pôd ako 3 ha, resp. 0,5 ha s odlišnými vlastnosťami, nie sú na mapách 
zakreslené. 

Za výraznú kontrastnosť je považovaná odlišnosť v svahovitosti najmenej o 5°, 
odlišnosť v skeletovitosti, zrnitosti a v hĺbke pôdy najmenej o dve kategórie, ako aj dlhodobé 
zamokrenie, strže a pod. Uvedené parametre presnosti boli určené pôvodnou celoštátnou 
metodikou prieskumu (Džatko a kol., 1976). Na základe výrazných zmien vo vlastnícko-
užívateľských vzťahoch k pôde, ktoré sa po r. 1990 začali intenzívne legislatívne riešiť, sa na 
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základe internej úpravy parametrov presnosti máp BPEJ stanovila najmenšia plocha výrazne 
odlišných vlastností pôd na 0,25 ha.  

Charakteristika a číselníky vlastností BPEJ sú podrobne popísané v Príručke pre 
používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (Linkeš, Pestún, Džatko, 1996). 
Aplikácia prostredníctvom "Mapovej služby" poskytuje on-line informácie o priebehu hraníc 
BPEJ na podklade ortofotomáp. Aktualizácia informácií o BPEJ sprístupnených na internete 
je realizovaná raz za rok. 

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 18. decembra 2000, číslo 3809/1/2000-
100 ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky 
znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie,                        
s účinnosťou od 1.1.2001, obsahuje v prílohe č. 1 Katastrálne územia zaradené do horských a 
iných znevýhodnených oblastí podľa priemernej ceny poľnohospodárskej pôdy vypočítanej zo 
7-miestneho kódu BPEJ. V zmysle tohto výnosu prišlo ku zmene doterajších cien 
poľnohospodárskej pôdy, a tým aj k zmenám vo výške dotácie.  

V pôvodnom 5-miestnom kóde BPEJ bolo na Slovensku zmapovaných 900 kódov 
BPEJ, po spracovaní 7-miestneho kódu BPEJ až 7 200 kódov BPEJ. Tým došlo k spresneniu 
hodnotenia produkčného potenciálu pôd, ktorý je jedným zo základných kritérií k určeniu 
ceny pôdy. V 7-miestnom kóde BPEJ sú v porovnaní s 5-miestnym kódom BPEJ priamo 
vyjadrené základné fyzikálne vlastnosti pôd a charakteristika stanovišťa (expozícia, sklon 
svahu, obsah skeletu, hĺbka pôdy a textúra).  

Prechod na 7-miestny kód súvisí s prechodom na európske kritériá pri vymedzovaní 
poľnohospodársky znevýhodnených oblastí. Podmienky pre poskytovanie dotácií podľa 
kritérií EÚ sú tieto:  

- zaradenie subjektu podľa nadmorskej výšky s vymedzením horských oblastí  
- výnosovosť na základe využitia bonitácie  
- špecificky znevýhodnené oblasti (piesčité pôdy, ťažké pôdy, zasolené pôdy, zamokrené 

pôdy)  
- ekologické oblasti (PHO, CHKO)  

V sústave BPEJ so 7-miestnym kódom je uvedených 7 017 BPEJ od 00 01 001 po                
10 98 043. Taxonomická úroveň hlavných pôdno-klimatických jednotiek je vyjadrená 
oddelením skupiny BPEJ patriacich do jednej pôdno-klimatickej jednotky. Každá parcela je 
charakterizovaná parametrami pôdno-ekologických vlastností pôd (BPEJ), ktorým 
odpovedajú normatívne údaje o produkcii poľnohospodárskych plodín, ktoré sa môžu 
v daných prírodných podmienkach a pri obvyklej agrotechnike pestovať, ako aj normatívne 
údaje o nákladoch, ktoré sa využívajú pri výpočte ceny pôdy. Vlastná bonita pôdy sa 
v súčasnosti vyjadruje celoštátne platnou cenou pôdy a nie bonitnou triedou. Údaje 
o produkcii a nákladoch sa po určitom čase aktualizujú. 

Bonitácia sa realizuje prostredníctvom bonitačného informačného systému, ktorý 
pozostáva z fyzického súboru máp BPEJ v mierke 1:5 000, zo súboru máp BPEJ vo forme 
bázy dát využiteľnej programovým vybavením niektorého z geografických informačných 
systémov, z bonitačnej banky dát a sústavy pôdno-ekologických jednotiek. Bázu dát 
digitalizovaných máp BPEJ SR tvorí súbor 12 000 mapových listov s príslušnou databázou, 
ktorá obsahuje všetky parametre vyjadrené v 7-miestnom kóde BPEJ, ďalej obsahuje údaje o 
cene pôdy a zaradenie do odvodových skupín pôd. Najdôležitejšou časťou bonitačného 
informačného systému, okrem máp BPEJ, je bonitačná banka dát, ktorá je základňou údajov. 
Obsahuje údaje o všetkých vlastnostiach pôd vyjadrených kódom BPEJ (klíma, pôdny typ, 
obsah skeletu, hĺbky pôdy, sklon svahu a expozície svahu ku svetovým stranám a zrnitosti 
pôdy), členené podľa užívateľov i podľa katastrálnych území a obcí vyšších jednotiek 
administratívneho členenia SR.  

http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/priruckaBPEJ.pdf
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/priruckaBPEJ.pdf
http://www.podnemapy.sk/bpej
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2. Metódy bonitácie rozvíjané v rámci lesného hospodárstva 
V lesnom hospodárstve sa riešenie problematiky bonity vyvíjalo dvomi smermi. Starší 

smer sa rozvíjal v súvislosti s potrebou objektívneho stanovenia výnosu z lesa a v súčasnosti 
je rozvíjaný v rámci náuky o lesnej produkcii, novší smer súvisel s rozvojom systémov 
typizácie a klasifikácie vegetácie a neskôr lesných geobiocenóz.    
 
2.1. Metódy bonitácie rozvíjané v rámci náuky o produkcii lesa 

V náuke o produkcii je bonita mierou na zhodnotenie a porovnanie produkčnej 
schopnosti lesných porastov. Považuje sa za výsledok vplyvu stanovišťa a porastu. Vzhľadom 
k tomu, že produkčná schopnosť nezávisí len od kvality stanovišťa, ale aj spôsobu 
obhospodarovania porastu a jeho genetických vlastností, zistená bonita odpovedá len presne 
definovaným programom obhospodarovania porastov a len pre jednu drevinu, alebo dokonca 
provenienciu dreviny. V popredí záujmu je obyčajne najvyššia možná (maximálna, 
potenciálna) produkčná schopnosť (Šmelko, Wenk, Antanaitis, 1992).  

Vo všeobecnosti sa rozlišujú bonity relatívne a bonity absolútne. Relatívne bonity sa 
používali najmä v minulosti a v súčasnosti už nezodpovedajú stupňu poznania. Ich 
konštrukcia bola do značnej miery svojvoľná, sťažovala porovnanie medzi rôznymi rastovými 
tabuľkami. Pri relatívnych sa rozdelí variačná šírka príslušnej rastovej veličiny obyčajne na          
5 približne rovnakých intervalov (bonita I. – veľmi dobrý rast, bonita V. – zlý rast), ktoré ale 
nezachytávajú celý rastový rozsah dreviny. To si v praxi vyžadovalo neprípustné extrapoláciu 
a rozšírenie stupnice. Preto sa postupne prechádza na absolútne bonity, ktoré tieto nedostatky 
nemajú.  

Absolútne bonity udávajú očakávané hodnoty buď pre výšku porastu, alebo produkciu 
dreva v štandardnom veku, obyčajne 100 rokov, pri rýchlorastúcich drevinách s kratšou 
rubnou dobou 50, príp. 30 rokov (šľachtené topole). Určenie bonity vychádza zo stanoveného 
veku a hodnoty rastovej veličiny (stredná, alebo horná výška, celkový priemerný prírastok 
porastu a i.), na základe ktorých sa porast zaraďuje do bonitnej stupnice. 

Výška porastu sa do rastových tabuliek zaviedla už v 80. rokoch minulého storočia 
a stala sa nepriamym ukazovateľom kvality stanovišťa. Pre účely bonitácie sa najprv 
využívala stredná výška porastu, ktorú možno ľahko stanoviť a používa sa aj pri výpočte 
zásoby porastu, sortimentáciu,  a pod. Nevýhodou tejto metódy je, že v prípade hustých 
porastov (s veľkým počtom stromov na 1 ha) dochádza k nadhodnoteniu a v riedkych 
porastoch k podhodnoteniu bonity. Preto sa pri bonitácii porastov stále vo väčšom rozsahu 
používa tzv. horná výška, ktorá nie je citlivá voči prebierkovým zásahom meniacim hustotu 
porastov, má užší vzťah ku kvalite stanovišťa a prostredníctvom analýzy horných výšok 
možno spätne sledovať do akej miery bonitná krivka rastových tabuliek súhlasí so skutočným 
priebehom výškového rastu porastu.  

Názory na spôsob zisťovania hornej výšky porastu sa rôznia. Assman (1961) 
uprednostňuje hornú výšku h100, ktorá odpovedá absolútnemu počtu 100 najhrubších stromov 
na 1 ha porastu, Kramer et al. (1988) hornú výšku h20 %, (20 % najhrubších stromov na 1 ha 
porastu) a Halaj (1978) hornú výšku h10 %, (10 % najhrubších stromov na 1 ha porastu). 
Výhoda zisťovania bonity porastov na základe ich výšku spočíva v ľahkej merateľnosti 
parametra, v pomerne tesnej korelácii medzi výškou porastu a produkciou dreva, v značnom 
vplyve stanovišťa na rast porastu, v porovnaní s prebierkami regulujúcimi rastový priestor. 
Nevýhodou je, že výškový rast porastu ovplyvňujú aj genetické vlastnosti dreviny, príčiny 
dobrého alebo zlého rastu porastu nemožno na základe jeho výšky zistiť, prostredníctvom 
veku a výšky porastu nemožno s dostatočnou presnosťou odhadnúť produkciu dreva. 

Pri stanovení bonity sa predpokladá, že vývoj porastu prebiehal a bude prebiehať tak, 
ako je zachytený v rastových tabuľkách. To platí len pre väčší súbor porastov. V prípade 
konkrétnych porastov treba počítať s pomerne veľkými odchýlkami. 
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Z výškových bonít nemožno priamo zistiť produkciu dreva. Očakávanú produkciu 
možno pre danú výškovú bonitu odčítať len z rastových tabuliek. Tento nedostatok sa dá  
odstrániť tak, že sa výškové bonity nahradia odpovedajúcimi celkovými priemernými 
prírastkami porastu v štandardnom veku. V niektorých spolkových krajinách SRN 
a v Rakúsku sa tento postup osvedčil, ale podľa Assmana (1961) sú takéto bonity iba opisom 
výškových bonít a vedú k nesprávnym predstavám o produkcii porastu. V súčasnosti nie je 
jasné, či je lepší spôsob bonitácie porastov podľa celkového priemerného prírastku, alebo 
výšky. V zásade možno obidva spôsoby považovať za rovnocenné. 

Spôsob bonitovania zmiešaných porastov nie je ešte jednoznačne vyriešený. Stredná 
výška ako bonitačná veličina totiž pre zmiešané porasty nevyhovuje. Väčšina autorov sa 
domnieva, že bonitovanie je potrebné robiť podľa hornej výšky dreviny, ktorá v poraste 
prevláda. Bonitovanie výberkových lesov možno robiť podľa hornej výšky h10%, ktorá 
odpovedá hrúbke d10%, resp. d95%, podobne ako v rovnorodom poraste. K hornej výške sa 
potom z rastových tabuliek odčíta bonita pre najvyšší udaný vek. 

Weise zistil, že porastová výška ako jediná bonitačná veličina nevyhovuje, pretože 
objemová zásoba porastov rovnakej bonity značne kolíše (podľa Assmana, 1959, v prípade 
smreka až o ± 30 %). Rozdelil preto každú bonitu na tri stupne produkcie, čím sa počet 
bonitných stupňov zvýšil z 5 na 15. Rovnaký výsledok dosiahol aj Halaj (1978), ktorý na 
základe zhodnotenia pokusných plôch rozčlenil rastové tabuľky pre smrek, buk a dub na tri 
stupne zásobovej úrovne. Vytvorenie stupňov produkčnej, prírastkovej alebo zásobovej 
úrovne vedie teda k rovnakému výsledku. 

Problémy s jednoznačným, teoreticky zdôvodneným vyčlenením stupňov produkčnej 
úrovne (napr. najvyššia celková objemová produkcia borovicových porastov na suchých 
pieskoch, najnižšia na čerstvých hlinitých pôdach) poukázali na potrebu ich presnejšieho 
definovania pomocou absolútnej alebo relatívnej produkčnej úrovne. Absolútnu úroveň 
produkcie by mohol určovať celkový priemerný prírastok, relatívnu úroveň produkcie stupne 
produkčnej prírastkovej a zásobovej úrovne. Schütz (in Kolektív, 1977) definuje relatívnu 
produkčnú úroveň ako pomer celkovej objemovej produkcie porastu k priemernej celkovej 
objemovej produkcii základného súboru porastov pri vopred dohodnutej výške porastu. 
Z ďalších porastových veličín boli pri stanovovaní porastovej úrovne porastov overované 
maximálna kruhová základňa, index hustoty, horná hrúbka a štíhlostný koeficient a stupeň 
korunového zápoja porastu a i. 

Produkčná úroveň porastov závisí od ekologických faktorov a podmienok 
klimatických (teplota, zrážky vlhkosť vzduchu, dĺžka vegetačného obdobia), pôdnych (vodný 
režim pôdy, hĺbka hladiny podzemnej vody, zrnitosť pôdy, forma humusu, obsah živín) 
a vegetačných (genetické vplyvy). Podľa Halaja (1978) sa sa ich účinok vzájomne prelína, 
kombinuje, kumuluje, alebo kompenzuje.  

 
2.2. Geobiocenológický prístup k bonitácii lesných ekosystémov   

Zlatník (1976a) chápe lesný typ ako súbor ekologicky rovnakých (veľmi podobných) 
segmentov prírody, vyznačujúcich sa rovnakou produkčnou schopnosťou. Tá je v každom 
segmente určitého lesného typu garantovaná rovnakým typom trvalých ekologických 
podmienok a pôsobiacich faktorov prostredia. Znamená to asi toľko, že v prírodných, 
človekom nenarušených lesoch majú lesné porasty nachádzajúce sa v segmentoch toho istého 
lesného typu rovnakú bonitu. 

V nenarušenej prírode je v zmysle geobiocenologického systému Zlatníka (1959, 
1976a,b) lesný typ prakticky totožný s typom prírodnej geobiocenózy. Inak je tomu 
v podmienkach antropicky ovplyvňovanej krajiny, keď dôjde k čiastočnej alebo úplnej zmene 
niektorých, príp. i všetkých segmentov typu prírodnej geobiocenózy. Pokiaľ nedošlo 
k nezvratným zmenám ekotopu, alebo k zničeniu niektorého z druhov bioty, nezaniká ani 
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lesný typ. Je to preto, lebo obnovu rovnováhy medzi živou a neživou zložkou lesného typu 
zabezpečujú podobné trvalé ekologické podmienky a faktory prostredia, ktoré permanentne 
usmerňujú sukcesný vývoj zmenených biocenóz v smere pôvodnej prírodnej biocenózy.  

Predpoklad rovnakej bonity stanovišťa a rovnakej bonity porastov platí len pre 
nenarušené segmenty prírodnej geobiocenózy lesného typu. V dočasne zmenených 
segmentoch lesného typu bude bonita stanovišťa a bonita porastov viac alebo menej odlišná. 
Bonita sa mení tak v dôsledku zmeny drevinového zloženia porastov, ako aj zmien 
v množstve a kvalite lesného opadu, vekovej, hrúbkovej a výškovej štruktúry porastov, 
svetelných, tepelných, vlhkostných a živinových pomerov.  

V humídnych klimatických oblastiach prevládajú zrážky nad výparom, v dôsledku 
čoho  dochádza k opakovanému premývaniu pôd. S odtekajúcimi pôdnymi roztokmi 
odchádzajú z dosahu koreňov vegetácie aj rastlinné živiny a pôdy sa postupne zakysľujú. 
K výraznej acidifikácii vrchných vrstiev dochádza najmä v prípade pôd vytvorených 
z materských hornín chudobných na živiny, najmä ak sa nedostatok živín kombinuje 
s dlhodobým pestovaním drevín produkujúcich opad bohatý na kyslé zložky, ako je tomu 
v oblasti Lesov mesta Spišská Nová Ves (obr. 1). 
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Obr. 1. Posun aktívnej reakcie A horizontov kambizemí  pod  monokultúrami smreka  
do oligotrofného radu geobiocénov (okrem kalamitnej plochy E) 
 
K zakysľovaniu dochádza aj v segmentoch prírodných geobiocenóz lesného typu, jeho 
rýchlosť je ale podstatne nižšia. Preto možno bonitu stanovišta a bonitu porastov 
v segmentoch prírodných geobiocenóz lesného typu považovať za relatívne stabilnú, meniacu 
sa len v dlhšom časovom rámci. 

Základom klasifikačného systému Zlatníka (1959, 1976b) je floristická typizácia vegetácie 
a konfrontácia jej výsledkov s vlastnosťami ekotopu. Avšak pre ťažkosti spojené so 
získavaním terénnych údajov o dynamike pôsobiacich ekologických faktorov sa vzťah 
fytocenóz (resp. biocenóz) k ekotopu doposiaľ spravidla len predpokladá. Často sa úvahy 
končia pri konštatovaní, že ide o komplex pôsobiacich faktorov, príp. sa pripúšťa možnosť 
vzájomnej kompenzácie ekologických faktorov, hoci v skutočnosti sa môžu kompenzovať len 
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faktory faktorov, teda podmienky. Exaktnejší výskum sa potom obmedzuje najmä na 
monitorovanie environmentálnych zmien a štatistické spracovanie nameraných hodnôt. Avšak 
bez vyriešenia problému teoretickej identifikácie riadiacich ekologických faktorov 
spôsobujúcich zmeny na hraniciach segmentov prírodných geobiocenóz a kvantifikácie ich 
pôsobenia nie je kompletné pochopenie podstaty ekologických vzťahov v lesných 
ekosystémoch možné.  

Zlatník (1959) rozdelil lesné ekosystémy do 8. lesných vegetačných stupňov (lvs), v rámci 
ktorých neskôr rozlišuje edaficko-hydrické rady a podrady geobiocénov. Ich hlavné 
diferenciačné znaky sú opísané v tabuľke 1, zostavenej na základe neskorších prác tohto 
autora (Zlatník, 1976a,b). 

 
Tab. 1: Edaficko-hydrická diferenciácia skupín typov geobiocénov  (zostavená na základe 
prác Zlatníka, 1976a,b; doplnené)   
                                      Edaficko-hydrické                   Charakteristika 
                     rady               podrady  
 
 
 
1 

 
 
 
            A-D´´ 
       Obmedzené 

1a Am-Dm  
skromné 
(m - L. moderatus); 
stabiliz. sutiny (G - glarea)

Výrazný nedostatok koreňového priestoru a vody  
v trhlinách a štrbinách skál, alebo v sutinách; 
dominuje Pinus sylvestris, v centr. Karpatoch Larix
 decidua, stromovité brezy; vedúce dreviny sú len 
vo forme krov 

  (extrazonálna veget.) 1b Ah-Dh  
zakrpatené 
(h – L. humilia) 
 

Obmedzený koreňový priestor a letný nedostatok  
vody v plytkých alebo sutinových pôdach;  
vedúce dreviny dorastú len do výšky primiešaných 
stromov nižšieho vzrastu (hb, jvp, brek, muk...) 

 
 
 
2 

            
         
 
            A-D´  
  Trochu obmedzené 
 (extrazonálna veget.) 

2a Ae-De  
na elúviách 
(e - L. eluvium) 
             

Trochu obmedzený koreňový priestor a vzrast 
drevín pre nedostatok pôdnej vody v rozpätí radov 
A-B´ hlavne na obnažených pleistocénnych 
terasách, alebo len s tenkou vrstvou sprašovej  
hliny,v rade D´ na vápencových, dolomitových   
podkladoch s menej plytkou pôdou, príp. s tenšou 
vrstvou spraše, alebo sprašovej hliny  

         
             

2b Aar-Dar  
na pieskoch 
(ar - L. arenosa) 

Trochu obmedzený vzrast drevín pre nevyvážený 
vodný režim na ľahko sa uvolňujúcich (viatych) 
pieskoch  

 
 
 
3 

 
              A-D 
           Vedúce 
(zonálna vegetácia vyu- 

3a An-Dn  
základné, čiže normálne 
(n - L. normalis)   
 

Hlbšie, neoglejené, menej skeletnaté, pôdy s priaz- 
nivým vodno-vzdušným režimom a dostatočným  
koreňovým priestorom pre vedúce dreviny, ako sú 
dub (zimný, žltkastý, cer), buk, jedľa, smrek, kos. 

 žiteľná pre determináciu 
lesných veg. stupňov) 

 Ahu-Dhu? 
svieže  
(hu – L. humidus) 

Hlbšie, neoglejené, menej skeletnaté, zrnitostne 
ťažšie, vlhšie a menej vzdušné pôdy znižujúce 
trochu vitalitu, a tým aj tiennu schopnosť buka  

  
Geografické varianty  

3b Ahg-Dhg + At-Dt?   
hygrické+termické? 

V 2. a 3. lvs v suchých oblastiach zrážkového tieňa.
V  4. lvs v oblasti plošín ČR a v kotlinách SR 

 vedúcich radov 3c Ach-Dch?   
termicko-chorické? 

Bezbuková (?) oblasť Západných a Vysokých 
Tatier (od 5. lvs vyššie) 

 
4 

             
             α-δ    

4a 
 

striedavo zamokrované a 
vyschýnajúce   

Oglejené pôdy a pseudogleje; kolísanie vlhkostio
dobre znáša brest hrabolistý, z ost. drevín najmä jll 

        Zamokrené 
 (azonálna vegetácia) 

4b dlhodobo zamokrené Stagnogleje; bez vedúcich drevín? (môžu rásť na 
pôdach vo veget. období do 30 cm prevdušnených)

5              a-d 5a s ±prúdiacou vodou v pôde Fluvizeme, gleje -z drevín vr, tp, js, jll, dbl a i. 
 Mokré (azonálna veg.) 5b s ±stojatou vodou v pôde Gleje -z drevín len jl, js, sm („barlovité“ korene) 
6               tu (Gr. turfa) 

Na rašeline (a slatine?)  
 (azonálna vegetácia) 

 - oligotrofné vrchoviská;  
A rad, 4.-8. lvs   
 

Organosoly (turfosoly); obnova drevín možná 
len na rašelinových kopčekoch a padnutých 
kmeňoch stromov 
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  V tabuľke 1 reprezentujú riadky 3 dominantnú zonálnu vegetáciu rastúcu na hlbších, 
dobre drénovaných pôdach. Jej zmeny súvisia so zmenami klímy podmienenými geografickou 
situáciou, konfiguráciou terénu, nadmorskou výškou, orientáciou svahov, mohutnosťou 
pohoria a pod. V podstate ide o taký vlhkostný režim pôd, ktorý nelimituje vývin vedúcich 
porastotvorných drevín, teda o v krajine prevládajúci vedúci edaficko-hydrický rad 
geobiocénov. Lesné vegetačné stupne možno na základe ekologického prejavu bylinných 
taxónov determinovať len v segmentoch tohto radu. V obmedzených a trochu obmedzených 
edaficko-hydrických radoch s extrazonálnou vegetáciou rastúcou na plytších pôdach (horšia 
bonita stanovišťa), kde musí odolávať letnému nedostatku prístupnej pôdnej vlahy, sa 
fytoindikátory vegetačných stupňov nemôžu vyskytovať. Na druhej strane v zamokrených a 
mokrých edaficko-hydrických radoch s azonálnou vegetáciou zbiehajú do nižších polôh, 
pretože vlhkosť pôd nezávisí od atmosférických zrážok, ale od stupňa zamokrenia lokality. 

Geobiocenózy patriace do sviežich edaficko-hydrických podradov sa vyznačujú vyšším 
krytom podrastného komplexu, ako aj celkovo väčšou fytomasou (lepšou bonitou), čo je 
odrazom priaznivejších vlhkostných pomerov pôd. Súvislý areál sviežeho edaficko-
hydrického podradu stg sa nachádza na sever od hlavnej klimatickej čiary opísanej Zlatníkom 
(1976a), ktorá rozdeľujúcej európske bukové územie na jedľový a bezjedľový variant. Preto 
sa holé bučiny vyskytujú len južne od klimatickej čiary, kde sa okrem sviežich (vlhších, 
menej prevdušňovaných) pôd, vyskytujú aj normálne prevzdušnené pôdy.  

V tabuľke 2 je prezentovaná časť novšieho klasifikačného systému Zlatníka (1976b), 
v ktorom sú stg usporiadané podľa príslušnosti k edaficko-trofickým a edaficko-hydrickým 
radom, medziradom a podradom.  

Tab. 2: Komentovaná časť prehľadu skupín typov geobiocénov Zlatníka (1976b)  
Edaficko- Edaficko-trofický rad/medzirad Vegetačný 

stupeň hydrický 
rad/podrad A oligotrofný A/B hemioligotrofný 

1. a 2.    
1 Pineta quercina Querci-fageta humilia 
2a Querceta petraeae pinea  
2b Pini-querceta arenosa sup. 
3a QUERCETA PETRAEAE FAGINA FAGETA  PAUPERA INF. 

QUERCI-FAGETA 
3b  CARPINI-QUERCETA SUP. 

4 Querceta roboris betulina sup. Querceta roboris sup. 
5a   

3. 
Dubovo- 
bukový 

5b Betuli pubescentis alneta sup. 
1 Pineta lichenosa Fageta humilia 

2a Querceta petraeae fagino-pinea
Pineta abietina lichenosa Pineta abietis 

2b Pineta lichenoso-muscosa 
arenosa Pineta muscoso-graminea arenosa 

3a FAGETA QUERCINO-ABIETINA FAGETA  PAUPERA SUP. 

3b QUERCI-ABIETA PINEO-PICEOSA ABIETI-QUERCETA  PINI  

4 Querceta roboris betulina sup. 
Querci-abieta piceosa 

Abieti-querceta 
roboris-piceae  

5a   
5b Betuli pubescentis alneta sup. 

4. 
bukový 

6 Pineta sfagnosa  
4. a 8.    

                  Edaficko-trofické rady a medzirady geobiocénov boli vytvorené na základe floristickej 
analýzy vegetácie, pretože živinové režimy pôd nie sú dostatočne známe ešte ani v súčasnosti.  
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Z teoretického hľadiska sa ako relatívne vhodný integrálny ukazovateľ edaficko-trofických 
vlastností geobiocenóz javí aktuálna reakcia vrchnej, asi 5 cm minerálnej vrstvy pôd, pretože 
značne vplýva na ecesiu, propagáciu, rast a celkovú vitalitu rastlinných taxónov (tabuľka3).     
V tabuľke 3 uvedené limitné rozpätia hodnôt rovnovážnej reakcie pôd boli odvodené 
teoreticky, alebo stanovené na rozhraní troficky odlišných segmentov vybraných lesných 
typov v období ustáleného neskoro-letného počasia (Kukla, 1993). 
Tab. 3: Edaficko-trofická diferenciácia lesných geobiocenóz  

Trofotop  Hodnota pHH2O 
Skupina  Podskupina Trieda Podtrieda Rad/medzirad Kód v hĺbke 0-5 cm/>5 cm  

extraoligosol Aex < 3,0                 (thiosol, podzol) akrisol oligosol A 3,0-3,9                          (podzol) 
oligomezosol A/B 3,9-4,9 (kambizem podz., podzol)

oxysol 
        hemiakrisol oligokalcisol A/D 3,9-4,9/7,2-8,5 (tanglová rendz.) 

mezosol B´ ? 4,9-5,4       (plytšia kambizeml)acidisol mezosol B 4,9-6,0    (kambizem, fuskozem)
mezokalcisol B/D 4,9-6,0/ 7,2-8,5         (fuskozem)

dystrisol 

hemioxysol 
hemiacidisol mezohalisol B/E 4,9-6,0/ >8,5                   (soloď)

mezonitrosol B/C 6,0-6,8  (kambiz., fuskoz., rendz.)hemineutrosol nitrosol C 6,0-6,8 (ranker, dekarb. rendzina)
nitrokalcisol C/D 6,5-7,2/>7,2-8,5 (dekarb. rendz.)

hemibazisol 
neutrosol nitrohalisol C/E 6,5-7,2/> 8,5                   (soloď)

kalcisol D 7,2-8,5                        (rendzina)hemialkalisol kalcihalisol  D/E 7,2-8,5/> 8,5              (solončak)
halisol E 8,5-9,0                         (solonec)

fertilisol 

eutrisol 

bazisol 
alkalisol extrahalisol Eex > 9,0                            (solonec)

 
Záver 

V priestore každého segmentu konkrétnej prírodnej geobiocenózy pôsobí komplex 
abiotických a biotických faktorov vytvárajúcich ekologické prostredie. Kvalita jej abiotického 
prostredia je odvodená od trvalých ekologických podmienok a existuje dovtedy, kým nedôjde 
k ich zmene. Rovnaké prostredie sa pritom môže vytvoriť v dôsledku kombinácie rôznych 
ekologických podmienok. Preto pri podstatovej analýze geobiocenologických jednotiek je 
potrebné abstrahovať od priamo nepôsobiacich, značne variabilných ekologických podmienok 
a zamerať sa najmä na identifikáciu nimi vytvorených, priamo pôsobiacich, riadiacich 
ekologických faktorov a kvantifikáciu ich pôsobenia na hraniciach segmentov prírodných 
geobiocenóz. 
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Principles of ecosystem site quality assessment  
in the sphere of forestry and agriculture 

 
Summary 

 
The paper deals with principles of site quality assessment applied in conditions of agriculture and forestry. 
There are evaluated advantages and disadvantages of both approaches to mentioned problem solving and 
possibilities of identification and quantification of ecological factors responsible for differentiation of 
geobiocoenoses utilized in agriculture and forestry. The possibilities of edaphic-ecological differentiation of 
forest geobiocoenoses are presented by means of limit values of active reaction of upper soil layers. 
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ODPOVEĎ RÔZNYCH KULTIVAROV ĽADENCA (LOTUS SP.) NA 
NÍZKE PH A HLINÍK. 
 
Peter Paľove-Balang*, Igor Mistrík, Ján Pavlovkin 
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, SK-84523 Bratislava, Slovenská republika, 
botubala@savba.sk 
 

Súhrn 
 

Náš výskum sa sústredil na odpoveď modelovaj rastliny Lotus japonicus Gifu a poľnohospodársky významných 
odrôd druhu Lotus corniculatus na stress z nízkeho pH a hliníka. Analyzovali sme rast týchto rastlín pri týchto 
podmienkach, pričom odrody Lotus corniculatus cv. St. Gabriel (U) and Lotus corniculatus cv. Draco boli 
senzitívnejšie, ako odrody St. Gabriel (B) a UFRGS. Podrobnejšie sme zatiaľ charakterizovali iba modelovú 
rastlinu, pričom sme zistili citlivosť jej príjmu a metabolizmu dusíka na prítomnosť hliníka v hydroponickom 
prostredí. 
 

���
V oblasti Južnej Ameriky je chov hovädzieho dobytka najdôležitejším odvetvím živočíšnej 
výroby a je založený na pastevnom systéme. Produkcia pastvín má preto hlavný  význam pre 
produkciu mäsa. Pôdy pastvín sú však väčšinou málo úrodné, s nízkym obsahom dusíka aj 
fosforu. Mnohé z nich, hlavne v Brazílii a Čile, majú nízke pôdne pH. Pri nízkom pH sa 
pôdny hliník stáva pre rastliny dostupným a je pre ne silne toxický. V rámci bôbovitých 
rastlín má rod ľadenec (Lotus sp.) relatívne najväčší potenciál prispôsobiť sa všetkým týmto 
nepriaznivým faktorom /1,9/ a navyše obsahuje významné množstvo tanínov, ktoré 
blahodárne pôsobia na metabolizmus hovädzieho dobytka. 
Projekt LOTASSA (LOTus Adaptation and Sustainability in South America) spája vedecké 
sily Európy a Južnej Ameriky v záujme zvýšenia produktivity juhoamerických pastvín. 
Hlavnými cieľmi projektu je získanie nových dôležitých fyziologických, biochemických a 
molekulárno-biologických poznatkov v odpovedi modelových aj kultivovaných druhov a 
kultivarov rodu Lotus na stresové faktory. Zbierať a testovať dostupný rastlinný materiál ako 
aj významné línie symbiontov, aby bolo možné nájsť najviac tolerantné a citlivé genotypy a 
použiť ich na šľachtenie. 
 

���������
Stonkové odrezky ľadencov, Lotus japonicus Gifu a Lotus corniculatus (odrody Draco, San 
Gabriel (U), Sao Gabriel (B) a UFGRS) dlhé 5 cm sme zakorenili vo vermikulite 
v kontrolovaných podmienkach v rastovej komore (20 ºC, rel. vlhkosť 50%, fotoperióda 
16h/8h a osvetlenie 200 µmol m-2 s-2) a zalievali médiom „Hornum“ /2/. Po 10 dňoch sme ich 
preniesli do hydroponického roztoku, ktorý obsahoval 1/10 Hornum s miernou modifikáciou 
koncentrácie niektorých zlúčenín (1 mM CaCl2, 0,5 mM KNO3, 0,5 mM NH4NO3 a 0,5 mM 
KCl). Hydroponický roztok bol prevzdušňovaný a vymieňaný každé 2 dni. Po 8 dňoch sme 
rastliny preniesli do nových roztokov, ktoré obsahovali 1 mM CaCl2, 0.5 mM KNO3, 0.5 mM 
NH4NO3, 0,5 mM KCl a 0-10 mM AlCl3, pričom pH roztokov bolo udržované na hodnote 4,0 
alebo 6,5 (±0.2) počas celého experimentu. Rast koreňa bol stanovený ako priemerný 
prírastok dĺžky koreňa 15 rastlín za 5 dní. 
Príjem dusičnanov bol meraný spektrofotometrickým stanovením úbytku dusičnanov 
z príjmového roztoku po 24 h pôsobení hliníka a bez jeho prítomnosti v príjmovom roztoku, 

mailto:botubala@savba.sk
http://www.lotassa.org/
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podľa Paľove-Balang a Mistrík /8/. Úbytok amoniaku bol stanovený ión-selektívnou 
elektródou. 
Na stanovenie enzýmových aktivít boli rastliny zmrazené v tekutom dusíku, homogenizované 
a uskladnené pri -80 °C. Aktivita nitrát a nitritreduktázy bola stanovená podľa Pajuelo et al. 
/6,7/. Biosyntetická aktivita glutamínsyntetázy bola stanovená podľa Montanini et al. /5/. 
 

�� ���������
Vo forme Al3+ má hliník výrazný negatívny účinok na rast koreňa a príjem živín /3,4/. Ako 
prvý sme na rast koreňa testovali modelový objekt Lotus japonicus Gifu, ktorý je diploidný a 
používa sa v Japonsku aj v Európe na mapovanie génov, sekvenovanie a iné molekulárno-
biologické štúdie. Našli sme signifikantný vplyv nízkeho pH, keď prírastok koreňa za 5 dní 
bol len 72% oproti kontrole rastúcej pri pH 6,5. Tolerancia rastlín na hliník bola pri tomto 
kráktodobom pôsobení pomerne vysoká (tab. I). Ku výraznému a makroskopicky viditeľnému 
poškodeniu koreňa došlo až pri 10 mM koncentrácie hliníka (čo bolo možné preukázať aj 
farbením Evansovou modrou). 
 
Tabuľka I: Relatívny prírastok dĺžky koreňa Lotus japonicus Gifu v % oproti kontrole, za 5 
dní aplikácie hliníka vo forme AlCl3 (priemer dvoch nezávislých pokusov, v každom po 15 
rastlín). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelovú rastlinu sme podrobili analýze príjmu dusíka a aktivity kľúčových enzýmov 
dusíkového metabolizmu. Príjem dusičnanov sa ukázal byť citlivejší ako príjem amoniaku. 
Aktivita nitrátreduktázy aj glutamínsyntetázy v koreňoch sa ukázala byť citlivá na nízke pH aj 
hliník, kým aktivita nitritreduktázy ostala bez výraznejších zmien. Celkovo vplýval hliník 
oveľa výraznejšie na dusíkový metabolizmus ako na rast koreňa. 
Porovnávaním rastu poľnohospodársky významných kultivarov druhu Lotus corniculatus 
poskytnutých od juhoamerických partnerov sme zistili, že odrody Sao Gabriel (B) a UFGRS 
používané v Brazílii preukázali v našich podmienkach najväčšiu mieru tolerancie na hliník 
ako uruguayské odrody San Gabriel (U) a Draco (tab. II.). 
Citlivejšie kultivary (Draco a San Gabriel (U)) mali vplyvom nízkeho pH signifikantne nižšiu 
hodnotu základného membránového potenciálu kortikálnych buniek koreňa. Naopak, pri 
krátkodobom pôsobení hliníka (niekoľko minút) došlo v nich ku oveľa výraznejším zmenám 
potenciálu, čo je pravdepodobne určitým druhom poplašného signálu v týchto bunkách. 
Vyššia tolerancia brazílskych kultivarov (Sao Gabriel (B) a UFGRS) bola potvrdená aj 
poľných podmienkach našimi brazílskymi partnermi (Miguel Dall’Agnol pers. comm). 
 
 

koncentrácia hliníka 
(µM) 

relatívny prírastok oproti 
kontrole (pri pH 4,0) (%) 

0 100,0 
10 113,7 
100 92,0 
500 94.9 
1000 53.7 
2000 22.0 
10000 11.4 
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Tabuľka II: Relatívny prírastok dĺžky koreňa rôznych kultivarov Lotus corniculatus v % 
oproti kontrole za 5 dní aplikácie 0,5 mM hliníka vo forme AlCl3 (priemer dvoch nezávislých 
pokusov, v každom po 15 rastlín). 
 

NÁZOV KULTIVARU relatívny prírastok oproti 
kontrole (pri pH 4,0) (%) 

Draco 77,14 
San Gabriel (U) 81,8 
Sao Gabriel (B) 90,75 
UFGRS 86,5 
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Response of different cultivars of Lotus sp. To low pH and aluminum. 

 
 
Summary 
 
In South America, livestock feeding rely mainly on grazing systems, and therefore grassland productivity 
determines livestock production. The pastures have low fertility and are lots of them are exposed to continuous 
low pH and Al stresses, especially in south part of Brazil and Chile. Among legumes, forage Lotus species have 
greater potential for adaptation to environmentally-constrained areas of Latin America. 
Our project is integrating partners from EU and Latin America to help increase the Lotus productivity and 
nutritional value for livestock production. The main objectivities of the project are to generate new and 
important knowledge on the molecular biology, physiology and metabolism on the model and cultivated Lotus 
species under stress conditions, collect and test the available plant material and its nitrogen-fixing symbiont, 
find the phenotypes with contrasting tolerance to abiotic stresses and use them for breeding. 
The characterisation of Lotus response to Al stress started with the analysis of the growth response. It was 
found, that the Lotus corniculatus cv. St. Gabriel (U) and Lotus corniculatus cv. Draco are more sensitive, than 
cv. St. Gabriel (B) and UFRGS, which are used in Brazil. The comparison of model plant (L. japonicus cv. Gifu), 
two sensitive and two putative tolerant cv. showed, that both tolerant cultivars have not only better growth at 
low pH but also significantly higher resting membrane potential in root cortical cells. We also characterised the 
inhibition of uptake of some ions and activities of enzymes involved in nitrate metabolism n model plant, Lotus 
japonicus. 
 
Táto práca bola podporená Európskym projektom LOTASSA FP6-2005-INCO-DEV2-
517617. 
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Souhrn 
 

V letech 2005 a 2006 byl na vybraných lokalitách v rámci České republiky sledován zdravotní stav Sorbus 
aucuparia, S. aria a S. intermedia v celkovém počtu 420 ks dřevin. Zdravotní stav jeřábů byl hodnocen pomocí 
procentuálního vyjádření prosychání koruny, přičemž byly odlišovány různé typy prosychání. Dále byla 
sledována přítomnost nejrůznějších příznaků vizuálně diagnostikovatelných abionóz (např. nádory a praskliny 
na kmeni; velikost, zbarvení a deformace listů; nekrózy a chlorózy na listech atp.), mechanických poranění a 
nejrůznějších patogenních organismů.  
 

ÚVOD 
 

Od konce 90. let dochází na území České republiky k výraznému odumírání jeřábů a 
to především druhu Sorbus aucuparia L.. Odumírání jeřábů bylo zpočátku zaznamenáno 
zejména ve středních a východních Čechách, na extrémně suchých stanovištích (Gregorová, 
1995). Zhoršující se zdravotní stav jeřábů a jejich zvyšující se úhyn byl dlouhodobě sledován 
v letech 1992 – 2002 ve vybraných lokalitách na území Prahy (Gregorová et al., 2003).  

Jeřáby se poměrně často vysazují jako součást uličních a silničních stromořadí, kde 
bývají vystaveny intenzivnímu působení antropogenních faktorů, zhoršeným stanovištním 
podmínkám a tlaku patogenů. Nabízí se otázka, zdali a za jakých podmínek jsou zástupci rodu 
Sorbus vhodnou dřevinou pro tento typ stanoviště. Avšak ani v relativně nezatížené volné 
krajině, kde bychom neočekávali problémy s kondicí jeřábů, není jejich zdravotní stav vždy 
uspokojivý. 
 
Ekologická charakteristika druhu Sorbus aucuparia L. 

Jeřáb ptačí je nenáročná dřevina rostoucí na půdách živinami chudých, vlhkých až 
mírně suchých, s kyselou reakcí. Přestože se jedná o světlomilnou až polostinnou dřevinu, 
semenáčky a mladé stromky jsou velmi tolerantní k zastínění. Rozšíření jeřábu v Evropě je 
limitováno vysokými letními teplotami - druh pak spíše preferuje vyšší nadmořskou výšku či 
chladnější polohy. Jeřáb je ale také schopen tolerovat vysoké teploty pod podmínkou, že 
nejsou doprovázeny vodním stresem (Raspé et al., 2000). Druh nesnáší záplavy ani nadměrné 
zamokření půdy, je odolný vůči mrazu a imisím. Dřevo Sorbus aucuparia produkuje látky 
zvané fytoalexiny (aucuparin a isoaucuparin) a dále konstitutivní antifungální fenoly, z nichž 
nejvýznamnější jsou katechin a epikatechin. Jak uvádí Feucht et al. (1989) tyto látky 
ochraňují dřevinu před býložravci a nejrůznějšími patogeny. 
 
Přirozené a antropogenní stresory 
 
Sucho a zasolení substrátu 

Nedostatek vody (resp. sucho) může být na stanovišti způsoben buď nedostatečným 
množstvím přirozených srážek nebo zasolením substrátu (nejčastěji v důsledku zimního solení 
komunikací). Nedostatečný příjem vody dřevinou vede k jejímu postupnému (chronickému) 
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chřadnutí, které může po několik letech vést až k úplnému odumření stromu. Celý tento 
proces trvá různě dlouhou dobu v závislosti na specifických vlastnostech stanoviště.  
 
Mechanická poškození kmene 

Problém zhoršování zdravotního stavu jeřábů rodu Sorbus a to především druhu 
Sorbus aucuparia souvisí také se skutečností, že tento druh se vyznačuje poměrně tenkou 
borkou kmene, která je vystavována nejrůznějším mechanickým poškozením (a to především 
v oblasti báze kmene). Poškození různého rozsahu vznikají nejčastěji při údržbě travnatých 
ploch a při parkování automobilů. Svoji roli zde mohou sehrát i psi. Psi opakovaně používají 
stromy k označování svého teritoria. Jejich moč představuje silně zásaditou chemikálii, jejíž 
opakované působení na rostlinná pletiva vyvolává zduření báze kmene a vznik prasklin 
v borce. Mechanické poškození kmene stromu vede k narušení ochranných funkcí krycích 
pletiv borky, k poškození vodivých pletiv a celkovému oslabení stromu s možností následné 
houbové infekce a kolonizace dřevokazným hmyzem. Přesto, jak uvádí Raspé et al. (2000), 
představuje jeřáb dřevinu poměrně tolerantní vůči mechanickému poškozování. Jedinci tohoto 
druhu reagují na poškození tak, že během několika málo dní dochází v buňkách poškozených 
pletiv k suberinizaci a tvorbě korkovité vrstvy. Tento proces proběhne během 28 dnů po 
poranění (Woodward et Pocock, 1996). Korkovitá vrstva je tak ve velmi krátké době schopna 
trvale či dočasně chránit poraněná živá pletiva před infekcí houbovými patogeny. Při hlubších 
poraněních, kdy kromě borky dojde k poškození kambia, dochází následně k tvorbě hojivého 
pletiva (kalusu). Mechanická poškození kmene (popř. kosterních větví nebo kořenového 
systému) se často stávají vstupní branou pro infekci rostlinných pletiv dřevokaznými houbami 
a mikroskopickými houbami způsobujícími rakoviny a chřadnutí dřevin. Společně s dalšími 
stresory na stanovišti tak negativně působí na zdravotní stav jeřábů. Velký význam má 
především stáří mechanického poškození (čím čerstvější poškození, tím je pravděpodobnost 
infekce větší), dále roční období, kdy k poškození dojde a jak aktivní jsou spory potenciálně 
přítomných hub, jež by mohly za příznivých podmínek infikovat narušená rostlinná pletiva. 
Poškození bází kmene má význam hlavně u mladých stromů (do asi 30 let). U starších jedinců 
poškození nehraje velkou roli, jelikož jejich borka je silnější a stromy jsou už celkově 
adaptovány na stanovištní podmínky (a tudíž jsou odolnější vůči působení stresorů). 
 
Houbové patogeny 

K významným houbovým patogenům způsobujícím rakoviny u jeřábu patří zástupci 
rodu Valsa a Leucostoma (nepohlavní stádia patří do rodu Cytospora s. l.) – zejména druh 
Leucostoma persoonii Höhn. (konidiální stádium Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc.) je 
vážným patogenem jeřábů a může způsobit závažná poškození a odumření dospělých a jinak 
zdravých stromů. Napadení těmito houbami je ovšem nebezpečné především pro mechanicky 
poškozované a stresované jedince a zejména pro mladé stromy ve stresu po přesazení. Velký 
vliv má množství infekčního inokula patogena na lokalitě. K infekci rostlinných pletiv může 
dojít kdykoliv během roku, s výjimkou nejchladnějšího zimního období – nejčastěji dochází 
k infekcím koncem zimy a začátkem jara. Infikována bývají nejrůznější mechanická poranění 
(nebezpečná jsou zejména poranění báze, kmene a kosterních větví), praskliny borky, mrtvá 
pletiva (patogen je také schopen saprofytického růstu), řezné plochy, infikovány bývají ale i 
praskliny v borce vzniklé při růstu, jizvy po opadu listů apod. Během jedné sezóny může 
nekróza dosáhnout v podélném směru několik desítek cm až 1 – 2 m a někdy dokonce i více. 
Nekrózy jsou výrazně protáhlé, lehce vpadlé a mívají oranžovou až červenohnědou barvu. 
Koncem vegetační sezóny, v teplejších fázích zimního období a na jaře se na nekrózách ve 
velkém množství vytvářejí plodničky nepohlavního stádia patogena, které uvolňují 
nepohlavní spory – konidie. Konidie se snadno šíří větrem, rozstřikováním při dešti, stokem 
vody po větvích a kmeni a také prostřednictvím hmyzu a ptáků a také kontaminovanými 
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pracovními nástroji. K nebezpečným houbovým patogenům dále patří Verticillium sp., které 
napadá cévní systém a způsobuje u dřevin tzv. verticiliové chřadnutí. Jak uvádí Stipes et al. 
(2000), chřadnutí se projevuje intervenální hnědnutím listů, jejich vadnutím a odumíráním 
celých letorostů. Patogen žije v půdě a infikuje dřevinu prostřednictvím kořenů. 

U starších jeřábů má velký význam napadení dřevokaznými houbami (Daedaleopsis 
confragosa (Bolton) J. Schröt., Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk, Hapalopilus rutilans 
(Pers.) P. Karst., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, Phellinus igniarius (L.) Quél., P. 
punctatus (Fr.) Pilát, Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst., Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst., 
Schizophyllum commune Fr. aj.. Některé z těchto druhů způsobují nejen hniloby dřeva, ale 
také i odumírání povrchových pletiv a rakoviny nebo hniloby kořenů. Názorným příkladem je 
památná alej jeřábu břeku (Sorbus torminalis (L.) Crantz) Na Brejli v CHKO Křivoklátsko, 
kde na většině vzrostlých stromů byl zjištěn výskyt rezavce štětinatého (Inonotus hispidus). 
Tato dřevokazná houba způsobuje hniloby a centrální dutiny kmenů a větví (až o průměru jen 
několika málo cm) a také rozsáhlé rakovinné nádory. V důsledku infekce tímto patogenem 
dochází tedy nejen k odlamování a pádům větví, ale také k usychání větví a celých segmentů 
korun.  

 
K doprovodným přirozeným (tj. abiotickým, biotickým) a antropogenním faktorům 

negativně ovlivňujícím zdravotní stav jeřábů patří automobilová doprava produkující velké 
množství výfukových plynů (především oxidů dusíku) a s tím související vznik 
troposférického ozónu, dále nedostatečné množství živin a kyslíku v substrátu, omezená 
velikost stromové mísy aj. Výsledkem je vznik nejrůznějších listových abionóz. Stromy 
narušené mechanickým poškozením či oslabené suchem, popř. dalšími stresory prostředí, se 
často stávají vhodným objektem pro uchycení a vývoj nejrůznějších patogenních organismů. 
Kromě dřevokazných hub a mikroskopických hub způsobujících rakoviny a chřadnutí dřevin 
(viz výše), to jsou zástupci listožravého (Gonioctena quinquepunctata, Phyllobius arborator) 
a dřevokazného hmyzu (Scolytus mali), rzi (Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern), 
jmelí (Viscum album) aj. U Sorbus aucuparia je také poměrně častá listová skvrnitost a 
kropenatost virového původu. 
 
Zdravotní stav 

Na základě terénních šetření uskutečněných v letech 2005 a 2006 lze konstatovat, že 
rizikovou skupinu představují jeřáby ve věku do 30 let, rostoucí v nadmořské výšce do asi 
350 m n. m. ve stromořadích v zatravněném pásu, na stanovištích se střední až velmi vysokou 
zátěží a intenzitou dopravy (např. uliční stromořadí ve městech, aleje podél rušných silnic či 
aleje lemující polní ekosystémy). Možnost poškození zvyšuje absence ochranných prvků 
kolem báze kmene, což má za následek vznik mechanických poranění s vysokou 
pravděpodobností infekce dřevokaznými houbami či houbami způsobujícími rakoviny a 
chřadnutí dřevin. 

V letech 2005 - 2006 bylo sledováno celkem 13 lokalit s jeřábem druhu Sorbus 
aucuparia L. (celkem 420 ks). Zdravotní stav jeřábů tohoto druhu byl na čtyřech lokalitách 
relativně dobrý, na šesti lokalitách výrazně zhoršený a na třech lokalitách velmi špatný. 
Naproti tomu zdravotní stav jeřábů druhu Sorbus aria (L.) Crantz a Sorbus intermedia (Ehrh.) 
Pers. byl na stejných či srovnatelných lokalitách dobrý. Tato skutečnost souvisí 
s ekologickými nároky jednotlivých druhů a také se strukturou a tloušťkou jejich borky. 
Chladnomilnější a vlhkomilnější Sorbus aucuparia trpí v nížinách a teplých městských 
oblastech vysokými teplotami a suchem a pod vlivem tohoto stresu je více vystaven ataku 
agresivních mikroskopických hub a dalších patogenů. Naproti tomu teplomilnější a 
suchomilnější Sorbus aria a jeho kříženec S. intermedia mají v nižších polohách a městech 
(tepelných městských ostrovech) relativně příznivější podmínky pro svůj růst. 
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Lze konstatovat, že nedostatečný příjem vody dřevinou vede k jejímu postupnému tzv. 

chronickému chřadnutí, které může po několika letech vést až k úplnému odumření stromu. 
Celý tento proces trvá různě dlouhou dobu v závislosti na specifických vlastnostech 
stanoviště. Pokud u oslabené dřeviny navíc dojde ke vzniku mechanického poškození a 
následné infekci rostlinných pletiv houbovým patogenem, její zdravotní stav se zhoršuje 
mnohem rychleji a dochází k tzv. akutnímu chřadnutí. Dřevina tak může odumřít již během 
jednoho roku. 

V případě vhodných stanovištních podmínek, kdy dřevina není vystavena negativnímu 
působení abiotických a antropogenních stresorů, je její zdravotní stav zpravidla dobrý. Pokud 
však u dřeviny dojde ke vzniku mechanického poranění, nelze vyloučit infekci narušených 
pletiv houbovým patogenem. Působení patogena v takovém případě nemusí mít pro dřevinu 
vážné zdravotní následky.  
 

ZÁVĚR A OCHRANNÁ OPATŘENÍ 
 

Dosavadní výsledky ukazují, že významný primární vliv na chřadnutí umělých 
výsadeb jeřábů (Sorbus spp.) ve městech i v krajině má nedostatek vody (jako stresový 
predispoziční faktor) a mechanické poškození kmene stromu (vzniklé převážně v důsledku 
činnosti člověka). Sekundárně dochází k infekci houbovými patogeny. 
 

Prevence před negativním vlivem sucha:  
• Dostatečná zálivka či zajištění dostatečně velké a propustné plochy pro efektivní 

příjem srážek (např. velká stromová mísa, zatravněný pás aj.).  
• Výsadba dřevin do méně frekventovaných ulic, které v zimě nejsou udržovány 

posypovými solemi. 
Prevence před mechanickým poškozováním kmene stromu: 
• Instalace ochranných prvků kolem bází kmene (příklady vertikální ochrany kmenů – 

plastová, kovová či dřevěná). Tyto prvky ve většině případech ochrání strom nejen 
před mechanickým poškozením, ale také před poškozením způsobeným nadměrnou 
koncentrací psích exkrementů v jeho blízkosti (především ve městech). I přes tato 
opatření může dojít k poškození kmene, a to na jižní a jihozápadní straně. Vlivem 
kolísání nočních a denních teplot zde totiž mohou v předjaří vzniknout mrazové 
trhliny a praskliny. V případě vzniku mechanického poškození borky je třeba poranění 
ošetřit ochranným nátěrem s obsahem fungicidní složky. U nových výsadeb s 
ochrannými prvky kolem kmenů je nutná pravidelná kontrola zdravotního stavu 
dřevin.  

• Výsadba doprovodných keřů je vhodná pouze na některých lokalitách (např. parkovací 
plochy u nákupních center). Výsadba nesmí být příliš hustá, aby nedocházelo 
k nadměrnému zachytávání srážek jejich nadzemními částmi, kořeny neodčerpávaly 
příliš vody z půdy a stromy tak netrpěly nedostatkem vláhy. 

Prevence při napadení stromů houbami způsobujícími rakoviny: 
• Napadené a odumřelé části stromů nebo lokálně poškozená pletiva je nutno průběžně 

odstraňovat řezem. 
• Řez je třeba provádět ve zdravém dřevě za suchého, bezvětrného počasí a řezné rány 

je zapotřebí ošetřit ochranným nátěrem s obsahem fungicidní složky. Lze použít i 
stimulátory růstu, které urychlí hojivý proces pletiv a zkrátí tak dobu vhodnou k jejich 
infikování houbovým patogenem. 

• Odřezaný materiál je důležité spálit. 
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• Stromy ve fázi pokročilé infekce by měly být odstraněny, neboť pravděpodobnost 
jejich uzdravení je nízká a představují nebezpečný zdroj infekce pro okolní dřeviny. 

• Ošetření chemickými přípravky má krátkodobé účinky a vzhledem k povaze choroby 
je nelze doporučit.  
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Rowan trees decline in Czech republic in view of Sorbus aucuparia L. 
 

Summary 
 

The health condition of Sorbus aucuparia, S. aria and S. intermedia (total number 420 pcs.) was monitored on 
various localities in the Czech Republic during 2005 and 2006. The health rowan condition was evaluated by 
using method of percentage defoliation of the crown, whereas the different types of defoliation were 
distinguished. The occurence of different symptoms of visual diagnostic abionoses  (as trunk cancers and flaws; 
size, colour and deformation of leaves; leaf necroses and chloroses etc.), mechanical injuries and pathogens 
were also evaluated furthermore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ext.vt.edu/pubs/plantdiseasefs/450-619/450-690.html
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OSMOTICKÝ STRES  
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Súhrn  

 
Vplyv osmotického stresu na antioxidačnú odpoveď klíčencov kukurice (Zea mays L.) sa sledoval na 

dvoch kultivaroch-NOVA, odolnejšia voči suchu a ANKORA, citlivejšia na nedostatok vody. Podmienky 
osmotického stresu boli navodené v hydropónii pomocou 0,3 M sorbitolom (-1,4 MPa), pričom dĺžka pôsobenia 
stresu na korene bola 4, 8, 12, 24 a 48 hodín. Vplyvom stresu došlo k zvýšeniu aktivity askorbátperoxidázy(APX)  
v koreňoch cv. NOVA, aktivita APX v citlivejšom kultivare ostala nezmenená. Tieto zistenia boli v korelácii 
s obsahom celkového askorbátu. Obsah tiolov bol výrazne zvýšený v koreňoch cv. ANKORA po 48 hodinách 
pôsobenia sorbitolu. Zistili sme výrazné medziodrodové rozdiely v odpovedi jednotlivých antioxidačných 
enzýmov na stres. Po počiatočnom náraste aktivity superoxiddismutázy (SOD) došlo následne  k jej poklesu. 
Toto zistenie je v korelácii s histochemickou detekciou superoxidu, ktorý sa v stresových podmienkach detekoval 
v menšej miere ako v kontrole, a to najmä v posledných hodinách pokusu. Taktiež sa zistilo menšie poškodenie 
buniek koreňa v stresových podmienkach, čo bolo  zrejme spôsobené vysokou antioxidačnou odpoveďou 
stresovaných  koreňov, ktoré tak boli viac chránené ako korene v kontrolných podmienkach.    

�

�����
V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom globálne otepľovanie, ktoré je 
výsledkom skleníkového efektu. Z tohto dôvodu sa do popredia dostáva pestovanie takých 
druhov a odrôd poľnohospodárskych plodín, ktoré sú odolné voči extrémom počasia, hlavne 
suchu. Sucho býva často limitujúcim faktorom prežitia rastliny. Hlavným miestom príjmu 
stresového signálu zo sucha je koreň, odtiaľ je tento signál pomocou ABA ďalej rozvádzaný 
do ostatných rastlinných orgánov /17/. Pokles obsahu vody v pletivách vedie k znižovaniu 
vodného potenciálu, pričom tento proces má v súčinnosti so zatvorenými prieduchmi za 
následok zvyšovanie teploty listov a tým aj ich ďalšieho poškodzovania /15/. Rastlina sa snaží 
udržať čo najviac vody vo svojich bunkách, a tak predísť ich vysušeniu. Najčastejšie sa to 
uskutočňuje syntézou kompatibilných osmolytov. Vplyvom sucha, ale i ostatných abiotických 
a biotických stresov sa v rastlinnej bunke tvorí zvýšené množstvo reaktívnych foriem kyslíka 
(RFK). Tieto sa tvoria za fyziologických podmienok vo všetkých rastlinných pletivách. Ich 
hladina je však nízka a rastlina má účinné mechanizmy na ich elimináciu, takže ich efekt sa 
viditeľne neprejavuje.  Hoci superoxid a peroxid vodíka pri fyziologických koncentráciách nie 
sú veľmi škodlivé a uplatňujú sa najmä v bunkovej signalizácii, ich vzájomnou reakciou 
vzniká oveľa nebezpečnejší hydroxylový radikál. Tento sa podieľa na poškodzovaní lipidov, 
proteínov a DNA /3/. Vplyvom oxidačného poškodenia lipidov strácajú membrány schopnosť 
semipermeability a následne dochádza k vytekaniu elektrolytov z buniek a metabolickej 
nerovnováhe /5, 11/. Počas evolúcie prichádzali rastliny postupne do styku s mnohými 
stresovými faktormi, ktorých produktami boli RFK. V snahe prežiť si proti nim vytvorili 
viaceré obranné mechanizmy. Tieto mechanizmy delia na neenzýmové a na enzýmové. Medzi 
neenzýmové patria v tukoch rozpustné a na membrány naviazané tokoferoly, vo vode 
rozpustné glutatión, kyselina askorbová a karotenoidy. K enzýmovým mechanizmom patrí 
superoxiddismutáza, kataláza, peroxidáza, askorbátperoxidáza. Princíp odstraňovania RFK 
pomocou antioxidačných enzýmov najlepšie opisuje askorbát-glutatiónový cyklus. V  prvom 
kroku dochádza vplyvom superoxiddismutázy (SOD) k odstraňovaniu superoxidového 
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radikálu za vzniku kyslíka a peroxidu vodíka /3/. Peroxid vodíka je potom odstraňovaný 
askorbátperoxidázou (APX), ktorá na to využíva askorbát. Na odstraňovaní peroxidu vodíka 
sa môžu podieľať i kataláza /6/. Schopnosť odstraňovať peroxid vodíka má 
i glutatiónperoxidáza a táto vlastnosť je pripisovaná i nešpecifickým peroxidázam, napr. 
guajakolperoxidáze /2/.  

Vplyv sucha na antioxidačné enzýmy je vo svete podrobne študovaný na 
molekulárnej, genetickej a biochemickej úrovni. Aktivita antioxidačných enzýmov sa 
vplyvom sucha, ale i iných stresových faktorov môže výrazne meniť. V súvislosti so stresom 
sa najčastejšie spomína zvýšenie aktivít enzýmov zodpovedných za detoxifikáciu RFK.  
Hoci problematika vodného stresu bola rozpracovaná na viacerých rastlinných druhoch 
vrátane kukurice, dosiaľ je len málo poznatkov o antioxidačnej odpovedi koreňov klíčných 
rastlín kukurice počas prvých hodín pôsobenia stresu. 

 

MATERIÁL A METÓDA  
Ako experimentálny materiál sa použili dva kultivary kukurice siatej (Zea mays L.), 
ANKORA a  NOVA, dodané firmou Sempol Holding a. s. Trnava. Semená sa po povrchovej 
dezinfekcii moridlom Wolfen Thiuram 75 W (Berlin Chemie AG) zabalili do šúľkov 
filtračného papiera a nechali sa 3 dni klíčiť v tme pri 24°C.  

Klíčence sa vysádzali do nádob s polovičnou koncentráciou Hoaglandovho živného 
roztoku s (stres) resp. bez pridania 0,3 M sorbitolu (kontrola) a boli pestované v termostate 
v tme pri 24°C. Rastlinný materiál (2 cm apikálne časti primárneho seminálneho koreňa)  sa 
odoberal v časových intervaloch 4, 8, 12, 24 a 48 hodín. Materiál sa zhomogenizoval vo 
vychladenej trecej miske s homogenizačnou zmesou z 50 mM Na-fosfátového tlmivého 
roztoku (pH 7,5) a 1 mM EDTA. Homogenát sa scentrifugoval pri 12 000 g  20 min. Získaný 
supernatant sa prečistil pomocou gélovej filtrácie na kolóne Econo-Pack 10 DG. Obsah 
rozpustných bielkovín vo vzorke sa stanovil metódou podľa /4/. Aktivity antioxidačných 
enzýmov sa stanovili spektrofotometricky s použitím metodiky podľa  /12/ v prípade 
superoxiddismutázy, /8/ v prípade katalázy, /9/ pre stanovenie sa aktivity askorbátperoxidázy 
a /7/ pre stanovenie aktivity peroxidáz. Celkový obsah tiolov sa stanovil spektrofotometricky 
s využitím metodiky podľa /13/, obsah celkového askorbátu sa stanovil metódou /10/ Viabilita 
buniek sa detekovala s využitím Evans blue, ako uvádza /1/. Produkcia superoxidu sa 
sledovala histochemicky ponorením koreňov do 0,15 mM MTT na 5 min. 
  

�����������
V našej práci sme sledovali časovú dynamiku zmien aktivity antioxidačných enzýmov 
vyvolanú pôsobením sucha na 3-oj dňové klíčence kukurice. Výsledky ukazujú, že klíčence 
veľmi citlivo reagovali na zníženie vodného potenciálu živného roztoku (-1,4 MPa). Hoci 
obsah celkového askorbátu sa zvýšil iba v prípade cv. NOVA, obsah celkových tiolov sa 
najvýraznejšie zvýšil v citlivejšom kultivare ANKORA, a to po 48 hodinách. V prvých 
hodinách stresu došlo k výraznému nárastu aktivity SOD najmä v prípade cv. NOVA, pričom 
po 24 h došlo k jej zníženiu na úroveň kontroly. Podobný priebeh aktivity sme zaznamenali 
i v prípade cv. Ankora, avšak k vyrovnaniu aktivít s kontrolou došlo už po 12 hodinách. 
Z histochemickej detekcie superoxidu sme zistili, že v stresovom variante sa nachádzal 
v koreňoch v menšej miere ako v kontrole. Bolo to zrejme spôsobené už spomenutou 
zvýšenou aktivitou SOD a zrejme aj vyšším obsahom askorbátu a tiolov v posledných 
hodinách pokusu, pretože najmenej superoxidu sme detekovali práve po 24 hodine pôsobenia 
osmotika. Tieto zistenia korelujú s výsledkami z testu viability buniek, kde sme zistili nižšiu 
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mieru poškodenia buniek počas stresu, a to najmä pri odolnejšom cv. NOVA. Aktivita 
askorbátperoxidázy priamo korelovala s obsahom celkového askorbátu, t.j. bola zvýšená len 
v koreňoch odolnejšieho cv. NOVA. Toto len potvrdzuje známy fakt o závislosti APX od 
askorbátu ako donora elektrónov pre odstraňovanie H2O2 /14/. Napriek tomu, že aktivita APX 
v koreni cv. ANKORA ostala takmer nezmenená, zaznamenali sme nárast aktivity peroxidáz, 
najmä v prvých hodinách stresu. Neskôr aktivita POX poklesla pod úroveň kontroly a ako sa 
zdá, funkciu detoxifikátora H2O2 v posledných hodinách pokusu prebrala kataláza. Iná 
situácia bola v prípade odolnejšieho cv. NOVA, kde sa na odstraňovaní peroxidu vodíka 
podieľali spoločne kataláza a askorbátperoxidáza počas celej doby trvania pokusu, pričom 
aktivita peroxidáz ostala vplyvom stresu nezmenená. Zdá sa, že za vyššiu odolnosť kultivaru 
NOVA je zodpovedná spolupráca uvedených enzýmov na odstraňovaní H2O2 a taktiež 
dostupnosť dostatočného množstva askorbátu pre zvýšenú funkciu APX. Obdobné výsledky 
boli dosiahnuté i s mohárom (Setaria italica), keď odolnejší kultivar mal vplyvom NaCl 
zvýšené aktivity SOD a APX a zároveň menšie straty elektrolytov /16/. Je však zrejmé, že oba 
naše kultivary sa v krátkej dobe dokázali prispôsobiť stresovým podmienkam, čo podporujú 
výsledky meraní poškodenia buniek. 
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Antioxidative response of maize seedlings to osmotic stress.  
 

Summary 
The effect of osmotic stress on antioxidative response of maize (Zea mays L.) seedlings was studied on 

two cultivars - NOVA, drought tolerant, and ANKORA, drought sensitive. The osmotic stress was induced in 
hydroponic solution with 0.3 M sorbitol (-1.4 MPa), whereas the duration of stress effect on roots was 4, 8, 12, 
24 and 48 hours. The stress enhanced the activity of ascorbate peroxidase (APX) in roots of cv. NOVA, in the 
case of sensitive one the activite of APX was unchanged. These findings were in positive correlation with total 
ascorbate content. Total thiol content in roots of cv. ANKORA was significantly increased after 48 hour of 
sorbitol treatment. We observed significant differences between cultivars in antioxidative enzymes responses to 
stress. The preliminary increase of superoxide dismutase (SOD) activity was followed by its decrease. This is in 
correlation with results of histochemical detection of superoxide, which was during stress conditions detected in 
smaller amounts than during control one, especially in last hours of experiment. We also found less damaged 
root cells during stress conditions, it was probably caused due to high antioxidative responses of stressed roots, 
which were more protected than the roots in control conditions 

 
Tato práca bola podporená projektom VEGA 2/7072/07 
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KAPRADINY S OHLEDEM NA POUŽITÍ V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ 
TVORBĚ 
 
Lucia Pražáková 
 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, 
Ústav biotechniky zeleně, Valtická 337 Lednice na Moravě 691 44, mail: drozdin@post.cz 

 
Souhrn 

 
V roce 2006 bylo na lokalitách v Oskavě u Šumperka a v Lednici na Moravě založen pokus v mrazuvzdornými 
kapradinami. Bylo vybráno 32 druhů a kultivarů mrazuvzdorných kapradin, na kterých jsou zkoumány 
morfologické znaky, fenologické fáze, škála a intenzita zbarvení listů, stupeň přezimování rostlin a možnosti 
jejich použití v zahradní a krajinářské architektuře. 

 

ÚVOD 
 

Mrazuvzdorné kapradiny se v současné době opět dostávají do popředí zájmu veřejnosti. V 
České republice, narozdíl od západních zemí k tomu dochází jen velmi zvolna. Jedním z 
důvodů je nedostatečné informování jak odborné, tak i laické veřejnosti o nabízených 
taxonech, jejich morfologických a pěstitelských vlastnostech a možnostech jejich použití v 
zahradní a krajinářské tvorbě. Na tom se velkou měrou podílí i stresové faktory, které jsou 
litujícími činiteli při pěstování. Cílem zpracovávané disertační práce je shromáždit dostatek 
informací o vybraných, u nás pěstovaných, venkovních druzích kapradin a  představit 
především možnosti jejich použití.  
Na fotografiích posteru, jsou zástupci vybraných druhů kapradin (s listy poškozenými 
slunečním zářením), které jsou zkoumány v rámci disertační práce. Celkový počet 
sledovaných druhů a kultivarů disertační práce je 33, nejpočetněji je zastoupen rod 
Dryopteris sp. a nejvzácnější je stromovitá kapradina Dicksonia antarctica z Nového 
Zélandu.  V tabulce v příloze jsou uvedeny jednotlivé druhy a kultivary pěstované na dvou 
pokusných plochách v Lednici na Moravě a v Oskavě u Šumperka. Obě tato místa byla 
vybrána záměrně vzhledem k jejich relativně extrémním teplotním podmínkám. 
Každá lokalita je členěna na tři pokusné plochy. První představuje stinnou variantu pokusu, 
druhá je její kontrola a třetí je varianta osluněná. Každý druh nebo kultivar je zastoupen v pěti 
exemplářích pro jednu pokusnou variantu.  
 
V rámci disertace jsou sledovány následující atributy: 
 
-morfologické znaky - postavení listů, velikost a tvar listu, okraj listu, délka čepele a řapíku, 
umístnění, tvar a množství výtrusných kupek, výskyt trichómů, struktura a textura, výška a 
šířka rostliny, charakter růstu, způsob rozrůstání, intenzita přírůstku;   
-fenologické fáze – počátek rašení, plné olistění, nárůst plodných listů, zrání výtrusných 
kupek, podzimní probarvování listů, odumírání nadzemních částí rostlin; 
-škála a intenzita zbarvení listů v různých obdobích růstu rostlin - během rašení, plné 
vegetace a během podzimního probarvení;  
-stupeň přezimování rostlin a jejich tolerance k pozdním jarním mrazíkům.  
Soustavné sledování probíhá v týdenních a čtrnáctidenních intervalech, v závislosti na 
fenologických obdobích.  
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Základní charakteristika pokusných ploch 
 
Oskava 
Oskava leží podél horního toku stejnojmenné říčky, v hluboce zaklesnutém údolí, které je 
obklopeno kopci Hraběšické hornatiny, vzdálená 25 km od okresního města Šumperk. 
Stanoviště ovlivňuje mikroklima zaříznutého údolí na jehož dně se vedle horské říčky nachází 
lokality se sledovanými rostlinami. Uvedené se nachází ve výšce 470 m n.m., v CHKO Hrubý 
Jeseník. Geologicky je území tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým obsahem živin. 
Průměrná roční teplota je 7,9 °C. 
Lednice 
Lednice se nachází v jedné z nejteplejších oblasti České republiky, v nadmořské výšce 176 m 
n.m. Průměrná roční teplota je 9,1 °C. Roční úhrn srážek je 524 mm, přičemž roční úhrn 
srážek ve vegetačním období 323 mm. Sledované lokality se nacházejí v rovinatém terénu na 
pozemcích víceúčelového vědeckovýzkumného pracoviště Zahradnické fakulty MZLU Brno. 
 
Založení pokusu 
 
Přípravné práce pro založení pokusu probíhaly od podzimu 2005 do jara 2006. Vlastní pokus 
se zakládal v květnu a červnu roku 2006.  
Slunná varianta v lokalitě Lednice byla vysazena v prostorech nezastíněných, ani 
nechráněných proti převládajícímu jihozápadnímu větru. Stinné varianty byly zakládány ve 
stínovišti s hustotou stínovky 50%. Všechny rostliny byly sázeny v jednotném rastru 0,7 m. 
Pro omezení vlivů byly jednotlivé rostliny vysazeny na základě principu náhody. To 
znamená, že ke každému druhu rostliny bylo jednoznačně přiřazeno pořadové číslo a byl 
připraven osazovací rastr s jednoznačně označenými místy výsadby, kdy v programu Excel 
vzniklo náhodné pořadí rostlin. Při vlastním zakládání, z důvodu vylepšení půdních podmínek 
bylo ke každé rostlině přidáno 1,5 l rašeliny. Kolem všech rostlin se přidávala hrabanka, která 
kromě půdních, zlepšuje  také mikroklimatické podmínky. Z důvodu zabezpečení 
bezplevelného stavu půdy byla na povrch položena černá netkaná textilie, s otvory pro 
jednotlivé pěstované rostliny. Povrch půdy je namulčován 50 mm drcené kůry.  
V lokalitě Oskava  jsou rostliny vysazeny obdobně, avšak se 14ti denním předstihem. Rozdíl 
je pouze v mulčování, kdy v lokalitě Oskava je použita místo drcené kůry hrabanka.   
 
Stresové faktory 
Lednice 
- pozdní termín výsadby rostlin (některé rostliny měly prorašené circinátně svinuté listy, nebo 
již měly listy zcela vyvinuty), zapříčinil jejich masivní popálení slunečním zářením. (Před 
výsadbou byly umístněny ve stínovišti).  
- proudění vzduchu. Rostlinám poškozoval listy a především odváděl vyšší vlhkost z porostu. 
- časté odplevelování půdy před položením Netexu, které bylo prováděno zhruba ve 14ti 
denním intervalu. To zapříčiňovalo poškození listů, kořenů a oddenků některých druhů 
rostlin.  
- nepravidelná zálivka, kdy v období nepřítomnosti došlo k výraznému přeschnutí a odumření 
některých rostlin.  
- extrémní teploty v červenci zapříčinily uhynutí dalších rostlin. Proto paradoxně docházelo v 
měření k snižování naměřených hodnot.  Naproti tomu během velice chladného a deštivého 
srpna byly naměřeny extrémní přírůstky rostlin a některé již téměř odumřelé znovu vyrašily.  
Oskava 
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V Oskavě došlo v výsadbě rostlin již v květnu roku 2006. Rostliny proto měly delší období po 
které rostly ve volné půdě. Taktéž po výsadbě došlo k téměř dennímu výskytu srážek. 
Zaříznuté údolí ve slunné i stinné  variantě zkracuje délku slunečního svitu, proto jsou rostliny 
méně stresovány nadměrným zářením. 
- V této lokalitě se však vyskytuje odlišný stresový faktor a tím je hryzec vodní (Arvicola 
terrestris). Ve větším počtu se začal vyskytovat v opakování stinné varianty LE-1, kde došlo k 
podhrabání rostlin a tím i k jejich poškození nebo uhynutí. 
- Další předpokládaný stresový faktor je chladná teplota v zimním období, které se zatím díky 
extrémně teplé zimě nepodařilo prokázat. 

����������
Výsledky uvádím na příkladu velikosti rostlin u Asplenium trichomanes viz. graf č. 1 a 2. Ve 
slunné variantě na pokusné ploše v Lednici jednotlivé rostliny narostly 65,95,76,91 a 48 mm, 
průměrně tedy 75 mm. Ve stejné variantě na pokusné ploše v Oskavě to bylo 119,88,140,116 
a 138 mm. Průměrně 120 mm. Ve stinné variantě má Lednice hodnoty 88,130,80,78, průměr 
je tedy 94 mm. Stejná varianta v Oskavě má hodnoty 133,196,145,135,140, průměr 150 mm. 
Opakování v Lednici má hodnoty 107,116,107,103,96 a průměr je 106 mm. Oskava disponuje 
těmito hodnotami 117,94,133,127,93. Průměrně 113 mm.Výše uvedené hodnoty naznačují, že 
rozdíl v růstu rostlin Asplenium trichomanes ve vlhčím horském údolí a nížinnou je u 
některých variant pokusných ploch značný. Zapříčinily to různé stresové faktory, ale 
především faktor nízké vzdušné vlhkosti a vlhkosti půdy.Zažitá představa kapradin jako 
rostlin použitelných pouze ve stinných partiích zahrad, jak se ukazuje, není zcela správná. 
Většina mrazuvzdorných kapradin dokáže při dostatečné zálivce růst i na slunci, pokud ovšem 
nejsou vystaveny dalším extrémně stresujícím faktorům. Potom již jen velmi těžce regenerují. 

 ���������
Uvedené  grafy zobrazují průměrnou velikost jednotlivých rostlin na pokusných stanovištích v 
Oskavě u Šumperka - OS a Lednice - LE.  Na každé pokusné ploše je pět rostlin ve variantě 
stinné OS-0, LE-0, jejím opakování OS-1, LE-1 a stejný počet rostlin je i ve slunné variantě 
OS-S, LE-S. Jednotlivé sloupce představují průměrnou výšku a šířku rostlin za období od 
25.5.2006 do 27.10. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

graf č. 1    graf č. 2  graf č. 3 
 
Grafy č. 2) a 3) znázorňující průměrnou velikost 5ti rostlin Asplenium trichomanes  ve slunné 
(OS-S) a dvou stinných (OS-0,1) variantách na lokalitách v Oskavě (OS) a Lednici (LE).   

       
Graf č. 3) znázorňující rozdíl ve velikosti rostlin na lokalitě Oskava a Lednice. 
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Tabulka zkoumaných druhů a kultivarů rostlin 
Adiantum pedatum L. ´Miss Sharples´ 
Asplenium trichomanes L.  
Athyrium filix-femina (L.) Roth.  
Athyrium filix-femina (L.) Roth.´Frizeliae´ 
Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn 
Blechnum spicant (L.) Sm.  
Ceterach officinarum Willd.  
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.  
Dicksonia antarctica Labill.  
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ´Crispa Congesta´ 
Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching ´Cristata´ 
Dryopteris erythrosora (D.C. Eaton) Kuntze 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott  ´Barnesii´ 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ´Linearis Polydactilon´ 
Dryopteris sieboldii (T. Moore) Kuntze 
Matteucia struthiopteris (L.) Tod.  
Onoclea sensibilis L.  
Osmunda cinnamomea L.  
Osmunda claytoniana L.  
Osmunda regalis L.  
Osmunda regalis L. ´Purpurascens´ 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman ´Angustifolium´  
Polypodium vulgare L. ´Bifido Multifidum´ 
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott 
Polystichum munitum (Kaulf.) C. Presl 
Polystichum polyblepharum (Roem. ex Kunze) C. Presl 
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woyn.  
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woyn. ´Plumosum Densum´  
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Thelypteris decursive pinnata (H.C. Hall) Ching 

 
Influence of some abiotic stresors on hardy ferns regarding the usage in garden 
and landscape architecture 

Summary 
Hardy ferns become more popular now. The popularity comes slowly in the Czech Republic, less information 
about species assortment and knowledge of biotopes and growing conditions can be one of the reasons. Ferns 
should be studied to ascertain facts about morphology, phenophases, winter hardiness and use in garden art. 
32 species of hardy ferns has been selected for observation. Studied plants has been planted in Lednice na 
Moravě (176 m o.s.l.) and Oskava (470 m o.s.l.). Each locality is derived to two shady and one sunny position. 
Plants will be observed weekly.In research I also watch the influence of some stress factors like the sun, wind 
and mainly watering. From the present observations it comes out that the biggest setback for growing ferns is 
the lack of water. When we increase the water intake then also many of the shadow species are able to grow are 
able to grow on the sunshine. 
But after it comes to massive dieback of the leaves caused by the sun then the plants regenerate with great 
difficulty. 
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ZMENY BUNKOVÝCH STIEN V KOREŇOCH ARABIDOPSIS VPLYVOM STRESU 
Z KADMIA NA ULTRAŠTRUKTURÁLNEJ ÚROVNI 

Martinka Michal1, Lux Alexander1, Monica Pernas-Ochoa2, Liam Dolan2 

1Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina B2, 842 
15 Bratislava, martinkambio@yahoo.com 
2Department of Developmental and Cell Biology, John Innes Centre, Norwich Research Park, 
Colney Lane, NR4 7UH, Norwich, UK 

Súhrn 
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či a aké sú rozdiely vo vývine endodermálnych buniek primárnych koreňov, 
predovšetkým apoplastických bariér (Casparyho pásikov a suberínovej lamely), vztiahnuté ku koncentrácii 
kadmia v médiu. Ako pokusný materiál sa použil divý typ Arabidopsis thaliana - ler a mutant s predpokladanou 
multiplikáciou pletiva endodermy - scz. Vývin apoplastických bariér úzko súvisí najmä s lignifikáciou a 
suberinizáciou endodermálnych bunkových stien. Predchádzajúce výsledky ukázali, že nárast lignifikácie a 
suberinizácie bunkových stien endodermy ovplyvňuje príjem kadmia a pokles jeho translokácie rastlinou. Po in 
vitro kultivácii rastlín  sa vzorky koreňov odobrali a spracovali pre mikroskopické vyhodnotenie. Stanovili sa  
produkčné a rastové parametre, ako aj index tolerancie. Vzorky sa pozorovali svetelnou, transmisnou a 
kryoskenovacou elektrónovou mikroskopiou, anatomické štruktúry a proporcie depozicíi lignínu a suberínu sa 
porovnávali 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 sa zistili rozdiely v tvare a veľkosti endodermálnych buniek a vo 
vzdialenosti ich dozrievania, konkrétne vývinu Casparyho pásikov a suberínovej lamely od apexu koreňa. 
V skorých štádiách vývinu apoplastických bariér sa nepozorovali rozdiely vo vzdialenosti zakladania Casparyho 
pásikov od apexu koreňa medzi divým typom a mutantom scz. Avšak v mutante scz sme pozorovali masívnejšie 
depozity lignínu v porovnaní s rastlinami ler. Pri vyššej koncentrácii kadmia v kultivačnom médiu sa depozity 
lignínu a suberínu v endodermálnych bunkových stenách zväčšili v porovnaní s kontrolou pri oboch sledovaných 
genotypoch.  
 

CHANGES OF ROOT CELL WALLS OF ARABIDOPSIS AFTER CADMIUM 
STRESS ON ULTRASTRUCTURAL LEVEL 

Summary 
The aim of this paper was to investigate whether and how are differences in the development of 
endodermal cells of primary root, namely those of apoplastic barriers (Casparian bands, suberin 
lamellae), related with the cadmium concentration in medium. Wild type Arabidopsis thaliana – ler 
and mutant with presumed  multiplication of  endodermis – scz were compared. Development of 
apoplastic barriers relates mainly with lignification and suberinization of endodermal cell walls. The 
previous results show that the increase of lignification and suberinization of endodermal cell walls 
affects cadmium uptake and 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, transmission and cryoscanning 
electron microscopy.The anatomical structures and proportionality of lignin and suberin depositions 
were compared by image analyze software Lucia (v. 4.80, 2002). Cadmium ions affect investigated 
production parameters and at higher concentration they inhibit growth rate of the roots. After different 
cadmium concentration treatments the differences were found in the shapeand size of endodermal cells 
and in the distance of their maturation (Casparian band and suberine lamellae development from the 
root apex). There were observed no differences in the distance of Casparian band formation from the 
root apex in early stages of apoplastic barriers development in ler and scz genotypes. However,  
greater amounts of lignin deposition in scz compared to ler plants were observed. The lignin and 
suberin deposits in endodermal cell walls increased compared with the control in both investigated 
genotypes at higher cadmium concentration in cultivation medium.  
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Souhrn 
V příspěvku je podána základní orientační informace o možnostech uplatnění bezreziduálního 
mikrobiotechnologického stimulátoru a současně i detoxikačního agens, získávaného jako hydrolyzát z masy 
sušení severské hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum. Je formulován v několika aplikačních variacích, 
použitelných především v celé oblasti zemědělství a velice úspěšně ve sféře rostlinné výroby.  
Klíčová slova: 
mikrobiotechnologický stimulátor -  detoxikační agens – Ascophyllum nodosum – hydrolyzát. 
 
ÚVOD 

Absolvujeme právě údobí slibných proklamací snah o zachování šetrných trendů vůči 
společnému životnímu prostředí, zejména pak v programové sféře lidské činnosti, zaobírající 
se aktivitami v přírodních podmínkách, chceme přispět svou dílčí informací k pragmatické 
změně dosavadního stylu a k umožnění náprav některých přetrvávajících chyb. Snažíme se  
tímto představit a nabídnout jednu z dalších možností, jak přispět k systému věcné realizace 
zásad podpory setrvalého rozvoje navazujícího biotického prostředí právě ve vnímavé a velice 
reaktibilní sféře výroby potravních surovin – tedy v rostlinné výrobě. 

Zlepšení propagované cestou změny zažitých návyků a nebo systémové náhrady 
neodpovídajících technologických postupů, zejména při obnově  přirozených režimů v půdě, 
ale i při nakládání s odpady  je dlouhodobým procesem a do jisté míry i stále ještě klopotnou 
procedurou. Potřeba setrvalého zlepšování podmínek životního prostředí nejenom ve městech, 
ale i v typických venkovských sídelních aglomeracích však žádné komplikující faktory 
nepromíjí – imperativní direktivy Rady Evropy rovněž ne.  

V nahé realitě  nám nezbývá tedy, než čile hledat a bezodkladně volit postupy rychle 
uplatnitelné, které jsou jak  technicky, tak i ekonomicky dostupné, avšak při tom plně 
spolehlivé a působící v co nejširším spektru variabilních prostor a zařízení, produkujících jako 
katabolity rozmanité organické zátěže, a to nejenom plynného skupenství. 

Zdůrazňujeme proto výraznou polyfunkčnost osobité kategorie bioalginátů, 
využívajících vlastních naturálních mechanismů a přírodních relačních dispozic ke stimulaci 
saprofytických mikrobních společenstev, směřujících k nastolení mikrobiotechnologických 
dějů, kterými lze, aniž by tyto měnily podstatu okolního prostředí, toto významně a v několika 
směrech pozitivně ovlivňovat. 
LITERÁRNÍ PŘEHLED 
 Zdrojem alginátů jsou mořské řasy, žijící v poměrně mělkých hloubkách  chladných a 
čistých pobřežních vod Norska, Islandu, ale i Kanady (DE LA COURT-1992, REICHHOLF-
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1999, SCHAEFFER, HERRICK-1988). Dnes jsou cíleně sklízeny speciálními technikami, 
následně ošetřovány a konzervovány pro další využití.  

První řasy se údajně na Zemi objevily někdy před 3,2 miliardami let a podle dedukcí 
odborníků prý byly jednobuněčné. Do vyspělejších mnohobuněčných forem se vyvinuly až 
asi o 1,8 miliardy let později. (AHMAD-1989, BROWN –1992). Biologové dodnes popsali 
zatím na 50 000 druhů řas od těch miniaturních a jednobuněčných velikosti kolem 10 
mikrometrů až po obrovské mnohobuněčné chaluhy, dorůstající do výšky až šedesáti metrů 
(DOBSON -1992, RŮŽIČKA -1999).  

Drobné jednobuněčné řasy tvoří plankton, jímž se živí většina mořských živočichů. 
Mnohobuněčným se daří zejména v pobřežních pásmech moří (PEARCE–1996). Na rozdíl od 
vyšších rostlin, pěstovaných v intenzivním zemědělství, nevyčerpávají prostředí, v němž 
rostou a nepotřebují ke svému rozvoji pomoc člověka. Nemusí se hnojit, zavlažovat ani jinak 
ošetřovat (BARNEY-1993, WANG – 1982). Podle dostupných údajů se ročně na celém světě 
sklízí zhruba sedm milionů tun řas (SALVATO–1989). Polovina z nich se využívá v 
potravinářském průmyslu, druhá polovina slouží k různým průmyslovým účelům i 
protektivním cílům, k výrobě kosmetiky, léků apod. (TANAKA, SKORYNA, , WALDRON-
EDWARD, -1968; TANAKA, WALDRON-EDWARS, SKORYNA - 1968b). 

Přípravky bioalgeenové řady jsou hydrolyzátem hnědé mořské řasy Ascophyllum 
nodosum. Jsou koncentrátem specifických rostlinných gelů a přírodních polysacharidů, 
složeným z polyuronových kyselin mořské řasy. Tyto uronové kyseliny jsou polyelektrolyty s 
vysokou iontověvýměnnou kapacitou 5.000-20.000 m/val. (VOSTOUPAL, ŠOCH, NOVÁK, 
JELÍNEK-2005). Absorbují substance, uvolněné biologickým rozkladem organické hmoty, 
ale i celou řadu toxických prvků a komponent (BARNEY, BLEWETT-1993).  

Mají molekulovou strukturu identickou s šedou huminovou kyselinou, která s 
jemnými částečkami půdy vytváří jílovito-humusový komplex  Komplexují těžké kovy a 
eliminují tak jejich toxicitu (ROUXHET, MOZES-1990, BANKS, SCHULTZ – 1999). Ve 
vodě tvoří pod vlivem kovů vodou nerozpustný „gel-vločky“. Jde tedy o univerzální živnou 
půdu, v jejíž přítomnosti se mikroorganismy velmi rychle a v rovnováze množí, bez ovlivnění 
chemickými rušivými faktory (GOUGH, RHEAD, ROWLAND-1992; SCHAEFFER, 
BEASLEY – 1989). Na příklad Bio-Algeen WKL na principu silné aktivace bakterielního 
rozkladu organických látek (RACLAVSKÁ – 1998, SIGLOVÁ, ĆEJKOVÁ a kol. 2006) 
vydatně podporuje samočistící schopnost odpadní vody a zrychluje sedimentaci vysrážených 
částic (VOSTOUPAL, VURM – 1989, ZABLOUDIL, NOVÁK, VRÁBLÍKOVÁ, ŠOCH-
1999;. Výrazně se snižují i hodnoty CHSK a BSK5 (BURGER-1978, HEMSWORTH, 
COLEMAN-1998). Překvapivě výrazně stimulační efekt vyvíjejí bioalgináty při stimulaci 
rozvoje kořenových systémů (VOSTOUPAL, GJUROV – 2006). 

Efektivitu a vhodnost nasazení a následného uplatnění bioalginátů v odpovídajících 
aplikačních formách, zaměřených  na kontrolu toxických složek v prostředí, jmenovitě pak 
těch, které vznikají v souvislosti s různě intenzívní anthropogenní činností, posuzovala dnes 
již celá řada autorů (AMON,  DOBIEC-1994; ALTMANN, WIEGAND – 1990; ČERMÁK, 
ŠOCH – 1997; GROOT KOERKAMP, UENK – 1997; GROOT KOERKAMP, METZ – 
1998;  JELÍNEK, ČEŠPIVA, PLÍVA-1999; KUBÍČEK, ZEMAN-1997; MELHORN – 1979; 
NOVÁK, ZABLOUDIL, ŠOCH, VENGLOVSKÝ – 2000; ŠOCH, FIŠER, NOVÁK, 
TRÁVNÍČEK-1998; ŠOCH, NOVÁK, KRATOCHVÍL – 1996; VOSTOUPAL, ŠOCH a kol. 
2005).  

O dosažení příznivých výsledků s  aplikací  bioalginátů při omezování evaporací 
plynných katabolitů z rozkladných dějů referovali;  JELÍNEK, ČEŠPIVA, PLÍVA, HÖRNIG, 
STOLLBERG -2001; VOSTOUPAL, JELÍNEK, PLÍVA, NOVÁK, DĚDINA-2003. 
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Stejně pozitivních zkušeností nabyli v oblasti sanace procesů degradace rostlinných 
zbytků a ostatních biologicky rozložitelných odpadů JELÍNEK, HEJÁTKOVÁ a kol.- 2002; 
NOVÁK, ZABLOUDIL, VRÁBLÍKOVÁ, ŠOCH-1999.; VOSTOUPAL, GJUROV, NOVÁK 
A KOL. -2006; 

VLASTNÍ SDĚLENÍ 
 Bioalgináty jsou hydrolyzáty hnědé mořské řasy Ascophyllum nodosum, získávané 
v čistých pobřežních vodách v okolí Islandu. Navazují na úspěšné uplatnění řas a řasových 
přípravků a nabízejí nejenom vlastní účast na tradiční sféře sanace a zhodnocování odpadních 
biologických materiálů, ale i specifické konzervace uvolňovaných živin. Bioalgináty 
disponují navíc i desodorační i detoxikační schopností která se uplatňuje i v půdním profilu 
nebo ve skládkovaných vrstvách odpadních materiálů biologického původu, kde svým vlivem 
na biologii dekompozitorů účinně potlačuje emise plynných katabolitů rozkladných dějů 
včetně fugativní a skleníkových plynů.  

Bioalgináty jsou vlastně koncentráty vybraných rostlinných (řasových) gelů a 
přírodních polysacharidů, složených z polyuronových kyselin. Navíc obsahují  široké 
spektrum  biologicky účinných látek – a to jak aminokyseliny, tak i peptidy s krátkým 
řetězcem, organické kyseliny, minerální látky, 40 stopových prvků a fytohormony (auxiny).. 

Polyuronové kyseliny jsou aktivními polyelektrolyty s vysokou iontověvýměnnou 
kapacitou, tedy na úrovni   5 000 – 20 000 m/val. Dokážou proto rychle absorbovat rozmanité 
substance, uvolněné rozkladem organické hmoty. S tím velmi úzce souvisí i jejich detoxikační 
role. Bioalgináty totiž mají – kromě nepřímých detoxikačních schopností svůj přímý 
detoxikační účinek díky svým komplexotvorným vlastnostem. Ve vodě tvoří – při kontaktu s 
přítomnými kovy -  vodou nerozpustný systém “gel-vločky”. 

Mají navíc svou molekulovou strukturu identickou s šedou huminovou kyselinou, 
která na příklad s jemnými částečkami půdy vytváří příznivý jílovito-humózní komplex. Tato 
vlastnost – tedy identita  s šedou huminovou kyselinou – působí v těsné blízkosti 
vlásečnicových systémů jako pufrovací fenomén, ale i jako účinné agens, podporující v 
kořenové oblasti  specifický  mechanismus akumulace vody. Kromě toho je nutno zdůraznit, 
že biolagináty fungují i jako mikrobiostimulátory a zejména pak jako živná  půda pro 
mykorhizní společenstva. Důležité polyuronové kyseliny mají své molekulární sítě upraveny 
tak, že se  mohou stávat součástí samotných polopropustných membrán kořenových systémů. 

V podstatě lze funkční dispozice biolaginátů shrmnout do následujících kategorií, 
které funkčně souvisejí s rostlinnou výrobou a rostlinným světem 
V aerosféře: 

• dokážou na principu mikrobiochemie a mikrobiotechnlologie destruovat fugativní 
plynné katabolity a po jejich biodegradaci na stavební prvky tyto vužít jako nutričnéí 
složku pro půdní život 

• Významná je i jejich schopnost v přírodním prostředí podobným způsobem redukovat 
tvorbu metanu z rozkladnýchpřírodních procesů a tím přispět k depresi skleníkového 
plynu v biotickém prostředí 

V hydrosféře:: 
• snižují hodnoty CHSK a BSK5 ošetřovaných odpadních vod, 
• zrychlují sedimentaci rozptýlených jemných částic v asanovaném vodním prostředí, 
• podporují samočistící schopnost odpadní a technologické vody,  
• zlepšují její mycí a transportní vlastnosti,  
• prodlužují recyklovatelnost a použitelnost  technologických vod v uzavřeném oběhu.  
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Navíc bioalgináty jsou nejen efektivními detoxikanty a růstovými stimulátory, ale také i 
univerzální živnou půdu, v jejíž přítomnosti se pozitivně kooperující mikroorganizmy velmi 
rychle a v proporcionální rovnováze množí, bez druhotného ovlivňování tradičními 
chemickými faktory. Svými polyfunkčními schopnostmi algináty komplexují  těžké kovy v 
naturálním prostředí a eliminují tak jejich škodlivé toxické působení.  
 

V pedosféře:  
Schopnost bioalginátů významně podporovat specifické mikrobiální kooperátory, 

žijící v navazujícím prostředí, schopné potlačovat úniky fugativních plynných katabolitů, 
jejichž chemickou podstatu de facto efektivně konzervují, se stává v reálné současnosti 
mimořádně potřebnou. Tento fakt mimořádné potřebnosti desodorace dokládáme odkazem na 
fenomén IPPC (integrované prevence před znečisťováním), prosazovaný Evropskou unií, 
který si v blízké budoucnosti doslova vynutí aplikaci zmiňovaných mikrobiotechnologických 
systémů. 

S právě zmíněnou schopností bioalginátů – zastoupených na našem trhu přípravky 
bioalgeenové řady – podněcovat intenzivní jímání zápašných plynných substancí souvisí 
velmi úzce i jejich detoxikační role. Ta se jednak uplatňuje druhotně – na principu deprimace 
amoniakálních podílů v ovzduší, do kterého přicházejí jako katabolit převážně digestivních 
procesů (ve smyslu omezování metatoxického účinku, vyvolávaného působením již jen 
středních koncentrací amoniaku) a jednak bioalgináty  samy o sobě disponují významným 
detoxikačním potenciálem. 
 V půdním prostředí se pak – kromě již uvedených vlastností - uplatňuje komplex 
účinných látek s dominancí fytohormonálního podílu také i na stimulaci rozvoje kořenového  
systému rostlin, k jejichž ošetření bylo použito příslušných forem bioalginátů (na př. BA-S-90 
nebo BA kořenový koncentrát).  

Takto potencovaný růst kořenů se projevuje  nejenom zmnožením a tudíž i zahuštěním 
kořenového systému, ale i prodloužením funkčních kořenových elementů směrem do 
hloubky, tedy i do vrstev spolehlivě zásobených půdní vodou.  

Již při jednorázovém ošetření totiž dochází – dle výsledků poloprovozních i provozních 
experimentů – k 30 až 50% zvýšení nárůstu kořenové masy. Tato skutečnost je velice 
významnou nejenom pro produkční sféru rostlinné výroby, ale také i pro zintenzívnění a 
zkvalitnění bazálních funkcí kořenových čistíren v nativním prostředí, ale i při jejich 
systémovém uplatnění při biodegradaci některých složitých organických i anorganických 
struktur. 
Stimulace rozvoje kořenových systémů má své poziční opodstatnění hned v několika 
směrech:  

• ve smyslu podpory dosažení kvalitnějších sklizní zdravých a plnohodnotných plodů; 

• pro dosažení dokonalejšího kořenového zápoje v půdě a následně i k dokonalejšímu 
zpevnění půdy, zejména ve svažitých pozicích a inundovaných územích; 

• přítomnost bioalginátů v okolí kořenových vlásečnic jako šedá huminová kyselina s 
pufrovací dispozicí působí ochranně na rozvíjející s kořeny a spolupůsobí jako fokální 
prvek akumulace půdní vláhy i na principu permanentně navozované iontové výměny; 

• kromě toho – jako základní efekt – vykazují bioalgináty již při jednorázovém ošetření 
schopnost bezpečně podmínit 30 – 50% nárůst kořenové hmoty u ošetřených rostlin 
nebo kultur; 
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• zcela mimořádný význam přikládáme stimulativnímu a podpůrnému vlivu bioalginátů 
při budování a obhospodařování kořenových čistíren vod, jejichž účinnost, životnost i 
kapacitní dispozice bioalgináty zřetelně podporují. Podle zahraničních zkušeností 
bioalgináty – za specifických podmínek důkladné aerace – zvyšují jejich účinnost i při 
dekontaminaci vod ropnými látkami. 

II.  Přirozená vitalizační a revitalizační účinnost bioalginátů, která se uplatňujev zejména 
při reintrodukcí nebo rehabbilitací mikrobiálních symbiontů do půdního prostředí, které bylo 
postiženo depresivními vlivy, poškozujícími biotické dispozice půdy a oslabením nebo 
dokonce i vyhubeím mikroedafonu. Významné uplatnění nacházejí bioalgináty při oživování  
profilu na výsypkách a při rekonstrukci ploch a území, silně poškozených nlidskou činností. 
 
III.       Zvláštní pozornost si zaslouží zajímavé detoxikační vlastnosti bioalginátů, fungující 
díky jejich komplexotvorným vlastnostem. Mají totiž svou osobitou molekulovou strukturu 
identickou s šedou huminovou kyselinou, která na příklad s jemnými částečkami půdy vytváří 
příznivý jílovito-humózní komplex. Svými polyfunkčními schopnostmi algináty komplexují  
těžké kovy v naturálním prostředí a eliminují tak jejich škodlivé toxické působení. Jsou však 
natolik specifické, že jejich popis si zaslouží samostatné informace. 
 

Alginates and their utilization in plant production 
Summary 

There is presented the basic information about non-residual stimulators of microbiotecnological biodegradation 
of organic wastes, which has common name bio-alginates. They are products of hydrolysis of the Iceland’s cold 
sea water algae Ascophyllum nodosum and have the manifold utilization. One of these is microbiochemical and 
microbiotecnological stimulation of decomposition process in nature and also in agricultural spheere 
 
Key words: 
Microbiotecnological – bioalgeenates – Ascophyllum nodosum – algae - biodegradation. 
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                   Ťažkými kovmi stresované rastliny v prírode rastú a vyvíjajú sa v podmienkach prítomnosti toxických iónov, 

ktoré v nich vyvolávajú rôzne poškodenia. Toxické symptómy sa prejavujú počas rôznych vývinových štádií, vykazujúc rôzne 
úrovne adaptácie k stresovým podmienkam. Dôležitú úlohu z hľadiska detoxifikácie a tým i tolerancie rastlín ku stresu  
zohrávajú stresové bielkoviny. Pomerne málo preštudovanými v súvislosti s ťažkými kovmi sú glukanázy a chitinázy zo 
skupiny PR bielkovín (z angl. pathogenesis related proteins). Cieľom našich analýz je zmonitorovať vplyv ťažkých 
kovov na zmeny v koncentrácii bielkovín v koreňoch hrachu siateho (Pisum sativum L. cv. Olivín), bôbu 
obyčajného  (Vicia faba L. cv. Aštar), bôbu obyčajného záhradného (Vicia faba L. cv. Piešťanský), sóje fazuľovej  
(Glycine max L. cv. Korada) a  na zmeny v aktivite glukanáz a chitináz. Korene klíčiacich rastlín boli vystavené 
dávkam: 500 mg.l-1 Pb2+, 300 mg.l-1 Cd2+ a 100 mg.l-1 As3+. Zmeny v aktivite glukanáz stresovaných rastlín 
oproti kontrolnej vzorke sme sledovali v bielkovinových extraktoch fluorimetricky, chitinázovú aktivitu sme 
detegovali po separácii bielkovín na plyakrylamidových géloch. Aplikáciou vyšších koncentrácií iónov Pb2+, 
Cd2+ a As3+ dochádza ku zvýšenej akumulácii bielkovín v koreňoch testovaných bôbovitých rastlín. Kvantitatívne 
resp. i kvalitatívne zmeny v aktivite glukanáz a chitináz  poukazujú na možnú úlohu týchto bielkovín v obranných 
procesoch rastlín voči vyšším koncentráciám ťažkých kovov. Objasnenie týchto obranných mechanizmov by 
umožnilo navrhnúť metodiku tvorby tolerantných odrôd čeľade Fabaceae voči iónom ťažkých kovov. 
 
ÚVOD 

Tolerancia rastlín k ťažkým kovom je daná ich schopnosťou prežiť v pôdach 
toxických pre iné rastliny a prejavuje sa ako interakcia medzi genotypom a jeho životným 
prostredím /1/. Rastliny disponujú širokou škálou potenciálnych mechanizmov, ktoré súvisia 
s procesmi detoxifikácie a tým i tolerancie ku stresu vyvolaným ťažkými kovmi. 

Významnú úlohu z hľadiska detoxikácie zohrávajú i bielkoviny, ktorých syntéza vo 
vzťahu k stresu vyvolanom ťažkými kovmi doteraz nie je objasnená. Väčšina tzv. stresových  
bielkovín sa indukuje pod vplyvom viacerých  stresových faktorov, a teda nie sú špecifické pre 
konkrétny typ stresového faktora /2/. Málo preskúmanými bielkovinami v súvislosti 
s odpoveďou rastlín na ťažké kovy sú PR bielkoviny (z angl. pathogenesis related proteins), 
ktoré sa v rastlinách indukujú najmä vplyvom rôznych patogénov (vírusy, baktérie, huby). Sú 
to enzýmy s rôznorodou funkciou patriace do 17 podskupín označovaných ako PR-1 až PR-17 
/3/. Syntéza PR bielkovín účinkom ťažkého kovu bola dokázaná v tabaku /4/, v repke /5/ a 
v lupine /6/. Sú to hlavne glukanázy (PR-2), chitinázy (podskupiny PR-3, PR-4, PR-8, PR-11) 
a peroxidázy (PR-9).  

Poľnohospodárske plodiny sa výrazne odlišujú v tolerancii k ťažkým kovom. 
Špecifická genetická variabilita existuje tiež v rámci bôbovitých rastlín. Mnohé odrody fazule 
sa napríklad líšia toleranciou ku kadmiu a zinku /7/, odrody sóje sa líšia toleranciou k 
mangánu /8/. Bôbovité rastliny vykazujú podľa doterajších poznatkov nižšiu toleranciu najmä 
ku kadmiu ako obilniny a trávy /9/. Genetický aparát kontrolujúci toleranciu k iónom ťažkých 
kovov a ich akumulácia rastlinou sú do určitej miery nezávislé. Z hľadiska pestovania odrôd 
poľnohospodárskych plodín v mierne kontaminovaných pôdach je dôležitý výber odrody 
s vysokou toleranciou k ťažkým kovom a ich nízkou koncentráciou  v rastlinách.  
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Cieľom našich analýz je charakterizovať citlivosť niektorých bôbovitých rastlín na 
ióny ťažkých kovov a zároveň prispieť k objasneniu vzťahu medzi niektorými stresovými 
bielkovinami a ťažkými kovmi vo funkcii stresora, ako aj k pochopeniu molekulárnych 
mechanizmov podliehajúcich adaptačným procesom v rastlinách. Ich poznanie otvára široké 
možnosti využitia napríklad ako indikátorov životného prostredia.  

 
 
MATERIÁL A METÓDA  
 
            Vplyv iónov ťažkých kovov na obsah celkových bielkovín a aktivitu glukanáz a 
chitináz sme sledovali v koreňoch klíčiacich rastlín sóje fazuľovej (Glycine max L., cv. 
Korada), hrachu siateho (Pisum sativum L. cv. Olivín) a dvoch odrôd bôbu (Vicia faba, cv. 
Aštar a Piešťanský). 
            Semená boli sterilizované 5 minút v 75%  etanole, následne 10 minút v 1% roztoku 
chlórnanu sodného  a  prepláchnuté  destilovanou vodou. Po premytí boli nakličované v 
Petriho miskách s navlhčeným filtračným papierom v termostate pri 25 oC v tme, kým 
korienky nedosiahli dĺžku 6-8 mm /10/. Naklíčené semená boli prenesené do misiek s 
filtračným papierom navlhčeným roztokom kontaminantu. Ťažké kovy boli aplikované vo 
forme roztokov Pb(NO3)2, Cd(NO3)2, As2O3  v dávkach  300 a 500 mg.dm-3 Pb2+; 100 a 300 
mg.dm-3  Cd2+ a 50 a 100 mg.dm-3 As3+. Klíčence boli vystavené účinkom iónov ťažkých 
kovov 48 hodín. Bielkoviny z koreňov klíčiacich rastlín boli izolované po rozdrvení pletív v 
tekutom dusíku; na každých  0,1 g  pletiva bolo pridaných 160 μl vychladeného extrakčného 
tlmivého roztoku, ktorý obsahoval 20% (w/v) Tris-HCl (pH 8.5), 1mM (w/v) 
fenylmetylsulfonylfluoridu a 0,02 % (v/v) β-merkaptoetanolu. Hrubý bielkovinový extrakt bol 
získaný dvojnásobným odstredením vzoriek (po odbere supernatantu) pri 14 000 x g pri  
4 oC počas 15 minút /11/. Koncentrácia bielkovín bola stanovená podľa Bradforda /12/. 
Aktivita glukanáz vo vzorkách bola stanovená fluorimetricky /13/. 
            Na ďalšiu analýzu bielkovín boli použité elektroseparačné metódy ako vertikálna 
SDS-PAGE /14/. Po delení bielkovín na SDS-PAGE boli gély inkubované 5 minút v čerstvom 
roztoku zloženia 500 mM Tris-HCl (pH 8.9), 0,01% (w/v) Fluorescent Brightener 28 pri 
izbovej teplote. Aktivita chitináz bola detegovaná po iluminácii gélu UV svetlom, pričom 
pozície bielkovín s chitinázovou aktivitou zodpovedajú tmavým zónam na fluoreskujúcom 
pozadí /15/. Kyslé izoformy chitináz boli detegované na géloch bez pridania SDS /16/. 
Intenzity bandov na polyakrylamidových géloch boli vyhodnotené pomocou softvéru 
ScionImage z troch opakovaní experimentu. Údaje boli štatisticky vyhodnotené Student t 
testom použitím štatistického softwaru Sigma Plot 8.0 (Jandel Corte Madera, USA). 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Z koreňov naklíčených semien boli extrahované bielkoviny v štyroch opakovaniach. 
Následne bola stanovená ich celková koncentrácia. Získané výsledky poukazujú na tendenciu 
zvyšovania koncentrácie bielkovín vplyvom ťažkých kovov. Štatisticky významné zmeny 
v koncentrácii bielkovín sme zaznamenali najmä vplyvom arzénu v prípade bôbu a hrachu, 
v prípade bôbu Piešťanského aj vplyvom iónov Cd2+ (obr. 1). Zvýšenú akumuláciu bielkovín 
vplyvom kadmia a arzénu zaznamenal aj /17/ v koreňoch vlčieho bôbu žltého. Zosilnená 
proteosyntetická aktivita zrejme súvisí s aktiváciou bunkového obranného systému, ktorého 
súčasťou je aj syntéza antioxidatívnych enzýmov, fytochelatínov, metalotioneínov 
a stresových bielkovín. Celková koncentrácia bielkovín však môže byť ovplyvnená i 
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výraznou inhibíciou syntézy iných bielkovinových zložiek ako sú napr. zásobné alebo 
štruktúrne bielkoviny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:  Relatívna koncentrácia bielkovín v koreňoch  testovaných rastlín 
              Hodnoty zodpovedajú priemeru  ± SD, n = 4 
              Hladiny významnosti rozdielov:  a)P< 0,05;  b)P< 0,01;  c)P< 0,001 
 
       
Aktivitu ß-1,3 glukanáz sme merali fluorimetricky využitím substrátu laminarínu. 
Porovnaním aktivity týchto enzýmov v koreňoch kontrolných a stresovaných rastlín sme 
zaznamenali určitú variabilitu v závislosti od jednotlivých testovaných odrôd a typu ťažkého 
kovu. Tendencia zvyšovania aktivity glukanáz vplyvom olova a kadmia sa prejavila 
v koreňoch  takmer všetkých rastlín, na ióny As3+ reagovali glukanázy  rôzne (obr. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:  Relatívna aktivita glukanáz  v koreňoch  testovaných rastlín 
              Hodnoty zodpovedajú priemeru  ± SD, n = 3 
              Hladiny významnosti rozdielov:  a) P< 0,05; b)  P< 0,01; c) P< 0,001 
 
 
       Zmeny v aktivite chitináz vplyvom ťažkých kovov znázorňuje obr. 3. Na základe  
intenzity bandov detegovaných po separácii bielkovín na polyakrylamidových géloch je 
zrejmé, že vplyvom ťažkých kovov (najmä kadmia) dochádza k zvýšenej expresii chitináz. 
V prípade hrachu sme nezaznamenali takmer žiadne zmeny v aktivite celkových chitináz (obr. 
3B), z kyslých izoforiem bola indukovaná najmä izoforma H1 iónmi As3+ (obr. 3-3C). Ióny 
Pb2+ a As3+ zvýšili aktivitu  kyslých izoforiem A1 a P1 oboch odrôd bôbu o 10 až 63 %. 
V koreňoch bôbu Piešťanského boli najviac indukované izoformy chitináz s približnou 
molekulovou hmotnosťou 35 a 40 kDa; ich aktivita bola zvýšená oproti kontrole o 22 až 
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135% (obr. 3- 2B). V koreňoch sóje fazuľovej citlivo reagovali na ióny kovov najmä kyslé 
izoformy S2, S3 a S5 (obr. 3-4C). Po separácii bielkovinového extraktu z  koreňov sóje na 
polyakrylamidových géloch v prítomnosti SDS sme detegovali ďalšiu-novú izoformu 
chitinázy s približnou molekulovou hmotnosťou 56 kDa (obr. 3-4B).  
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3:  Detekcia aktivity celkových (B) a kyslých izoforiem chitináz (C) vplyvom ťažkých 
kovov po delení bielkovín na polyakrylamidových géloch (A).  
1 – bôb obyčajný,  2 – bôb obyčajný záhradný,  3 – hrach siaty,  4 – sója fazuľová 
K – kontrola, Pb – 500 mg.dm-3 Pb2+, Cd – 300 mg.dm-3 Cd2+,  As – 100 mg.dm-3As3+ 

A, P, H, S  - kyslé izoformy chitináz jednotlivých rastlín 

 
 
 
  

4

  

3   

2   

1   
kDa 
 
40

 35
 

   
K     Pb    Cd    As     

K       Pb      Cd     As  

A)   bielkovinový profil  
SDS - PAGE     

B) zmeny v aktivite  
celkových chitináz 

SDS-PAGE 

C) zmeny v aktivite 
kyslých chitináz   

NATÍVNA PAGE   

    K     Pb   Cd    As   
 A1 
 
 A2 A3 

 P1 
 
 P2 P3 

kDa 
 
 77

 
 
 
 47

 
 

kDa 
 40

 35
 

H1 
 
 
 
 H2 

kDa 
 
66 
56 
 
42 
 
 
21 
 

 
S1 
S2 
S3 
S4 
 
S5 

    

    



Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                                21.-22.3.2007 
 

  115

Senzitivity of Fabaceae to some heavy metals 

����
          Most crop plants are sensitive to higher concentrations of heavy metals in soils. Such contamination can 
cause serious damages in plants including poor growth, defects in respiration and photosynthesis, inactivation 
of enzymes. On the other hand, plants possess a broad scale of different mechanisms that are connected with 
processes of detoxification. This work was undertaken to study the activity of glucanase and chitinase enzymes 
with respect to heavy metal tolerance of some legumes. Plant glucanases and chitinases are glucanhydrolases 
that have been mostly detected in plants exposed to phytopathogenic viruses, bacteria or fungi. From root 
material exposed for two days to water (control) or heavy metal solutions (500 mg.dm-3 Pb2+; 300 mg.dm-3 Cd2+; 
100 mg.dm-3 As3+) we isolated protein extracts and assayed them for glucanase and chitinase activity. There 
were observed differences in enzyme activities when compared the control and heavy metal-stressed roots. This 
suggests that plant glucanases and chitinases might be involved in defense mechanisms of plants growing in 
heavy metal polluted soils. 
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Souhrn 
 
Hybridní odrůdy řepky ozimé se ve srovnání s liniovými odrůdami vyznačují vyšší výnosností, ale také produkcí 
celkové nadzemní biomasy. Na základě rozdílů v produkci nadzemní biomasy mezi hybridními a liniovými 
odrůdami lze proto rovněž očekávat i odlišné vláhové nároky odrůd a tím i rozdílný vliv na hodnoty vodní 
bilance porostu a krajiny. Cílem předkládané práce bylo porovnat hodnoty toku vody v rostlině u hybridních a 
liniových odrůd řepky ozimé v závislosti na vybraných abiotických faktorech prostředí. V rámci polních pokusů 
probíhajících ve středních Čechách byl sledován tok vody v rostlinách ozimé řepky odrůdy Spirit (hybridní 
odrůda) a Jesper (liniová odrůda) v období od 3.6.2006 do 2.7.2006 pomocí průtokoměru T 4.2. Na základě 
získaných výsledků byly prokázány vyšší vláhové nároky hybridní odrůdy ve srovnání s odrůdou liniovou. 
Průměrná denní hodnota toku vody za celé sledované období činila u odrůdy Spirit 0,143 kg den-1 a u odrůdy 
Jesper 0,101 kg den-1. 
 
 
ÚVOD 
V současné době se v rámci zemědělské výroby setkáváme s nárůstem ploch hybridních odrůd 
ozimé řepky (Brassica napus L.). Uplatnění hybridních odrůd je spojeno zejména s vyšším 
výnosovým potenciálem těchto rostlin ve srovnání s liniovými odrůdami. Nárůst výnosu až o 
20% u hybridních odrůd v porovnání s liniovými odrůdami popisují Schuster et al. (1999). 
Kromě vyšší produkce semen dosahují hybridní odrůdy zpravidla vyššího vzrůstu a tím i 
vyšší produkci nadzemní biomasy. Van Deynze et al. (1992) uvádějí, že produkce suché 
nadzemní biomasy u hybridních odrůd dosahuje o 50% a výnos semene o 24% vyšších hodnot 
než u konvenčních odrůd. Grosse et al. (1992) porovnávali během vegetace tvorbu sušiny 
nadzemní biomasy u hybridů a jejich rodičovských linií. Hybridy vytvořily na podzim o 11%, 
v době květu o 8% a po kvetení o 25 % více sušiny nadzemní biomasy v porovnání 
s rodičovskými liniemi. Na základě rozdílů v produkci nadzemní biomasy mezi liniovými a 
hybridními odrůdami lze proto rovněž očekávat i odlišné vláhové nároky odrůd a tím i 
rozdílný vliv na hodnoty vodní bilance porostu a následně krajiny. Transpirace je samozřejmě 
ovlivňována kvantitativními parametry atmosféry, půdy a samotné rostliny (Merta et al., 
2001), ale zároveň ji ovlivňuje pěstební technologie. Cílem pokusu bylo porovnat hodnoty 
toku vody v rostlině u hybridních a liniových odrůd řepky ozimé v závislosti na vybraných 
abiotických faktorech prostředí. 
 

MATERIÁL A METODA 
 
V roce 2006 byla v polních podmínkách v období od 3.6.2006 do 2.7.2006 měřena transpirace 
rostlin liniové odrůdy Jesper a hybridní odrůdy Spirit řepky ozimé na pokusné ploše ČZU 
v Červeném Újezdě průtokoměrem T 4.2 firmy EMS Brno metodou tepelné bilance. Tok 
vody v rostlině byl kontinuálně zaznamenáván v 10-minutových intervalech. V rámci každé 
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odrůdy byly sledovány tři rostliny, které se nacházely uprostřed pokusné plochy o velikosti 15 
m2. Sledovány byly rovněž hodnoty globální radiace (Rg, Wh m-2, čidlo EMS 11, EMS Brno), 
teploty vzduchu (°C) a vlhkosti vzduchu (%) ve 2 m (čidlo EMS 33, EMS Brno) a srážek 
(mm, srážkoměr RS 03, Fiedler). Výše uvedené charakteristiky byly rovněž (mimo srážek) 
měřeny v 10-min intervalech. U hodnocených rostlin byl při instalaci z důvodu výběru 
obdobných jedinců stanoven průměr lodyhy ve výšce 10 cm nad povrchem půdy, jehož 
hodnoty činily u rostlin odrůdy Spirit (číslo rostliny/průměr lodyhy) 1/17,5 mm, 2/14,5 mm a 
3/19 mm a u odrůdy Jesper 4/19 mm, 5/16 mm a 6/13 mm. Termín výsevu (29.8.2005), 
výsevek (60 semen m-2) a následná agrotechnická opatření byla u obou odrůd během vegetace 
shodná. Počet rostlin na jednotku plochy činil při podzimní inventarizaci porostů (3.11.2005) 
u odrůdy Spirit 35 rostlin m-2 a u odrůdy Jesper 27 rostlin m-2. Statistické vyhodnocení 
výsledků bylo provedeno pomocí programu STATGRAPHICS®Plus, verze 4.0, metodou 
ANOVA, dle Tukey (α = 0,05). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Z dosažených výsledků vyplývá, že průměrné denní hodnoty toku vody v rostlině (kg den-1) 
byly u hybridní odrůdy Spirit vyšší než u liniové odrůdy Jesper (Graf 1). Průměrná denní 
hodnota toku vody stanoveného na jednu rostlinu (průměr třech rostlin pro danou odrůdu) za 
sledované období (od 3.6. do 2.7.) činila u odrůdy Spirit 0,143 kg den-1 u odrůdy Jesper 0,101 
kg den-1. Přičemž průměrná denní hodnota toku vody u odrůdy Spirit byla oproti téže hodnotě 
stanovené u odrůdy Jesper statisticky průkazně vyšší (α = 0,05; Dmin = 0,026). Z grafu 1 je 
rovněž patrná reakce průměrných denních hodnot toku vody v rostlině na změny ostatních 
sledovaných meteorologických prvků (Graf 2). Při hodnocení denního průběhu hodnot toku 
vody u sledovaných odrůd v období intenzivní transpirace (od 11.6. do 14.6., Graf 1) se opět 
potvrdily vyšší vláhové nároky hybridní odrůdy Spirit ve srovnání s liniovou odrůdou Jesper 
(Graf 3). Rostliny se v tomto období nacházely v růstové fázi 75 BBCH. Rozdíly mezi 
hodnotami toku vody v rostlině však nebyly statisticky průkazné. Hodnocení rozdílů denního 
průběhu toku vody v rostlině však bylo negativně ovlivněno značným kolísáním hodnot 
v souboru, tj. rozdíly v hodnotách toku vody v rostlině mezi jednotlivými rostlinami. Hodnoty 
směrodatné odchylky „s“ dosahovaly pro soubor 10-minutových hodnot třech hodnocených 
rostlin dané odrůdy za období 11.6.-14.6.2006 u odrůdy Spirit 0,0095 a u odrůdy Jesper bylo s 
= 0,0062. Všeobecně známé rozdíly v toku vody v rostlinách téhož druhu bude do budoucna 
nutné eliminovat zvýšeným počtem opakování.  
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Graf 1: Denní hodnoty toku vody v rostlinách řepky ozimé (kg den-1) hybridní odrůdy Spirit a 
liniové odrůdy Jesper za sledované období (3.6.2006 - 2.7.2006) 
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Graf 2: Průměrné denní hodnoty teploty (°C) a vlhkosti vzduchu (%) a denní sumy globální 
radiace (Wh m-2 den-1) a denní sumy srážek (mm) za sledované období (3.6.2006 – 2.7.2006) 
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Graf 3: Průměrný denní průběh toku vody (kg ha-1) v rostlinách řepky odrůdy Spirit a Jesper 
za období 11.6.2006 až 14.6.2006. Chybové úsečky dokumentují Dmin pro α = 0,05. 
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Výsledky práce potvrdily předpoklad zvýšených vláhových nároků hybridních odrůd ozimé 
řepky ve srovnání s odrůdami liniovými. Z hlediska rozsahu měření a srovnání pouze dvou 
odrůd však nelze toto tvrzení zevšeobecnit. Přesto je do budoucna potřebné se zaměřit na 
podrobné zhodnocení vláhových nároků hybridních a liniových odrůd a objasnit vláhové 
nároky jejich porostů při daném počtu rostlin na jednotku plochy ve vztahu k vodní bilanci 
stanoviště, tj. množství dostupné vody v zájmovém území. Vhodnou volbou plodiny či 
odrůdy do daných půdně-klimatických podmínek lze totiž zajistit nejen efektivitu 
hospodaření, ale také podpořit dlouhodobě udržitelné využívání krajiny. 
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Line and hybrid varieties of the winter rape transpiration in dependence on 

the selected abiotic factors of the environment 
 

Summary 
 

The hybrid varieties of the winter rape in comparison with line varieties are characterized by higher yields as 
well as higher above ground biomass production. On the basis of the above ground biomass production 
differences between hybrid and line varieties we can assume the different water demands and water balance in 
the crops and landscape as well. The main aim of the work was to compare the sapflow values inside hybrid and 
line variety of the winter rape plants in dependence on the abiotic environmental factors. Within the framework 
of the field experiments going on in the middle Bohemia region the sapflow through the winter rape hybrid 
(Spirit) and line (Jesper) plants within the period from the 3rd June to the 2nd July 2006 year was observed with 
the aid of sapflow meter T 4.2. On the basis of the obtained results the higher water demands of the hybrid 
compared with line varieties were proved. The average daily value of the Spirit variety was 0.143 kg day-1 and 
Jesper variety was 0.101 kg day-1 
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Souhrn 
 
V práci je hodnocen průběh vybraných meteorologických prvků a jejich vliv na přezimování a výnos řepky ozimé 
v zimním období 2002/2003 a 2005/2006. Pro hodnocení byly zvoleny prvky, které lze pro přezimující plodiny 
považovat z agroklimatického pohledu za jedny z nejpodstatnějších (minimální přízemní teplota vzduchu, teplota 
půdy v hloubce 5 cm, výška a doba trvání sněhové pokrývky, amplituda denních minimálních a maximálních 
teplot vzduchu). Průběh a vzájemné interakce uvedených meteorologických činitelů přispěly v zimním období 
2002/2003 na sledované lokalitě Kroměříž ke značné devastaci porostů. Příčinou byly zejména nízké přízemní 
teploty vzduchu (až -21 °C) a výrazné kolísání teplot vzduchu (amplituda až 20 °C) při absenci sněhové 
pokrývky. Teplota půdy v 5 cm tak v zimě 2002/2003 poklesla až na -5,7 °C. Výrazně extrémnější průběh 
zejména  přízemních minimálních teplot vzduchu s hodnotami až okolo -26 °C v zimním období 2005/2006 
poškození porostů a následnou redukci výnosu řepky ozimé nezpůsobil. Teplota půdy v hloubce 5 cm klesla 
maximálně na  -1,1 °C. Důvodem byl výskyt sněhové pokrývky s průměrnou výškou 21 cm nepřetržitě  po dobu 
84 dnů. Negativní vliv dlouho ležícího sněhu na zdravotní stav porostů se v tomto roce nepotvrdil.  
 
ÚVOD 
 
Vzhledem k ozimému charakteru a dlouhé vegetační době řepky ozimé vzrůstá úměrně riziko 
jejího poškození abiotickými i biotickými škodlivými činiteli. Z pohledu vlivu počasí se jedná 
zejména o sucho nebo nadměrné vlhko při předseťové přípravě, setí a vzcházení, silné mrazy, 
holomrazy nebo kolísání teplot v zimě a předjaří, vysoké teploty v době květu atd. Zvýšený 
zájem o vliv průběhu počasí na přezimování a následně výnos řepky ozimé byl zaznamenán 
především po hospodářském roce 2002/2003, kdy byl dosažen nejnižší výnos řepky ozimé za 
několik posledních desetiletí. Jarní zaorávky porostů řepky ozimé činily v některých oblastech 
i více než 80 % (Baranyk et al., 2003). Příčinou bylo zejména nepříznivé počasí a související 
problémy při zakládání porostů, holomrazy a výrazné střídání teplot v zimním období. 
Vymezit faktor podílející se určujícím způsobem na redukci, případně zvýšení výnosu 
konečného produktu, je často velmi obtížné. Lépe definovatelný je vliv počasí na přezimování 
řepky ozimé a ozimů vůbec.  
Z analýzy vyzimování řepky ozimé, kterou prováděli Vašák et al. (2000) vyplývá, že 
negativní dopad na porosty řepky ozimé měly především dlouhé a mrazivé zimy, kterým 
předcházel krátký podzim a zimy s náhlými výkyvy teplot z kladných hodnot do záporných  
-15 °C a nižších. Velmi nízké výnosy semen řepky v podmínkách ČR zjistili např. v letech 
1969, 1979, 1982, 1985, 1992 a 1996, když ne vždy měl samozřejmě na negativním výsledku 
podíl pouze průběh počasí. Velmi dobré výnosy pak zjistili např. v letech 1961, 1967, 1983, 
1989 a 1990. Pozitivně na přezimování a výnos působil dlouhý podzim a teplá krátká zima. 
Pozitivně se v zimním období projevují vyšší srážkové úhrny.  
Z možných zimních stresů (vytahování rostlin zmrznutím a táním půdy, zaplavení rostlin 
vodou, ledová vrstva, dlouhodobě trvající sněhová pokrývka, zimní sucho, nízké teploty) 
hraje v přezimování řepky dominantní roli mráz. Stupeň rezistence vůči mrazu, 
mrazuvzdornost, vyjadřuje a hodnotí Prášil (2002) tzv. kritickou teplotou LT 50 (letální 
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teplota, způsobující usmrcení 50 % rostlin). Mrazuvzdornost, resp. schopnost přezimovat, je u 
řepky ozimé, stejně jako u dalších ozimů, výrazně odrůdová vlastnost. LT 50 se u testovaných 
odrůd zjišťuje pomocí laboratorního mrazového testu. Na základě výsledků testu byly odrůdy 
ozimé řepky rozděleny do několika skupin s LT 50 -12 °C až -15 °C. Z měřených 
meteorologických prvků se podmínkám při mrazovém testu nejvíce přibližuje hodnota 
vypočtená jako průměr mezi teplotou přízemní vrstvy vzduchu a teplotou půdy v 5 cm (Prášil, 
2002). Vazbou mezi sněhovou pokrývkou a teplotou, respektive promrzáním půdy v zimním 
období v podmínkách Moravy se zabývali Pokladníková a Rožnovský (2006). Vliv průběhu 
počasí na výnos řepky ozimé je hodnocen například v pracích Kožnarové a Klabzuby (2003), 
Tótha a Šrojtové (2001), Šrojtové (2005) a dalších. 
 
 
MATERIÁL A METODA 
 
Pro hodnocení průběhu zimy (resp. chladného období od 1.11. do 31.3.) a jejího vlivu na 
porosty řepky ozimé byly použity klimatické charakteristiky: 

• minimální přízemní teplota vzduchu (minimální teplota měřená ve výšce 5 cm nad 
povrchem země nebo nad úrovní sněhové pokrývky), 

• teplota půdy v hloubce 5 cm (minimální denní hodnota), 
• výška sněhové pokrývky (celková), 
• minimální a maximální denní teplota vzduchu ve výšce 2 m a jejich amplituda.  

Meteorologická data byla naměřena na automatické meteorologické stanici Kroměříž, sítě 
ČHMÚ. Stanice se nachází v rovinatém terénu s nadmořskou výškou okolo 230 m n. m. Z půd 
převládají hlinité černozemě. Podle agroklimatického členění (Kurpelová, Coufal a Čulík, 
1975) spadá lokalita do makrooblasti teplé, oblasti dostatečně teplé, podoblasti převážně 
suché, okrsku poměrně mírné zimy. Dlouhodobá průměrná roční teplota činí 8,7 °C a roční 
srážkový úhrn 578 mm.  
Údaje o přezimování řepky ozimé v zimě 2002/2003 pochází z pokusné stanice Kroměříž, na 
které jsou dlouhodobě realizovány odrůdové zkoušky ÚKZÚZ. 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Výsledky analýzy jsou uvedeny na obrázcích 1 až 3 a tabulkách 1 a 2.  
Obr. 1 zachycuje průběh denních hodnot minimální přízemní teploty vzduchu, teploty půdy 
v 5 cm a výšky sněhové pokrývky v období od 1.11.2002 do 31.3.2003. Souvislá sněhová 
pokrývka se na lokalitě nacházela pouze v termínu od 16.12. do 30.12.2002. Ve zbývající 
části období byly porosty řepky ozimé bezprostředně vystaveny působení teplot, 
charakterizovaných v tomto případě minimální denní teplotou vzduchu. Porosty oslabené 
značně vlhkým a chladným průběhem koncem léta a podzimu neprošly potřebným procesem 
posupného otužování. K prudkému ochlazení došlo již v první dekádě prosince, kdy přízemní 
minima klesla až na -16 °C. Teplota půdy v 5 cm kopírovala prudký pokles teplot vzduchu a 
poklesla až na hodnotu okolo -5 °C. V další fázi byl účinek mrazu na porosty korigován 
sněhovou pokrývkou. Od počátku ledna 2003 do poslední dekády března následovalo období 
bez sněhové pokrývky s minimálními přízemními teplotami vzduchu až -18 °C a teplotami 
půdy až -5,7 °C (12.1.).  
V tabulce 1 jsou uvedeny základní statistické charakteristiky sledovaných klimatických 
veličin získané z denních dat. Absolutní denní minimum přízemní teploty (-21,1 °C) bylo 
naměřeno 25.12.2002. Průměrné přízemní minimum teploty vzduchu činilo -3,9 °C. Průměrná 
teplota půdy v 5 cm ve sledovaném období byla 0,9 °C.  
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Podle výsledků pokusu ÚKZÚZ (Zehnálek, Holubář a Mezlík, 2005) přezimovalo na 
sledované lokalitě Kroměříž v závislosti na odrůdě pouze 7 až 83 % rostlin. Jarní zaorávky 
porostů ozimé řepky na Moravě činily až 80 % ploch. 
 
  
Obr. 1: Průběh minimální přízemní teploty vzduchu, teploty půdy v hloubce 5 cm a výška 
sněhové pokrývky na stanici Kroměříž v zimním období 2002/2003  
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Tab. 1: Základní statistické charakteristiky hodnocených prvků, Kroměříž 2002/2003 
 Minimální přízemní 

teplota vzduchu (°C) 
Teplota půdy v 5 cm 

(°C) 
Výška sněhu (cm) 

Průměr -3,9 0,9 0,9 
Minimum -21,1 -5,7 0,0 
Maximum 11,9 10,4 13,0 
Směrodatná odchylka 6,1 3,5 2,7 
 
 
Na poškození porostu se také významně podílely denní amplitudy teploty vzduchu (měřeno 
ve 2 m nad povrchem) viz. graf 2. Absolutně nejvyšší amplituda (20 °C) byla zjištěna 
24.3.2003. K dalšímu významnému kolísání teplot během dne došlo například 25.2., kdy 
rozdíl mezi maximální (8,5 °C) a minimální (5,3 °C) denní teplotou  činil 13,8 °C. 
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Obr. 2: Průběh minimální a maximální teploty vzduchu ve výšce 2m na stanici Kroměříž 
v zimním období 2002/2003  
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Na obrázku 3 je zaznamenán průběh sledovaných klimatických charakteristik v zimním 
období 2005-2006. K mírným poklesům přízemních minim teploty vzduchu pod bod mrazu 
docházelo již na počátku hodnoceného období což mělo pozitivní vliv na postupné otužování 
rostlin. V období bez sněhové pokrývky kleslo přízemní minimum teploty vzduchu 
maximálně na hodnotu -12 °C. Koncem prosince se na povrchu půdy utvořila souvislá 
sněhová pokrývka s průměrnou výškou 12 cm, která roztála až v závěru března. V tomto 
období přízemní minimum teploty dosahovalo hodnot až -25,6 °C (tab. 2). V důsledku 
 izolačních vlastností sněhu však nedošlo k výraznému poklesu teploty půdy měřené v 5 cm 
pod bod mrazu ani k jejímu kolísání.   
 
Obr. 3: Průběh minimální přízemní teploty vzduchu, teploty půdy v hloubce 5 cm a výška 
sněhové pokrývky na stanici Kroměříž v zimním období 2005/2006 
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Tab. 2: Základní statistické charakteristiky hodnocených prvků, Kroměříž 2005/2006 
 Minimální přízemní 

teplota vzduchu (°C) 
Teplota půdy v 5 cm 

(°C) 
Výška sněhu (cm) 

Průměr -5,3 0,8 12,0 
Minimum -25,6 -1,1 0,0 
Maximum 7,3 7,7 33,0 
Směrodatná odchylka 6,5 2,1 10,8 
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Influence of weather course on overwintering and yield of rape 
Summary 

The course of chosen meteorological elements and their influence to overwintering and yield of rape 
during the cold periods 2002-2003 and 2005-2006 are evaluated in the paper. The elements which has 
been consider from agrometeorological point of view as most important (minimal groundlevel air 
temperature, 5 cm depth soil temperature, depth and duration of snow cover and amplitude of daily 
minimal and maximal air temperature) were chosen for the evaluation. Course and relationship those 
meteorological factors in cold period 2002-2003 caused significant destruction of canopy. Cause of 
the situation was mainly low groundlevel air temperature (to 21 °C) and significant variation 
amplitude to 20 °C without snow cover. The 5 cm depth soil temperature during the winter 2002-2003 
decreased to 5.7 °C. Markedly extreme course mainly groundlevel minimal air temperatures (about -
26 °C) during winter 2005-2006 didn´t cause canopy destruction and reduction of yield. 5 cm soil 
temperature decreased maximal to -1.1 °C. The reason of this was occurrence of snow cover with 
average depth of 21 cm for 84 days continuously. Negative influence of longtime lasting snow cover to 
canopy state of health was not confirmed.     
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VPLYV RÝCHLO ROZPUSTNÝCH A POMALY ROZPUSTNÝCH 
HNOJÍV NA PRODUKCIU SUŠINY A OBSAH CHLOROFYLU (SPAD 
HODNOTY) KOSTRAVY  TRSTENÍKOVITEJ  
 
Jana Martincová  

  Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra - Výskumný ústav trávnych 
porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica, Slovenská 
republika, jmartin@ vutphp.sk 
 

Súhrn 
V poľnom pokuse  na stanovišti  Suchá dolina, Radvaň, 465 m n. m ( Banská Bystrica) sme  počas 3 rokov (2000-
2002) sledovali  účinok rôznych dávok rýchlo rozpustných (LAV, DASA) a pomaly rozpustných (ZEOMIX, 
ZEOFERT C) dusíkatých hnojív na produkciu sušiny a obsah chlorofylu ( SPAD hodnoty) kostravy trsteníkovitej  
( Festuca arundinacea Schreb.) cv. Lekora. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že  pomaly pôsobiace hnojivá       
s postupným uvoľňovaním živín lepšie prekonali nepriaznivé klimatické podmienky v 1. úžitkovom roku  a 
dosiahli aj vyššiu úrodu sušiny v  porovnaní  rýchlo rozpustnými hnojivami.  V podmienkach bez minerálnej 
výživy sme zaznamenali nižšie hodnoty úrody sušiny aj obsahu chlorofylu. S narastajúcimi dávkami dusíka sa 
priamo úmerne  zvyšovala  úroda sušiny ako aj koncentrácia chlorofylu ( SPAD hodnoty).  Zároveň sa potvrdil  
úzky vzťah medzi hodnotami SPAD a produkciou sušiny kostravy trsteníkovitej.  
 

ÚVOD 
Podľa /1/ je súčasné obdobie vývoja poľnohospodárstva  charakterizované nízkymi 

dávkami priemyselných hnojív, čo sa začína odrážať v poklese úrod plodín a tzv. 
„hladovaním pôdy“. Znižovanie úrody vplyvom abiotických stresov (nedostatok zrážok 
,nedostatok živín) je jeden z vážnych problémov znižovania rastlinnej produkcie.  Stres rastlín 
je často spojený s nedostatočnou výživou rastlín, najmä dusíkom. Priemyselné hnojivá ako 
jeden z faktorov v podstatnej miere ovplyvňujú výšku úrody a tým eliminujú stres 
z nedostatku minerálnych živín. V dnešnej dobe z dôvodu neustále sa zvyšujúcich nárokov na 
ochranu životného prostredia  sa uprednostňujú  hnojivá založené na organickej báze, resp. 
organicko-minerálnom základe,  pričom najmä problematika využívania prírodných zeolitov 
je v tomto smere veľmi aktuálna. Ich využívanie má rad predností. Prírodné zeolity ako nosiče 
rôznych druhov hnojív (pomaly sa uvoľňujúce hnojivá – angl. „slow-release fertilisers”) 
uvoľňujú živiny postupne, nielen v prvom roku vegetačného obdobia, ale aj v druhom, 
prípadne v ďalšom. Rastúce nároky na ochranu životného prostredia a produkciu zdravotne 
nezávadných potravín si vyžadujú zvyšovanie podielu výroby materiálov určených pre 
poľnohospodárske  účely na báze prírodných surovín. V súčasnosti majú široké využitie 
v rôznych oblastiach priemyselnej technológie, poľnohospodárskej výrobe, 
vodohospodárstve, ekológii ale aj v medicíne a farmácii. V poľnohospodárstve majú prírodné 
zeolity široké využitie ako nosiče agrochemikálií, pesticídov, hnojív pri zvyšovaní úrodnosti 
a biologickej aktivity pôdy.  

Cieľom príspevku bolo overiť účinok rýchlo rozpustných hnojív LAV a DASA 
a pomaly rozpustných hnojív ZEOMIX a ZEOFERT C počas trojročného obdobia 2000-2002 
na produkciu sušiny a koncentráciu chlorofylu ( SPAD hodnoty) u kostravy trsteníkovitej 
(Festuca arundinacea Schreb.).  
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Pokus bol založený  v roku 1999 na stanovišti Suchá dolina, lokalita Radvaň pri 

Banskej Bystrici  na monokultúre kostravy trsteníkovitej cv. Lekora v nadmorskej výške 460 
m.n.m. Oblasť patrí do regiónu Kremnických a Starohorských vrchov. Zemepisne je 
charakterizované súradnicami 49°44´ severnej šírky a 19°09´ východnej zemepisnej dĺžky. 
Plocha stanovišťa má miernu svahovitosť (do 7°) so severnou expozíciou. V rámci 
agroklimatologického členenia patrí územie do oblasti mierne teplej, podoblasti mierne 
suchej. Pôdnym substrátom sú zvetraliny vulkanických a vápencových hornín. Pôdnym 
druhom je ílovito-hlinitá pôda, pôdny typ predstavuje kambizem.  Pokus mal štyri varianty 
a bol založený v štyroch opakovaniach blokovou metódou s veľkosťou  pokusnej parcely 10 
m 2 v dvoch blokoch (rýchlo rozpustné a pomaly rozpustné hnojivá). V každom bloku boli 4 
varianty hnojenia.  

Rýchlo rozpustné hnojivá LAV, DASA                                   
1. nehnojená kontrola                       
2.  30 kg.ha-1 N+PK      (1x30  kg.ha-1 N  na jar)                         
3.  90 kg.ha-1 N+PK      (3x30  kg.ha-1 N  ku kosbám)                                                 
4. 180 kg.ha-1 N+PK     (3x60  kg.ha-1 N  ku kosbám)                                                                     

Pomaly rozpustné hnojivá ZEOMIX, ZEOFERT C                                  
1.  nehnojená kontrola                       
2.   30 kg.ha-1 N+PK       (1x30  kg.ha-1 N na jar) 
3.   90 kg.ha-1 N+PK       (3x30  kg.ha-1 N ku kosbám)    
4.   90 kg.ha-1 N+PK       (1x 90 kg.ha-1 N  na jar)                                       

Hnojivá PK (30 kg.ha-1 P+  60 kg.ha-1 K ) sme aplikovali s jarnou dávkou dusíka.                         
Aplikované hnojivá mali nasledovné zloženie: 
LAV- (liadok amónny s vápencom)- Pevné priemyselné hnojivo s obsahom dusíka 27 % 
s podielom 50 % dusičnanovej formy (NO3

-) a 50 % amoniakálnej formy dusíka (NH4
+) 

DASA- ( liadok sulfoamónny) - Pevné priemyselné hnojivo s obsahom dusíka 26 % (z toho 
25 % dusičnanová NO3

- a  75 % amoniakálna NH4
+) a síry 13 % 

ZEOMIX- Viaczložkové zeolitové hnojivo v granulovanej forme s obsahom 8,5 % dusíka,   
6,3 % fosforu (P2O5), 6,3 % draslíka (K2O), 11,0 % síry, 0,1 % bóru a 0,02 % molybdénu. 
Účinnou zložkou v hnojive je aj prírodný zeolit s jedinečnou vlastnosťou sorbovať v póroch 
kryštalickej štruktúry rôzne ióny alebo zlúčeniny a tie postupne uvoľňovať. 
ZEOFERT C- viaczložkové hnojivo s obsahom  dusíka 5,0 %, fosforu (P2O5) 3,8 %, draslík 
(K2O) 5,7 % , zeolitu a stopových prvkov.  

Porasty sa využívali tromi kosbami ( 1. kosba- začiatok klasenia, 2. kosba po 6. a 3. 
kosba po  8. týždňoch). Klimatické podmienky počas vegetačného obdobia v rokoch 2000-
2002 sú uvedené v Tab.1. Tesne pred  kosbou sme odobrali fotosynteticky dospelé listy (10 
listov ) kostravy trsteníkovitej  na stanovenie  koncentrácie chlorofylu ( SPAD hodnoty).  
Merania sme uskutočnili pomocou ručného prenosného chlorofylometra SPAD-502 (Soil 
Plant Analysis Development) od  firmy Minolta (Japonsko), ktorý uvádza obsah chlorofylu 
v bezrozmerných jednotkách ako tzv. SPAD hodnoty.   
Štatistické hodnotenie sme robili metódou ANOVA štatistickým programom „Statgraphics“ –
LSD testom na 95 % hladine významnosti. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Z údajov o produkcii sušiny počas rokov 2000-2002 (Tab.2) sme zaznamenali  
pozitívny vplyv aplikovaných hnojív na úrodu sušiny. Ak porovnáme rýchlo rozpustné 
a pomaly rozpustné  hnojivá tak, vyššie úrody sa dosiahli u hnojív s vyšším obsahom dusíka 
(LAV a DASA)  v porovnaní s hnojivami s nižším obsahom  dusíka (ZEOMIX a ZEOFERT 
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C). Na výšku úrody preukazne vplývali aj poveternostné podmienky ročníka a  tiež stúpajúca 
dávka  dusíka. Uvedené hnojivá reagovali rozdielne na nepriaznivé klimatické podmienky      
( nedostatok zrážok) v 1. úžitkovom roku. Kým u rýchlo rozpustných hnojív LAV a DASA sa 
dosiahla nižšia úroda sušiny, pomaly rozpustné hnojivá reagovali na nedostatok  zrážok 
zvýšením úrody a lepším využitím živín. Rozdiely spôsobené použitými dávkami hnojenia 
boli preukazné až vysoko preukazné. So zvyšujúcimi sa dávkami hnojív  úrody priamo 
úmerne rástli, pričom najvyššie úrody sa dosiahli  pri najvyššej dávke dusíka. Ak porovnáme 
celkové úrody v jednotlivých rokoch, tak najvyššie úrody sa dosiahli v 2. úžitkovom roku 
2001 a najnižšie z dôvodu  nepriaznivých klimatických podmienok v 1. úžitkovom  roku 2000 
(štatisticky preukazný rozdiel).  Medzi druhým a tretým úžitkovým rokom neboli preukazné 
rozdiely.   

V 1. úžitkovom roku (2000) dlhotrvajúce obdobie sucha, keď za vegetačné obdobie 
spadlo len 276,40 mm zrážok , sa prejavilo  nižšou úrodou sušiny u rýchlo rozpustných hnojív 
(LAV a DASA)  v porovnaní s pomaly rozpustnými hnojivami (ZEOMIX a ZEOFERT C).  
U hnojiva  LAV v 1. kosbe roku 2000 sa na hnojených  variantoch – 30 a 90 kg.ha-1 N+PK 
dosiahla nižšia úroda (2,24 a 2,25 t.ha-1 sušiny) než na nehnojenej kontrole (2,33 t.ha-1 sušiny) 
(Tab.2). U hnojiva DASA sme v porovnaní s hnojivom LAV v roku 2000 zaznamenali vyššie 
úrody. V ďalších rokoch (2001-2002) boli u hnojív LAV a DASA zaznamenané najvyššie 
úrody a rozdiely medzi nimi neboli preukazné, pričom vyššie úrody boli u hnojiva LAV. Kým 
v roku 2000 nedostatok vlahy v dôsledku veľmi suchého a teplého počasia sa odrazil v nižšej 
úrode sušiny u rýchlo rozpustných hnojív, naopak u pomaly rozpustných hnojív sa úroda 
zvýšila. Výrazne  vyššie  úrody u hnojív ZEOMIX a ZEOFERT C sme zaznamenali v 2 a 3. 
kosbe v porovnaní s hnojivami LAV a DASA. Môžeme si to vysvetliť aj tým, že hnojivá 
s prídavkom zeolitu sú schopné lepšie využiť dodané živiny v dôsledku postupného 
uvoľňovania dusíka a svojou sorpčnou schopnosťou zabraňujú jeho vyplavovaniu /6/. Pomaly 
rozpustné hnojivá pôsobia ako ekologické hnojivá tým , že pozitívne ovplyvňujú pôdnu 
úrodnosť, zlepšujú hospodárenie s vodou a vzhľadom na to , že živiny v hnojive  sú uzavreté 
v zeolite (v kryštalickej štruktúre klinoptilolitu) nedochádza k  ich vyplavovaniu a  
znečisťovaniu povrchových a spodných vôd /5/.  

U hnojív LAV  a DASA sme najvyššie úrody zaznamenali v 2 a 3. úžitkovom roku. 
Produkcia sušiny sa zvyšovala  priamo úmerne so zvyšujúcimi sa dávkami dusíka. V roku 
2001 boli  celkové úrody   u hnojiva LAV  pri dávke  90  a 180 kg.ha-1N+PK  ( 8,92 a 12,81 t. 
ha-1 sušiny )  vyššie  o 77 resp. 154  %  oproti kontrole  (5,03 t.ha-1 sušiny ). Pri najnižšej 
dávke 30 kg.ha-1 N+PK  sa úroda zvýšila o 28 %. U hnojiva DASA sa úroda v porovnaní s 
kontrolou (5,03 t.ha-1 sušiny ) pri dávkach 30, 90  a 180 kg.ha-1N+PK   zvýšila o 21,73 a 135 
% ( 6,07; 8,70 a 11,82 t.ha-1 sušiny) . U obidvoch hnojív najvyššia dávka  180 kg.ha-1 N+PK  
dala vysoko preukazne vyššiu úrodu oproti kontrolnému variantu.  

Stupňovité dávky dusíka sa pozitívne odzrkadlili aj  v celkovej úrode za 3 roky,  keď   
oproti  kontrole (4,49 t.ha-1  sušiny)  sa u hnojiva LAV zvýšila úroda na variante s  dávkou  90 
a  180 kg.ha-1 N+PK  o viac ako 65 % resp. 126 %  s dosiahnutými  úrodami   7,39 t.ha-1 resp. 
10,15 t.ha-1 sušiny, u hnojiva  DASA predstavovalo  zvýšenie 63 a 115 %.  Medzi hnojivami 
LAV a DASA neboli štatistické rozdiely v úrode sušiny s vyššou úrodou u  hnojiva LAV 
(6,84-6,66 t.ha-1  sušiny) . 

Aj po aplikácii  pomaly pôsobiacich hnojív ZEOMIX a ZEOFERT C sme zaznamenali  
zvýšenie úrody v porovnaní s kontrolou nielen  v prvom roku ale aj v druhom a treťom 
úžitkovom roku.  Vďaka ich špeciálnym vlastnostiam , ako je schopnosť zeolitov viazať vodu 
a živiny a postupne ich uvoľňovať z kryštalickej mriežky,  ich účinok sa prejavil v lepšom 
využití živín a vyššej úrode  v období sucha  v porovnaní s hnojivami LAV a DASA. Zvlášť 
v 1. a 2. kosbe  roku 2000 boli úrody  u hnojív ZEOMIX  a ZEOFERT C  vyššie než 
u hnojiva LAV a DASA.  V 1. kosbe roku 2000 sa úrody pohybovali na hnojených variantoch 
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u hnojiva ZEOMIX od 3,10- 3,43 t.ha-1 sušiny , v 2. kosbe od 1,24-1,68 t.ha-1 sušiny 
v porovnaní s hnojivom LAV a úrodami 2,24-2,42 t.ha-1 sušiny (1.kosba) a 1,05-1,14 t.ha-1 
sušiny (2.kosba). V celkovej úrode  v roku 2000 malo hnojivo ZEOMIX  v priemere 
hnojených  variantov (var.2-4) o 23 % vyššiu úrodu než hnojivo LAV.  Čo svedčí o tom, že 
pomaly rozpustné hnojivá dokázali lepšie využiť  živiny aj v suchých rokoch. 

  V ďalších rokoch sa úrody zvýšili s najvyššou úrodou v roku 2001.  Aj použité dávky 
hnojenia preukazne zvýšili úrodu sušiny.  Pri najnižšej dávke 30 kg.ha-1 N+PK bola u hnojiva 
ZEOMIX dosiahnutá najvyššia úroda vo všetkých rokov v porovnaní s ostatnými hnojivami 
a rozdiel bol preukazný. Úrody  sušiny pri jednorazovej  dávke 90 kg.ha-1 N  (na jar) a delenej  
dávke 3x30 kg.ha-1 N+PK (ku kosbe) boli vyrovnané a štatisticky nepreukazné , pričom vyššia 
produkcia sušiny sa dosiahla  pri jednorazovej dávke. Keďže medzi  jednorazovou dávkou  90 
kg.ha-1 N+PK  a delenou dávkou 3x30 kg.ha-1 N+PK  nie sú preukazné rozdiely v úrode 
sušiny, je to dôkaz toho, že dochádza k postupnému uvoľňovaniu dusíka /3/.  

V priemere rokov 2000-2002 bola u hnojiva ZEOMIX  celková  úroda pri delenej 
dávke 6,78 t.ha-1 sušiny a pri jednorazovej dávke 7,36 t.ha-1 sušiny.  Ani u  hnojiva ZEOFERT 
C sa počas 3 rokov podobne ako  u hnojiva ZEOMIX nezistili rozdiely v úrode sušiny medzi 
jednorazovou dávkou 90 kg.ha-1 N+PK   (na jar) s úrodou  6,33 t.ha-1 sušiny a delenou dávkou 
3x30 kg.ha-1 N+PK   (ku kosbe) s úrodou 6,30 t.ha-1 sušiny.   

Medzi hnojivami ZEOMIX a ZEOFERT C sa potvrdili štatistické rozdiely v úrode 
sušiny s preukazne vyššou úrodou u hnojiva ZEOMIX.   

Tab. 1:  Priemerná teplota vzduchu (˚C)  a suma zrážok R (mm) počas vegetačného  
obdobia v rokoch 2000-2002   
Rok  Mesiac IV. V. VI. VII. VII. IX. ⎯x  (˚C) , 

Σ R (mm)
teplota  ˚C 11,8 15,9 18,5 17,1 19,9 13,7 16,2 2000 
Σ zrážky 63,6 35,4 47,1 77,0 31,2 22,1 276,4 
teplota  ˚C 8,7 15,9 16,0 19,8 19,8 12,3 15,4 2001 
Σ zrážky 59,4 25,7 71,9 142,9 29,8 185,5 515,2 
teplota  ˚C  9,0 16,5 18,6 20,3 18,9 13,0 16,1 2002 
Σ zrážky 33,0 59,5 127,7 118,9 140,4 82,7 562,2 
   Tab.2: Produkcia sušiny v jednotlivých rokoch a v kosbách ( t.ha-1 sušiny) 

2000 2001 2002 
kosba Kosba kosba 

2000-
2002  

Hnojivo 
 

 
Var. 

1 2 3 Σ 1 2 3 Σ 1 2 3 Σ Ø Σ 
Rýchlo rozpustné hnojivá 

Kontrola 1 2,33 0,96 0,24 3,53 3,64 0,74 0,65 5,03 3,37 0,61 0,93 4,92 4,49a 
2 2,24 1,05 0,35 3,64 4,60 1,09 0,77 6,45 4,05 0,84 1,08 5,97 5,36a 
3 2,25 1,14 0,73 4,12 5,48 1,91 1,53 8,92 5,66 1,14 2,34 9,14 7,39b  

LAV 
4 2,42 1,06 1,21 4,69 7,38 2,80 2,63 12,81 7,19 1,84 3,92 12,94 10,15c 
2 2,50 1,08 0,42 5,03 4,37 0,98 0,72 6,07 3,48 0,77 1,13 5,37 5,15a 
3 2,72 1,41 0,89 6,45 5,51 1,69 1,50 8,70 4,78 1,14 2,35 8,27 7,33b  

DASA 
4 2,80 1,19 1,40 8,92 7,17 2,57 2,09 11,82 5,67 2,06 4,07 11,79 9,67c 

Pomaly rozpustné hnojivá 
Kontrola 1 2,33 0,96 0,24 3,53 3,64 0,74 0,65 5,03 3,37 0,61 0,93 4,92 4,49a 

2 3,35 1,24 0,56 5,05 4,99 1,09 0,77 6,84 3,73 0,63 1,76 6,12 6,04b 
3 3,10 1,28 0,71 5,15 5,30 1,76 1,36 8,41 3,92 0,90 2,04 6,86 6,78c  

ZEOMIX 
4 3,43 1,68 0,69 5,08 5,77 1,71 0,97 8,45 5,62 1,07 1,13 7,82 7,36c 
2 2,32 1,52 0,42 4,26 3,83 1,21 0,56 5,60 2,94 0,54 1,05 4,54 4,80a 
3 2,65 1,52 0,80 4,97 4,74 1,80 1,19 7,73 3,84 0,64 1,73 6,20 6,30b ZEOFERT  C 
4 2,60 1,63 0,76 4,99 5,32 1,79 0,72 7,84 4,45 0,64 1,07 4,54 6,33b 
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Tab.3:  Obsah chlorofylu ( SPAD hodnoty) 
 

2000 2001 2002 

kosba kosba kosba 
2000-
2002 

 

Hnojivo 

 

Var. 

1 2 3 Ø  1 2 3 Ø  1 2 3 Ø  Ø  
Rýchlo rozpustné hnojivá 

Kontrola 1 37,3 45,4 40,5 41,1 35,4 34,8 31,7 34,0 33,7 29,4 34,9 32,7 35,9 a 

2 45,1 46,7 43,0 44,9 41,2 34,2 30,5 35,3 37,1 29,5 35,5 34,0 38,1a 
3 44,6 51,5 48,1 48,1 41,0 43,0 40,5 41,5 40,4 37,4 41,7 39,8 43,1b 

 

LAV 
4 50,5 55,5 51,5 52,5 42,6 49,1 47,9 46,5 44,9 43,5 44,2 44,2 47,7b 
2 46,4 48,2 44,3 46,3 36,5 34,9 31,3 34,2 38,7 32,3 37,2 36,1 38,9 ab 
3 48,5 54,6 51,5 51,4 40,0 37,0 30,7 35,9 40,8 37,8 41,9 40,2 42,5 bc 

 

DASA 
4 50,3 59,3 50,9 53,5 41,6 44,4 40,9 42,3 42,4 48,2 46,5 45,7 47,2 c 

Pomaly rozpustné hnojivá 
Kontrola 1 37,3 45,4 40,5 41,1 35,4 34,8 31,7 34,0 33,7 29,4 34,9 32,7 35,9 a 

2 44,0 48,6 38,6 43,7 40,3 36,5 34,5 37,1 37,6 30,3 34,1 34,0 38,3 ab 
3 43,7 50,7 41,6 45,3 38,3 41,3 36,3 38,6 35,8 31,7 39,3 35,6 39,8ab 

 

ZEOMIX 
4 45,9 49,9 45,9 47,2 42,9 43,2 35,6 40,6 43,1 30,3 36,1 36,5 41,4 b 
2 45,3 45,9 41,1 44,1 34,9 39,5 30,4 34,9 35,6 29,0 31,2 31,9 37,0 a 
3 44,2 47,0 45,4 45,5 34,2 40,6 38,9 37,9 36,6 31,9 36,0 34,8 39,4 a ZEOFERT C 

4 46,6 50,2 40,2 45,7 42,6 42,0 32,0 38,8 38,6 32,8 31,4 34,3 39,6 a 
a,b,c - exponenty označené odlišnými písmenami predstavujú štatisticky významné rozdiely. Diferencie 
rozdielov medzi variantmi platia v rámci jednotlivých hnojív. 
 

Koncentrácia chlorofylu v asimilačných pletivách rastlín odráža vplyv vnútorných, 
ako aj vonkajších faktorov na danú rastlinu, resp. porast . Porovnania koncentrácie chlorofylu 
v listoch kostravy trsteníkovitej cv. Lekora potvrdili nižšie priemerné hodnoty obsahu 
chlorofylu (SPAD hodnoty)  v kontrolnom variante  bez aplikácie minerálnych živín. Pri 
nedostatočnej výžive rastlín dusíkom (variant N0) rastliny reagovali stresom, čo sa prejavilo 
zníženou tvorbou koncentrácie chlorofylu a tiež  poklesom produkcie sušiny v nadzemnej 
hmote (Tab. 2,3). Je vidieť, že vplyv nedostatku dusíka je preukazný oproti podmienkam 
optimálneho zásobenia porastu dusíkom (90 a 180 kg.ha-1 N+PK). Medzi koncentráciou 
chlorofylu ( SPAD hodnoty ) a  produkciou sušiny bola zistená vysoko preukazná korelačná 
závislosť (r = 0,982+++) a podobne sa zistil aj úzky vzťah hodnôt SPAD ku koncentrácii dusíka 
v asimilačných pletivách. Aj  /4/ potvrdil spätosť  medzi dávkami dusíka a veľkosťou hodnôt 
SPAD u kostravy trsteníkovitej. V našich podmienkach  /2/ sme to potvrdili  pri sledovaní 
reznačky laločnatej (Dactylis glomerata L., odroda Rela) tvoriacej dočasný, resp. trvalý 
trávny porast (r=0,849++, r=0,833++). S narastajúcimi dávkami dusíkatých hnojív sa priamo 
úmerne zvyšuje aj obsah chlorofylu (SPAD hodnoty). Najnižšie hodnoty boli na nehnojenej 
kontrole a najvyššie pri najvyššej dávke dusíka. Na základe priemerných hodnôt 
u jednotlivých hnojív vyššie hodnoty SPAD sa dosiahli u rýchlo rozpustných hnojív  s vyšším 
obsahom dusíka LAV a DASA v porovnaní s pomaly rozpustnými hnojivami s nižším 
obsahom dusíka ZEOMIX a ZEOFERT C (štatisticky preukazný rozdiel).  Najvyššie hodnoty 
obsahu chlorofylu sa dosiahli v roku 2000 u všetkých hnojív , preukazne vyššie v porovnaní 
s rokmi 2001-2002.  Znamená to, že dusík sa hromadil v listoch a nevyužil sa  na tvorbu 
výnosu.  

V podmienkach deficitu minerálnych živín u hnojiva LAV ( priemer rokov a kosieb ) 
dosahuje koncentrácia chlorofylu hodnotu  35,9 (Tab.3).  Na druhej strane v podmienkach 
aplikovanej  nižšej (N90) a vyššej (N180) dávky dusíka sa hodnota SPAD zvýšila na úroveň 
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43,1 a 47,7 (t.j. nárast o 20 % a o 32 %). U hnojiva DASA sa v priemere za jednotlivé roky  
hodnota SPAD zvýšila z 35,9 (nehnojená kontrola)  na 42,5 (N90) a 47,2 (N180) , čo 
predstavuje  zvýšenie o 18 resp. 31 %.  Medzi hnojivami LAV a DASA  štatistické rozdiely 
neboli. Výsledky potvrdzujú, že pri vyšších dávkach dusíka dochádza k intenzívnejšej 
biosyntéze chlorofylu čo potvrdzujú aj vyššie hodnoty obsahu chlorofylu. Pomaly rozpustné 
hnojivá vzhľadom na nižší obsah dusíka v hnojivách dosiahli aj nižšie hodnoty koncentrácie 
chlorofylu v listoch a takisto medzi hnojivami rozdiely neboli. Vyššie hodnoty sa dosiahli pri 
jednorazovej dávke  90 kg.ha-1 N+PK . U hnojiva ZEOMIX sa oproti kontrole zvýšili hodnoty 
SPAD na var.4  (90 kg.ha-1 N+PK) o 15 % a v prípade hnojiva ZEOFERT C o 10 %. Na 
základe výsledkov merania koncentrácie chlorofylu v listoch kostravy trsteníkovitej sa 
potvrdilo, že tieto parametre sú silno závislé od úrovne dusíkatého hnojenia. Výsledky 
potvrdzujú že s narastajúcimi dávkami dusíka sa zvyšovala  úroda sušiny ako aj koncentrácia 
chlorofylu  (SPAD hodnoty).  
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Effects of fast- and slow-release fertilisers on dry matter production and 
chlorophyll content (SPAD values) of tall fescue 

 
Summary 

A field trial was established at Suchá dolina – Radvaň site (altitude 465 m, near Banská Bystrica). Over 
2000 – 2002 (three research years), the effects of different application rates of fast-release (LAV and DASA)  
and slow-release (ZEOMIX and ZEOFERT C) nitrogen fertilisers, respectively, on dry matter (DM) production 
and chlorophyll content (SPAD values–dimensionless numbers) were studied at tall fescue (Festuca arundinacea 
Schreb.) cv. Lekora. The slow-release nitrogen fertilisers were better than the fast-release ones at DM 
production and were also more efficient during a period of unfavourable climatic conditions in the first harvest 
year. Yield of DM and the chlorophyll content decreased under conditions without mineral nutrition. The rising 
N fertiliser rates were in direct proportion to increasing DM yield as well as to the chlorophyll content (SPAD 
values). A close relationship between the SPAD values  and DM production at tall fescue was found. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                                21.-22.3.2007 
 

  131

 
 

APLIKACE OSMOTIK PEG 6000 A NaCl  V ŽIVNÉM MÉDIU 
 
Jiřina Jedličková1, Brigita Zámečníková1 
1Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra botaniky a fyziologie rostlin, Kamýcká 129, 
16521, Praha 6 - Suchdol, Česká republika, jedlickova@af.czu.cz 
 

����
V několikatýdenních nádobových pokusech byla sledována reakce působení krátkodobého vodního stresu na 
mladé rostliny jarního ječmene u zvolených odrůd. Cílem práce bylo sledování způsobu, jakým rostliny regulují 
jejich vodní stav a fyziologické následky vodního stresu aplikací osmotik polyethylenglykolu (PEG 6000) a 
NaCl. Na základě dosažených výsledků je patrné, že jednotlivé genotypy jarního ječmene reagují na vodní stres 
různě, přičemž rozhodující roli hraje jejich adaptační schopnost.    

 

ÚVOD 
V celosvětovém měřítku je sucho nejzávažnějším faktorem limitující úrody hlavních 

zemědělských plodin. Prognózy globálních změn klimatu a nárůst skleníkového efektu na 
zemi předpokládají nárůst skleníkových plynů (CO2, CH4, CFx, atd.), přirozené stupňování 
oteplování a aridizaci prostředí rostlin s důsledky v zemědělské výrobě (Jarvis, 1993). Jak 
doplňují Masarovičová et Repčák (2002), zvyšují se průměrné roční teploty vzduchu a 
narůstají evapotranspirační požadavky na vodu. Periody sucha mezi atmosférickými srážkami 
se prodlužují, takže rostliny často trpí nedostatkem vody. Vodní stres se stává prvořadým 
stresovým faktorem, který omezuje růst a produktivitu rostlin na Zemi. Tím nejméně 
nákladným řešením je využití genotypů, které i ve stížených podmínkách poskytují 
spolehlivou úrodu s přiměřenou kvalitou (Živčák, 2006).  

Navození stresu v určitých růstových fázích využitím polyethylenglykolu (PEG 6000) 
a NaCl je vhodný způsob vymezení genotypových rozdílů z hlediska využití vody. Jejich 
aplikace umožní sledovat projevy v reakcích, které jsou porovnatelné s reakcemi na 
postupnou dehydrataci a může se dále využít pro testování tolerance vůči stresu (Kostrej, 
1998). Metoda rychlé dehydratace listů je právě jednou z možností, jak vysledovat odrůdové 
rozdíly v morfologických a fyziologických vlastnostech listů.  

Obecně platí, že pokud přesáhne rychlost poklesu vodního potenciálu –1,1 MPa za 
den, rostlina se nestačí adaptovat (Jones et Higgs, 1980; Kramer, 1983). Vedlejším účinkem 
kromě dehydratace pletiv při použití NaCl však může být akumulace soli v pletivech. Rostliny 
v zasoleném prostředí nejsou vystaveny jenom nízkému osmotickému potenciálu půdního 
roztoku, ale také účinkům iontů soli. Akumulace soli může vést ke smrti tkání orgánů i celých 
rostlin. Zasolení může inhibovat buněčné dělení i buněčný růst v rostoucích pletivech kořenů, 
stonků i listů. Lepší pochopení fyzikálních a molekulárních mechanismů, proč deficit vody 
způsobený nízkým vodním potenciálem inhibuje růst, by pomohlo získat více tolerantní 
odrůdy vůči podmínkám zasolení (Zámečníková, 2000).  

S ohledem na složité vztahy mezi množstvím vody v rostlině a v jejím okolním 
prostředí, nelze s určitostí zavést jednoduché kritérium, na základě něhož bychom dokázali 
zhodnotit, jak velkému stresu z nedostatku vody je daná rostlina vystavena. Při porovnávání 
osmotik NaCl a PEG je patrné, že působení PEGu je výraznější, protože PEG 6000, jakožto 
makromolekulární látka, nevniká do rostlinných pletiv, ale zůstává vně rostliny a působí tedy 
pouze osmoticky. Jak uvádí Brestič et Olšovská (2001) reakci na PEG je možno považovat za 
rychlou hydraulickou signalizaci o snížené přístupnosti vody, neboť už od prvních momentů 
jeho působení se příjem vody do rostliny snižuje až zastavuje. Na rozdíl od půdního sucha, 
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PEG účinkuje na celou kořenovou soustavu homogenně, bez možnosti úniku ze stresu, resp. 
metabolické úpravy. Büssis et al. (1998) považují PEG 6000 za vhodné pokusné osmotikum i 
při dlouhodobějších experimentech, což aplikovali mj. u brambor. Jeho výhodou oproti 
vysychání půdy je, že nevede k postupnému zvyšování vodního stresu, který může maskovat 
různá stádia aklimace. Na druhé straně však výsledky některých pokusů (Brestič et al., 1998) 
ukazují, že vysoké koncentrace PEG 6000 (15, 20 %) se považují jako nevhodné pro 
sledování postupné adaptace listů na dehydrataci. Pro testování vodního stavu rostlin se proto 
jako mnohem účelnější jeví 10 % PEG 6000, avšak pro hodnocení speciálních růstových 
reakcí autoři doporučují koncentraci 5 %. PEG s molekulovou hmotností vyšší než 1000 
vstupuje do rostliny pomalu, asi v množství 1 mg.g-1 hmotnosti rostliny za týden, ale 
mechanicky poškozené kořeny umožňují vstup. PEG s vyšší molekulovou hmotností blokuje 
cestu pohybu vody, tím se snižuje absorpce vody a dochází k uschnutí rostliny (Lawlor, 
1970). S ohledem na možné nepříznivé účinky NaCl na rostliny jarního ječmene se jeho 
použití jako osmotika při dlouhodobějších pokusech jeví vhodnější oproti PEG 6000, protože  
je rostlinami lépe snášen.  

Vážit si zdroje vody, hospodařit s nimi v aridních oblastech znamená zachovat životní 
podmínky v mnoha regionech. Zemědělství je závislé na vodě, proto výzkum vlivu vodního 
stresu na důležité plodiny má svoje opodstatnění i perspektivy (Brestič et Olšovská, 2001).   
 

MATERIÁL A METODA 
V rámci studia účinků vodního stresu na mladé rostliny jarního ječmene byly 

v klimatizovaném boxu založeny dva pokusy, sledující vliv rychlé dehydratace v prvních 
vývojových fázích rostliny. V rámci nastaveného režimu bylo zajištěno stabilní osvětlení min. 
300μmol.m

-2
.s

-1
; délka dne 14 h; t 22°C a  vlhkost vzduchu 40 – 60 %.  

 V obou případech se jednalo o aplikaci často používaných osmotik v podobě různě 
koncentrované NaCl a makromolekulární látky polyethylenglykolu (PEG 6000), které snižují 
vodní potenciál roztoků a slouží pro studium odpovědí rostlin na vodní stres. V prvém případě 
bylo celkem 5 odrůd jarního ječmene kultivováno přímo v různě koncentrovaných roztocích 
NaCl, přičemž varianta kontrolní byly kultivována v Knopově živném roztoku. Jako pokusné 
rostliny byly využity následující odrůdy jarního ječmene: Amulet (česká odrůda), Jersey 
(zahraniční odrůda), Krona (německá odrůda), Malz (česká odrůda) a Norimberk (německá, 
historická odrůda), které byly pěstovány ve dvou koncentracích NaCl: 0,06M a 0,25M. 
V rámci druhého pokusu byly opět rostliny 3 odrůd jarního ječmene –historická odrůda 
Norimberk a dvě nové odrůdy Amulet a Krona nejprve kultivovány v Knopově živném 
roztoku a poté byly navozeny stresové podmínky využitím PEGu a NaCl. Tato dvě osmotika 
nám umožňují efektivní práci s mladými rostlinami a navození takové intenzity vodního 
stresu, díky nimž jsme schopni určit změny hodnot vodního resp. osmotického potenciálu.  
U obou pokusů byly odebrány vzorky listů, které byly následně zamraženy a později použity 
pro psychrometrické stanovení osmotických potenciálů na měřícím zařízení Psypro (Wescor).  
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V grafech jsou uvedeny naměřené výsledky hodnot osmotického potenciálu u jednotlivých 
variant.  
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Obr. 1:  Naměřené hodnoty osmotických potenciálů listů v MPa u 5-ti  odrůd jarního ječmene 
vystavených stresovým účinkům  koncentrovaných roztoků NaCl. 
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Obr. 2: Hodnoty osmotického potenciálu u tří odrůd jarního ječmene s osmotiky NaCl a 
polyethylenglykol (PEG 6000). 

V prvém případě, kdy rostliny jarního ječmene byly stresovány dvěma koncentracemi 
NaCl graf jasně prokazuje, že ke změnám osmotického potenciálu dochází u všech odrůd  a 
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rozdíly jsou patrné nejen mezi jednotlivými odrůdami, ale zároveň mezi jednotlivými 
variantami. Na základě naměřených hodnot byl u koncentrace NaCl 0,25M nejnižší osmotický 
potenciál naměřen u odrůdy Krona a Norimberk, což by poukazovalo buď na největší 
osmotické přizpůsobení a tím i na odrůdy, které by byly nejvíce odolné vůči podmínkám 
sucha, nebo k největší schopnosti akumulace soli. Avšak s přihlédnutím na předcházející 
výsledky, kdy se odrůda Krona jeví jako méně odolná vůči suchu, předpokládáme, že značný 
vliv na celkové výsledky měly i ionty Na+ a Cl- vstupující do rostlin. V případě nejvyšší 
koncentrace NaCl tzn. 0,25M rostliny téměř zastavují růst, kdy předpokládáme, že nízký 
vodní potenciál roztoku a akumulace soli uvnitř listů souvisí s celkovou životností listů. 
Nejvýraznější pokles osmotického potenciálu byl zaznamenán u zahraniční odrůdy Krona, 
kdy jeho hodnota dosahovala –3,85 MPa, zatímco u české odrůdy Amulet dosahovala hodnota 
osmotického potenciálu –3,13 MPa. 

U druhého pokusu, kdy pro snížení vodního potenciálu byla aplikována osmotika jsou 
také patrné rozdíly, obzvláště mezi jednotlivými osmotiky. Je patrné, že vstupující sůl do 
rostliny snižuje mnohem efektivněji osmotický potenciál, než-li PEG, který jakožto 
makromolekulární látka  obaluje kořeny a způsobuje pouze osmotický stres. Testované 
odrůdy mladých rostlin s použitím PEG 6000 však odumíraly velmi rychle, což si 
vysvětlujeme nízkou rozpustností kyslíku v daném roztoku a pomalý transport kyslíku do 
kořenů. Z dosavadních poznatků bylo potvrzeno, že PEG 6000 není právě pro jarní ječmen 
z hlediska fyziologických důvodů vhodným osmotikem v rámci dlouhodobých pokusů. U 
jiných rostlin je tolerance k nedostatku kyslíku vyšší.  
Uvedené hodnoty jsou průměrné výsledky z jednoletého pokusu, proto budou oba pokusy 
minimálně jednou opakovány.  

� Ě�
V případě působení krátkodobého stresu, způsobeného výměnou živných roztoků 

s nízkým osmotickým potenciálem, nemají rostliny dostatek času k adaptaci. Na aktuální 
stresové podmínky reagují rostliny osmotickým přizpůsobením na základě sníženého 
osmotického potenciálu v listech. Prokazuje se, že jednotlivé odrůdy jarního ječmene mají 
odlišnou schopnost adaptace. Dále jsou  prokazatelné rozdíly mezi působením jednotlivých 
osmotik, zejména při působení iontů Na+ a Cl-, kdy jsou rostliny krom osmotického stresu 
vystaveny také účinkům soli, což se výrazně projevilo snížením osmotického potenciálu 
v listech. Zařazení získaných poznatků do metodik testování odrůd může vést 
k efektivnějšímu výběru a tím napomoci tvorbě nových, ekostabilnějších genotypů.  

������
/1/ Brestič, M., Olšovská, K.: Vodný stres rastlín: príčiny, dôsledky, perspektívy. SPU, Nitra, 2001. ISBN 80-
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Contents and subcellular distribution of organic solutes. In: Journal of Experimental Botany, Vol. 49, No. 325, 
pp. 1361–1370, August 1998 
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Transport in Plants under Climatic Stress. Pp. 1-13. Cambridge University Press, Cambridge 1993 
/4/ Jones, H.G., Higgs, K.H.: Resistance to water loss from the mesophyll cell surface in plant leaves. J. Exp. 
Bot. 31, 545-553, 1980 
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/7/ Lawlor, D.W.: Absorption of polyethylene glycols by plants and their effects on plant growth. New 
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Aplication of polyethylene glycol and sodium chloride in nutrient solution culture 

Summary 
The objective of these pot experiments was to find out sensitivity of  certain varieties 

of  spring barley measuring the osmotic potential of leaf sap and thus to verify if historical 
and present varieties of spring barley have  different ways  osmotic adjustment to water stress. 
The osmotic adjustment have essential importance in the tolerance of barley to stress. The 
plants were cultivated in a  conditioned box. The chosen varieties of spring barley were grown 
in Knop nutrient solutions with an addition of NaCl and polyethylene glycol (PEG 6000). The 
osmotic potential of leaf sap was measured using the microvoltmeter Psypro (Wescor).  

Poděkování:Výsledky v této práci byly  získány za podpory projektu MŠM 604 607 0901 
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REAKCIA VYBRANÝCH DRUHOV STRUKOVÍN NA PRIEBEH 
SÚČASNÝCH  PODMIENOK  PESTOVANIA 
 
Eva Candráková,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby, Tr. A. Hlinku 2, 
949 76 Nitra, Slovenská republika, Eva.Candrakova@uniag.sk 
 

Sumár 
 V roku 2005 a 2006 sme v poľných polyfaktorových pokusoch v teplom klimatickom 
regióne s hrachom siatym a sójou fazuľovou, skúmali vplyv abiotických stresových faktorov, 
teploty a vlahy, na formovanie prvkov úrodnosti a úrody. Z výsledkov pokusov vyplynulo, že 
skúmané faktory majú veľký vplyv, najmä v období kvitnutia a nalievania semien. Potvrdilo sa 
to najmä v roku 2006, keď ich vyrovnanejší priebeh v kritických rastových fázach hrachu 
siateho pripadajúcich na mesiac máj a jún spôsobil, že úroda tejto plodiny bola vyššia (5,11 
t.ha-1) ako v roku 2005 (3,91 t.ha-1). Naopak, pri sóji fazuľovej, ktorej kvitnutie a nalievanie 
semien pripadlo na júl a august, vplyvom nepriaznivých teplotných a vlahových pomerov 
došlo v roku 2006 k zníženiu úrody semena na 3,40 t.ha-1 v porovnaní s rokom 2005 s úrodou 
4,16 t.ha-1. 

ÚVOD 
 Strukoviny sú významnou skupinou poľných plodín. Najvýznamnejšie strukoviny na 
Slovensku sú hrach siaty (Pisum sativum) a sója fazuľová Glycine max (L). V ostatných 
rokoch sa výmera strukovín mení v dôsledku nestability úrod. Príčinou je vysoká závislosť 
produkčných procesov od priebehu klimatických podmienok v pestovateľských ročníkoch, 
najmä počas vegetačného obdobia. Zberové plochy hrachu siateho sa pohybujú na úrovni 
11 000 ha s úrodou približne 2,40 t.ha-1. Pestovateľské plochy sóje fazuľovej sú približne 
12 000 ha s úrodou 1,80 t.ha-1 (Tibenská, 2007).  
 Cieľom pokusu bolo zistiť prispôsobivosť hrachu siateho a sóje fazuľovej na priebeh 
poveternostných podmienok. Zamerali sme sa na pôsobenie vody a teploty, ktoré patria 
k abiotickým stresovým faktorom. 
 

MATERIÁL A METÓDA 
 
 V roku 2005 a 2006 boli založené poľné polyfaktorové pokusy s hrachom siatym a 
sójou fazuľovou, v teplom klimatickom regióne s nadmorskou výškou 156 - 168 m n.m., s 
úhrnom zrážok za rok 607 mm, priemernou ročnou teplotou vzduchu 9,5°C na stredne ťažkej, 
hlinitej pôde. Predplodinou bola pšenica letná forma ozimná. Príprava pôdy sa uskutočnila 
konvenčným spôsobom. Na jeseň bola urobená orba do hĺbky 250 mm. Na urovnanie pôdy 
v jarnom období bol použitý smyk s bránami. Pri predsejbovej príprave pôdy sa kompaktorom 
zapracovali prípravky proti burinám. V priebehu vegetačného obdobia sme  zaznamenávali 
začiatok rastových fáz plodín. Pred zberom boli z parceliek odobraté vzorky rastlín na 
mechanické analýzy rastlín. Hodnotené sú varianty bez hnojenia.  
 Hrach siaty: odroda – Dunaj, termín sejby – 6.4.2005, 6.4.2006, zber - 15.7.2005, 18.7.2006. 
 Sója fazuľová: odroda – Korada, termín sejby - 3. 5. 2005, 27. 4. 2006, zber - 10.10.2005,  
 20.10.2006. 
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Hrach sme vysievali 1,0 mil. a sóju 0,6 mil. klíčivých semien na ha do hĺbky 0,05 m, pri    
medziriadkovej vzdialenosti 0,125 m.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
 Bôbovité rastliny majú v ekosystéme na ornej pôde výnimočné postavenie, ktoré 
vyplýva z ich schopnosti žiť v symbióze s rizóbiami a ich pomoci fixovať vzdušný dusík. 
Patria k plodinám zlepšujúcim úrodnosť pôdy. Ich významnou zvláštnosťou je malá reakcia 
na intenzifikačné faktory a vysoká elasticita vo vzťahu k ekologickým podmienkam 
prostredia ((Petr, Černý, Hruška a i. 1980). 
 Plodiny pestované v poľných podmienkach sú často vystavené pôsobeniu 
nepriaznivých faktorov prostredia, ktoré môžu rastlinám spôsobiť stres. V dôsledku rôzneho 
poškodenia ovplyvňujú ekonomickú rentabilnosť pestovaných plodín, ktoré reagujú na stres 
rozdielne. Stres ovplyvňuje celý rastlinný organizmus. Adaptačné reakcie a odolnosť rastlín 
voči stresorom je podmienená geneticky. Nedostatkom vody je najviac ovplyvnený 
predlžovací rast, najmä rast listovej plochy. Zmenšená listová plocha sa prejavuje na znížení 
absorpcie slnečnej radiácie. Vodný stres cez brzdenie predlžovacieho rastu mení distribúciu 
asimilátov a korelatívne zmeny medzi orgánmi. V období dozrievania sa prejaví zrýchlením 
starnutia a opadávania listov, čo pri zhoršených podmienkach pre transport asimilátov, vedie 
k spomaleniu rastu plodov, semien a pod. Rozhodujúcu úlohu má veľkosť vodného stresu 
(Kostrej a i., 1998).        

 Strukoviny majú pomerne vysoké nároky na vodu. Hodnoty transpiračného koeficienta 
sa pohybujú v rozmedzí 600-1000. V rámci individuálneho rastu a vývinu každého druhu, 
existujú kritické obdobia v požiadavkách na vodu. Je to obdobie vzchádzania, tvorby pukov 
a nalievania semien. Nedostatok vody v týchto obdobiach blokuje tvorbu a transport 
asimilátov, inhibuje aktivitu rizóbií, zapríčiňuje zhadzovanie strukov, ovplyvňuje vývin 
semien a ich predčasné dozrievanie (Kostrej a i., 1998). 
 Pri klíčení potrebujú 120-140% vody z hmotnosti semena. Vyhovujú im oblasti, 
v ktorých sa dosahuje ročný úhrn zrážok minimálne 550 mm. V období od začiatku kvitnutia 
do zrelosti sú optimálne zrážky 300 mm, ktoré by mali byť rovnomerne rozdelené (Lahola 
a i., 1990). 

Pre sóju je popri suchu nevhodná i nadmerná vlhkosť. Dlhodobejšie atmosferické zrážky 
a vyššie hodnoty hydrotermických pomerov (zrážok a priemerných teplôt) vplývajú na 
predĺženie vegetačného obdobia o 30 až 40 dní (Javor, Surovčík a i., 2001).   
V nárokoch na teplo sa hrach a sója odlišujú. Hrach siaty patrí medzi plodiny, ktoré znášajú 
skorú jarnú sejbu. Minimálna teplota pre klíčenie je 1 - 2 °C a optimálna teplota je 25 - 30°C. 
Pri krátkodobom pôsobení teplôt –6 až –8°C nedochádza k poškodeniu rastlín hrachu siateho. 
Rozhodujúce sú predovšetkým teploty v počiatočnom období rastu, vo fáze kvitnutia a tvorby 
semien (Kostrej a i., 1998).        
 Sója je teplomilná rastlina. Klíči pri teplote 7-8 °C, intenzívne rastie pri 20-25 °C. 
Rozhodujúce teploty sú od kvitnutia do dozrievania. Pri poklese pod 14 °C zastavuje rast. 
Potrebuje sumu vegetačných teplôt 2000- 3000 °C. Sucho a vysoké teploty, môžu rovnako 
ako zima a nadmerné zrážky, spôsobiť opadávanie kvetov. Obdobie kvitnutia, v závislosti na 
odrode a pestovateľských podmienkach, trvá tri týždne (Fábry a i, 1990).  
Množstvo zrážok a teplôt v rastových fázach hrachu siateho a sóje fazuľovej sú uvedené 
v tabuľke 1 a 2. 
 Tvorba hospodárskej úrody strukovín je zložitejšia ako pri ostatných plodinách, 
predovšetkým pre malú možnosť regulácie počtu plodonosných osí, pre postupnú, dlhú 
diferenciáciu generatívnych orgánov a pre ich veľkú závislosť utvárania od vonkajších 



Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                                21.-22.3.2007 
 

  138

podmienok prostredia. Rozhodujúcimi prvkami úrodnosti je počet rastlín, počet strukov, počet 
semien na m2 a HTS. V závislosti od hustoty porastu, rastliny vytvárajú bočné konáre, na 
ktorých sa vytvárajú struky a v nich semená (Lahola a i., 1990).  

 S hustotou porastu súvisí formovanie ďalšieho úrodotvorného prvku, ktorým je počet 
strukov na rastline. Tento kolíše v závislosti od odrody, organizácie porastu a  podmienok 
stanovišťa (Šinský, 1985). Prejavilo sa to aj v našom pokuse, keď boli pozorované rozdiely 
medzi strukovinami aj ročníkmi pestovania.  

Počet strukov vyjadrený na jednotku plochy bol pri obidvoch plodinách nižší v roku 2006. 
Rozdiely medzi ročníkom a plodinou vznikli pri počte semien na jednotku plochy. Priaznivé 
vlahové a teplotné podmienky pre hrach siaty v roku 2006 sa prejavili na zvýšení ich počtu 
ako aj na zvýšení HTS a v konečnom dôsledku na zvýšení úrody semena ako aj celej 
fytomasy (tabuľka 3). 

 Na veľké kolísanie úrody semena spojené so zmenami v počte strukov a semien na 
jednotku plochy poukazuje Egli (2005). 

 Najmenej variabilným úrodotvorným parametrom strukovín je počet semien v struku. 
Počet semien v strukoch klesá podľa polohy struku na rastline od spodných poschodí 
k vrcholu rastliny. Na množstvo semien v struku má veľký vplyv aj dobré opelenie. Účinky 
vodného stresu vo vzťahu k úrode závisia od ontogenetického stavu rastliny, v ktorom sa stres 
vyskytuje. Ak sa vyskytuje v období kvitnutia dochádza k horšiemu oplodneniu, životnosti 
peľu, zaschnutia blizien a pod. Pre vysokú úrodu semena hrachu siateho je dôležitá veľkosť 
asimilačnej plochy v generatívnom období od ktorej závisí HTS. V tomto období veľmi 
nepriaznivo pôsobí deficit vody (Kostrej a i., 1998). Keďže v roku 2005 boli zrážky pri 
nalievaní semien nižšie ako v roku 2006, bolo zaznamenané zníženie úrody semena o 1,20 
t.ha-1 (tabuľka 3).       

 Z hľadiska množstva zrážok, v obidvoch ročníkoch došlo k veľkým výkyvom 
v jednotlivých mesiacoch vegetačného obdobia, najmä sóje fazuľovej (graf 1).  
Kolísanie teplôt a zrážok vo vegetačnom období sóje fazuľovej v roku 2006 sa prejavil aj na 
formovaní prvkov úrodnosti a výslednej úrody biomasy. Veľké množstvo zrážok v období 
kvitnutia a vysoké teploty (mesiac júl) a následne veľmi chladný mesiac august (pokles teplôt 
o 2,5°C v porovnaní s dlhodobým normálom na 17,22°C) pri nalievaní semien, nepriaznivo 
ovplyvnili úrodu, kde v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu o 0,76 t.ha-1 (tabuľka 3). 
 Podobnú reakciu vo svojich pokusoch zistili aj Egli, Wardlaw (1980), že 
produktívnosť sóje sa významne znižuje pôsobením nízkych teplôt v začiatočných fázach 
nalievania semien. Nalievanie semien sóje sa urýchľuje pri zvýšení denných teplôt od 18 do 
27 °C a nočných od 13 do 22 °C. Na znížení úrody sa podieľal aj nižší počet strukov a semien 
na jednotke plochy.  Mierne zvýšenie HTS, oproti roku 2005, nestačilo na zvýšenie celkovej 
úrody semena sóje fazuľovej (tabuľka 3).  
 Z výsledkov vyplýva, že obdobie tvorby kvetov je veľmi dôležité. Sója má dlhé 
obdobie kvitnutia (40 dní alebo viac), ale väčšina kvetov vzniká za kratší čas. Dĺžka obdobia 
varíruje medzi odrodami, habitus rastlín je závislý od prostredia. Úspešná produktivita kvetov 
je na začiatku obdobia kvitnutia. Je to málo preskúmané, ale na množstvo strukov a semien, 
až po zrelosť, má vplyv tvorba kvetov z hľadiska časového. Preto treba najskôr určiť, aké 
časové obdobie je potrebné na tvorbu strukov a semien a ktoré faktory sa na tom najviac 
podieľajú (Kostrej a i., 1998). 
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 ZÁVER 
 Z pokusov pestovaných strukovín, hrachu siateho a sóje fazuľovej, v roku 2005 a 2006 
vyplynulo, že abiotické stresové faktory (voda a teplota), majú veľký vplyv na produkčný 
proces obidvoch plodín, najmä v období kvitnutia a nalievania semien. Potvrdilo sa to najmä 
v roku 2006, keď ich vyrovnanejší priebeh vo vegetačnom období hrachu siateho (apríl – júl) 
spôsobil, že úroda tejto plodiny bola vyššia (5,11 t.ha-1) ako v predchádzajúcom roku (3,91 
t.ha-1). Naopak, pri sóji fazuľovej, ktorej vegetačné obdobie je posunuté (apríl – október), 
vplyvom nepriaznivých teplotných a vlahových pomerov v mesiaci júl a august, došlo 
v porovnaní s rokom 2005 (4,16 t.ha-1), k zníženiu úrody semena v roku 2006 na 3,40 t.ha-1. 
 

Response of selected leguminous plants species to present growing 
conditions. 

 
Summary 

 The influence of abiotic factors, temperature and moisture on yield components and 
yields formation was investigated with field pea and soya bean in 2005 and 2006 year. Field 
polyfactorial experiments were carried out in warm climatic region. The results showed that 
observed factors have a considerable effect especially during the flowering and seed filling 
stages. This was confirmed in 2006 year when more constant course above mentioned factors 
in critical growth stages of the field pea, which were in May and June, resulted in higher yield 
(5.11 t.ha-1) comparing with 2005 year (3.91 t.ha-1). By contrast, there was found that 
unfavourable temperature and moisture conditions reduced the soya bean yield to 3.40 t.ha-1 
in 2006 year in compare with 2005 year (4.16 t.ha-1). Soya bean flowering and seed filling 
stages appeared in July and August of 2006 year.  
Key words: field pea, soya bean, water (moisture), temperature, yield 
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 Tab 1: Rastové fázy hrachu siateho, teplota a množstvo zrážok v roku 2005 a 2006 

2005 2006 Rastové fázy 
Dátum 
nástupu 

Zrážky 
(mm) 

Teplota 
(°C) 

Dátum 
nástupu 

Zrážky 
(mm) 

Teplota 
(°C) 

Vzchádzanie 18.4. 30,9 12,31 15.4. 8,1 8,51 
Kvitnutie 30.5. 108,7 13,43 7.6. 103,0 15,55 
Tvorba strukov  13.6. 28,1 14,59 15.6. 2,6 15,94 
Tvorba semien -zrelosť 14.7. 41,9 19,90 16.7. 67,2 21,25 
 
Tab. 2: Rastové fázy sóje fazuľovej, teplota a množstvo zrážok v roku 2005 a 2006 

2005 2006 Rastové fázy 
Dátum 
nástupu 

Zrážky 
(mm) 

Teplota 
(°C) 

Dátum 
nástupu 

Zrážky 
(mm) 

Teplota 
(°C) 

Vzchádzanie 12. 5. 28,6 11,44 10.5. 45,0 12,25 
Kvitnutie 13. 7. 105,7 17,82 12.7. 136,4 16,96 
Tvorba strukov  10. 8. 62,3 20,91 23.7. 9,7 21,70 
Tvorba semien -zrelosť 11. 10. 111,6 16,89 20.10. 100,5 16,50 
 
Tab. 3: Prvky úrodnosti a úroda hrachu siateho a sóje fazuľovej v roku 2005 a 2006 

Hrach siaty Sója fazuľová Vybrané prvky úrodnosti 
2005 2006 2005 2006 

Počet rastlín (m2) 90 95 55 58 
Počet strukov (m2) 579 555 899 770 
Počet semien (m2) 1743 2110 2107 1756 
HTS (g) 235,22 248,85 179,65 181,33 
Úroda semena (t.ha-1) 3,91 5,11 4,16 3,40 
Úroda fytomasy (t.ha-1) 4,13 6,50 3,28 2,42 
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VLIV STRESORŮ NA MOHUTNÉ A VÝZNAMNÉ DŘEVINY V 
DYJSKO-MORAVSKÉ A ODERSKÉ NIVĚ 

 
Jaromíra Dreslerová1 

1Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav lesnické botaniky, 
dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, 61300 Brno, e-mail: j.dreslerova@seznam.cz 
 

Souhrn 
Cílem příspěvku je seznámit s provedenou inventarizací a zhodnocením vlivů působících stresorů na 

významné a mohutné dřeviny. Průzkum se prováděl na dvou geograficky odlišných oblastech širokých údolních 
niv – západní část CHKO Poodří a část BR Dolní Morava. Prozatím bylo nalezeno a pospáno přibližně 2 000 

jedinců 29 druhů. Zmapované dřeviny z CHKO Poodří jsou na tom ze zdravotního hlediska lépe. Hlavní příčinu 
musíme hledat v historii, ve využívání a působení člověka na zvolených lokalitách. Na lokalitě BR Dolní Morava 
průzkum stále pokračuje. Na zvolených územích je patrné, že se zde nachází mnoho významných stromů, které si 

zasluhují pozornost a ochranu. Tyto stromy dotvářejí nejen typický krajinný ráz, ale i tehdy, když jíž z nich 
zbudou mrtvá torza, tak budou stále nepostradatelní. Váže se na ně obrovská trofická pyramida mnoha druhů 

organismů, což je nepochybně jejich velkým přínosem k udržování a k zvyšování druhové rozmanitosti v krajině 
 

ÚVOD 
Za významné dřeviny považujeme mohutné dřeviny, které na dané lokalitě vynikají 

svými růstovými parametry nad ostatními jedinci svého druhu,a pomáhají tak dotvářet 
charakteristický ráz krajiny svou přítomností a jedinečností /12/. Nebo dle /11/ jsou to staré a 
hodnotné exempláře, u kterých se můžeme domnívat, že přežívají typické věkové rozmezí 
svého druhu. Stromy, který jsou zajímavé z biologického, estetického a kulturního hlediska, 
protože dosáhly určitého věku, velikosti a kondice nazývá /17/ veterány. V poslední době se 
stává problematika mohutných stromů v krajině velmi aktuální a populární. Mohutné stromy 
jsou důležitým biotopem mnoha dalších druhů organismů, z nichž řada patří k ohroženým či 
dokonce chráněným. Například tesařík obrovsky (Cerabyx cerdo). Proto je nepochybně velmi 
přínosné jejich zachování v krajině, čímž zvýšíme druhovou rozmanitost daného místa.  

Měli bychom se snažit nechat některé stromy dožit svého fyziologického věku, 
odumřít a postupně se rozpadnout. Čímž se nám zvýší jak biodiverzita ale zároveň se nám 
naskýtá možnost zjistit, jakých největších rozměrů mohou dřeviny na daných stanovištích 
dorůstají. Lužní biotopy a příbřežní pásma toků jsou mimořádně příznivé stanoviště pro 
dosažení u dřevin mohutného vzrůstu. Četnost statných dřevin luhách, jejich rozměry i 
druhová rozmanitost jsou mnohonásobně vyšší než v okolní krajině. Napomáhá tomu, že 
v lužních lesích jsou nivním půdy bohatě zásobené živinami a hladina spodní vody jež je 
položená vysoko /14/. Z již provedených průzkumů je možné konstatovat, že se na našem 
území nalézají četné druhy, které převyšují růstové parametry stejných druhů z ostatních 
stanovišť v Evropě /např. 15, 2/. 
 
MATERIÁL A METODIKA  

Cílem příspěvku je seznámit s provedenou inventarizací a zhodnocením vlivů 
působících stresorů na významné a mohutné dřeviny. Průzkum se prováděl na dvou 
geograficky odlišných oblastech širokých údolních niv – západní část CHKO Poodří a část 
BR Dolní Morava. První lokalita se nachází v západní části CHKO Poodří na severní Moravě. 
Druhé území se rozkládá jižně asi 3 km za Břeclavi – místní název Pohansko a Lánské louky - 
a náleží do nově vzniklé Biosferické rezervace Dolní Morava. Obě sledované území se 
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nacházející na říčních náplavách v nivách toků a řek, které jsou vázané na vyšší obsah vody 
v půdě a na pravidelné nebo občasné záplavy území /10/. 

Terénní průzkumy byly prováděné převážně v letních měsících, od roků 2002 na 
území CHKO Poodří a v roce 2006 v BR Dolní Morava, podle vlastní metodiky /6, 7/. Při 
terénních pracích byly mapovány dřeviny s minimálním obvodem v prsní výšce (v 1,3 m) od 
dvou metrů, dřeviny s ojedinělými růstovými parametry svého druhu a všechny solitérní 
dřeviny. U každého jedince byly zaznamenány základní dendrometrické charakteristiky 
(celková výška, výška nasazení koruny a obvod v 1,3 m). Následně byl zaznamenán výskyt 
epifytických lišejníků a mechorostů, poloparazitických rostlin, bylin, dřevokazných hub, 
hmyzu a dalších živočišných organismů. Dále bylo popsáno případné usychání stromu, výskyt 
dutin, opadání borky, příznaky případných virových a houbových infekčních onemocnění a 
poškození abiotickými vlivy nebo člověkem. Na základě tohoto souhrnného popisu se 
hodnotil zdravotní stav jedinců a strom je zařazen do ontogenetického stádia a fáze. V rámci 
možností se pořídila fotodokumentace. Pro upřesnění polohy jednotlivých stromů byl použit 
přístroj GPS. 
 
VÝSLEDKY 

Oderská niva - západní část CHKO  Poodří 
Inventarizace mohutných a významných dřevin v západní části chráněné krajinné 

oblasti Poodří takového rozsahu byla provedena poprvé. V rámci terénního průzkumu bylo v 
CHKO Poodří zmapováno přes 1 550 stromů. Databanka celkem čítá 29 různých druhů a 
kříženců. Mezi autochtonní dřeviny patří 22 druhů a jeden kříženec. Nejvíce početně je 
zastoupen dub letní (Q. robur) s 613 stromy, což je 39% z celkového množství, jasan ztepilý 
(F. excelsior) s 132 stromy a vrba bílá (S. alba) s 106 stromy. Dřeviny se vyskytují v různé 
míře v souvislých lesních porostech (36%), podél Odry a přítoků (29%), ale také na volném 
prostranství jako solitéry (1%), v remízkách (4%) a v liniových porostech (17%), což 
představuji aleje, větrolamy nebo periodicky zaplavována ramena říčních toku V zástavbě jich 
nalezneme 4% a na rybničních hrázích (8%). Každý zmapovaný jedinec zastává důležitou a 
nezastupitelnou krajinně-ekologickou funkci. Mezi nejmohutnější dřeviny patří vrba bílá (S. 
alba)  s obvodem v prsní výši 720 cm a výškou 15 m a jilm vaz (U. laevis) s obvodem 620 cm 
a výškou 33 m. Maximální výšky jednotlivých druhů dřevin se pohybují mezi 25 - 57 m. 
K nejvyšším stromům patří topoly (P. x canadensis, 57 m). 

Zhodnotíme – li současný stav všech zaevidovaných dřevin, tak zjistíme, že nejčastější 
je proschnutí koruny do 25 % a to u topolu kanadského (P. x canadensis) a vrb (S. x rubens a 
S. fragilis). K dalšímu poškození koruny patří výskyt jednotlivých suchých větví v koruně 
(nejčastěji u P.x canadensis, Q. robur, U. laevis). S tím úzce souvisí i poškození listů. U vrby 
křehké (S. fragilis) se vyskytuje skvrnitost listů, která je způsobena houbovou infekcí 
Marssonina salicicola a u 9 jedinců dubu letního (Q. robur) bylo zaznamenáno předčasné 
žloutnutí listů. Výskyt dřevokazných hub na větvích byl opět nejčastější u zástupců druhů vrb 
(S.alba, S. fragilis, S. x rubens). Poškození na kmenech bylo sledováno podle toho, zda dané 
poškození způsobil biotický či abiotický činitel. Mezi biotické činitele, které se nejčastěji 
vyskytující, patří epifytické lišejníky a mechorosty, poloparazitické rostliny, dřevokazné 
huby, hmyzu a další živočišné organismy. Dřevokazné houby jsou nejčastěji na vrbách (S.x 
rubens a S. fragilis) a to zástupci druhů lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum), 
ohňovec statný (Phellinus robustus) a ohňovec obecný (Phellinus igniarius). Mechorosty se 
rozprostírají na kmeni u 7% evidovaných dřevin a epifytické lišejníky se nalézají na 2%. 
Hmyzími škůdci je poškozeno 4% dřevin. Mezi další živočichy, kteří obývají dutiny kmenů, 
byli zaznamenáni mravenci (Formicidae) u 4 jedinců, ptáci (Piciformes) u 4 dubů letních (Q. 
robur) a vosy obecné (Paravespula vulgarit) u třech dřevin. Z rostlin bylo nalezeno jmelí bílé 
(Viscum alba) u 39 jedinců, z nichž nejčastější výskyt byl u topolu kanadského (P. x 
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canadensis), bylo pozorováno i na lipách (T. cordata, T. platyphyllos). V jednom případě byl 
u lípy velkolisté (T. platyphyllos) zaznamenán břečtan popínavý (Hedera helix). Rakovinné 
nádory měly nejčastěji opět duby (Q. robur).  

Z abiotických činitelů byly během terénního šetření nejčastěji zaznamenány poranění 
bleskem, zlámané větve silným větrem, podemílaní stromů vodním tokem, výskyt prasklin či 
opadáváni borky apod. Poškození bleskem je patrné u 9 jedinců a silným větrem až u 23 
jedinců. U 32 dřevin se mi nepovedlo zjistit důvod poničení a zlámání větví. Odlámaná borka 
byla nejčastěji u dubu letního (Q. robur) a vrby červenavé (S. x rubens). U dvanácti dřeviny 
se negativně projevuje eroze, v jejímž důsledku jsou obnažené části kořenů a podemílání 
těchto jedinců. Svůj podíl na poškození pěti jedinců má i člověk, který do nich natloukl 
železa, postavil posed nebo je jinak poničil. Mezi poslední sekundární stresor, který plošně 
působí na  tyto dřeviny, patří znečištění vod v tocích a podzemních vodách vlivem využívání 
chemických postřiků na zemědělských pozemcích, neboť západní část CHKO Poodří je velmi 
zemědělsky obhospodařována. 

Z hlediska fyziologického stáří patří 56% mohutných stromů mezi plně vyvinuté 
dospělé stromy, 40% představují stárnoucí stromy, 3% stromů dožívá a 1% jsou již odumřelé 
stromy. Zhodnotíme-li celkový zdravotní stav zmapovaných jedinců z výše uvedených 
skutečností, tak nám na vyjde, že z 60 % mají dřeviny výborný zdravotní stav, 23% je s 
dobrým zdravotním stavem, nějaké poškození vykazuje 11% jedinců, 4% má silné poškození 
a 2% evidovaných exemplářů odumírá.  

 
Dyjsko-moravská niva – Pohansko, Lánské louky 

V roce 2006 započala obdobná inventarizace mohutných a významných dřevin také na 
jižní Moravě – v okolí Pohanska, na Lánských loukách, v přilehlých lesních porostech  a 
břehových porostech podél toku řeky Dyje. V rámci inventarizace bylo prozatím zmapováno 
740 dřevin z 20 různých druhů dřevin. Z toho bylo 458 (62 %) solitérních dřevin, v porostu  
se nacházejí 254 (34%) převážně mohutných dřevin a 28 dřevin (4%) se nachází v příbřežním 
porostu podél vodního toku. Největší zastoupení z druhů má, dle předpokladu, dub letní (Q. 
robur) s 373 jedinci (50,4%). Další je jasan úzkolistý (F. angustifolia) s 53 jedinci (7,2%) a 
vrba bílá (Salix alba) s 49 jedinci (6,6%). Mezi nejvýznamnější nalezené dřeviny například 
patří hrušeň (P. pyraster) – 11 jedinci, jabloň lesní (M. sylvestris) – 4 jedinci nebo 11 jedinců 
topolu černého (P. nigra). Za zmínku také stojí uvést maximální obvodové rozměry 
nalezených jedinců. Tak například prozatím nejmohutnějším stromem je dub letní (Q. robur) 
s obvodem 806 cm a lípa srdčitá (T. cordata) s obvodem 762 cm. Za zajímavost je  možno 
rovněž považovat nelezenou babyku (A. campestre) s obvodem 507 cm či hrušeň (P. 
pyraster), která má v obvodu 303 cm. 

Zdravotní stav zmapovaných dřevin je u 25 % dřevin ve výborném zdravotním stavu 
bez viditelného poškození. S dobrým zdravotním stavem se zde nachází 30% jedinců a 
s nějakým drobným poškozením 14% dřevin. Silně poškozený dřevin se na dané lokalitě 
nachází jen 7 % a 24 % dřeviny jsou odumřelé nebo právě odumírají. Z hlediska 
fyziologického stáří (ontogenetického vývoje) patří většina dřevin mezi již dožívající a 
odumřelé jedince. Tento stav je hlavně ovlivněn přítomností odumírajících veteránů dubu 
letního (Q. robur). Ze 740 zmapovaných dřevin je 183 dřevin (24,7 %) definovaných jako tzv. 
torza (což jsou jedinci těsně před svým absolutním zánikem). Dub letní je mezi nimi 
zastoupen 155 jedinců (84,7%). Mezi hlavní poškození, které se na zmapovaných dřevinách 
nacházelo je uschlá koruna z 51 % až 75% celkové plochy u 70 dřevin (9,5 %), pokud opět 
nebereme v úvahu torza s úplně suchou korunou, kterých bylo nalezených 183  jedinců 
(24,7%) převážně dubů (Q. robur). O něco méně (24 jedinců, 3,2%) bylo dřevin, kterým 
koruna prosychala od 26 % do 50 % a jen 13 dřevinám koruna prosychala nad 75 %. Drobné 
prosychání koruny do 25 % se nacházelo jen u 35 dřevin (4,7%). Dřevin u kterých nedošlo 
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k žádnému poškození proschnutím koruny je 174 (23,5 %). Výše popsané proschnutí koruny 
se nejčastěji u zmapovaných dřevin vyskytuje v jedné polovině nebo v jedné třetině koruny. U 
36 dřevin byl patrný ulomený nebo značně proschlý vrcholek koruny. Na kmeni bylo hlavně 
nalezené poškození vzniklé výskytem prasklin u 26 dřevin a odlamující borka u 24 jedinců. 
Z dalších poškození na kmeni byla přítomnost dutin (13 jedinců), rakovinných nádorů u 3 
dřevina a černý výron u 5 jedinců. Přítomnost dřevokazných hub je patrná u 23 jedinců. 
Nejvíce u zástupců vrby (S. alba) se jednalo nejčastěji o Phellinus robustus, Ganoderma 
applanatum, Formitopsis pinicola a u dubů (Q. robur) to  byly druhy - Laetiporus sulphureus, 
Dandalea quercina. Hmyzími škůdci je poškozeno 58 % dřevin. Na dubech je nejvíce 
zastoupen tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus servus). Dále se 
uvádí, že by se zde měl nacházet vzácný tesařík Aegosoma scabricorne, který je považován u 
nás za skoro vyhynulý. Na listech jírovce (A. hippocastanum) jsou patrné stopy po klíněnce 
jírovcové (9 jedinců, Cameraria ohridella). Mezi další biotické činitele, které se také hojně 
zde hojně vyskytovaly, patří epifytické lišejníky u 11 jedinců a mechorosty na 28 dřevinách. 
Z rostlin bylo nalezeno jmelí bílé (Viscum alba) u 27 jedinců, z nichž nejčastější výskyt byl u 
topolu bílého (P. alba) a vrby bílé (S. alba). Pozorováno bylo také na lípě (T. cordata), jasanu 
(F. angustifolia), javoru (A. campestre) či na ořešáku černém (J. nigra). V deseti případech 
byl na dubu letním (Q. robur) zaznamenán ochmet evropský (Loranthus europeus). U tří 
dřevin jsem narazila na poškození bobrem evropským (Castor fiber). Na přirozenou obnovu 
zde má také velký vliv vysoký stav zvěře. Z abiotických činitelů byly během terénního šetření 
nejčastěji zaznamenány poranění bleskem (3 ks), podemílaní stromů vodním tokem (3 Ks) 
nebo působení silného větru. K úplnému rozlomení došlo u 5 dřevin a u 49 jedinců byly 
nalezené zlámané větve. V roce 1994 dokonce prošla územím silná vichřice, která vyvrátila 
část populace starých dožívajících dubů. Svůj podíl na poškození pěti jedinců má i člověk, 
který do nich natloukl železa, postavil posed nebo je jinak poničil. Svou daň si zde také 
vybírají záplavy, které byly například v loňském roce (2006) nadprůměrné a skoro se daly 
srovnat se záplavami z roku 1997.  
DISKUZE 

Po porovnání a zhodnocení výsledků zdravotního stavu z obou geograficky odlišných 
lokalit, tak nám jednoznačně vyjde, že dřeviny z CHKO Poodří jsou na tom lépe. Dle mého 
názoru hlavní příčinu musíme hledat v historii, ve využívání a působení člověka na zvolených 
lokalitách. V CHKO Poodří je fyziologická vitalita u poloviny mohutných a významných 
dřevin podle /17/ plná, pouze 6% stromů nemá žádnou vitalitu. Z hlediska fyziologického 
stáří představuje nadpoloviční většina dřevin plně vyvinuté dospělé stromy, 25% stromů 
stárne, 4% dožívají a 5% jedinců je odumřelých. Jedinci na tomto území nejsou vystavování 
silným a dlouhodobým sekundárním stresorům, jako oblast soutoku. Jediným negativním 
činitelem v CHKO Poodří je využívání chemických postřiků na zemědělských pozemcích, 
které by se měly snížit na minimum a podporovat výstavbu čističek odpadních vod v obcích a 
u velkých továren, kterých se podél jednotlivých přítoků vtékajících do Odry nachází několik. 

Opačně tomu je na zvoleném území v BR Dolní Morava – Pohansko, Lánské louky. Je 
zde sice shodně s CHKO Poodří rovněž převládající dřevinou dub letní (Q. robur), z nichž je 
ale již většina na prahu svého dožití a značně tím ovlivňuje zhodnocený celkový zdravotní 
stav lokality. Jako první na špatný zdravotní stav populace mohutných dubů upozornil /3/. Na 
200 zmapovaných jedincích dubů letního dokládá špatný zdravotní stav vysokým výskytem 
tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), který se u solitérů vyskytoval ze 43,13 % a v porostu 
u 12,08 % dřevin. Dále výskytem dřevokazných hub, které našel častěji u solitérů a jednalo se 
o druhy Fistulina hepatica, Phelinus robustus. Počáteční povrchovou hnilobou kmene trpělo 
44,5 % stromů a 7,5 % jedinců mělo již kmen dutý. Z abiotických činitelů bylo zaznamenáno 
u 43,13 % solitérů a u 26,88 % dřevin v porostu poškození silným větrem. Ostatní poškození 
se projevovali v zanedbatelné míře /3/. Pak po dlouhou dobu nebyl proveden žádny obdobný 
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výzkum. Až /5/ a v roce 2002 /16/ a /20/ ve svých diplomových pracích se touto 
problematickou zabývali. 

 Mezi hlavní sekundární stresory, které se podepsaly na součastném stavu těchto 
veteránů patřila postupná regulaci toku Moravy a části Dyje v průběhu 20.století. Záplavy 
řekou Moravou z průměru za období 1809 – 1962 činily u vodočtu Lanžhot průměrně za rok 
49,8 dne/ročně (26,2 – mimo vegetační období a 23,6 dne ve vegetačním období) /21/. 
V 70.letech došlo k násilné regulaci Moravy i Dyje. S napřimováním těchto toků souvisely 
rychlejší průtoky v korytech, zejména povodňových vod a v nivě dolních toků řek docházelo 
k rozsáhlým záplavám. Po tomto období došlo k silnému poklesu spodních vod, neboť byla 
značně snížena schopnost udržení vody v krajině /22/. Horák /9/ uvádí pokles v letech 1932 – 
1961 o 1 m a po dokončení vodohospodářských uprav na řece Moravě roku 1976 o dalších 
cca 90 cm. Součastně s dokončením ohrazování řek, čím následně v roce 1976 povodně 
ustaly. Tento jev byl způsoben silným poklesem hladiny spodní vody, měl za následek změny 
v půdním prostředí charakteristickým prohloubením půdních horizontů. Tento pokles umožnil 
průběh oxidačně – redukčních procesů i ve větších hloubkách. Zobecnit je možno celkový 
úbytek dusíku v půdě a naopak zvýšení množství uhlíku, čímž dochází i ke zvýšení poměru 
C:N. Tento trend  vyjadřuje pomalejší tempo dekompozice organického materiálu, celkově 
však lze považovat stále za velmi rychlé /19, 21/. V roce 1991 započala denaturalizace celého 
lužního komplexu, což spočívalo v obnově vodního režimu poldru formou obnovení průtoků 
starých, více či méně zazemnělých ramen a obnovení režimu povodní pod vedením LZ 
Židlochovice na řece Dyji. Bagár /1/ navíc podává ještě důkaz o postupném oteplování a 
vysušování celé této oblasti. Průměrný počet dní s teplotou nad 5°C se v období 1961-1998 
zvýšil z 247 na 270, tzn. za krátkou dobu se významně zvýšila délka vegetační doby, ovšem 
součastné došlo v období 1971–1999 k posupnému poklesu relativní vzdušné vlhkosti. 
Dochází tak ke změně růstových podmínek rostlin, zejména dlouhodobě adaptovaných lesních 
dřevin. Zvyšuje se potřeba vláhy pro dřeviny a přitom se souběžně mění vodní režim lužních 
lesů z nivního na výparný /1/. A když se k tomu ještě přidají silné vichřice z roku 1994 a i 
v letošním roce, které vyvrátily část populace starých a dožívajících dubů. Pak celkový 
zdravotní stav zmapovaných dřevin na jižní Moravě tomu odpovídá. K sekundárním silný 
vlivům působící na dřeviny a přirozenou obnovu patří také vysoký stav zvěře, nacházející se 
v oboře Soutok. Obora byla zřízena v roce 1971 za účelem chovu zejména jelení a dančí zvěře 
/4/. Na závěr inventarizace lze ještě konstatovat, že obě lokality nacházející se v širokých 
údolních nivách mají bezesporu příznivé podmínky k tomu, aby zde dřeviny dorůstaly 
mohutných rozměrů. Důkazem toho jsou nejmohutnější dřeviny v západní části CHKO Poodří 
vrba bílá (S. alba) s obvodem v prsní výši 720 cm a výškou 15 m a jilm vaz (U. laevis) 
s obvodem 620 cm a výškou 33 m. V oboře Soutok mezi ně patřil topol černý (P. nigra) 
s obvodem 740 cm, z kterého ho už dnes bohužel zůstalo jen torzo. 
ZÁVĚR 

Lužní les, jak jej známe dnes, vznikl dlouhodobým cílevědomým působením člověka. 
Člověk z něj odjakživa bral dřevo, lesní plody a pásl v něm dobytek /8/. V 17. a 18. století se 
však začalo zejména na velkých šlechtických pozemcích cíleně měnit druhové složení dřevin. 
Na velkých plochách byl záměrně sázen dub a jasan. I když takový lužní les nevytvořila 
příroda, má dnes přírodě blízký charakter. Lužní les nedovedeme ničím nahradit. Žije v něm 
tisíce jedinečných druhů rostlin a živočichů. Funguje jako veliká houba, která nasakuje a 
vypařuje obrovské množství vody a pomáhá vytvářet zásoby podzemní vody. Přitom  také 
z vody odebírá živiny a tím ji čistí. Protože je v lužním lese dostatek živin a vody, každoročně 
zde naroste obrovské množství živé hmoty. V lužním lese se setkáváme s mnohými dřevinami 
a rostlinami, které v jiných oblastech bud´ vůbec nerostou nebo jen vzácně a na malých 
plochách. Lužní lesy jsou často posledním útočištěm některých živočichů, kteří z našich 
krajin ustupují, a zasluhují proto, aby jim bylo pokud možno zachováno vyhovující životní 
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prostředí /13, 10/. Proto bychom se měli v budoucnu vyvarovat dalšího negativního působení, 
jak dokládá převážně historie ze 60 a 70 let 20. století v oblasti Soutok. Abiotické příčiny 
vedou k oslabení stromu, který je pak snadno napadán biotickými činiteli /18/. Tyto zásadní 
zásahy do přírody mají ještě dnes dalekosáhlé následky. 
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INFLUENCE STRESSED ON THE IMPORTANT WOODY SPECIES IN 

THE DYJSKO-MORAVSKA AND ODERSKA BOTOM LAND 
Summary 

Floodplain biotopes and circumlittoral area of rivers are extremely favourable habitats for tree species to reach 
the monumental growth. Both the occurrence of the vigorous species as well as their dimensions and species 
biodiversity are much higher here than in its surroundings. The aim of this report is both the introduction to a 
survey realized and the evaluation of the significant tree species (meant from the view-point of the above-
average dimensions within one species) in two geographically different areas of broad flood plains: the western 
part of the Poodří Protected Landscape Area and the part of BR Dolní Morava. For the time being 
approximately 2000 individuals of 29 species have been found and described. In the part of the BR Dolní 
Morava the survey still goes on. According to the surveys that were carried out in the designated areas, it is 
obvious that there are many significant trees there that deserve a relevant consideration and preservation. The 
results gained will serve as the groundwork for designing of a proper management that will guarantee the 
permanent occurrence of individuals of all tree species with maximal dimensions. These trees make up not only 
the typical landscape pattern, but even though only the dead torsos will be remaining of them, they will still play 
essential role in the countryside. They are a part of a huge trophic pyramid including many species, which 
means without any doubt the great contribution to maintaining and increasing of the species biodiversity in the 
countryside. 
Poděkování : Tato práce vznikla díky podpoře projektu GA ČR - reg. číslo 526/03/H036 
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CHARAKTERIZÁCIA DIVORASTÚCICH POPULÁCIÍ ĎATELINOVÍN (Fabaceae) 
A ICH VYUŽITIE V MENIACICH SA PODMIENKACH PROSTREDIA 
 
Jarmila Drobná 

SCPV-Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská 122, 921 01 Piešťany, 
Slovenská republika, drobna@vurv.sk 
 
 

Súhrn 
Na pokusnom stanovišti Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch bolo spolu s kontrolnými odrodami 
hodnotených 10 divorastúcich populácií ďateliny lúčnej (Trifolium pratense L.) a 19 populácií ľadenca 
rožkatého (Lotus corniculatus L.). Počas dvoch až troch rokov boli sledované vybrané morfologické a biologické 
znaky a ich vzájomné vzťahy. Divorastúce populácie boli morfologicky odlišné od pestovaných odrôd; boli 
charakteristické rozložitým tvarom trsu s tenkými plazivými byľami. Kontrolné odrody sa vyznačovali habitusom 
so vzpriamenými a hrubými byľami. Rozložitý tvar trsu divorastúcich populácií bol spojený s vyšším percentom 
prežívajúcich rastlín. V porovnaní s kontrolnými odrodami bol pri divorastúcich  populáciách  ľadenca zistený 
lepší celkový zdravotný stav. Širší rozsah variability divorastúcich populácií a morfologické znaky spojené 
s vyššou trvácnosťou by mohli byť využité pri šľachtení odrôd s vyššou toleranciou k abiotickým stresom..  

 
ÚVOD 

Klimatické zmeny so sebou prinášajú viaceré negatívne javy pôsobiace na stabilitu 
ekosystémov a na rastlinnú poľnohospodársku výrobu. Zmeny klímy sú sprevádzané 
extrémnym suchom, nedostatkom vody v pôdnom profile, pôdnou eróziou, stratou pôvodných 
spoločenstiev a prenikaním rastlinných a živočíšnych druhov z nižších podnebných pásiem. Je 
pozorovaný zvýšený výskyt chorôb a škodcov a rozšírenie prirodzeného výskytu nových 
škodcov a patogénov. V dôsledku týchto zmien vzniká potreba pestovať druhy rastlín a odrôd 
s vyššou rezistenciou k biotickým a abiotickým faktorom, čo kladie aj vyššie nároky na 
šľachtenie a vyhľadávanie a hodnotenie východiskových materiálov so špecifickými znakmi 
a vlastnosťami.  

V tomto kontexte zohrávajú významnú úlohu divorastúce príbuzné druhy pestovaných 
rastlín ako zdroj génov pre rezistenciu k škodcom, chorobám a abiotickým stresom. 
Divorastúce príbuzné druhy rastú v rozdielnych prostrediach s odlišnými edafickými 
a klimatickými podmienkami, v dôsledku čoho vykazujú rozsiahlu toleranciu voči abiotickým 
stresom. Toto má priame uplatnenie v rozširovaní pestovania rastlín v nových a eventuálne 
menej priaznivých podmienkach  /6/. Objavenie a inkorporácia génov divorastúcich druhov 
umožňuje šľachtenie odolnejších rastlín, zvlášť keď úroveň rezistencie šľachtených 
materiálov je nízka a virulenčný tlak patogénov a škodcov prekonáva rezistenciu hostiteľskej 
rastliny /2/.  

Napriek ich významu, nevenuje sa divorastúcim druhom náležitá pozornosť. Absencia 
hodnotenia a charakterizácie divorastúcich druhov je jedným z viacerých obmedzení pri ich 
využívaní v šľachtiteľských programoch. Aj keď divorastúce populácie vykazujú horšiu 
agronomickú výkonnosť, ich vysokú trvácnosť a morfológiu odlišnú od pestovaných odrôd je 
možné využiť pri šľachtení odrôd adaptovanejších k nepriaznivým podmienkam prostredia. 
Ako uvádzajú Steiner a Garcia /8/ niektoré morfologické znaky sú významné pre prirodzenú 
adaptáciu genotypov k špecifickému prostrediu.  

Cieľom práce bolo popísať morfologickú variabilitu divorastúcich populácií, poukázať 
na rozdiel v morfológii šľachtených odrôd a divorastúcich populácií a overiť vzťah medzi 
morfologickými  znakmi a  trvácnosťou a  zdravotným stavom hodnotených populácií.  
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MATERIÁL A METÓDY 
 

V rámci štúdia genetických zdrojov krmovín boli v rokoch 2002-2006 na pokusnom 
stanovišti VÚRV Piešťany hodnotené divorastúce populácie ďateliny lúčnej (Trifolium 
pratense L.) a ľadenca rožkatého (Lotus corniculatus L.), ktoré pochádzajú zo zberových 
expedícií vykonaných v rokoch 1995-2001.  

Pokusy boli zakladané metódou znáhodnených blokov v troch (ľadenec) a štyroch 
(ďatelina) opakovaniach, 10 rastlín v jednom opakovaní. Okrem divorastúcich populácií boli 
do pokusov zaradené aj domáce a zahraničné odrody. Počas 2-3 rokov boli hodnotené viaceré 
hospodárske, biologické a morfologické znaky. V tejto práci sa zameriame na hodnotenie 
morfologických znakov súvisiacich s habitusom rastlín a hodnotenie biologických znakov 
(percento prežitých rastlín, celkový zdravotný stav). 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Hodnotením populácií a odrôd ďateliny lúčnej sme zistili, že divorastúce populácie 
boli charakteristické väčšinou rozkladitým až rozložitým tvarom trsu, tvoreným tenšími 
a kratšími plazivými byľami s nižším počtom internódií (Tab.1). Kontrolné odrody sa  na 
rozdiel od  divorastúcich genotypov vyznačovali polovzpriameným až vzpriameným tvarom 
trsu a hrubšími a dlhšími byľami. Divorastúce populácie mali variabilnejší typ trsu 
v porovnaní s kontrolnými odrodami, ktoré tvorili veľmi malú listovú ružicu s kvitnúcimi 
byľami.  

Dôležitou vlastnosťou viacročných krmovín je ich trvácnosť, ktorá priamo súvisí 
s celkovou produkciou porastu. Štúdiu vzťahov medzi trvácnosťou a fenotypom rastlín sa 
venovali viacerí autori. Mirzale-Nodoushan et al. /5/ uvádzajú, že pri ďateline lúčnej rozložité 
rastliny s plazivými tenkými stonkami a vedľajšími koreňmi na uzloch sú trvácnejšie 
v porovnaní so vzpriameným typom rastlín. Smith /7/ zistil pri lucerne závislosť medzi 
prezimovaním a habitusom rastlín, naproti tomu McGraw et al. /4/ uvádzajú, že medzi 
prezimovaním ľadenca a typom rastliny nebol zistený významný vzťah.  

Na konci prvého roku bolo zaznamenané najvyššie percento prežitých rastlín pri 
 populáciách s rozkladitým tvarom trsu (Obr. 1), najlepšie prežívajúce genotypy mali od 85,0 
do 97,5 % prežitých rastlín. Všetky hodnotené odrody, charakteristické vzpriameným tvarom 
trsu mali podpriemerné percento prežitých rastlín. Na konci 1. úžitkového roka bolo zistené 
najvyššie percento prežitých rastlín pri odrodách Poľana a Margot a genotypoch 
SVKROH00–120 a CZEJES00–213. Celkový zdravotný stav sme hodnotili subjektívne, 
bodovou stupnicou od 1 - 9, pričom 1 znamená veľmi slabý zdravotný stav a  9 veľmi dobrý. 
V tabuľke 1 je uvedené percento rastlín s dobrým až veľmi dobrým zdravotným stavom. 
Z divorastúcich populácií sa najlepším zdravotným stavom vyznačovali genotypy CZEJES00-
213, SVKROH00-120 a SVKPOL96-26.  

Priemery a rozsah variability morfologických znakov 19 divorastúcich populácií a 8 
odrôd ľadenca sú uvedené v tabuľke 2. Divorastúce populácie sa vyznačovali väčšinou 
poliehavým trsom tvoreným tenšími a kratšími plazivými byľami s nižším počtom internódií  
a bočných vetví a menšími listami. Výnimkou boli genotypy POLBES99-734 z Poľska a 
CZEJES00-255 z Čiech, ktoré mali rozložitý tvar trsu a hrubšie a dlhšie byle. Odrody sa 
vyznačovali rozložitým až polovzpriameným tvarom trsu, hrubšími a dlhšími byľami 
a vyšším počtom internódií a bočných vetví. V súlade s výsledkami iných autorov  /1, 3/ sme 
zistili širší rozsah variability u divorastúcich populácií.  
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Porovnaním percenta prežitých rastlín (Obr. 2) sa ukázalo, že divorastúce populácie 
boli trvácnejšie, s priemernou hodnotou 91,9 % prežitých rastlín (odrody 72,9 %). 
Najtrvácnejšie boli genotypy TATRY95-216, SVKPOL96-132 a UKRKAR96-381. 
Korelačnou analýzou (Tab. 3) sme zistili stredný až silný negatívny vzťah medzi percentom 
prežitých rastlín a niektorými morfologickými znakmi. Rastliny s poliehavým trsom, kratšími 
byľami,  s nižším počtom internódií a menšími listami lepšie prezimovali a boli trvácnejšie. 

Aj keď vzťah medzi zdravotným stavom a habitusom rastlín nebol korelačnou 
analýzou potvrdený, pri väčšine divorastúcich populácií bol zistený  lepší celkový zdravotný 
stav (Tab. 2). Najlepším zdravotným stavom sa vyznačovali populácie SVKPOL96-
79, SVKROH00-63 a SVKPOL96-132.  

Hodnotenie divorastúcich populácií a odrôd ďateliny lúčnej a ľadenca rožkatého 
ukázalo, že divorastúce populácie boli zaujímavé vyšším percentom prežitých rastlín a lepším 
celkovým zdravotným stavom a bol u nich zistený širší rozsah variability morfologických 
a biologických znakov. Väčšina divorastúcich populácií bola výrazne odlišná od šľachtených 
odrôd a vykazovali typické charakteristiky divorastúcich populácií ako je rozložitý tvar trsu 
s tenšími a kratšími plazivými byľami. Ako uvádzajú Mirzale-Nodoushan et al. /5/ tento znak 
môže byť využitý pri krížení s odrodami na zvýšenie ich trvácnosti.  
 

 
Tab. 1: Morfologické  a biologické znaky odrôd a divorastúcich populácií ďateliny lúčnej 
Odroda/ populácia Trs 

tvar 
Byľ 

hrúbka 
(mm) 

Byľ 
dĺžka 
(mm) 

Byľ 
počet 

internódií 

Byľ 
počet 
boč. 
vetví 

% 
prež. 

rastlín 
10.9. 
2002 

% 
prež. 

rastlín 
9.7. 

2003 

Celkový 
zdrav. 
stav 

Manuela 9 3,85 416,50 4,1 3,3 72,5 52,5 87,5 
Poľana 7 4,05 427,00 3,9 3,7 72,5 60,0 96,2 
Sigord 7 4,27 367,30 3,7 2,9 67,5 37,5 83,3 
Margot 7 4,40 400,00 3,8 2,8 75,0 55,0 78,3 
SVKGEM98-1 5 2,71 295,88 2,6 2,0 77,5 32,5 62,5 
SVKPOL96-26 5 2,73 297,30 4,2 2,5 82,5 27,5 78,9 
SVKPOL96-16 7 2,56 278,90 2,6 2,0 60,0 22,5 66,7 
SVKPOL96-49 1 3,06 308,23 2,6 1,9 97,5 37,5 59,3 
SVKPOL 96-131 1 3,06 308,23 2,6 1,9 92,5 47,5 77,3 
SVKSIT97-236 5 2,75 280,00 2,4 2,0 57,5 25,0 64,3 
POLKIE99-3 7 3,62 341,90 3,2 2,2 50,0 35,0 62,5 
SVKBES99-592 1 2,54 91,80 2,2 1,2 87,5 17,5 29,4 
SVKROH00-120 3 3,75 311,50 3,1 1,9 85,0 57,5 82,8 
CZEJES00-213 5 3,45 344,00 2,9 2,3 85,0 55,0 88,0 
Priemer  3,34 319,18 3,14 2,33 75,89 40,18 72,64 
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Tab. 2: Priemerné hodnoty a variabilita morfologických a biologických znakov 19 
divorastúcich populácií a 8 odrôd ľadenca rožkatého 
Znak 19 divorastúcich populácií 8 odrôd 
 Min Max Priemer Min Max Priemer 
Trs - tvar 1 5  5 7  
Byľ - hrúbka (mm) 2,0 7,0 4,4 5,4 7,6 6,8 
Byľ - dĺžka (mm) 17,7 43,4 28,7 38,7 73,7 48,4 
Byľ - počet internódií 4,9 9,5 7,7 9,3 11,1 10,4 
Byľ - počet bočných vetví 1,5 6,1 3,6 2,8 5,6 4,4 
List - plocha 1,0 3,0 1,9 2,8 4,0 3,4 
Celkový zdravotný stav 53,3 100,0 79,8 46,7 86,7 68,8 
% prežitých rastlín 26.9.2005 86,7 100,0 97,7 80,0 100,0 89,6 
% prežitých rastlín 24.4.2006 80,0 100,0 93,3 43,3 96,7 73,3 
% prežitých rastlín 15.6.2006 73,3 100,0 91,9 43,3 96,7 72,9 
 
Tab. 3: Korelačná matica medzi biologickými a morfologickými znakmi ľadenca 

Znak 
Tvar trsu Byľ 

dĺžka 
Byľ 

počet internódií 
List 

plocha 
% prežitých rastlín 26.9.2005 -0,61 -0,50 -0,35 -0,51 
% prežitých rastlín 24.4.2006 -0,66 -0,58 -0,44 -0,62 
% prežitých rastlín 15.6.2006 -0,62 -0,53 -0,37 -0,57 
Zdravotný stav -0,19 -0,16 0,05 -0,21 
Hrubo vyznačené korelačné koeficienty sú významné pri p < 0,05 
 

 Scatterplot: TRS_TVAR vs. % prežitých rastlín (Casewise MD deletion)
% prežitých rastlín = 95,211 - 3,864  * TRS_TVAR

Correlation: r = -,7330
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           Obr. 1: Percento prežitých rastlín ďateliny lúčnej v závislosti od tvaru trsu 
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Obr. 2: Percento prežitých rastlín odrôd a divorastúcich populácií ľadenca rožkatého   
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Characterization of wild populations of clover crops (Fabaceae) and their 

exploitation in variable environments  
Summary 

Ten wild populations of red clover (Trifolium pratense L.) and nineteen wild populations of bird’s foot trefoil 
(Lotus corniculatus L.) were evaluated with cultivated varieties at the experimental station of Research 
Institution of Plant Production in Piešťany. Over two to three years selected morphological and biological 
characters and their relationships were evaluated. The wild populations are morphologically differentiated from 
the cultivated varieties; they are characterized by plants with prostrate growth habit with creeping thin stems. 
Control varieties were characterized by erect growth habit; they produced upright and thick stems. The 
prostrate growth habit of wild populations was connected with higher percentage of plants survival. The wild 
populations of bird’s foot trefoil showed better overall health condition when compared with control varieties. 
The wider range of variation of wild populations and morphological traits combined with better persistence 
should be of interest in breeding varieties with higher tolerance to abiotic stresses. 
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VPLYV Cd NA XYLOGENÉZU V KOREŇOCH JAČMEŇA 
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 Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava, Slovenská republika, 

botuduka@savba.sk  
 

Súhrn 
Sledovali sme produkciu peroxidu vodíka, aktivitu peroxidáz (POD) a tvorbu koreňových vláskov 

v štyroch 2 mm segmentoch apikálnej časti koreňa jačmeňa po pôsobení 1 mM CdCl2.. Analýzy ukázali prudký 
nárast produkcie H2O2 v oblasti 2-6 mm od apexu koreňa, ktorá bola sprevádzaná zvýšenou aktivitou POD. Ako 
ukázali histochemické pozorovania oba tieto deje boli lokalizované vo vyvíjajúcich sa metaxylémových 
elementoch. Odhalili sme tiež 1 katodický a tri anodické Cd indukované izozými POD a skúmali ich účasť 
v procesoch lignifikácie. 

�ÚVOD  
Cd je neesenciálny ťažký kov, ktorého množstvo v prostredí sa neustále zvyšuje 

hlavne antropogénnou činnosťou. Je ľahko prijímaný z pôdneho roztoku a akumulovaný 
rastlinami. Spôsobuje zmeny v metabolizme buniek a vo funkcii chloroplastov, inhibuje 
príjem vody a živín, mení aktivitu niekoľkých enzýmov. Z viditeľných symptómov možno 
spomenúť chlorózy a rolovanie listov alebo redukciu rastu /1/. Mnoho autorov hľadá príčinu 
toxicity Cd v Cd indukovanej produkcii aktívnych foriem kyslíka (AFK) a inhibícii 
enzýmových a neenzýmových antioxidantov. /2/ popísali Cd indukovanú lignifikáciu 
v oblasti, ktorá u neovplyvnených rastlín pripadá na elongačnú zónu koreňov borovice. 
Lignifikácia bola sprevádzaná zvýšenou produkciou peroxidu vodíka. V našej práci sa 
venujeme vplyvu Cd na produkciu peroxidu vodíka a aktivitu peroxidáz v elementoch xylému 
v skorých štádiách vývinu a zároveň analyzujeme zmeny v izozýmovom profile v apikálnych 
častiach koreňov.  

����������
Semená jačmeňa (Hordeum vulgare L. “Jubilant”) sme pestovali medzi dvoma listami 

filtračného papiera menenom po 24 hod (4 hod napúčanie aj pestovanie prebiehalo buď 
v destilovanej vode (kontrola) alebo v 1mM CdCl2). Po 72 hod boli z koreňov získané štyri 2 
mm segmenty postupným rezaním koreňov vo vzdialenosti 2, 4, 6, 8 mm od apexu koreňa. 
Ručné rezy na histochemické farbenie boli získané rezaním v príslušných vzdialenostiach od 
apexu koreňa. 

Produkcia peroxidu vodíka bola monitorovaná fluorometricky (microplate reader 
Synergy HT BIO-TEK, USA) pomocou Amplex Red Hydrogen Peroxide Assay Kit 
(Molecular Probes) podľa odporúčaní výrobcu s malými modifikáciami. Fluorescenčný signál 
bol meraný pri excitačnej vlnovej dĺžke 530 nm a emisnej vlnovej dĺžke 590 nm. 

Aktivita POD bola stanovovaná spektrofotometricky meraním absorbancie vzoriek 
farbených syringaldazínom (SYR) [A 530 nm] alebo 4-metoxy-1-naftolom (4-MN) [A 595 
nm].  

Proteíny na gélovú elektroforézu boli stanovované podľa /3/.  
Zásadité proteíny boli separované na natívnom 7% polyakrylamidovom gély použitím 

katodického systému /4/ a kyslé a neutrálne proteíny použitím nesúvislého pufrového systému 
/5/. Aktivita POD na géloch sa stanovovala po inkubácii gélu v 100 mM Na-acetátovom pufri 
(pH 5,2), 5mM 4-MN alebo 1mM SYR a 10mM H2O2 15 min pri 30°C /6/. 
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Produkcia H2O2 bola monitorovaná ponorením ručných rezov do zmesi škrobu a KI 
(0,1M KI, 4% škrob, 0,1 mg/ml TMB) na 2 hod /7/. Aktivita peroxidáz sa stanovovala 
farbením ručných rezov v rovnakých roztokoch, aké boli použité na farbenie gélov 
s výnimkou H2O2. 

�� ���������
Viditeľným symptómom toxického vplyvu Cd je inhibícia rastu koreňov, ktorej príčinou 

je pravdepodobne niekoľkých ďalších zmien, vyvolaných v rastline vplyvom Cd. V našich 
experimentoch sme pozorovali koreláciu medzi Cd indukovanou produkciou peroxidu vodíka, 
kde bol zaznamenaný prudký nárast v porovnaní s kontrolou najmä v oblasti 0-2 mm za 
koreňovým vrcholom a POD aktivitou v elementoch metaxylému. Intenzívna produkcia H2O2 
a vysoká aktivita POD sú charakteristické pre mladé dozrievajúce cievne elementy, kým 
v diferencovanom stave oboje rýchlo klesá /8/. Použitím 4-MN ako substrátu sme 
zaznamenali jeden katodický a tri anodické izozými POD. SYR je analógom lignínového 
monoméru a v in situ podmienkach špecificky reaguje s POD lokalizovanými 
v lignifikujúcich sa bunkových stenách. Katodický Cd indukovaný izozým prítomný iba 
v prvom segmente sa pravdepodobne nezúčastňuje lignifikácie, pretože nebol 
syringaldazínom zafarbený. Z našich pozorovaní vyplynulo, že Cd spôsobuje lignifikáciu 
a formáciu koreňových vláskov v oblasti 2 až 4 mm za koreňovým vrcholom, ktorá nebola 
zaznamenaná v kontrolných rastlinách.  
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Cadmium induces premature xylogenesis in barley roots  
Summary  

The effect of Cd on H2O2 production, peroxidase (POD) activity and root hair formation were analyzed in 
four 2 mm length barley root segments. Cd greatly stimulates H2O2 production in the region 2-6 mm behind the 
root tip, which was correlated with increase in POD activity. Both elevated H2O2 production and POD activity 
were localized in the  early metaxylem vascular bundles Moreover, one cathodic and three anodic Cd-induced 
POD isozymes were detected using 4-methoxy-1-naphthol as substrate and with lignin monomer analog 
syringaldazine, we investigated their participation in lignin synthesis 
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Souhrn 
 

Článek se věnuje posouzení rozdílů v reakci na vodní stres u třech různých odrůd ječmene jarního 
(Hordeum vulgare L.) – Jersey, Malz, Valtický. Byly studovány fyziologické mechanismy, které na úrovni listů 
podmiňují reakce k vodnímu stresu. Rostliny byly pěstovány ve dvou variantách – kontrolní (70% θMKK) a 
stresované (30% θMKK). Stres byl navozen přerušením zálivky na počátku sloupkování (31.DC). Zálivka byla 
obnovena po dobu deseti dnech. U rostlin byly sledovány změny vodního stavu a rychlost ztráty vody po 
přerušení dodávky vody stanovováním vodního sytostního deficitu (WSD) a relativního obsahu vody (RWC). 
Parametry výměny plynů (stomatální vodivost, rychlost fotosyntézy a rychlost transpirace) byly měřeny pomocí 
otevřeného gazometrického systému infračerveným analyzátorem plynů LCpro+. Rostliny byly měřeny 
ve vybraných ontogenetických fázích: 13.DC, 15.DC, 21.DC, 31.DC, 33.DC, 39.DC, 51.DC a 61.DC.  

Z výsledků vyplývá, že efektivitu využití vody (WUE) lze využít jako vhodné kritérium hodnocení 
suchovzdornosti jarních ječmenů. Ačkoliv z hlediska relativního obsahu vody (RWC) došlo pouze k mírnému 
stresu, hodnocené genotypy se projevily kontrastní reakcí.  Z hlediska posouzení odrůdových rozdílů v citlivosti 
k vodnímu stresu lze konstatovat u odrůdy Malz dobré hospodaření s vodou a malou citlivost, u odrůdy Valtický 
relativně dobré hospodaření s vodou a mírnou citlivost  a u odrůdy Jersey zhoršené hospodaření s vodou a 
zvýšenou citlivost k nedostatku vody. 

ÚVOD 
Nedostatek vody (sucho) či naopak její přebytek jsou nejčastějšími faktory vnějšího prostředí 
limitujícími fotosyntézu (Chaves 1991, Cornic-Massacci 1996, Procházka 1998). Sucho 
indukuje u rostlin vodní stres (Švihra 1984, Brestič 2001). Hejnák (2003b) uvádí, že stres 
způsobený suchem je statisticky významný limitující faktor růstu i ostatních fyziologických 
procesů u starých (Norimberský) i nových (Amulet a Krona) odrůd jarních ječmenů. Z jím 
uvedených výsledků (Hejnák 2003a, 2003b, 2004) je pak evidentní, že sucho způsobuje 
značné omezení fotosyntézy a prodloužení růstu stonku v průběhu fáze sloupkování. Brestič a 
Olšovská (2001) uvádějí, že sucho, respektive vodní deficit, vede u rostlin k narušení vodní 
bilance a k nesouladu mezi příjmem vody a požadavky na ni v průběhu ontogeneze a 
k indukci početných biochemických a fyziologických reakcí, na něž pak rostliny reagují 
různými fyziologickými změnami, například růstovými či metabolickými. Švihra a Talapka 
(1995) a Brestič (1996) uvádějí, že při vodním deficitu nebo během silného vodního stresu 
jsou ve fázi po odkvětu transportní procesy u jarních ječmenů limitovány a asimiláty se 
koncentrují ve stoncích a nikoliv v zrnech. Jak uvádí Pospíšilová a kol. (2000), dokonce 
i nízký pokles vodního potenciálu může vést k vážným fyziologickým poruchám syntetických 
procesů, struktury proteinů a aktivity enzymů. 

Vlivy vodního deficitu na fotosyntézu byly již publikovány (např. Kramer 1983, Kaiser 
1987, Chaves 1991). Pospíšilová a Šantrůček (1994), Chaves (1991), či Cornic-Massacci 
(1996) popisují, jak environmentální stresy mohou snížit fotosyntézu buď přímým vlivem na 
fotosyntetickou kapacitu mesofylu listů nebo omezením dostupnosti CO2 v důsledku 
uzavírání průduchů. Tyto prameny rovněž uvádějí, že výskyt různorodosti průduchů může 
ovlivnit proces stanovení vnitřní koncentrace CO2 měřením výměny plynů a ovlivní tak 
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hodnocení stomatálního a nestomatálního omezení fotosyntézy. Průduchy sehrávají 
významnou roli ve výměně vody jako vodní páry mezi rostlinou a atmosférou a umožňují 
prevenci proti dehydrataci pletiv a nefunkčnosti vodivých pletiv (Brestič a Olšovská, 2001). 
Brestič (1996) a Hejnák (2004) uvádějí, že rychlost čisté fotosyntézy je limitována vodivostí 
průduchů. Nejvíce vody potřebuje rostlina na úhradu výparu (transpirace), aby pletiva 
nevysychala a nepřehřívala se. Je-li výdej vody transpirací větší, než její příjem kořeny, 
rostlina vadne a zavírají se průduchy regulující vedle transpirace také vstup CO2 do listu a tím 
i rychlost fotosyntézy (Hejnák, 2003a). Zatímco v mnoha uvedených publikacích je redukce 
asimilace CO2 přisuzována uzavírání průduchů, je část této inhibice fixace CO2 přisuzována i 
přímému vlivu vodního stresu na aktivitu fotosyntetického aparátu rostlin (Sharkey a Seeman, 
1989). Escalona a kol. (1999) uvádějí, že mírný stres limituje regeneraci ribulosa-1,5-
bifosfátu (RuBP). Dále předpokládají, že nestomatální regulace ovlivňuje zvláště metabolické 
cesty vztažené právě k limitaci RuBP. 

Cílem tohoto článku je objasnit některé fyziologické mechanisy, které na úrovni listů 
podmiňují u jarních  ječmenů reakce k vodnímu stresu, a zjistit, jak vodní stres ovlivňuje 
relativní obsah vody (RWC), zda a jak se studované genotypy liší v rychlosti ztráty vody (na 
základě posouzení WUE, RWC) a posoudit odrůdové rozdíly v reakci a citlivosti na vodní 
stres. 

MATERIÁL A METODA 
Jako pokusný rostlinný materiál byly vybrány tři sladovnické odrůdy ječmene jarního 
(Hordeum vulgare L.) – Jersey, Malz, Valtický. Pokus probíhal v částečně řízených 
podmínkách skleníku, při fotoperiodě 16 hodin světlo/8 hodin tma a teplotě nastavené na 
25°C den/18°C noc. Rostliny jsme pěstovali v nádobách s křemičitým pískem jako pískové 
kultury, pravidelně zalévané 1x za tři dny Knopovým živným roztokem a v ostatních dnech 
destilovanou vodou. Nádoby byly rozmístěny tak, aby byl minimalizován vliv polohy nádoby 
na průběh experimentu – latinský čtverec.  

Každá z odrůd byla pěstována ve dvou variantách – stresové (pokusné) a kontrolní. Na 
kontrolní variantě byla vlhkost substrátu udržována po celou dobu pokusu gravimetricky 
průběžným vážením pěstebních nádob na úrovni  70 %  maximální kapilární vodní kapacity 
(θMKK). U stresové varianty byla přerušením zálivky v období počátku sloupkování (31.DC) a 
postupným vysycháním snížena vlhkost substrátu ze 70 % na 30 % θMKK. Vodní stres působil 
na rostliny po dobu 10 dnů a poté se obnovením zálivky zvýšila vlhkost substrátu opět na 70 
% θMKK.  

V rámci stresové varianty i kontroly jsme vždy na druhém listu odshora měřili pomocí 
otevřeného gazometrického systému infračerveným analyzátorem plynů LCpro+ parametry 
výměny plynů a gravimetricky jsme zjistili vodní stav rostlin stanovením vodního sytostního 
deficitu (WSD) metodou dle Čatského (Šesták a Čatský, 1966). Rostliny byly měřeny 
ve vybraných ontogenetických fázích: 13.DC, 15.DC, 21.DC, 31.DC, 33.DC, 39.DC, 51.DC a 
61.DC – dáno makrofenologickou stupnicí Zadokse (Zadoks a kol., 1974) a měření probíhala 
ve dvou opakováních. Při měření parametrů výměny plynů byla v asimilační komoře nastavena 
teplota na 21 ˚C, ozářenost na 850 µmol m-2 s-1 a měřilo se pří běžné koncentraci CO2  
v atmosféře (400 µmol mol-1). Záznam hodnot byl prováděn vždy po 1 minutě. Z celé řady 
měření byl pak vybrán soubor 15 měření, kdy došlo k ustálení podmínek uvnitř komory (tj. po 
3 – 5 minutách),  resp. kdy naměřené hodnoty rychlosti fotosyntézy byly vyrovnané. Z těchto 
15 hodnot byl stanoven průměr a jednotlivé průměry pak byly součástí vyhodnocovaných 
výsledků. 

Z naměřených parametrů jsme stanovili efektivitu využití vody (WUE) – jednak jako 
závislost fotosyntézy na stomatální vodivosti (A/gs) a jednak jako závislost fotosyntézy na 
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transpiraci (A/E). Ze stanovených hodnot WSD jsme dopočítali hodnoty relativního obsahu 
vody (RWC). 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Z porovnání průběhu relativního obsahu vody (RWC) u stresové a kontrolní varianty 
u jednotlivých odrůd (viz obr. 1 až obr. 3) vyplývá, že u všech odrůd došlo po přerušení 
zálivky k mírnému poklesu RWC pod variantu kontrolní. Z toho lze usuzovat na mírný vodní 
stres. 
 

 
 
Obr. 1 (vlevo nahoře), Obr. 2 (vpravo nahoře) a Obr. 3 (dole): Relativní obsah vody (RWC) 
u hodnocených odrůd, varianty kontrolní a stresové v daných ontogenetických fázích. 
 

Z obr. 4 a 5 (odrůda Malz) je patrné značné zvýšení efektivity využití vody (WUE) u 
stresované varianty. Souvisí to s menším a pozvolnějším poklesem rychlosti fotosyntézy než 
stomatální vodivosti (poměr A/gs) a rychlosti transpirace (poměr A/E) u rostlin ovlivněných 
přerušenou zálivkou. Zavírání průduchů a s tím související pokles stomatální vodivosti při 
vodním stresu tak více ovlivňují rychlost transpirace než rychlost fotosyntézy. Lze také říci, 
že paralelně se snižováním stomatální vodivosti dochází ke stejně rychlému poklesu 
transpirace, ale rychlost fotosyntézy klesá pomaleji. Ze zjištěných hodnot WUE lze usuzovat 
na pouze stomatální limitaci fotosyntézy.  
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Obr. 4 (vlevo) a Obr. 5 (vpravo): Efektivita využití vody (WUE) – závislost fotosyntézy na stomatální 
vodivosti u odrůdy Malz, varianta kontrolní a stresová v daných ontogenetických fázích (vlevo). 
Efektivita využití vody (WUE) – závislost fotosyntézy na transpiraci u odrůdy Malz, varianta 
kontrolní a stresová v daných ontogenetických fázích (vpravo). 
 
 

 
 
Obr. 6 (vlevo) a Obr. 7 (vpravo): Efektivita využití vody (WUE) – závislost fotosyntézy na stomatální 
vodivosti u odrůdy Valtický, varianta kontrolní a stresová v daných ontogenetických fázích (vlevo). 
Efektivita využití vody (WUE) – závislost fotosyntézy na transpiraci u odrůdy Valtický, varianta 
kontrolní a stresová v daných ontogenetických fázích (vpravo). 
 

Z obr. 6 (odrůda Valtický) je patrné nejdříve mírné snížení WUE na počátku působení 
vodního stresu na rostliny, což ukazuje na větší pokles A ve srovnání s gs. V pozdějším 
období se ale WUE začíná mírně zvyšovat a dosahuje i vyšších hodnot než u kontrolních 
nestresovaných rostlin. Celkově lze konstatovat, že změny hodnot A jsou v poměrně úzké 
korelaci se změnami hodnot gs. Na krátkodobé snížení efektivity využití vody u stresovaných 
rostlin ukazují i hodnoty uvedené na obr. 7. Příjem CO2, resp. rychlost fotosyntézy, byl 
limitován více než výdej H2O, resp. rychlost transpirace. I u odrůdy Valtický lze  usuzovat na 
stomatální limitaci fotosyntetického procesu, tedy bez ovlivnění a porušení základních 
fotosyntetických struktur.  
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Obr. 8 (vlevo) a Obr. 9 (vpravo): Efektivita využití vody (WUE) – závislost fotosyntézy na stomatální 
vodivosti u odrůdy Jersey, varianta kontrolní a stresová v daných ontogenetických fázích (vlevo). 
Efektivita využití vody (WUE) – závislost fotosyntézy na transpiraci u odrůdy Jersey, varianta 
kontrolní a stresová v daných ontogenetických fázích (vpravo). 
 

Z obr. 8 a 9 vyplývá, že u odrůdy Jersey má pokles WUE u rostlin postižených vodním 
stresem trvalejší charakter. Snížení hodnot jsme zaznamenali jak při posuzování poměru A/gs, 
tak při hodnocení poměru A/E. Znamená to, že rychlost fotosyntézy se pod vlivem vodního 
stresu snížila více než stomatální vodivost a rychlost transpirace. Pokud je pokles A rychlejší 
a větší než je rychlost uzavírání průduchů a tedy i pokles stomatální vodivosti (obr. 8), 
můžeme usuzovat, že fotosyntéza může být limitována i nestomatálně. 

Různě velký pokles hodnot rychlosti fotosyntézy u stresovaných rostlin je zřejmě 
způsoben nejen primárním omezením vodivosti průduchů (Brestič 1996, Hejnák 2004) a tím 
snížením dostupnosti CO2 pro průběh fotosyntézy (Chaves 1991, Pospíšilová a Šantrůček 
1994, Cornic a Massacci 1996). Významný může být i vliv vodního stresu na činnost 
fotosyntetického aparátu rostlin (Sharkey a Seeman 1989, Chaves 1991, Cornic a Massacci 
1996, Brestič 2001, Hejnák 2003b). Z údajů zveřejněných Escalonou a kol. (1999) lze 
vyvodit, že u odrůdy Jersey by jednou z příčin poklesu rychlosti fotosyntézy mohla být 
nedostatečná regenerace RuBP. 

 
Při použití efektivity využití vody (WUE) jako hlavního kritéria hodnocení 

suchovzdornosti rostlin v našem experimentu lze na základě zjištěných hodnot konstatovat, že 
hodnocené genotypy jarního ječmene se projevily kontrastní reakcí na mírný vodní stres:  

• Malz – WUE zvýšené, pouze stomatální limitace fotosyntézy; 
• Valtický – WUE jen mírně snížené, pouze stomatální limitace fotosyntézy; 
• Jersey – WUE snížené, stomatální i nestomatální limitace fotosyntézy. 

Z hlediska posouzení odrůdových rozdílů v citlivosti k vodnímu stresu lze konstatovat u 
jednotlivých odrůd: 

• Malz – dobré hospodaření s vodou, málo citlivý; 
• Valtický – v zásadě dobré hospodaření s vodou, mírně citlivý; 
• Jersey – zhoršené hospodaření s vodou, citlivý. 
 
 

�� �� �

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

13.DC 15.DC 21.DC 31.DC 31.DC 33.DC 39.DC 51.DC 61.DC

�
Jersey A/gs-kontrola
Jersey A/gs-pokus

����� �

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

13.DC 15.DC 21.DC 31.DC 31.DC 33.DC 39.DC 51.DC 61.DC

�

Jersey A/E-kontrola
Jersey A/E-pokus



Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                                21.-22.3.2007 
 

  160

LITERATURA 
 
/1/ Brestič, M.: Vodný režim, rastové a akumulačné procesy jarného ječmeňa. Rostlinná výroba, 42 (11): 481-
487, 1996. 
/2/ Brestič, M.: Determination of sensitive sites in photosynthesis during longterm plant dehydration. Journal of 
Central European Agriculture, 2: 217-226, 2001. 
/3/ Brestič, M. – Olšovská, K.: Vodný stres rastlín – príčiny, dôsledky, perspektívy. SPU Nitra, 2001. 
/4/ Cornic, G. – Massacci, A.: Leaf photosynthesis under drought stress. In: Baker N.R. (ed.): Photosynthesis and 
the Environment. Kluwer Academic Publisher, Netherlands, 1996. 
/5/ Escalona, J.M. – Flexas, J. – Medrano, H.: Stomatal and non-stomatal limitations of photosynthesis under 
water stress in field-grown grapevines. Australian Journal of Plant Physiology, 26: 421-433, 1999. 
/6/ Hejnák, V.: Využití izotopové metody (15N), spalné kalorimetrie a gazometrie v produkční fyziologii ječmene 
jarního a špenátu setého. ČZU, Praha, 2003a. 
/7/ Hejnák, V.: The effect of drought on production of dry matter in spring barley (Hordeum vulgare L., cv. 
Amulet, Krona and historical cv. Nürnberg). Scientia Agriculturae Bohemica, 34 (4): 121-128, 2003b. 
/8/ Hejnák, V.: The photosynthesis and dry matter production in spring barley plants during ontogeny. In: 
Proceedings of the 12th International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments, 
IAMFE/RUSSIA, Saint Petersburg, Pushkin, Russia, p. 352-359, 2004. 
/9/ Chaves, M. M.: Effects of water deficits on carbon assimilation. Journal of Experimental Botany, 42: 1-16, 
1991. 
/10/ Pospíšilová, J. – Šantrůček, J.: Stomatal patchiness. Biologia Plantarum, 36 (4): 481-510, 1994. 
/11/ Pospíšilová, J. – Synková, H. – Rulcová, J.: Cytokinins and water stress. Biology of Plant, 43: 321-328, 
2000. 
/12/ Procházka, S. a kol.: Fyziologie rostlin. Academia, Praha, 1998. 
/13/ Sharkey, T. D., Seemann, J.R.: Mild water stress effects on carbon-reduction-cycle intermediates, ribulose 
biphosphate carboxylase activity, and spatial homogeneity of photosynthesis in intact leaves. Plant Physiology, 
89: 1060-1065, 1989. 
/14/ Šesták, Z. – Čatský, J. a kol.: Metody studia produkce rostlin. Academia, Praha, 1966.   
/15/ Švihra, J.: Vodný deficit v ontogenéze obilnín. Veda, Bratislava, 1984. 
/16/ Švihra, J. – Talapka, S.: Rastovo-produkčný a akumulačný proces vybraných odrôd jarného jačmeňa. 
Rostlinná výroba, 41: 249-253, 1995. 
/17/ Zadoks, J.C., Chang, T.T., Konzak, C.F.: A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research, 
14: 415-421, 1974. 

 
Water use efficiency (WUE) of genus Hordeum sp. under water stress 

 
Summary 

 
The paper attempts to judge differences in reaction to water stress and clarify some of the physiological 

mechanisms in three different genotypes of spring barley (Hordeum vulgare L.) – Jersey, Malz, and Valtický that 
condition reactions to water stress at leaf level. We observed the physiological parameters in control – 70% 
maximum capilar water capacity (θMCC) and stressed (30% θMKK) variants. Water stress was induced at the 
beginning of shooting (31.DC) by decreasing water level to 30% θMKK for 10 days. Then was water level 
increased back to 70% θMKK. Water saturation deficit (WSD) and relative water content (RWC) were observed 
as two indicators of water state in plants. The physiological parameters at gas exchange level (photosynthetic 
and transpiration rate, stomatal conductance) were measured by using an open gasometrical system with infra-
red gas analyser LCpro+. Plants were measured in the following phases of ontogeny: 13.DC, 15.DC, 21.DC, 
31.DC, 33.DC, 39.DC, 51.DC, and 61.DC.   

Our results show that water use efficiency (WUE) can be used as suitable standard for evaluation the rate 
of resistance to water stress of spring barley. The results also show visible differences in behaviour between the 
studied genotypes, although the values of RWC suggest that only mild water stress has been induced – however, 
the genotype differences are clearly visible when compared using water use efficiency WUE. Considering the 
sensitivity of particular genotype to water stress we conclude that Malz shows good water management, Valtický 
is slightly sensitive, and Jersey shows worse water management and increased sensitivity to water shortage. 
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PERFOROVANOU FOLIÍ V ROCE 2006 
 
Petr Dvořák, Karel Hamouz1 

1 Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, Kamýcká 129, 165 21 
Praha 6 - Suchdol, Česká republika, dvorakp@af.czu.cz. 
 

Souhrn 
V pokusech s ranými bramborami byl sledován efekt netkané textilie (NT) a perforované folie (PF). Na 

stanovišti Přerov n. Labem byl v pokusech u odrůd Adora a Impala hodnocen výnos hlíz 60 dní od výsadby a 
použití NT a PF. Během vegetace byla u všech pokusných variant (PF, NT a kontrola) sledována teplota 
vzduchu, teplota půdy, sací tlaky půdy a úroveň fotosynteticky aktivní radiace (FAR). Použití NT zvýšilo teplotu 
vzduchu o 2,1 °C a teplotu půdy o 3,2 °C. V roce 2006 byl výnos u NT poprvé za deset let o 33,3 % nižší 
(způsobeno extrémně vysokými, stresujícími teplotami pod NT a PF). Při použití PF se teplota vzduchu zvýšila o 
2,7 °C, teplota půdy o 1,9 °C. Úroveň dopadajícího FAR na porosty byly nižší o 20,4 % u NT a o 18,3 % u PF 
oproti nenakryté kontrole. 

 ÚVOD 
Využití plastických hmot (polyethylenových folií, polypropylenových textilií) k 

nakryvu povrchu půdy je využíváno již řadu let. Zejména v zahraničí, kde se využívá pro 
přirychlení raných výsadeb zeleniny i dalších plodin včetně raných brambor. Zpočátku se 
používaly polyetylénové fólie s podélně prosekávanými otvory nebo kruhovitě perforované. 
Hlavní nevýhodou folií je snadné „přehřívání porostů“, vyšší měrná hmotnost a tím obtížnější 
manipulace při větších šířkách, možnost poškození porostů polámáním stonků. Nástup tzv. 
netkaných textilií z polypropylenového vlákna byl pěstitelsky výhodnější a v mnoha směrech 
lepší. U obou materiálů je využíváno skleníkového efektu a pozitivních změn ve vodním a 
vzdušném režimu pod pokryvem, kde se vytváří specifické mikroklima /5/. Teplota spolu se 
zářením je nejdůležitějším vnějším faktorem ovlivňující růst i vývin brambor. Existuje 
poměrně úzké rozmezí teplot, které je nepoškozují. Teplotu, při níž je rychlost růstu nejvyšší, 
je označována jako teplota pro růst optimální. Podle /1/ odpovídá optimální teplotě pro růst 
průměrná denní teplota vzduchu 17 °C s hodnotami teplot ve dne 20 °C a v noci 12 - 14 °C 
(to souvisí s fyziologickým chodem rostliny – ve dne převládá fotosyntéza, v noci transport 
vytvořených látek do zásobních orgánů). V případě raných brambor nás zajímá teplota, při 
které začíná růst, tj. minimální teplota růstu. U porostů nakrytých folií či netanou textilií jsou 
velice důležité také maximální teploty, kdy při jejich dosažení růst rostlin a hlíz ustává. Tato 
maximální teplota, uváděna jako teplota nad 30 °C je hraniční teplotou /6/, která by se u 
nakrytých porostů neměla dlouhodobě vyskytovat. Kardinální body teploty – minimum, 
optimum a maximum, nelze považovat za konstanty, ale mění se se stářím rostliny, v 
důsledku adaptace při dlouhodobém působení nízkých či vysokých teplot, může dojít k 
posunu těchto kardinálních bodů (adaptace je dána změnou, posunem teplotního optima 
enzymů zodpovědných pro růst a funkce s ním spojené) /3/. Přestože se rostlina bramboru 
dokáže adaptovat na určité změny teplot, teplotní posun, pak teploty pod 0 °C jsou teploty 
kritické pro růst, kdy již při dlouhotrvajících teplotách pod –1 až –1,5 °C nať zmrzne. Vedle 
teploty vzduchu je také teplota půdy rozhodujícím faktorem pro rychlé klíčení a růst klíčků po 
výsadbě, časnou iniciaci hlíz (v období zakládání hlíz rostlina vyžaduje teplotu maximálně do 
20 °C, při teplotě nad 29 °C se hlízy nezakládají) a ovlivňuje nárůst hlíz. K oteplování půdy 
dochází zejména při výměně půdního vzduchu se vzduchem v přízemních vrstvách. Čím více 
je půda provzdušněna, tím rychleji se ohřívá. V průběhu vegetace je však třeba, aby půdní 
teploty byly nižší než teploty ovzduší. Optimální teplota půdy podle /4/ je pro růst hlíz 15 - 17 
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°C. Při půdní teplotě 26 °C se růst hlíz zastavuje. Důležitost zejména nočních teplot na tvorbu 
hlíz dokládají výsledky /2/, kdy jejich pořízené snímky dokládají, že bramborová hlíza roste 
zejména mezi 16 hodnou odpolední a 7 hodinou ranní. Brambor v porovnání s jinými 
plodinami má středně velké nároky na vláhu, které závisejí na odrůdě, fázi růstu, výživě, 
teplotě a dalších faktorech. Nedostatek vláhy v období od výsadby do vzejití rostlin působí 
pozitivně (vytvoří se větší kořenová hmota, rostliny posléze lépe hospodaří s vodou). Od fáze 
tvorby poupat až do počátku fyziologické zralosti porostu jsou všechny odrůdy velmi citlivé 
na nedostatek půdní vláhy a v jejím důsledku se značně prodlužuje vegetační doba. 

 

MATERIÁL A METODA 
V přesném polním pokusu s ranými bramborami na stanovišti Přerov nad Labem se 

zaměřením na výzkum a zhodnocení vlivu nakryvu porostů různými materiály z plastických 
hmot (netkaná textilie, perforovaná folie) na výnos konzumních hlíz při časné sklizni bylo 
provedeno sledování teploty vzduchu (TV), půdy (TP), vlhkost vzduchu (VV), sacích tlaků 
(ST) a úrovně dopadajícího fotosynteticky aktivního záření (FAR) na porost přes zmíněné 
materiály s cílem zhodnotit jejich vliv na výnos. Stanoviště Přerov n. Labem se nachází ve 
středním Polabí (tj. typicky ranobramborářské oblasti), kde jsou vhodné půdní a teplotní 
podmínky pro pěstování raných brambor (178 m nad mořem, průměrná roční teplota 8,8 °C,  
roční úhrn srážek  622 mm, řepařská výrobní oblast, hnědá půda, písčitá půda, s vysokým 
obsahem P v půdě - 134 ppm, s dobrou zásobeností K a Mg - 201 ppm, 73 ppm a pH 5,1) a 
kde deficit srážek je vyrovnáván závlahou (v roce 2006 celkem 5 závlah v celkové dávce 30 
mm).  

Pro účely  hodnocení výnosů byly tyto pokusy založeny podle metodiky ÚKZÚZ pro 
rané zavlažované brambory, kde každá varianta (použitý nakrývací materiál) měla 4 
opakování. Kontrolní varianta (bez nakryvu porostu) a pokusné varianty se lišili pouze typem 
použitého materiálu (agrotechnika a ošetření porostů se shodovala). Použitými materiály byla 
bílá netkaná textilie z polypropylenového vlákna typu Pegas-agro 17 UV (hmotnost 17 g/m2), 
perforovaná folie z polyethylenu Wepelen®climatec dodávaná firmou Pebal s.r.o. (24 g/m2, s 
otvory v průměru 100 mm s hustotou perforace 500 děr/m2) a dvojitý nakryv netkanou textilií 
(druhá vrstva NT  ponechána pouze do výšky porostu 70 mm). Zmíněné materiály byly 
nataženy na hrůbky bezprostředně po výsadbě. 

Pro měření a zaznamenávání tepot vzduchu a vlhkosti vzduchu každých 15 min. byl 
použit datalogger Minikin TH (EMS Brno, ČR) umístěný v přízemní vrstvě na vrcholu 
hrůbku. Teplota půdy byla měřena v hloubce 100 mm od vrcholu hrůbku dataloggery Tinytag 
Ultra (Demini Data Logers (UK) Ltd., GB) ve stejných intervalech po celou bobu nakryvu 
porostů. Úroveň sacích tlaků v půdě byla měřena čidlem Watermark 2000S v hloubce 300 
mm od vrcholu hrůbku a hodnoty v intervalu 15 min. zaznamenávány dataloggerem Microloc 
SP (EMS Brno, ČR). Dále pro porovnání množství dopadajícího FAR na porosty byl použit 
datalogger Minikin QT (EMS Brno, ČR).       

Pro sledování výnosů hlíz byl cca po 60 dnech od výsadby proveden odkop 40 trsů od 
každé z variant a hodnocen výnos konzumních hlíz a kvalita vypěstovaných hlíz pod NT, PF a 
na kontrolní variantě. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Při časné sklizni na přelomu května a června jsme poprvé za osm let zaznamenali pod 

textilií nižší výnos než u kontroly (tab. 1). Tento výsledek souvisí jednak s mimořádně 
opožděným termínem výsadby (12.4.) vzhledem k dlouhému trvání letošní zimy, a dále též s 
termínem odstranění textilie z porostu (25.5.), který nám umožnil prověřit účinek vícedenního 



Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                                21.-22.3.2007 
 

  163

působení relativně vysokých teplot pod textilií na porost brambor pěstovaných pod závlahou, 
ale ve svých důsledcích (vzhledem k teplotním podmínkám druhé květnové dekády) se ukázal 
být příliš pozdním. 

 
Tab. I: Vliv nakryvu netkané textilie na výnos u odrůdy Impala (přelom května a června) 

Počet dní od 
výsadby 

Rok Kontrola (K)
(t/ha) 

Textilie (T)
(t/ha) 

Rozdíl  
T - K 

T / K 
(%) 

1999 8,9 14,1 5,2 158,6 
2000 15,5 19,8 4,3 127,6 
2001 12,7 18,2 5,5 142,9 
2002 11,7 17,5 5,8 149,4 
2003 2,5 14,9 12,4 608,0 
2004 14,7 20,8 6,1 141,6 
2005 17,0 19,1 2,1 110,9 

60 

2006 15,7 10,2 -5,5 66,7 
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Obr. 7: Průměrné denní teploty vzduchu v přízemní vrstvě pod textilií, folií, dvojitým 
nakryvem textilie a u kontroly 

 
Z obr. 7 a 8 je patrné, že v období od výsadby do vzejití nakryv netkané textilie sice 

způsobil výrazné zvýšení průměrných i maximálních denních teplot vzduchu v přízemní 
vrstvě, ale podmínky pro vzcházení byly letos po pozdním sázení již docela příznivé i u 
nenakryté varianty, a textilie tak urychlila vzejití jen o dva dny. Po vzejití byl pod textilií 
patrný poněkud rychlejší nárůst natě, ale v termínu nasazování hlíz zůstal zachován jen cca 
dvoudenní předstih nakryté varianty z období vzcházení. V době tvorby hlíz považuje většina 
autorů za optimální průměrnou denní teplotu v porostu (může být výrazně odlišná od teploty 2 
m nad zemí) 17°C, ale je to pouze orientační ukazatel; více záleží na maximálních a 
minimálních teplotách navíc s rozdílnými požadavky brambor na teploty ve dne a v noci. 
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Obr.: 8 Průběh denních teplotních maxim vzduchu v přízemní vrstvě u nakryté a kontrolní 
varianty 
 

Z našich meteorologických pozorování je zřejmé, že v období tvorby hlíz se průměrné 
denní teploty pohybovaly u nenakryté varianty většinou pod optimální hodnotou, zatímco u 
varianty s textilií často nad optimální hodnotou (obr. 7). Pro zdůvodnění výnosového propadu 
u nakryté varianty však považujeme za rozhodující průběh denních teplotních maxim (obr. 8), 
která u varianty s textilií opakovaně přesáhla hranici zastavení tvorby hlíz (30°C), přičemž v 
jednom případě dosáhla teplota pod textilií přes 38°C a došlo i k popálení okrajů listů. Pro 
porost by bylo samozřejmě prospěšnější dřívější odstranění textilie. 

Výrazné rozdíly ve výnosu u jednotlivých variant byly způsobeny jednak působením 
vysokých teplot a také nedostatkem vláhy v půdě u varianty s folií (obr. 9), kde její nedostatek 
v kritickém období zakládání a růstu hlíz, způsobil výrazné snížení výnosů oproti variantě s 
textilií a hlavně kontrole. Snížená schopnost prostupu srážek a také doplňkové závlahy přes 
folii (otvory v průměru 10 mm a hustotou perforace 500 děr/m2) zapříčinily výnosový propad 
(kontrola 15,7 t/ha, folie 8,6 t/ha). 

 

ZÁVĚR 
Pozdní termín výsadby a příhodné podmínky pro růst brambor již po výsadbě, 

umožnili potvrdit dřívější poznatek, že textilii je třeba z porostu odstranit nejpozději ve fázi 
tvorby hlíz, při dosažení maximální teploty pod textilií nad 35 °C nebo když je předpoklad 
opakovaného (vícedenního) překračování maximální denní teploty pod textilií nad 30 °C. 
Pokud jde o teploty vzduchu pod textilií v období od výsadby do vzejití brambor, nevadí ani 
teploty přes 40 °C na něž se vzduch pod textilií za slunečných dnů prohřívá od povrchu půdy 
ještě nezakrytého porostem. 
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Obr.: 9 Průběh sacích tlaků půdy u textilie, kontroly a úroveň srážek a doplňkové závlahy za 
sledované období (14.4.-31.5.2005) 
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The influence of microclimate under nonwoven textile, plastic foil on 

the yield of early potatoes 
Summary 

The effect of non-woven textile (NT) and perforated foil (PF) on the yield of potatoes was studied in 
Přerov n. L in year 2006. In the experiment with two cultivars of potatoes - Adora and Impala the yield 60 days 
after planting with using NT and PF was evaluated. The air (AT) and soil (ST) temperatures, the soil water 
potential and the photosynthetic activity of radiation (PHAR) were measured at all experimental variants. Using 
NT increased the AT by 2.1°C and the ST by 3.2°C. In 2006 by reason of damage of growth by high stressful 
temperatures under NT and PF, lower yield by 33.3% was reached. Using PF increased the AT by 2.7°C and the 
ST by 1.9°C in comparison with control. The PHAR was lower by 20.4% (NT) and by 18.3% (PF). 
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ELIMINACE STRESORŮ U DŘEVIN S VYUŽITÍM PŮDNÍCH 
KONDICIONÉRŮ 
 
Jakub Sloup1, Petr Salaš2 
 1,2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav šlechtění a množení 
zahradnických rostlin, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika, j.sloup@email.cz, 
salasp@mendelu.cz. 
 

Souhrn 
 V roce 2006 byl založen pokus na Zahradnické fakultě v Lednici a to na dvou stanovištích. První 
stanoviště bylo  v Lednici (okres Břeclav), na účelovém pozemku Ústavu šlechtění a množení zahradnických 
rostlin. Druhé stanoviště ve Starči (okres Třebíč). Jako modelové rostliny byly vybrány Acer pseudoplatanus 
a Quercus robur.  Z půdních kondicionérů byl vybrán TerraCottem, Agrosil LR a Hydrogel. Na obou 
stanovištích byly zastoupeny obě modelové rostliny. Byly vysazeny do parcelek, do kterých byly předem 
zapraveny půdní kondicionéry. Byly vytvořeny 4 varianty, včetně kontrolní (neobsahovala půdní kondicionéry), 
ve třech opakováních. Během vegetace byly sledovány fyziologické parametry rostlin pomocí speciální techniky. 
Jednalo se o Porometer AP 4 (vodivost průduchů listů), SunScan AT (PAR pronikající do porostu) a Chlorophyll 
Content Meter CCM 200 (obsah chlorofylu v listech). Ke konci vegetace byly změřeny i morfologické parametry 
(délka přírůstků, sušina listů, atd.). Výsledky byly zpracované ve statistickém programu Statgraphics Plus. Jako 
nejlepší byla vyhodnocena varianta Hydrogel. Půdní kondicionéry měly jednoznačný vliv na morfologické 
i fyziologické parametry. Půdní kondicionéry u rostlin Acer pseudoplatanus a Quercus robur jednoznačně 
eliminovaly abiotické stresory.  

  
ÚVOD 
 
 Dřeviny pěstované ve školce nebo již na trvalém stanovišti jsou výrazně ovlivňovány 
abiotickými a biotickými stresory. Stresory nepůsobí odděleně, ale vždy současně. Působení 
těchto stresorů vyvolává u rostlin stres. Limitujícím abiotickým stresorem je nedostatek vody 
(sucho) /2/. Nedostatek vody vyvolává u rostlin vodní stres. Při působení vodního stresu se 
snižuje především růst a fotosyntéza /1/. Eliminovat vodní stres u rostlin lze pomocí půdních 
kondicionérů. Půdní kondicionéry jsou látky, které na základě svých schopností mohou při 
vhodném dávkování /3/ kladně ovlivňovat půdní vlastnosti.  
 
MATERIÁL A METODA 
 
 V roce 2006 byl na Zahradnické fakultě v Lednici založen pokus a to na dvou 
stanovištích. První stanoviště bylo na účelovém pozemku Ústavu šlechtění a množení 
zahradnických rostlin (Mendeleum) v Lednici (okres Břeclav). Druhé stanoviště bylo na 
rekultivovanem lomu ve Starči (okres Třebíč). 
 Stanoviště v Lednici spadá do kukuřičné oblasti, průměrné roční srážky 500-600 mm. 
Stanoviště ve Starči spadá do obilnářské oblasti, průměrné roční srážky 550 – 700 mm. Jedná 
se o rekultivovaný kamenolom. Rekultivace proběhla v roce 2004. Lom byl zavezen sutí 
a výkopovou zeminou. Na povrchu byla rozhrnuta ornice o mocnosti vrstvy 0,15-0,20 m. Na 
této vrstvě byl založen trvalý travní porost. Podzemní voda je odváděna drenážemi. 
 Jako modelové rostliny byly zvoleny javor klen (Acer pseudoplatanus) a dub letní 
(Quercus robur). Půdní kondicionéry byly vybrány tyto: TerraCottem, Agrosil LR 
a Hydrogel. 
 Obě stanoviště byla k výsadbě dřevin připravována na jaře 2006. Pozemky byly 
ošetřeny herbicidem a po jeho účinku bylo provedeno frézování půdy do hloubky 0,2 m. 
 Pozemek na obou stanovištích byl rozčleněn na 24 parcelek. Na tyto parcelky byly 
aplikovány půdní kondicionéry a následně zapraveny rovnoměrně do celého profilu (0,2 m) 
pomocí půdní frézy. 

mailto:j.sloup@email.cz
mailto:salasp@mendelu.cz
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 Na každém stanovišti byly vysazeny obě modelové rostliny. Byly vytvořeny 4 varianty 
včetně kontrolní (neobsahovala půdní kondicionéry), ve třech opakováních. Na jednom 
stanovišti bylo vysazeno od každé modelové rostliny 720 ks do 12 parcelek. Celkem tedy bylo 
vysazeno 1 440 ks rostlin od každé modelové rostliny. Na jedné parcelce bylo vysazeno 60 ks 
rostlin. Velikost jedné parcelky byla 5,5 m2. 
 Výsadba na stanovišti v Lednici byla provedena v termínu 10.-11.5. 2006. Výsadba na 
stanovišti ve Starči byla provedena v termínu 23.-24.5. 2006. Rostlinám před výsadbou byl 
zakrácen kořenový systém. Jednalo se o jednoleté semenáče (1/0) u obou modelových rostlin. 
Rostliny byly po výsadbě rovnoměrně zavlaženy. 
 Pravidelně každý týden byla na obou stanovištích prováděna okopávka. 
 Krátce po výsadbě modelových rostlin byla na obě stanoviště umístěna čidla Hobo 
a Virrib. Čidla Hobo (registrátorky) zaznamenávají teplotu a vlhkost vzduchu. Čidla Virrib 
umožňují snímat půdní vlhkost. Čidla Virrib byla umístěna do každé varianty, ke kořenové 
zóně rostlin. Půdní vlhkost byla měřena v intervalu 7 dní. 
 Od vyvinutí prvních listů bylo zahájeno měření pomocí speciálních přístrojů. Jedná se 
Porometer AP 4, SunScan AT, Chlorophyll Meter CCM 200. Pomocí Porometeru AP 4 byla 
sledována průduchová vodivost listů (mol.m-2.s-1). Pomocí Chlorophyll Metru CCM 200 byl 
snímán obsah chlorofylu (index obsahu chlorofylu) v listech modelových rostlin. SunScan AT 
sloužil k měření fotosynteticky aktivního záření (PAR, mV) pronikajícího rostlinným 
porostem. Tyto fyziologické parametry byly měřeny v intervalu 14dní. Ke konci vegetace 
byly měřeny morfologické parametry. Mezi nejdůležitější patřila sušina listů a délka 
přírůstků. 
 Před zahájením a po ukončení pokusu byly odebrány půdní vzorky a následně 
provedeny rozbory.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
 Výsledky pokusu byly zpracovány ve statistickém programu Statgraphics Plus verze 
3.1. U všech variant a na obou stanovištích (Lednice, Stařeč) bylo dosaženo statisticky 
významných rozdílů. 
 Na stanovišti v Lednici u Acer pseudoplatanus měly všechny varianty obsahující 
půdní kondicionéry delší přírůstky než varianta kontrolní (Obr.1). Statisticky významný rozdíl 
byl mezi variantou kontrolní (0,29 m) a variantou Hydrogel (0,37 m). Na stanovišti ve Starči 
dosahovaly varianty s půdními kondicionéry také delších přírůstků než varianta kontrolní. 
Mezi těmito variantami byly statisticky významné rozdíly. Největší délku přírůstků měla 
varianta Hydrogel (0,14 m), nejnižší pak varianta kontrolní (0,07). Na stanovišti v Lednici 
u Quercus robur měly varianty Hydrogel (0,06 m) a TerraCottem (0,06 m) delší přírůstky než 
kontrolní varianta, ale rozdíly nebyly statisticky významné. Na stanovišti ve Starči 
dosahovaly delších přírůstků varianty Agrosil LR a TerraCottem, ale ani v tomto případě 
nebyly rozdíly statisticky významné (Obr.2). 
 Dále byla hodnocena sušina listů. Na stanovišti v Lednici u Acer pseudoplatanus měly 
varianty s půdními kondicionéry vyšší obsah sušiny než varianta kontrolní (Obr.3). Rozdíly 
byly statisticky významné. Nejvyšší obsah sušiny byl u varianty Hydrogel (25,29 g) a nejnižší 
u varianty kontrolní (12,85 g). Na stanovišti ve Starči byly výsledky obdobné. Nejvyšší obsah 
sušiny byl u varianty Hydrogel (9,92 g) a nejnižší u varianty kontrolní (5,01 g). Na stanovišti 
v Lednici u Quercus robur dosahovaly vyšší obsah sušiny oproti kontrolní variantě (5,65 g), 
varianty Hydrogel (7,44 g) a TerraCottem (6,55 g). Rozdíly nebyly statisticky významné. Na 
stanovišti ve Starči měly varianty s půdními kondicionéry vyšší obsah sušiny než  kontrolní 
varianta. Statisticky významný rozdíl byl mezi variantou Hydrogel (1,68 g) a variantou 
kontrolní (0,93 g), (Obr.4). 
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 Dalším hodnoceným parametrem byl obsah chlorofylu v listech modelových rostlin. 
Na stanovišti v Lednici měly u Acer pseudoplatanus varianty s půdními kondicionéry vyšší 
obsah chlorofylu oproti variantě kontrolní. Nejvyšší obsah chlorofylu měla varianta 
Agrosil LR (23,71) a nejnižší obsah chlorofylu byl naměřen u kontrolní varianty (21,87). 
Rozdíl byl statisticky významný. Na stanovišti ve Starči dosahovaly varianty s půdními 
kondicionéry také vyššího obsahu chlorofylu než varianta kontrolní. Nejvyšší obsah 
chlorofylu byl u varianty Hydrogel (18,93) a nejnižší u kontrolní varianty (16,89). Rozdíl byl 
statisticky významný. Na stanovišti v Lednici u Quercus robur dosáhly varianty Agrosil LR 
a Hydrogel vyššího obsahu chlorofylu než kontrolní varianta. Nejvyšší obsah chlorofylu měla 
varianta Hydrogel (24,78) oproti kontrolní variantě (24,00). Rozdíly nebyly statisticky 
významné. Na stanovišti ve Starči dosáhly varianty s půdními kondicionéry vyššího obsahu 
chlorofylu než varianta kontrolní. Nejvyšší obsah chlorofylu měla varianta Agrosil LR (17,99) 
oproti kontrolní variantě (15,83). Rozdíly byly statisticky významné. 
 Dalším hodnoceným parametrem byla průduchová vodivost. U rostlin Acer 
pseudoplatanus na obou stanovištích nebylo dosaženo statisticky významných rozdílů. Na 
stanovišti v Lednici měla nejvyšší průduchovou vodivost varianta Hydrogel (317,08 mol.m-

2.s-1) a nejnižší varianta Agrosil LR (264,53 mol.m-2.s-1). Na stanovišti ve Starči měla varianta 
Agrosil LR (178,30 mol.m-2.s-1) nejvyšší průduchovou vodivost. Nejnižší průduchovou 
vodivost měla varianta TerraCottem (158,65 mol.m-2.s-1). U rostlin Quercus robur byly na 
obou stanovištích zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi variantami. Na stanovišti 
v Lednici měly varianty s obsahem půdních kondicionérů vyšší průduchovou vodivost než 
kontrolní varianta. Nejvyšší průduchovou vodivost měla varianta TerraCottem (447,92 mol.m-

2.s-1), nejnižší varianta kontrolní (377,34 mol.m-2.s-1). Na stanovišti ve Starči dosáhla nejvyšší 
průduchové vodivosti varianta Hydrogel (249,19 mol.m-2.s-1). Nejnižší průduchovou vodivost 
měla kontrolní varianta (192,72 mol.m-2.s-1). 
 Dalším fyziologickým parametrem bylo pronikající fotosynteticky aktivní záření do 
porostu. U obou modelových rostlin a na obou stanovištích byla po celou vegetaci nejvyšší 
hodnota fotosynteticky aktivního záření pronikajícího porostem u kontrolní varianty. 
 Z výsledků sledování průběhu vlhkosti půd po celou vegetaci u jednotlivých variant je 
patrné, že u rostlin Quercus robur a to na obou stanovištích byla nejvyšší vlhkost půdy 
u varianty Hydrogel. U rostlin Acer pseudoplatanus na stanovišti v Lednici se jednalo 
o variantu Agrosil LR a na stanovišti Stařeč to byla varianta TerraCottem. 
 Výsledky půdních vzorků se mezi variantami výrazně nelišily. 
 Z výsledků pokusu je patrné,  že půdní kondicionéry měly jednoznačný vliv na 
morfologické parametry rostlin. Výsledky měření fyziologických parametrů toto tvrzení 
z velké části potvrzují, k těmto závěrům se dopracoval i /4/ . U Quercus robur však některé 
důležité výsledky nejsou statisticky významné. Lze konstatovat, že účinek půdních 
kondicionérů je jednoznačně viditelný u dřevin rychle rostoucích. U těchto dřevin je možné 
pozorovat statisticky významné rozdíly už během první sezóny. U dřevin pomalu rostoucích, 
po první sezóně, nelze jednoznačně prokázat se statisticky významnými rozdíly kladný efekt 
půdních kondicionérů. Lze ale předpokládat, že pomalu rostoucí dřeviny v první sezóně buď 
důkladně zakořenily a rozdíly se už neprojeví a nebo že vliv půdních kondicionérů se projeví 
v následujícím roce. 
 Závěrem lze konstatovat, že půdní kondicionéry u rostlin Acer pseudoplatanus 
a Quercus robur  jednoznačně eliminovaly abiotické stresory. 
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Obr. 1: Přírůstky u Acer pseudoplatanus v [m]. 

(L) – stanoviště v Lednici, (S) – stanoviště ve Starči 
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Obr. 2: Přírůstky u Quercus robur v [m]. 

(L) – stanoviště v Lednici, (S) – stanoviště ve Starči 
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Obr. 3: Sušina listů  u Acer pseudoplatanus v [g]. 

(L) – stanoviště v Lednici, (S) – stanoviště ve Starči 
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Obr. 4: Sušina listů  u Quercus robur v [g]. 
(L) – stanoviště v Lednici, (S) – stanoviště ve Starči 
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Elimination of stresors in woody plants growing using soil conditioners 
 

Summary 
A field trial was established in 2006 at two stands. The first one was in Lednice (Břeclav country) at an 

experimental plot of  Department of Breeading and Propagation of Horticultural Plants. The second one was in 
Stařeč (Třebíč country). Acer pseudoplatanus and Quercus robur were choosen as model plants. TerraCottem, 
Agrosil LR and Hydrogel were choosen as soil conditioners. Both species were used at each stands. The plants 
were planted out in the plots with soil conditioners. 4 variants (including control variant without soil 
conditioners) were in 3 repeats. During the vegetative period the physiological parametres of plants were 
observed using a speciál equipment as Porometer AP 4 (stomatal conductivity), SunScan AT (PAR) and 
Chlorophyllmetr CCM 200 (chlorophyll contain index). At the end of vegetative period morphological 
parameters (lenght of shoots, dry mass of leafs) were measured. Datas were statistically analyzed in 
Statgraphics Plus. The best one was variant with soil conditioner Hydrogel. The soil conditioners had significan 
influence on morphological and physiological parameters of the plants. The soil conditioners eliminated the 
influence abiotic stresors on Acer pseudoplatanus and Quercus robur.   
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VLIV ABIOTICKÝCH STRESORŮ NA OBSAH ENERGIE 

V JEDNOTLIVÝCH ROSTLINNÝCH ORGÁNECH 
 

František Hnilička 1, Ladislav Bláha2,  Helena Hniličková1,  
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2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 529, Praha 6 - Ruzyně 

 
 

Souhrn 
V letech 2004 až 2006 byly založeny nádobové skleníkové  pokusy. Jako modelová plodina byly vybrány 

tři odrůdy ozimé pšenice – Ebi, Estica a Samanta. U rostlin pšenice byl od fáze 49.DC do fáze 91.DC zjišťován 
kalorimetricky obsah energie v kořenech, stoncích a listech, zrnech. Rostliny pšenice byly pěstovány ve třech 
variantách pokusu – kontrola, stres suchem a kombinace stresu suchem s aplikací 24 – epibrassinolidu (10-9 M). 
Nejnižší průměrný obsah energie kořenů byl zjištěn u varianty stresované s aplikací 24 – epibrassinolidu (11,15 
kJ.g-1) ve srovnání s variantou kontrolní (12,90 kJ.g-1). U nadzemní biomasy stresovaných rostlin byl průměrný 
obsah energie 12,55 kJ.g-1 a  nejvyšší u kontroly - 14,62 kJ.g-1. Průměrný obsah energie v zrnu stresovaných 
rostlin byl 13,65 kJ.g-1. U rostlin kontrolních byl obsah energie ve výši 15,61 kJ.g-1. Ke zvýšení obsahu energie 
zrna došlo u varianty s aplikací 24 – epibrassinolidu, kdy průměrný obsah energie byl 13,87 kJ.g-1. Ze 
sledovaných odrůd na vodní deficit nejvýrazněji reagovala odrůda Ebi, zatímco odrůda Samanta se jeví vůči 
vodnímu deficitu tolerantnější. Při hodnocení vlivu fytohormonu 24 – epibrassinolidu je možné konstatovat, že 
vyjma obsahu energie v kořenech, byl obsah energie nadzemních orgánů pozitivně ovlivněn jeho aplikací. Na 
aplikaci 24 – epibrassinolidu citlivěji reagovaly odrůdy Ebi a Estica, zatímco u odrůdy Samanta nebyl jeho vliv 
tak výrazný. Závěrem je možné konstatovat, že obsah energie je průkazně ovlivněn negativními vlivy vnějšího 
prostředí a aplikace fytohormonu 24 – epibrassinolidu může tento negativní dopad částečně eliminovat.  

 ÚVOD  
Současné změny počasí sebou přináší zřetelná kolísání teplot a také relativně 

nevyrovnané, nepravidelně a náhodně rozdělené srážek během vegetačního období polních 
plodin. Proto studium přizpůsobení rostlin vodnímu deficitu je stále více aktuální, neboť 
deficit vody vede ke snižování přijmu živin, k omezení fotosyntézy a tvorby sušiny. 
V konečném důsledku vede tedy ke snížení výše a kvality výnosu (Bláha et al, 2003). 
Negativní vliv vodního deficitu je možné zmírnit aplikací některých přírodních či 
syntetických látek. Z přírodních látek takto působí např. brassinosteroidy. Brassinosteroidy 
jsou endogenní hormony se strukturou velmi podobnou steroidům. První molekula 
brassinosteroidu byla identifikovaná Grovem v roce 1979 /3/,  který je označil jako 
brassinolidy. Brassinosteroidy jsou schopny snižovat negativní dopad vlivů vnějšího 
prostředí, jako jsou např.  nízké nebo vysoké teploty /9/, nedostatek vody, zasolení půdy, vliv 
pesticidů a fytopatogenních organismů /15/. Mohou také ovlivňovat absorpci některých 
minerálů. V konečném důsledku zvyšují výnos /10/. Na základě těchto údajů bylo cílem naší 
práce studium vlivu 24 – epibrassinolidu na obsah energie a její translokace v rámci 
jednotlivých rostlinných orgánů. 

 

MATERIÁL A METODA  
Pokus byl založen jako nádobový ve standardizovaných skleníkových podmínkách. 

Do Mitcherlichových nádob s homogenizovanou půdou bylo vyseto po 20 zrnech pšenice. Do 
pokusu byly zahrnuty tři odrůdy pšenice ozimé: Ebi, Estica a Samanta. Schéma pokusu 
zahrnovalo tři varianty, viz tab. 1. Fytohormon 24 –epibrassinolid byl aplikován formou 
postřiku na začátku kvetení (61.DC), použitá koncentrace byla 10-9 M. Zálivka byla 
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regulována na základě měření přístrojem VIRIB (Litchmann, Česká republiky. Rostliny byly 
osvětlovány doplňkovým osvětlením 400 W sodíkovou zářivkou.  

Ve vybraných růstových fázích: 49.DC, 51.DC, 55.DC, 61.DC, 65.DC, 69.DC, 71.DC, 
83.DC, 87.DC,a 91.DC se kalorimetricky stanovoval obsah energie v jednotlivých rostlinných 
orgánech. Ke spalné kalorimetrii byl použit spalný kalorimetr IKA C200 (Ika, SRN). 
Z naměřených hodnot spalného tepla se na základě norem ČSN ISO 1928 /16/ stanovuje 
obsah brutto energie (s popelovinami) a netto energie (bez popelovin). 

Naměřené údaje ze čtyř opakování byly statisticky zpracované počítačovým programem  
StatSoft, Inc . (2001) - STATISTICA Cz, verze 7.0. ke statistickému hodnocení získaných 
výsledků byla použita vícefaktorová Anova, při hladině významnosti α = 0,05. 

 
Tab.1: Schéma pokusu 

Varianta Závlaha Teplota Světelný 
režim 

Zahájení stresu 

Kontrola 70 % PVK  23 °C/ 15 °C 16/8 h - 
Stres 37  % PVK 33 °C/ 20 °C 16/8 h 40.DC 

Stres + 24 - 
epibrassinolid 

37 % PVK 33 °C/ 20 °C 16/8 h 40.DC 

 

����������
U pokusných rostlin pšenice byla ve třech letech po sobě (2004 – 2006) sledován 

kalorimetricky obsah netto energie v rostlinách pšenice. Ze získaných výsledků je patrné, že 
obsah energie byl nejnižší u všech pokusných variant a odrůd u kořenů (11,83 kJ.g-1) a 
nejvyšší obsah u generativních orgánů (14,34 kJ.g-1). Obsah energie ve fotosyntetizujících 
orgánech byl 13,38 kJ.g-1. Tyto výsledky jsou v souladu např. s pracemi /11/, jenž srovnával 
jednotlivé orgány ječmene jarního a /4/, který srovnával orgány pšenice. 

Z grafu 1 vyplývá postupný nárůst obsahu energie v kořenech sledovaných odrůd 
pšenice během jejich ontogenetického vývoje – 10,61 kJ.g-1 (49.DC) až 12,71 kJ.g-1 (91.DC). 
Obsah energie v kořenech byl statisticky průkazně ovlivněn variantou pokusu, neboť 
průkazně nejnižší průměrný obsah energie kořenů byl zjištěn u varianty stresované s aplikací 
24 – epibrassinolidu (11,15 kJ.g-1) ve srovnání s variantou kontrolní (12,90 kJ.g-1). Množství 
energie v kořenovém systému u rostlin stresovaných byl 11,44 kJ.g-1, což je o 2,53 % vyšší 
než u varianty s aplikací fytohormonu. Obdobné výsledky jsou popisovány /6/. Ze 
sledovaných odrůd vykazovala Ebi nejnižší obsah energie v kořenech (11,31 kJ.g-1) a nejvyšší  
Samanta (12,47  kJ.g-1). Meziodrůdové rozdíly v obsahu energie ve své práci také uvádí /1, 2, 
4, 5/. 

Je možné konstatovat, že aplikace 24- epibrassinolidu neovlivňuje u stresovaných 
rostlin akumulaci energie kořenů.  

Obsah energie fotosyntetizujících orgánů  narůstala u všech sledovaných variant do fáze 
kvetení (61. DC až 69.DC) a poté již dochází k postupnému poklesu energie, jak je doloženo 
na obr. 2. Pokles obsahu energie v období jednotlivých stupňů zralosti je dán senescencí a 
odmíráním. Z uvedeného grafu je tedy patrné, že obsah energie listů a stonků se pohyboval 
v intervalu hodnot od  11,06 kJ.g-1 (49.DC, Ebi, stres ) do 16,20 kJ.g-1 (65.DC, Samanta, 
kontrola). Obdobný trend v nárůstu obsahu energie v listech a stoncích uvádí /4, 7/ u pšenice 
ozimé pěstované v rozdílné dusíkaté výživě.  

Z grafu 2 je patrný výrazný pokles obsahu energie v nadzemní vegetativní biomase 
stresovaných rostlin. U této varianty byl průměrný obsah energie 12,55 kJ.g-1. Na straně druhé 
byl nejvyšší obsah energie zjištěn u varianty kontrolní - 14,62 kJ.g-1. U varianty stresované 
s aplikací 24 – epibrassinolidu došlo ke zvýšení obsahu energie ve srovnání s rostlinami 



Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                                21.-22.3.2007 
 

  173

stresovanými o 0,41 kJ.g-1 (3,27 %). I přesto byl u této varianty zjištěn nižší obsah energie než 
u rostlin kontrolních (1,66 kJ.g-1). Získané výsledky odpovídají závěrům /6/. 
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Obr. 1: Obsah energie (kJ.g-1) kořenů pšenice ozimé.  
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Obr. 2: Obsah energie (kJ.g-1) stonků a listů pšenice ozimé.  
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Statisticky průkazné diference byly též nalezeny mezi jednotlivými odrůdami pšenice 
ozimé, neboť nejnižší průměrný obsah energie byl stanoven u odrůdy Ebi (12,79 kJ.g-1). 
Naopak nejvyšší obsah energie vykazovala odrůda Samanta (14,10 kJ.g-1). 
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Obr. 3: Obsah energie (kJ.g-1) zrna  pšenice ozimé.  
Akumulace energeticky bohatých látek do generativních orgánů pšenice vykazovala 

výrazný trend postupného nárůstu od období tvorby zrna (10,34 kJ.g-1 – 49.DC, Ebi, stres) až 
do období plné zralosti (17,87 kJ.g-1 – 61.DC, Samanta, kontrola). Uvedený trend nárůstu 
množství energie je uveden na obr. 3.  

Z grafu 3 dále vyplývá, že akumulace energeticky bohatých látek do zrna je výrazně 
ovlivněna podmínkami vnějšího prostředí, tedy např. vodním deficitem. Průměrný obsah 
energie v zrnu stresovaných rostlin byl 13,65 kJ.g-1. U rostlin kontrolních byl obsah energie 
ve výši 15,61 kJ.g-1. Ke zvýšení obsahu energie zrna došlo u varianty s aplikací 24 – 
epibrassinolidu, kdy průměrný obsah energie byl 13,87 kJ.g-1. Získané výsledky jsou 
v souladu s pracemi /1, 5, 6, 7, 8, 13/. Změny obsahu energie po působení biotických stresorů 
pozoroval /14/. Uvedení autoři konstatují, že obsah energie v generativních orgánech je nižší 
v případě napadení rostlin biotickými stresory.   

Také u zrna bylo nejvyšší množství energeticky bohatých látek zjištěno u odrůdy 
Samanta (15,11 kJ.g-1) a nejnižší u odrůdy Ebi (13,71 kJ.g-1). 

 Ze sledovaných odrůd na vodní deficit nejvýrazněji reagovala odrůda Ebi, zatímco 
odrůda Samanta se jeví vůči vodnímu deficitu tolerantnější. Při hodnocení vlivu fytohormonu 
24 – epibrassinolidu je možné konstatovat, že vyjma obsahu energie v kořenech, byl obsah 
energie nadzemních orgánů pozitivně ovlivněn jeho aplikací. Na aplikaci 24 – epibrassinolidu 
citlivěji reagovaly odrůdy Ebi a Estica, zatímco u odrůdy Samanta nebyl jeho vliv tak 
výrazný.  

Závěrem je možné konstatovat, že obsah energie je průkazně ovlivněn negativními vlivy 
vnějšího prostředí a aplikace fytohormonu 24 – epibrassinolidu může tento negativní dopad 
alespoň částečně eliminovat.  
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The influence of abiotic stresses  on the energy content in individual 

parts of plant 
Summary  

In the greenhouse experiments established in the years 2004 – 2006 we studied the effect of induced water 
stress and application of  24 – epibrassinolide on energy content in roots, leaves and stalks, grains. The 
experiment was done in three variants of trial: control, stressed and stressed with application of 24 – 
epibrassinolide (10-9 M). The stressors were found to have a negative effect on the energy content in the roots 
and above-ground wheat biomass. Drought lowered the amount of energy in the root (11.44 kJ.g-1), straw (12.55 
kJ.g-1) and grain (13.87 kJ.g-1). The control variants was the value of  net energy content in the root root (12.90  
kJ.g-1), straw (14.62 kJ.g-1) and grain (15.81 kJ.g-1). For all monitored varieties the application of 24-
epibrassinolide reduced the negative effect of the monitored stressors. The best reaction to the application of 24-
epibrassi-nolide was seen in the variety Estica, the worst in the variety Samanta. Of the varieties monitored the 
variety Samanta exhibited the tolerance to drought and high temperatures. On the contrary Ebi is a sensitive 
variety. 
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Souhrn 
     V přírodních podmínkách jsou rostliny často vystaveny nepříznivým vlivům, které negativně ovlivňují růst i 
výnos. Ve stresových podmínkách dochází k hromadění reaktivních forem kyslíku (ROS), které narušují redoxní 
rovnováhu buňky. ROS jsou eliminovány pomocí antioxidačního systému. Součástí ochranného systému jsou 
antioxidační enzymy a osmoticky aktivní látky, např. prolin. Cílem práce bylo zjistit vliv zvýšené hladiny prolinu 
na aktivitu antioxidačho systému při abiotickém stresu. Rostliny Nicotiana tabacum cv. M51 se zvýšenou 
produkcí prolinu (M51-1) a odpovídající netransformovaná linie (wild type - WT) byly podrobeny stresovým 
podmínkám sucha a zvýšené teploty. Sledovali jsme odpověď antioxidačních enzymů askorbátperoxidasy (APX), 
superoxiddismutasy (SOD), glutathionreduktasy (GR) a katalasy (CAT). Odpovědi antioxidačních enzymů se 
lišily v závislosti na části rostliny, typu stresu a koncentrací prolinu. Prolin se zřejmě účastní stresových 
odpovědí rostlin. Získané výsledky naznačují, že transgenní rostliny byly méně postiženy stresovými podmínkami, 
v důsledku čehož byly schopny po ukončení stresu obnovit ve vyšší míře aktivitu antioxidačního enzymatického 
systému. 
    
ÚVOD 
   Rostliny jsou v přírodních podmínkách často vystaveny nepříznivým vlivům, v letním 
období zejména suchu a vysoké teplotě. Tyto stresory nepříznivě ovlivňují růst a vývoj 
rostliny a v neposlední řadě i výnosy. Stresové reakce jsou doprovázeny zvýšenou produkcí 
ROS, které oxidací narušují rovnováhu buňky. K udržení stability buňky slouží zejména 
antioxidační enzymatický a neenzymatický systém, účastnící se odstraňování ROS. Jiným 
ochranným mechanismem je syntéza osmoticky aktivních látek, např. prolinu, jako adaptace 
na stres.  
   Odpovědi antioxidačních enzymů jsou ovlivněny typem stresu a liší se v různých částech 
rostliny. Antioxidační enzymy se vyskytují v několika isoformách, různé isoformy téhož 
enzymu mohou být odlišně regulovány při odezvě na stres. V tabáku jsou přítomny tři 
isoformy APX. APXI je aktivní v cytosolu. Další dvě isoformy se vyskytují v chloroplastech, 
ve stromatu (strAPX) a vázána na thylakoidy (thyAPX).  Exprese APXI a thyAPX vlivem 
sucha i zvýšením teploty stoupá, exprese strAPX  za těchto stresových podmínek klesá /5, 8/. 
Dosud byly identifikovány tři isoformy SOD. V  chloroplastech je lokalizována FeSOD, 
v cytosolu a chloroplastech snižuje hladinu ROS Cu/ZnSOD. MnSOD je lokalizována 
v mitochondriích a u mnoha druhů také v peroxisomech. V rostlině vystavené suchu nebo 
zvýšené teplotě se sníží exprese Cu/ZnSOD. Exprese FeSOD se zvyšuje při nedostatku vláhy, 
ale snižuje při teplotním šoku /2, 8/. V tabáku bylo identifikováno několik isoforem GR. 
Aktivita všech isoforem GR při stresu suchem a vysokou teplotou výrazně klesá /3, 8/. CAT 
se v tabáku vyskytuje ve třech formách. V listech je přítomna CAT1. CAT2 je aktivní v celé 
rostlině, ve vyšší míře však ve vaskulárních pletivech. Exprese CAT1 a CAT2 se při působení 
sucha snižuje, při teplotní šoku zvyšuje. CAT3 byla kvantifikována především v květních 
částech. Bylo zjištěno, že exprese CAT3 je zvýšena při vystavení oběma stresům /6, 8, 12/. 
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   Na stresové podmínky rovněž reagují další ochranné mechanismy, např. tvorba 
osmoprotektantu prolinu. Prolin je nízkomolekulární látka, která při dehydrataci působí jako 
osmolyt. Akumulace prolinu snižuje poškození buněčných membrán, čímž je zvyšována 
tolerance k osmotickému stresu /9, 13/. 
   V této práci byl sledován dopad zvýšené hladiny prolinu na průběh reakce antioxidačního 
enzymatického systému na sucho a zvýšení teploty. K tomuto účelu byly použity 
tranformované rostliny s vneseným genem pro Δ1-pyrroline-5-karboxylát syntetasu, klíčového 
enzymu biosyntézy prolinu.  
 
MATERIÁL A METODY    
   Používali jsme transgenní rostliny Nicotiana tabacum cv. M51 s konstitutivně exprimujícím  
genenem pro Δ1-pyrroline-5 karboxylát syntetasu (P5CS) a odpovídající netransformovanou 
linii (wild type - WT). Produkce prolinu byla  po transformaci 35S::P5CS výrazně zvýšena. 
Enzymatické aktivity byly sledovány v horním a dolním listovém patře a v kořenech. 
   Rostliny byly pěstovány v kultivačním boxu při 16/8 h fotoperiodě (130 μmol . m-2 . s-1), 
teplotě den/noc 25/23 °C a relativní vlhkosti 80 %. Po 42 dnech od vysetí byly podrobeny 
stresovým podmínkám. Pro testování reakce na sucho byly rostliny přeneseny do boxu se 
stejnými kultivačními podmínkami, ale s relativní vlhkostí 35 % a 10 dní ponechány bez 
zálivky. Po odběru vzorků odpovídajících dlouhodobému vodnímu stresu byly zbývající 
rostliny opět zality a po 24 h hodinách byly odebrány vzorky rehydratovaných rostlin. Pro 
vytvoření teplotního šoku byla kultivační teplota zvýšena na 40°C po 6 hodin.  
   Z listů i kořenů byly izolovány cytosolické proteiny v 0,1 M Tris-HCl pufru pH 7,8. 
V těchto extraktech byly stanoveny enzymatické aktivity SOD /11/, APX /7/, GR /4/ 
spektrofotometricky a CAT polarograficky pomocí kyslíkové elektrody /10/.  
   Enzymatická aktivita byla vztažena na koncentraci cytosolických proteinů ve vzorku /1/. 
Aktivity enzymů jsou vyjádřeny v procentech, kdy 100 % je rovno aktivitě enzymů v 
kontrolních rostlinách. 
    
VÝSLEDKY A DISKUSE 
   Odpovědi antioxidačních enzymů na stresové podmínky byly ovlivněny typem stresu, částí 
rostliny i obsahem prolinu v rostlině.  
   V podmínkách  nedostatku vody aktivita APX v nadzemní části WT velmi vzrostla, 
v kořenové části poklesla. Aktivita APX v listech M51-1 zůstala na úrovni nestresované 
rostliny (obr. 1A). Po teplotním šoku se aktivita APX ve WT zvýšila v celé rostlině, v M51-1 
se zvýšila v horním listovém patře (obr. 1B). Po rehydrataci aktivita APX v nadzemní části 
WT dosáhla úrovně aktivity v kontrolních rostlinách, v kořenech byla po 24 hod aktivita 
zvýšena. V M51-1 byla aktivita APX po zalití mírně zvýšena v horním listovém patře a 
kořenech (obr. 1C). V obou stresových podmínkách reagoval WT výraznějším zvýšením 
aktivity APX, s výjimkou dolních listů po teplotním šoku. Zvýšení aktivity je v souladu  
s hladinami exprese genů pro APX zjištěnou Rizhsky a kol. /8/. 
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Obr.1: Porovnání Aktivity APX v transgenních tabácích se zvýšenou hladinou prolinu a WT 
za stresových podmínek: A, sucho; B, teplotní šok ;C, rehydratace. 
   Při suchu byly aktivity SOD zvýšeny, zejména v dolních listech, v M51-1 byla enzymatická 
odpověď slabší než ve WT (obr. 2A). Tato reakce pravděpodobně odpovídá zvýšené expresi 
FeSOD, jelikož exprese Cu/ZnSOD je vlivem sucha snižována /8/. Po teplotním šoku se 
aktivita v nadzemní části WT snížila, v M51-1 stoupla (obr. 2B). Po zalití byla aktivita SOD 
pod úrovní aktivity v kontrolní rostlině (obr. 2C). Změna aktivity SOD ve smyslu postižení 
stresem byla u M51-1 menší než u WT. 
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Obr.2: Porovnání Aktivity SOD v transgenních tabácích se zvýšenou hladinou prolinu a WT 
za stresových podmínek:. Legenda viz  obr. 1.  
 
   Při stresu suchem došlo ke zvýšení aktivity CAT v horních listech WT a v dolních listech 
M51-1 (obr. 3A). U rostlin stresovaných teplotním šokem byla aktivita CAT v nadzemní části 
značně snížena (obr. 3B). Po zotavení nejvíce stoupla aktivita CAT v kořenové části, u WT 
více než u M51-1. V horním listovém patře WT dosáhla aktivita CAT úrovně kontrolních 
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rostlin, v dolním patře byla zvýšená. V horních listech  M51-1 rostlin aktivita CAT stoupla, 
v dolních listech byla snížena (obr. 3C).  Naměřená aktivita CAT mohla být ovlivněna 
přítomností většího množství vaskulárních pletiv ve vzorcích, jelikož cévní svazky obsahují 
vyšší koncentraci CAT2 než palisádový parenchym /12/. Prudký vzrůst aktivity CAT 
v kořenech (obr. 3) byl pouze zdánlivý, způsobený zřejmě velmi nízkými naměřenými 
hodnotami aktivity (0,14 μmol O2/min/ mg prot. a nižší).   
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Obr.3: Aktivita CAT v transgenních tabácích se zvýšenou hladinou prolinu a WT  za 
stresových podmínek:. Legenda viz obr. 1.  
 
   V nadzemní části rostlin stresovaných suchem aktivita GR vzrostla (obr. 4A), což 
neodpovídá dříve získaným výsledkům /8/. Aplikace teplotního šoku na rostliny snížila 
aktivitu GR v listech, kromě horních listů ve WT, kde aktivita zůstala na úrovni kontrolních 
rostlin (obr. 4B). Po zotavení rostlin se aktivita GR zvýšila a to výrazněji v horních listech než 
v dolních (obr. 4C). Z technických důvodů nebyla aktivita GR v kořenech stanovována. 
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Obr.4: Aktivita GR v transgenních tabácích se zvýšenou hladinou prolinu a WT  za stresových 
podmínek:. Legenda viz obr. 1.  
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   Zvýšená hladina prolinu ovlivnila odezvu aktivit antioxidačních enzymů. Je zřejmé, že 
prolin ovlivňuje stresové odpovědi rostlinné buňky. Lze usuzovat, že transgenní rostliny byly 
méně postiženy stresovými podmínkami, v důsledku čehož byly schopny po ukončení stresu 
obnovit ve vyšší míře aktivitu antioxidačního enzymatického systému. 
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Antioxidant enzyme activity in tobacco with increased concentration of 
proline under drought and heat shock 

 
Summary 

   Plants must often sustain  unfavorable conditions in natural environment. Abiotic stress like drought and heat 
shock affect negatively plant growth and yield. Stress conditions cause accumulation of reactive oxygen species 
(ROS) that disrupt cellular redox homeostasis. Plant cell copes with elevated ROS concentration by 
antioxidative system composed of enzymatic and non-enzymatic part. Another component of defence system is 
represented by  prolin, which acts as an osmoprotectant. We examined effect of increased proline concentration 
on the response of enzymatic antioxidative system in tobacco in consequence of stresses. Nicotiana tabacum cv. 
M51 plants tranformed with Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthetase (M51-1) and the corresponding wild type 
were exposed to drought stress and heat shock. We determined activity of antioxidative enzymes ascorbate 
peroxidase (APX), superoxide dismutase (SOD), glutathione reductase (GR) and catalase (CAT). Antioxidative 
enzymatic system response differered in dependence on the individual parts of the plant, stress type as well as 
proline concentration. Proline apparently interferes with stress response of the plant. Transgenic plants seemed 
to be less impaired by the stress and thus were during recovery able to regenerate activity of antioxidative 
enzymatic system in larger extent than WT.    
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Souhrn  

U  vojtěšky seté (Medicago sativa L.) byl sledován vliv intenzity napadení chorobami kořene a kořenového krčku 
na tvorbu lodyh v jarním a podzimním období. Napadení bylo určováno na příčném řezu kořene pod kořenovým 
krčkem. Intenzita napadení se hodnotila subjektivně podle procentického podílu napadeného pletiva. V jarním 
období byl vliv napadení chorobami v porovnání s podzimem významně nižší, neboť u počtu lodyh i produktivity 
rostlin byla významná redukce pouze u nejvyššího (6) stupně napadení. V podzimním období docházelo 
k pozvolnému poklesu počtu lodyh i produktivity rostlin již od druhého stupně napadení. Hodnocené parametry 
byly kromě intenzity napadení také průkazně ovlivněny průměrem kořene a věkem rostlin. Tyto faktory společně 
vysvětlovaly 10 – 58 % variability hodnocených parametrů. 
 

ÚVOD 

Efektivnost pěstování vojtěšky ovlivňuje především vytrvalost porostů  /5/. Napadení 
rostlin chorobami kořene a kořenového krčku je důležitým stresovým faktorem ovlivňujícím 
vytrvalost a výnosnost vojtěšky seté /7/, uvádí se i jeho značný ekonomický dopad /3/. Od 
počátku infekce k  odumření rostliny uplynou zpravidla 1 až 2 roky /4/. Negativní vliv chorob 
je tedy dán  úbytkem rostlin a také snížením produktivity rostlin v různých fázích infekce.  
Naše předchozí výsledky /2/ ukazují, že s  rostoucí intenzitou onemocnění dochází k 
průkaznému snižování počtu lodyh na rostlině. Redukce počtu lodyh se  při maximálním 
napadení pohybuje na úrovni 80% a k průkaznému snížení oproti zdravým rostlinám dochází 
od stupně 3. Vliv chorob se však liší v jednotlivých sečích /1/ a lze tedy předpokládat 
rozdílnou reakci rostlin při jarním nebo podzimním obrůstání. Cílem práce je kvantifikovat 
snížení nasazení lodyh a produktivity rostlin při jednotlivých stupních napadení chorobami 
kořene a kořenového krčku v jarním a podzimním období. 
 

MATERIÁL A METODIKA 

Polní parcelový pokus byl založen na jaře v roce 2001 na výzkumné stanici FAPPZ 
ČZU v Červeném Újezdě.  Byla zde zařazena tři experimentální novošlechtění vojtěšek (ŽE 
XLI, ŽE XLII, ŽE XLV) a kontrolní odrůda Jarka.  V pokusu byl sledován  výskyt cévního 
vadnutí, nekrózy krčku a kořene, krčkových a kořenových hnilob  a zároveň i intenzita 
napadení těmito chorobami. Vzorky byly odebírány 2 x ročně, vždy na jaře (začátek 
obrůstání) a na podzim (konec vegetace). Byl vyhodnocen soubor 5 800 rostlin z odběrů v 
letech 2001 - 2004. Napadení bylo určováno na příčném řezu kořene pod kořenovým krčkem. 
Intenzita napadení se hodnotila odhadem procentického podílu napadeného pletiva podle /4/. 
Napadené rostliny byly podle celkové  intenzity napadení (součet intenzity napadení 
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jednotlivých chorob) rozděleny do 6 stupňů (1. 1-19%, 2. 20-39%, 3. 40-59%, 4. 60-79% a 5. 
80-99%, 6. 100%), což odpovídá počtu stupňů určovaných u napadení cévním vadnutím. U 
rostlin byl stanoven průměr kořene pod kořenovým krčkem a počet nasazených lodyh. 
Výsledky byly vyhodnoceny analýzou kovariance a vícerozměrnými regresními modely. 
Průměr kořene pod kořenovým krčkem byl  použit  jako kovariáta.  

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Při hodnocení vlivu chorob na počet lodyh byl zjištěn statisticky průkazný vliv intenzity 
napadení chorobami (P<0,0000) na redukci počtu lodyh u rostlin vojtěšky seté, což 
koresponduje s výsledky /6/.  Z obr.1 je ale zřejmé, že reakce rostlin na napadení byla rozdílná 
v hodnocených obdobích. V podzimním období bylo zaznamenáno, že k průkazné redukci 
počtu lodyh oproti zdravým rostlinám, které nasazují v průměru 10 lodyh na rostlinu, dochází 
při 2. stupni intenzity napadení. Další výrazné snížení počtu lodyh je u 3., 4. a 5. stupně 
napadení, kde rostliny nasazují v průměru kolem 6 lodyh. Naopak v jarním období nasazují 
rostliny u stupně 0 – 5. od 12 do 14 lodyh bez podstatných rozdílů. Více nemocné rostliny 
(stupeň 3, 4) mají tendenci nasazovat více lodyh v porovnání s méně nemocnými. Pouze nejvíce 
nemocné rostliny (stupeň 6) mají výrazně snížený počet nasazených lodyh. 

 
 
 

 F(6, 6111)=20,724, p=0,0000
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Obr. 1: Snížení počtu lodyh na rostlinu u zdravých rostlin (0) a jednotlivých stupňů 

napadení chorobami kořenového systému (1 – 6).  
 
V souladu s výsledky /4/ byl z hodnocených chorob nejčastější výskyt cévního vadnutí.  

Jak dále uvádí /4/,  při napadení cévním vadnutím dochází k snížení produkční schopnosti 
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rostliny u  stupně 1. o 5%, u 2. stupně o 10%,  u 3. o 35%, u 4. o 50%, u 5. o 80% a 6. stupně 
o 90%. V našem pokuse byla produktivita rostlin hodnocena počtem lodyh ku šířce hlavního 
kořene (počet lodyh na 1 mm průměru kořene pod kořenovým krčkem). Jak vyplývá z obr. 2, 
napadení chorobami průkazně snižuje produktivitu rostlin s výraznými rozdíly mezi jarním a 
podzimním obdobím. V podzimním období pokles produktivity kopíruje pokles počtu lodyh 
v jednotlivých třídách napadení s maximální úrovní 1 lodyha/mm kořene u zdravých a 
nejméně nemocných rostlin. V jarním období je výrazně vyšší produktivita zdravých rostlin 
(cca 1,5 lodyhy/mm kořene) v porovnání se všemi stupni napadení.  U stupně 1. – 5. se 
produktivita udržuje v rozmezí 1,2 – 1,3 lodyhy/mm. Produktivita nejvíce napadených rostlin 
(stupeň 6) je na jaře i na podzim shodně v rozmezí 0,3 – 0,4 lodyhy/mm. 

 
F(6, 6110)=21,879, p=0,0000
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Obr. 2: Snížení produktivity rostlin u zdravých rostlin (0) a jednotlivých stupňů 

napadení chorobami kořenového systému (1 – 6).  
 
Pomocí vícerozměrných regresních metod byly vytvořeny modely pro odhad počtu 

lodyh na rostlině a produktivity rostlin. Z výsledků uvedených v tab. 1.  vyplývá, že věk 
rostlin, intenzita napadení a průměr kořene vždy průkazně ovlivňovaly hodnocené parametry. 
Všechny modely jsou vysoce průkazné. Z hlediska těsnosti odhadu jsou však předpovědi 
počtu lodyh na rostlině vhodnější než předpovědi produktivity a jarní období je vhodnější než 
podzim. Z hodnocení parciálních regresních koeficientů je zřejmé, že intenzita napadení vždy 
snižuje a průměr krčku vždy zvyšuje odhadované hodnoty. Věk rostlin na počet lodyh a 
produktivitu rostlin působí pozitivně na jaře, ale záporně na podzim. 
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Tab. 1: Spolehlivost a statistická průkaznost vícerozměrných regresních modelů pro odhad 
počtu lodyh na rostlině (lodyhy/rostlina) a produktivitě rostlin (lodyhy/mm) u vojtěšky seté. 
Do jednotlivých modelů jsou vždy zařazeny pouze statisticky průkazné regresory. 

období proměnná regresory koeficient R2 P-value 
jaro lodyhy/rostlina věk rostlin 0,143   

  int. napadení -0,30 0,58 0,0000 
  průměr krčku 0,664   
 lodyhy/mm  věk rostlin 0,139   
  int. napadení -0,47 0,24 0,0000 
  průměr krčku 0,178   

podzim lodyhy/rostlina věk rostlin -0,27   
  int. napadení -0,12 0,38 0,0000 
  průměr krčku 0,733   
 lodyhy/mm věk rostlin -0,29   
  int. napadení -0,14 0,10 0,0000 
  průměr krčku 0,247   
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Stem‘s formation of Medicago sativa L. and intensity of root disease 
infestation in spring and autumn period 

���� �
 
The influence of intensity of root disease infestation on stem’s number and plant productivity of alfalfa has been 
evaluated in years 2001 - 2004. Count of stems and tap-root diameter were determined in the spring (start of 
vegetation) and autumn (finish of vegetation) period. The intensity of disease infestation was determined by 
crosscut of roots using methodical. The intensity of infestation is represented by 6 levels.  In spring period, the 
evaluated parameters achieved significantly higher values and effect of disease infestation was significantly 
lower in comparison with autumn period. The highest reduction was only at the plants in the 6 level.  In autumn 
period, evaluated parameters decreased slowly from the 2nd level.  Disease infestation, plant age and tap-root 
diameter explained 10 – 58 % of evaluated parameter’s variability. 

Poděkování 
Práce byla zpracována za podpory MSM 6046070901 
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SOUHRN 

K inteligentnímu chování rostlin patří i reakce kořenů v podmínkách kolísavé vodní hladiny, tj. za 
střídání různé dostupnosti kyslíku. Dostupnost kyslíku je základní faktor pro existenci aerobiontů. Co se týká 
terestrických rostlin a zejména dřevin, může být tento prvek kritický zejména pro funkci kořenových systémů. 
V této práci byly zkoumány kořenové systémy dvou druhů vrb (Salix fluviatilis Nutt. a S. fragilis L.) v 
podmínkách kolísavé vodní hladiny, tj. za střídání různé dostupnosti kyslíku. Sledované vrby se nacházely u 
břehů Brněnské přehrady. U těchto vrb byly odebrány vzorky kořenů a zdokumentovány nadzemní a kořenové 
systémy a histologicky vyšetřeny především kořeny adventivní. Ze získaných snímků byla popsána primární a 
sekundární stavba, změřena délka hlavních a vedlejších os lumenů trachejí a vypočítána teoretická potenciální 
hydraulická vodivost. Vrby břehových porostů na zaplavení kořenů reagovaly řízeným odumřením buněk (tzv. 
apoptózou) v primární kůře na začátku diferenciační zóny vznik rozsáhlého aerenchymu (typu bylinných hydro-, 
hygro- a pelofytů), vytvořením velkého množství adventivních kořenů, na kůře stonku i kořenů vznikem  
hypertrofických lenticel. Husté kořeny, včetně již odumřelých, vytvářely „nosné ostrůvky“ a napomáhají 
stabilizovat dřevinu v půdě.   
 

Úvod 
Pojem inteligence ve vztahu k rozumové činnosti poprvé použil F. Galton (1822-1911) 

a od té doby vzniklo několik definic. Obecně lze říci, že inteligence je výrazem komplexu 
adaptivního chování, ale ve vztahu k rostlinám není tento pojem obvykle užíván. V květnu 
roku 2005 však ve Florencii proběhlo první mezinárodní  symposium o rostlinné 
neurobiologii. Sítě, které řídí informační toky jsou popisovány jako inteligentní a existují 
podle současných nálezů jak ve všech samostatně fungujících buňkách, tak i ve složitějších 
organizmech /1/. Tak se po mnohých letech ukazuje, že zatímco básníci již dávno opěvovali 
rostliny jako moudré bytosti, mohou vědci až v posledních letech přinést očekávanou změnu 
náhledu na ně a přiřknout i rostlinám inteligentní, tj. adekvátní (nikoli náhodné a chaotické) 
chování. K inteligentnímu chování rostlin patří i reakce kořenů v podmínkách kolísavé vodní 
hladiny, tj. za střídání různé dostupnosti kyslíku.  

Dostupnost kyslíku je základní faktor pro existenci aerobiontů. Co se týká 
terestrických rostlin a zejména dřevin, může být tento prvek kritický zejména pro funkci 
kořenových systémů. Přitom v půdním prostředí může jeho dostupnost vykázat náhlé, 
atypické výkyvy, a to jak přirozenými vlivy, tak také nevhodnou činností člověka. Níže 
uvádíme kaskádu složitých reakcí rostlinných buněk a pletiv při snížené dostupnosti kyslíku, 
která umožňuje rostlinám přežít (zjednodušeno podle /2/) 

1. Pojmy normoxie, hypoxie a anoxie znamenají pro organizmy dostupnost, sníženou 
dostupnost a nedostupnost kyslíku. Hypoxie a anoxie působí v půdách negativní hodnoty 
redox potenciálů; jejich vlivem jsou dosud oxidované ionty těžkých kovů redukovány na 
formy toxické. Naopak, za podmínek normoxie se následkem biologické aktivity posunuje pH 
půdy do zásaditějších hodnot. Takové posuny jsou obecně pro rostliny nepříznivé, avšak 
obzvlášť citlivé jsou vůči nim hyfy mykorhizních hub. Co se týká vyšších rostlin, pak snížené 
pH prostředí (pH 4,5)  u částí rostlin ponořených pod vodou (submerzních), zvyšuje elongační 
růst jejich buněk až na více než dvojnásobek a působí také prodloužení elongační zóny. 
Růstovou odezvu lze detekovat již po 10 min působení hypoxie. 

2. Kořenům vzniká nedostatek kyslíku po delším zaplavení půdy, a to proto, že difuze 
tohoto plynu ve vodě je cca 10 000x pomalejší než v ovzduší. Kritický obsah kyslíku, který 
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nestačí pro růst kořenů se pohybuje (podle druhových požadavků) v rozpětí 5-10 %. Helofyty 
– rostliny bažinných stanovišť a rostliny submerzní (vodní, ponořené) mohou žít 
v podmínkách částečné hypoxie také proto, že své kořeny či oddenky zásobují kyslíkem 
mezibuněčným aeračním systémem zv. aerenchym.  

3. Nízký parciální tlak kyslíku ovlivňuje energetický metabolismus rostlinných 
orgánů. Přechody z aerobního mechanizmu dýchání na anaerobní kvašení je neekonomické; 
přináší v biologii buněk nesnáze, avšak rostliny jsou schopny je po určitou dobu přežít. 
Kořeny a oddenky některých druhů mohou přežít déle v tzv. metabolické kviescenci; stav se 
označuje jako anaerobní  ústup (retreat). 

4. Dále, v podmínkách hypoxie, je etylen významný tím, že indukuje (kromě 
prodlužování internodií) programovanou smrt buněk (PCD), jejímž důsledkem je vznik zcela 
určitého typu aerenchymu. Procesy jsou zčásti objasněny na molekulární úrovni. Významnou 
roli přenašečů signálů hraje G-protein a intracelulární kationty vápníku. Také receptor signálu 
etylénu je na molekulární úrovni principiálně znám – patří mezi dvousložkové příjemce. 
Avšak u  typických helofytů (rostlin bažinných stanovišť a rostlin submerzní) je vznik 
aerenchymu fixován geneticky a je na etylénu nezávislý. 

V této práci byly zkoumány kořenové systémy dvou druhů vrb v podmínkách kolísavé 
vodní hladiny, tj. za střídání různé dostupnosti kyslíku. Z výše uvedených reakcí rostlinných 
buněk na sníženou dostupnost kyslíku se zaměříme na histologii a morfologii.  

 
Materiál a metoda 

Z pobřežních druhů byly vybrány Salix fluviatilis Nutt., vrba poříční /3/ a S. fragilis 
L., vrba křehká   (oba druhy vlhkobytné - hygrofyty, rostoucí podél potoků, řek i s 
krátkodobým zaplavením, na vlhkých loukách apod., avšak méně snášející stojatou vodu).  
Sledované vrby se nacházely u břehů Brněnské přehrady, jejíž hladina je prvořadě řízena 
podle hydrologických podmínek území, z něhož odvádí a do něhož přivádí vody řeka Svratka.  
Přehrada proto vykazuje od jara po celý průběh vegetačního období značné kolísání vodní 
hladiny a kořeny, které byly ponořené, mohou být při snížení vodní hladiny  vystaveny 
přímému slunečnímu záření a tím i značnému vyzařování tepla z okolního půdního povrchu. 

U těchto vrb byly v záři 2005 odebrány vzorky kořenů, které byly ponořeny ve vodě a 
které se nacházely přibližně 20 cm nad vodní hladinou. V červnu 2006, za zvýšené hladiny 
Brněnské přehrady, byly zdokumentovány nadzemní a kořenové systémy a histologicky 
vyšetřeny především kořeny adventivní.  

U odebraných vzorků kořenů byly hodnoceny změny jejich stavby od vzrostných 
vrcholů (kořenových špiček) po dosažení kompletní sekundární stavby a tvorby zralého dřeva. 
Kořeny byly fixovány v FAA, poté ručně řezány, barveny floroglucinolem s HCl na lignin 
v buněčných stěnách, barveny Lugolovým roztokem na výskyt škrobu a sledovány 
v procházejícím i polarizovaném světle. K dokumentaci byla použita digitální 
mikrofotografie. 

Ze získaných snímků byla popsána primární a sekundární stavba a vybrané snímky byly 
upraveny v programu AdobePhotoshop tak, že u řezů za kořenovou špičkou byly 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. 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.  
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Potenciální hydraulická vodivost (Lth) trachejí byla získána využitím Hagen-
Poiseullovy rovnice (vztah 1) /4, 5/ pro 100 buněk trachejí (n=100) rozložených dle 
procentického zastoupení poloměrů v jednotlivých intervalech a následně byla vytvořena 
kumulativní křivka Lth.  

Lth= 
η

π
8

4r                   (1) 

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

 
VÝSLEDKY A DISKUZE 

Na jaře roku 2006 byl porost vrb pod vodní hladinou a toto zaplavení kořenového i 
části nadzemního systému po dobu několika týdnů nezpůsobilo vrbám žádnou újmu (obr. 1). 
Jedná se tedy o druh tolerantní vzhledem k zaplavení kořenového i nadzemního systému, tj. i 
k nedostatku kyslíku. Jednou z adaptací na přežití těchto podmínek je u obou druhů vrb 
vytvoření velkého množství adventivních kořenů (obr. 2).  

Z morfologického hlediska se u obou druhů vrb vyskytovaly dva typy kořenů;  
1. vlasovitě tenké, hustě rozvětvené, ukotvené v rozmáčeném dně, zřejmě dlouhodobě 
generované za nižší hladiny vody. Tyto husté kořeny, včetně již odumřelých, vytvářely 
„nosné ostrůvky“. 
2. kořeny, které se nalézaly na čerstvě zaplavených kmenech a větvích různého věku. Šlo o 
kořeny adventivní, rychlého růstu a nízké úrovně větvení, vzhledu bílého až nafialovělého 
(obr. 3). Kůra stonků ve styku s vodou měla hypertrofické lenticely. Právě z některých z nich 
tento typ kořenů proliferoval.  
   
Primární xylém 
 Z histologického hlediska souvisela barva kořenů se zachováním primární stavby nebo 
přechodem na stavbu sekundární. Kořeny mladé byly červené z důvodu oxidovaných forem 
antokyanu ve vakuolách hypodermis (ochranný systém před přímým slunečním zářením), bílé 
z důvodu obsahu vzduchu v mezibuněčných prostorách a tmavě hnědé až načernalé při 
sekundární stavbě, kdy byl jejich povrch kryt korkem s vnějšími, již odumřelými vrstvami. 
Vznik bílých kořenů měl tyto příčiny:  na přechodu elongační a diferenciační zóny, cca 4-5 
mm pod kořenovou špičkou, se v marginální části mezodermálního parenchymu začaly tvořit 
trhliny. Tyto trhliny vznikaly především naproti floémovým skupinám zakládaného radiálního 
cévního svazku (u obou druhů vrb se jedná o tetrarchní radiální cévní svazek). 
V proximálních částech kořenů se  trhliny rozšiřovaly až do vzniku 4 rozsáhlých kanálů a 
centrální válec zůstal spojen s odumírající rhizodermis jen úzkým pruhem parenchymu (obr. 
4). V centrálním válci byl již uzavřen kambiální kruh.   

Průměrná délka hlavní osy lumenů trachejí primárního xylému u vrby poříční byla 
10 µm a oproti vrbě křehké byla o 3 µm. Tracheje vrb jsou také v průměru o 6 µm menší 
oproti tracheidám smrku ztepilému (17 µm) /6/. Porovnání trachejí s tracheidami smrku je 
uvedeno proto, že obecně mají tracheidy menší světlost. 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.  
 
 
Sekundární xylém  

Během dalšího tloušťkového růstu, odumřely a odloučily se vnější vrstvy primární 
kůry až po endodermis. Těsně pod endodermis, ve vnější části pericyklu se založil felogén a 
dal vznik několikavrstevnému korku. V té době (resp. vzdálenosti od terminální růstové 
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špičky) již kořeny ztratily schopnost příjmu vodných roztoků a svou stavbou byly funkčně 
připraveny převážně na vedení vodných roztoků, skladování zásobního škrobu (obr. XX), 
eventuálně přecházely na kořeny s převažující funkcí mechanickou. 

 Průměrná délka hlavní osy lumenů trachejí v rámci sekundárního xylému u vrby 
poříční byla 39 µm. Oproti vrbě křehké je tato délka o 8 µm větší. U kořenů vrby křehké 
odebrané nad a pod vodní hladinou se průměrné rozměry trachejí významně nelišily. 
V důsledku kolísaní hladiny Brněnské přehrady zřejmě byly i kořeny nad vodní hladinou 
určitou část vývinu pod vodou, tj. v podmínkách snížené dostupnosti kyslíku. Tato možnost 
byla potvrzena zaplavením vrb na jaře 2006.  

Vzhledem k větší průměrné délce lumenů trachejí je u kořenů vrby poříční hodnota 
teoretické potenciální hydraulické vodivosti o 75 % vyšší (1,36*10-8 m4.MPa-1.s-1) oproti 
vrbě křehké (3,48*10-9 m4.MPa-1.s-1). Vyšší hodnota teoretické potenciální vodivosti 
znamená, že vrba poříční oproti vrbě křehké dokáže lépe transportovat vodu do nadzemního 
systému. Je otázkou jak jsou tyto dráhy chráněny vůči kavitacím v období snížené vodní 
hladiny tj. při nedostatku vody.  

Problematika hypoxie z pohledu relevantních odpovědí rostlin je dnes často 
zmiňovaná /2, 7/ a z velké části poznaná  až na molekulární úrovni řízení (např. u modelových 
bylinných druhů rodů Rumex, Oryza,  Zea, Nymphaea, Nuphar aj.) /8, 9, 10/. Popis struktur, 
které jsme u Salix  fragilis a S. fluviatilis nalezli, odpovídal popisům strukturální odezvy u 
bylinných hydrofytů až pelofytů a mangrovů /2, 11, 12/.   
 

Závěr 

Mezi stromovitě rostoucími druhy dřevin je jen minimum těch, které jsou schopny 
strukturálních a funkčních adaptací na dlouhodobou hypoxii. Avšak s přechodným 
nedostatkem kyslíku se setkávají mnozí jedinci různých druhů v průběhu svého života 
poměrně často: jde o stav, který kořenům nabízejí půdy zhutnělé, rozmáčené po dlouhých 
nebo vydatných srážkách, půdy v období tání sněhu, lokality opakovaně zaplavované apod., 
nebo dokonce nesprávně volené závlahové režimy. S hypoxií se musí umět vyrovnat i 
nadzemní systémy v zimním období např. při delším trvání ledovky. V časných fázích 
ontogenie stromů, nebo u nízce položených, bazálních větví či u keřovitě rostoucích druhů 
může trvat hypoxie nebezpečně dlouho pod sněhovou pokrývkou, která v důsledku střídání 
teplot obsahuje ledové vrstvy. Vrby břehových porostů na zaplavení kořenů reagovaly 
řízeným odumřením buněk (tzv. apoptózou) v primární kůře na začátku diferenciační zóny 
vznik rozsáhlého aerenchymu (typu bylinných hydro-, hygro- a pelofytů), vytvořením velkého 
množství adventivních kořenů, na kůře stonku i kořenů vznikem  hypertrofických lenticel. 
Husté kořeny, včetně již odumřelých, vytvářely „nosné ostrůvky“ a napomáhají stabilizovat 
dřevinu v půdě.   
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Root system of willows in condition of hypoxii 

 
SUMMARY 

 
Reaction of roots in the condition of fluctuating water level (i.e. in condition of 

changing oxygen concentration) belongs to the intelligent behavior of plants. Oxygen 
availability is the basic living factor for aerobionts.  For the right function of the root system 
in the terrestic plants especially for trees, low level of this element is crucial. In this paper we 
investigated root systems of two willows species (Salix fluviatilis Nutt. and S. fragilis L.) in 
the condition of fluctuating water level. Monitored willows were growing on the shore of the 
Brno dam. Above- and belowground system was documented.  Samples of willows roots were 
taken and mainly adventitious roots were histologicaly examined. From pictures, the primary 
and secondary structure was described, length of the main and secondary axis of vessels 
lumina was measured and the theoretical hydraulic conductivity of vessels was obtained using 
the Hagen-Poiseull equation. Willows responded on a submersion of roots with programmed 
cell death (so-called apoptosis) in primary cork at the beginning of differentiation zone and 
so the large aerenchyma tissue was developed. Furthermore, roots responsed with formation 
of a big number of adventitious roots and with creation of hypertrophic lenticels. Dense mass 
of living and death roots created “carrying islands” and helped with stabilisation of roots in 
the soil.  
 
Poděkování 

 
Autoři děkují za podporu při řešení dané problematiky MSM 6215648902 
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Obr. 1 Vrby, jako hygrofyty až helofyty snášejí zaplavení vodou i po několik týdnů. Na 
obrázku Salix fluviatilis na břehu Brněnské přehrady 
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Obr. 2 Zaplavený kmen vrby poříční (Salix 
fluviatilis Nutt.) s  adventivními kořeny, 
rychlého růstu a nízké úrovně větvení. 
 

 
Obr. 4 Dřeviny a byliny mohou žít 
v podmínkách částečné hypoxie také proto, že 
své kořeny či oddenky zásobují kyslíkem 
mezibuněčným aeračním systémem zv. 
aerenchym (1). Na snímku kořen Salix fragilis. 
Polarizační mikroskop. Produkcí etylénu 
začala řízená buněčná smrt a vzniká 
aerenchym, mrtvé buňky o kyslík již nesoutěží. 
Příjem vodných roztoků jde přes zachovaná 
septa parenchymu nad protoxylemovými 
skupinami.  
 
 
  

 

 
Obr. 3 Kořen Salix fluviatilis s oblastí 
odumřelých kořenů (1) a s oblastí nově 
vzniklých bílých až nafialovělých jemných 
kořenů (2) s hypertrofickými lenticelami 
(šipka).  
 

 
Obr. 10 Dále od růstového vrcholu kořene má 
kořen již sekundární stavbu. Na povrchu se 
odlupují zbytky vnějších primárních pletiv. 
Krycím pletivem je sekundární kůra s několika 
vrstvami korku (1). Korkotvorné pletivo 
(felogén) se založilo ve vnější vrstvě pericyklu 
(2), v níž jsou drobné,nepravidelné 
interceluláry. Pod pericyklem se nachází lýko 
(3) a dřevo (4). Stavba kořene odpovídá 
zejména vodivé funkci. Barveno 
floroglucinolem 
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Souhrn 
V letech 2004 až 2006  byly založeny nádobové skleníkové  pokusy ve sklenících ČZU v Praze. Jako 

modelová plodina byl vybrán chmel otáčivý – Osvaldův klon 72. U juvenilních rostlin chmele byla sledována 

rychlost fotosyntézy, transpirace a stomatální vodivost a jejich změny po působení stresu suchem. Vodní deficit 

byl navozen po dobu 9 dnů a poté byla u stresovaných rostlin opět navozena zálivka ve stejné výši jako u rostlin 

kontrolních. Ze získaných výsledků vyplývá průkazné snížení měřených fyziologických charakteristik u rostlin 

pěstovaných podmínkách vodního deficitu. Rychlost fotosyntézy stresovaných rostlin byla o 28 % nižší ve 

srovnání s rostlinami kontrolními (10,71 μmol CO2.m-2.s-1).  Průměrná rychlost transpirace kontrolních rostlin 

chmele byla 0,68 mmol H2O.m-2.s-1 a stresovaných rostlin činila 0,53 mmol H2O.m-2.s-1. Průměrná stomatální 

vodivost stresovaných rostlin byla 0,074 mol.m-2.s-1, což představuje snížení ve srovnání s kontrolními rostlinami 

o 68 %. 

 
 ÚVOD  
 

Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.) je plodinou, která má vysoké nároky na vodu a 
proto vodní stres je jedním z limitujících faktorů jeho pěstovaní. Tento problém je především 
dán tím, že převážná většina pěstebních ploch chmele se nachází ve srážkovém stínu 
Krušných hor. Na druhé straně je nutné uvést, že chmel velmi kladně reaguje na doplňkovou 
závlahu, a to především v teplejších a sušších letech. 

Závlaha tak představuje významný stabilizační faktor výnosu a kvality chmele, neboť  
dodáním závlahové vody při deficitu vláhy dochází v závislosti na ročníku ke zvýšení výnosu 
o 20 až 26 % /4, 5/. Při použití závlahy navíc nedochází k ovlivnění jakosti chmelových 
hlávek /9/. V současné době se jeví jako perspektivní úsporné závlahové systémy - kapková 
závlaha a mikropostřik, které prokázaly vhodnost pro stabilizaci výnosu hlávek chmele /8/.  

Fyziologický výzkum chmele v podmínkách stresu suchem nebyl v ČR dlouhodobě 
sledován, tak jak je to ve srovnání s jinými kulturními plodinami.  

 
MATERIÁL A METODA  
 

Pokusným materiálem byly juvenilní rostliny chmele otáčivého (Humulus lupulus  L.) 
pěstované v nádobách s výsevným rašelinovým substrátem, a to odrůdy Osvaldův klon 72. 
Pokusy se uskutečnily v jarním období roku 2004 až 2006. Schéma pokusu zahrnuje dvě 
varianty: varianta kontrolní a varianta stresovaná. Pokusné i stresované rostliny byly umístěny 
ve skleníku, kde byla během pokusu průměrná denní teplota 20 °C a průměrná noční teplota 
16 °C.  

U stresované varianty byla přerušena zálivka (d - dehydratace) na devět dnů a kontrolní 
varianta byla stále zalévána na úroveň 70 % PVK. Zálivka u stresovaných rostlin byla snížena 
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na 37 % PVK. U stresovaných rostlin byla po devíti dnech opět obnovena zálivka  (r - 
rehydratace) na 37 % PVK. 

U pokusných rostlin obou variant byly gazometricky měřeny vybrané fyziologické 
charakteristiky - rychlost fotosyntézy a transpirace, stomatální vodivost pomocí přenosného 
infračerveného analyzátoru plynů – LCpro+ (firma Eijkelkamp, Holandsko, ADC Bio 
Scientific Ltd.). Intenzita ozáření byla  740 μmol.m-2.s-1, teplota 23 °C).  

Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny analýzou rozptylu na hladině 
významnosti α = 0,05 pomocí počítačového programu „Statistica CZ verze 7.0“. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

Ve fázi 20 (vytvoření listů a révy), mikrofázích 24 – 28 (vytvoření 4 až 8 pater listů) 
bylo u rostlin chmele na 7 listu gazometricky zjišťována rychlost fotosyntézy, transpirace a 
stomatální vodivost. 

Ze získaných výsledků měření vyplývá, že sledované fyziologické charakteristiky byly 
průkazně nižší u rostlin pěstovaných v podmínkách omezené zálivky ve srovnání s rostlinami 
kontrolními. Po obnovení zálivky je možné zaznamenat postupné zvyšovaní hodnot měřených 
fyziologických parametrů, které však nedosáhly hodnot kontrolních rostlin. Uvedené výsledky 
jsou v souladu s pracemi např. /1/.  

Z grafu 1 je patrný jednoznačný nárůst rychlosti fotosyntézy kontrolních rostlin, kdy 
fotosyntéza chmelových rostlin se pohybovala od 9,16 μmol CO2.m-2.s-1 (1.den měření) do 
12,63 μmol CO2.m-2.s-1 (17.den pokusu). Zatímco u rostlin stresovaných suchem se během 
dehydratace rychlost fotosyntézy snížila (průměrná rychlost fotosyntézy byla 7,16 μmol 
CO2.m-2.s-1). Po obnovení zálivky se rychlost fotosyntézy stresovaných rostlin postupně 
zvyšovala, ale na konci sledovaného období nedosáhla hodnot počátku dehydratace (průměrná 
rychlost fotosyntézy byla 7,35 μmol CO2.m-2.s-1). Rychlost fotosyntézy stresovaných rostlin 
byla o 28 % nižší ve srovnání s rostlinami kontrolními.  Získané výsledky potvrdily závěry 
např. /10, 3/. Fotosyntéza chmele byla vyšší  než ve své práci uvádí pro rajčata /2/. 
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Obr. 1: Rychlost fotosyntézy (μmol CO2.m-2.s-1). 
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Z obr. 2 vyplývá průkazný vliv varianty pokusu na rychlost transpirace. U stresovaných 
rostlin v průběhu dehydratace se rychlost transpirace postupně snižovala z hodnoty 0,65 mmol 
H2O.m-2.s-1 (zahájení pokusu) na hodnotu 0,36 mmol H2O.m-2.s-1 (9. den stresu suchem). Po 
obnovení zálivky je možné zaznamenat mírný nárůst transpirace, neboť sedmý den po 
obnovení zálivky byla rychlost transpirace 0,50 mmol H2O.m-2.s-1.  Oproti tomu u rostlin 
kontrolních transpirace narůstala až do 9. dne, kdy dosáhla svého maxima. Rychlost 
transpirace v tomto období byla 0,88 mmol H2O.m-2.s-1. Patnáctý den od zahájení pokusu byl 
u kontrolních rostlin zaznamenán její pokles – 0,65 mmol H2O.m-2.s-1.  
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Obr. 2: Rychlost transpirace (mmol H2O.m-2.s-1). 
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Obr. 3: Stomatální vodivost (mol.m-2.s-1) 
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Poslední měřenou charakteristikou byla stomatální vodivost. Hodnoty stomatální 
vodivosti jsou uvedeny na grafu 3. Z uvedeného grafu je patrný jednoznačný pokles 
stomatální vodivosti u rostlin stresovaných ve srovnání s rostlinami kontrolními. Stomatální 
vodivost se u rostlin kontrolních pohybovala v intervalu hodnot od 0,13 mol.m-2.s-1 (1.den 
zahájení pokusů) do 0,36 mol.m-2.s-1 (12.den pokusu) a u rostlin stresovaných 0,01 mol.m-2.s-1  
(9.den dehydratace)  až 0,13 mol.m-2.s-1 (1.den zahájení pokusu).  Průměrná stomatální 
vodivost stresovaných rostlin byla 0,074 mol.m-2.s-1, což představuje snížení ve srovnání 
s kontrolními rostlinami o 68 %. Nízké hodnoty stomatální vodivosti u stresovaných rostlin 
dokázují postupné uzavírání průduchů v důsledku vodního deficitu. Dle /6, 7/  působí vodní 
stres primárně na snížení stomatální vodivosti. Námi získané výsledky tento závěr potvrdily.  
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The influence of water deficit on choice of physiological characteristics 
by hop plants (Humulus lupulus L.) 

 
Summary  

In the greenhouse experiments established in the years 2004 – 2006 we studied the effect of induced water stress 
on physiological characteristics - the rate of photosynthesis and transpiration, stomatal conductance of hop 
plants. The experimental material were young hop plants of variety "Osvaldův klon 72" grown in containers. The 
experiment was done in two variants of trial: control and stressed. The stress of drought was inducing during 9. 
days. The Rate of photosynthesis by  stressed plants was about 28 % lower in comparison with control 
plants(10,71 μmol CO2.m-2.s-1). The average rate of transpiration by control hop plants was 0,68 mmol H2O.m-

2.s-1 and stressed plants was  0,53 mmol H2O.m-2.s-1.  The average value of stomatal conductivity by stressed 
plants was 0,074 mol.m-2.s-1 which presents decrease about 68 %  in comparison with control plants. 
 
  

Poděkování  
Tato práce byla finančně podpořena Výzkumným záměrem MŠMT č. MSM 6046070901. 

 
 



Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                   21-22.3.2007 
 

 196

 
 
 
FLORISTICKÉ ZLOŽENIE LUCERNOVO - ĎATELINOTRÁVNYCH 
MIEŠANIEK A JEHO VPLYV NA PRODUKCIU SUŠINY 
 
Ladislav Kováč 
 
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, VÚRV - Ústav agroekológie Michalovce. 
Špitálska 1273, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, kovac@minet.sk 
 

Súhrn 
Na experimentálnom pracovisku v Milhostove boli v rokoch 2002 a 2004 založené pokusy s 
lucernovo -ďatelinotrávnymi miešankami. Miešanky sa pestovali dva úžitkové roky a boli 
založené sejbou po konvenčnej príprave pôdy ,sejbou po minimalizácii a priamou sejbou do 
nespracovanej pôdy. V rámci variantov prípravy pôdy boli dve úrovne hnojenia (vyššia a 
nižšia). V poraste sa pri každej kosbe sledovalo floristické zloženie porastu a produkcia 
sušiny. Vplyv floristického zloženia na produkciu sušiny sa následne hodnotil metódou 
viacnásobnej lineárnej regresie. Produkcia sušiny bola v prvých úžitkových rokoch 2002 a 
2004 štatisticky preukazne vyššia pri konvenčnej technológii. V druhom úžitkovom roku 2003 
medzi technológiami neboli štatisticky významné rozdiely. V druhom úžitkovom roku 2005 
boli štatisticky preukazne vyššie úrody na variantoch s minimalizáciou a priamou sejbou. Pri 
hodnotení vplyvu floristického zloženia na produkciu sušiny v prvom úžitkovom roku 2002 sa 
zistilo, že výška produkcie sušiny závisle premenné, ktorými boli lucerna siata, trávy a byliny, 
ovplyvňovali stredne. Produkciu sušiny v druhom úžitkovom roku 2003, štatisticky významne 
ovplyvňovalo zastúpenie lucerny siatej a ďateliny lúčnej. V prvom úžitkovom roku 2004 úrodu 
sušiny štatisticky ovplyvňovali najmä trávy a lucerna siata. V druhom úžitkovom roku 2005 
produkciu sušiny štatisticky významne ovplyvňovali lucerna siata a trávy. 
 
ÚVOD 
 Východoslovenská nížina (VSN) sa vyznačuje špecifickými pôdnymi podmienkami. 
Tomu sa pri pestovaní viacročných krmovín (VRK) musí prispôsobiť aj výber vhodných 
druhov, ktoré v daných podmienkach poskytnú vysoké a stabilné úrody kvalitného krmiva. 
Keďže na VSN prevládajú pôdy ťažké s vysokým podielom ílovitých častíc, s nevyrovnaným 
vodno - vzdušným režimom, je potrebné sa namiesto monokultúr viacročných krmovín vo 
väčšej miere zamerať na pestovanie miešaniek tráv a ďatelinovín. Doterajšie experimentálne 
sledovania na VSN boli orientované na monokultúry ďateliny lúčnej, lucerny siatej a 
ďatelinotrávnych miešaniek (Gejguš - Kováč, 2001; Kováč, 2000; Kováč). Pri suchom 
priebehu počasia pri ďatelinotrávnych miešankách dochádzalo k výpadu ďatelinovej zložky a 
preto sa pozornosť zamerala na výskumné overovanie lucernovo - ďatelinotrávnych 
miešaniek. Predpokladalo sa, že lucerna siata prekoná dlhšie trvajúce suché periódy v letnom 
období. 
 
MATERIÁL A METÓDA 
 Pokusy s lucernovo-ďatelinotrávnymi miešankami boli založené na fluvizemi glejovej 
(FMG) v Milhostove. Je to pôda ťažká, ťažko priepustná v celom pôdnom profile. Pokusy boli 
založené v rámci stacionárneho pokusu blokovou metódou v štyroch opakovaniach. Pokus bol 
dvojfaktorový.  

Faktorom A bolo obrábanie pôdy s troma spôsobmi prípravy pôdy: 
a1 – bezorbová agrotechnika 

mailto:kovac@minet.sk


Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                   21-22.3.2007 
 

 197

a2 – minimálna agrotechnika 
a3 – klasická agrotechnika 

Faktorom B bolo hnojenie, pri ktorom sa aplikovali dve dávky živín:  
b1 – vyššia úroveň hnojenia 
b2 – nižšia úroveň hnojenia 

Pri  vyššej   úrovni  sa  okrem   fosforu    aplikoval  aj   dusík  v dávke 100 kg.ha-1 č. ž. 
(40 + 30 +  30) a pri  nižšej úrovni hnojenia sa pred sejbou aplikoval len fosfor v dávke                  
24 kg.ha-1 č. ž. 
 Pri bezorbovej agrotechnike sa po zbere predplodiny (slnečnica) aplikoval herbicíd 
Roundup Biaktiv v dávke 3 l.ha-1. Na jar sa potom porast založil priamou sejbou sejačkou 
Great Plains. Pri minimálnej agrotechnike sa v jeseni nerobili žiadne operácie. Na jar sa pôda 
pripravila radličkovým podmietačom a sialo sejačkou Great Plains. Na klasickej agrotechnike 
sa pokusná parcela v jeseni poorala do hĺbky 0,25 – 0,30 m. Na jar sa pôda pripravila 
kombinátorom a sialo sa sejačkou Great Plains.  
 Lucernovo-ďatelinotrávne miešanky mali nasledovné zloženie: medzirodový hybrid 
(MRH) Felina 12 kg + ďatelina lúčna Viglana 5,5 kg + lucerna siata Vela 5,5 kg. Výsevok 
spolu činil 23 kg.ha-1. Porast bol prvýkrát založený v roku 2002 a využíval sa počas dvoch 
úžitkových rokov a druhýkrát sa zakladal v roku 2004. Pred každou kosbou sa v poraste 
lucernovo-ďatelinotrávnych miešaniek zisťovalo floristické zloženie porastu metódou 
redukovanej projektívnej dominancie (Braun-Blanguet, 1964). Stanovil sa podiel lucerny 
siatej, ďateliny lúčnej, trávnej zložky, bylín a prázdnych miest. 
 Produkcia sušiny z porastu bola vyhodnotená analýzou rozptylu a následným 
testovaním LSD - testom. Pre zistenie štatistických závislostí medzi produkciou sušiny a 
floristickým zložením porastu, t.j. medzi závisle premennou a viacerými nezávislé 
premennými, sa z balíka Statgraphics použila metóda viacnásobnej lineárnej regresie. Hľadal 
sa model, ktorý by najviac vysvetľoval chovanie závisle premennej chovaním nezávisle 
premenných.     
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V tabuľke 1 je uvedené floristické zloženie porastu v 1. úžitkovom roku 2002. 
 

Tab. 1:  Floristické zloženie porastu  v 1. úžitkovom roku 2002 [%] 
Kosba Obrábanie 

pôdy 
Hnojenie Lucerna 

siata 
Ďatelina 

lúčna Trávy Byliny Prázdne 
miesta 

b1 10 60 1 17 12 a1 b2 10 60 1 12 17 
b1 20 35 1 32 12 a2 b2 22 38 1 37 2 
b1 50 25 1 19 5 

 
 

1. 

a3 b2 52 26 2 17 3 
b1 43 48 3 3 3 a1 b2 39 52 3 5 1 
b1 21 47 2 25 5 a2 b2 24 45 0 27 4 
b1 54 25 0 15 6 

 
 

2. 

a3 b2 47 41 2 7 3 
 
 Pred prvou kosbou sa porast vyznačoval pomerne vysokým zastúpením bylín a to 
najmä na minimalizačnom variante a2 (32 %, resp. 37 %). Pri priamej sejbe a pri konvenčnom 
spracovaní pôdy bol podiel bylín pod 19 %. Pri konvenčnom variante a3 v poraste prevládala 
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lucerna siata (50 %, resp. 52 %), kým ďatelina lúčna tvorila 25 %, resp. 26 %. Pri priamej 
sejbe naopak z ďatelinovín prevládala ďatelina lúčna (60 %), kým lucerna tvorila len 10 %. 
Pri minimalizácii tiež mierne prevládalo zastúpenie ďateliny lúčnej oproti lucerne siatej. 
Trávnu zložku v pokuse tvoril MRH Bečva, ktorý v roku sejby nemetá, alebo len ojedinelo, a 
preto pri hodnotení floristického zloženia bol len v podraste a nebol viditeľný.  
 V druhej kosbe sa znížilo zastúpenie bylín. Pri ďatelinovinách bola badateľná 
tendencia mierneho zvyšovania podielu ďateliny lúčnej na všetkých variantoch. Tak ako v 
prvej, aj v druhej kosbe lucerna prevládala pri konvenčnej agrotechnike a ďatelina lúčna pri 
minimalizácii a priamej sejbe. Produkčné parametre lucernovo-ďatelinotrávnych miešaniek v 
prvom úžitkovom roku 2002 sú uvedené v tabuľke 2. 
 
Tab. 2:  Produkcia sušiny lucernoďatelinotrávnych miešaniek v prvom úžitkovom roku 2002 
[t.ha-1] 

Obrábanie pôdy Hnojenie 1. kosba 2. kosba Spolu 

a1 
b1 
b2 

2,93 
2,72 

2,25 
1,97 

5,18 
4,69 

a2 
b1 
b2 

2,84 
2,68 

2,93 
2,81 

5,77 
5,49 

a3 
b1 
b2 

2,99 
2,75 

3,77 
3,33 

6,76 
6,08 

pre agrotechniku LSD0,05 - 0,22513                    pre hnojenie LSD0,05 - 0,18382 
a1 - bezorbová agrotechnika                     b1 - vyššia úroveň hnojenia 
a2 - minimálna agrotechnika                                 b2 - nižšia úroveň hnojenia 
a3 - klasická agrotechnika 
 

Tab. 3:  Floristické zloženie porastu  v 2. úžitkovom roku 2003 [ %] 
Kosba Obrábanie 

pôdy 
Hnojenie Lucerna 

siata 
Ďatelina 

lúčna Trávy Byliny Prázdne 
 miesta 

b1 28 23 35 10 4 a1 b2 47 38 9 4 2 
b1 33 32 23 8 4 a2 b2 42 37 12 4 5 
b1 10 8 65 8 9 

 
 

1. 

a3 b2 44 21 28 5 2 
b1 67 15 6 2 10 a1 b2 75 6 5 4 10 
b1 75 5 8 2 10 a2 b2 71 10 5 4 10 
b1 73 4 15 0 8 

 
 

2. 

a3 b2 80 7 6 0 7 
b1 60 12 10 6 12 a1 b2 71 5 7 4 13 
b1 59 10 11 5 15 a2 b2 65 8 7 5 15 
b1 66 4 15 4 11 

 
 

3. 

a3 b2 70 8 5 2 15 
 

Na základe výsledkov analýzy rozptylu boli štatisticky preukazne vyššie úrody na 
konvenčnej agrotechnike, pri ktorej pri vyššej aj nižšej úrovni hnojenia presiahli úroveň          
6 t.ha-1 sušiny. Najnižšie úrody sa dosahovali pri bezorbovej agrotechnike.  
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V prvom úžitkovom roku 2002 v modeli viacnásobnej regresie bola skúmaná 
štatistická závislosť medzi produkciou sušiny lucernovo-ďatelinotrávnych miešaniek a 
zastúpením lucerny siatej, ďateliny lúčnej, tráv, bylín a prázdnych miest. Jednotlivé nezávisle 
premenné len stredne štatisticky ovplyvňovali produkciu sušiny z porastu.  

V druhom úžitkovom roku 2003 sa v prvej kosbe výrazne zmenilo floristické zloženie 
porastu. Rozšírila sa najmä trávna zložka. Z  ďatelinovín mierne prevládala lucerna siata. 
Pomer lucerny siatej k ďateline lúčnej sa zvyšoval na nehnojených variantoch. To znamená, 
že dusíkatým hnojením sa znižoval podiel lucerny siatej v poraste. V druhej kosbe výrazne 
prevládala lucerna siata (67 % - 80 %). Trávna zložka zostala v podraste, a preto jej podiel 
výrazne klesol. V tretej kosbe, podobne ako v druhej, prevládala lucerna siata. Jej zastúpenie 
mierne klesalo a vo väčšej miere sa v poraste objavovali prázdne miesta. 

Produkcia sušiny v druhom úžitkovom roku 2003  je uvedená v tabuľke 4.  
 
Tab. 4:  Produkcia sušiny lucernoďatelinotrávnych miešaniek v druhom úžitkovom roku 2003 
[t.ha1] 

Obrábanie pôdy Hnojenie 1. kosba 2. kosba 3. kosba Spolu 

a1 
b1 
b2 

3,81 
3,92 

2,07 
2,15 

1,36 
1,42 

7,24 
7,49 

a2 
b1 
b2 

3,57 
3,73 

1,99 
2,05 

1,66 
1,84 

7,22 
7,62 

a3 
b1 
b2 

2,48 
3,65 

1,95 
2,60 

1,93 
2,35 

6,36 
8,60 

pre agrotechniku LSD0,05 - 0,5675                           pre hnojenie LSD0,05 - 0,46340 
 
 Pri lucernovo-ďatelinotrávnych miešankách boli tri kosby. Pri všetkých troch 
obrábaniach pôdy sa dosiahli vyššie úrody pri nižšej úrovni hnojenia, čo súvisí s vyšším 
podielom ďatelinovín na tomto variante. Aplikáciou dusíkatých hnojív sa znížil podiel 
ďatelinovín na variante s vyššou úrovňou hnojenia, čoho následkom bolo aj zníženie úrody. 
Štatistické hodnotenia potvrdili preukazne vyššie úrody na variante b2, t.j. pri nižšej úrovni 
hnojenia. Pri porovnaní  agrotechník zakladania porastov neboli pri štatistických 
hodnoteniach pri 95 % hladine významnosti zistené štatisticky preukazné rozdiely.  
 V druhom úžitkovom roku 2003 do modelu viacnásobnej regresie vstupovala závisle 
premenná produkcia sušiny lucernovo-ďatelinotrávnej miešanky a nezávisle premenné 
lucerna siata, ďatelina lúčna, trávy, byliny a prázdne miesta. Je to vhodne zvolený model, lebo 
index determinácie R - SQ. (ADJ.) = 0,819. Štatisticky najvýznamnejšie ovplyvňovali závisle 
premennú nezávisle premenná lucerna siata, ďatelina lúčna a potom trávy. Byliny a prázdne 
miesta štatisticky nevplývali na závisle premennú (produkciu sušiny).  
 Floristické zloženie porastu v prvom úžitkovom roku 2004 je uvedené v tabuľke 5. V 
prvej kosbe bol porast bez prázdnych miest. Podiel tráv sa pohyboval v rozmedzí 6 – 10 %. V 
poraste prevládali ďatelinoviny. Pomer medzi lucernou siatou a ďatelinou lúčnou bol 
vyrovnaný. Zastúpenie bylín bolo na úrovni 20 % až 35 %.  V druhej kosbe sa podiel bylín 
znížil a na ich úkor sa rozširovali trávy. Táto tendencia pokračovala aj v tretej kosbe. Podiel 
ďateliny lúčnej v poraste prevyšoval podiel lucerny siatej.  
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Tab. 5:  Floristické zloženie porastu v 1. úžitkovom roku 2004 [%] 
Kosba Obrábanie 

pôdy 
Hnojenie Lucerna 

siata 
Ďatelina 

lúčna Trávy Byliny Prázdne 
miesta 

b1 38 32 8 22 0 a1 b2 40 32 6 22 0 
b1 35 24 6 35 0 a2 b2 36 25 8 31 0 
b1 32 36 10 22 0 

 
 

1. 

a3 b2 36 36 8 20 0 
b1 37 38 15 8 2 a1 b2 36 36 18 7 3 
b1 37 40 12 8 3 a2 b2 34 26 26 9 5 
b1 35 41 12 12 0 

 
 

2. 

a3 b2 40 32 18 10 0 
b1 35 44 21 0 0 a1 b2 25 46 29 0 0 
b1 29 42 22 3 4 a2 b2 27 35 30 5 3 
b1 33 41 15 5 6 

 
 

3. 

a3 b2 35 36 22 3 4 
 

Úrody sušiny sa v roku 2004 pohybovali podľa  variantov  od  6,21 do 6,99 t.ha-1. 
Podľa štatistických hodnotení bola pri klasickej agrotechnike preukazne vyššia úroda ako pri 
bezorbovej a minimálnej agrotechnike. Pri porovnaní bezorbovej a minimálnej agrotechniky 
neboli zistené v úrodách signifikantné rozdiely. Hodnotenie dvoch úrovní hnojenia preukázalo 
vyššie úrody na variante b1 (s vyššou úrovňou hnojenia).  
  
Tab. 6: Produkcia sušiny lucernovo-ďatelinotrávnych miešaniek v prvom úžitkovom roku 
2004 [t.ha1] 

Obrábanie 
pôdy Hnojenie 1. kosba 2. kosba 3. kosba Spolu 

a1 
b1 
b2 

2,59 
2,36 

2,29 
2,20 

1,78 
1,65 

6,66 
6,21 

a2 
b1 
b2 

2,74 
2,38 

2,25 
2,17 

1,69 
1,68 

6,68 
6,23 

a3 
b1 
b2 

2,84 
2,54 

2,49 
2,36 

1,66 
1,61 

6,99 
6,51 

pre agrotechniku LSD0,05 - 0,00709  pre hnojenie LSD0,05 - 0,00579 
 
 V prvom úžitkovom roku 2004  do modelu viacnásobnej regresie vstupovala závisle 
premenná produkcia sušiny lucernovo-ďatelinotrávnych miešaniek a ako nezávisle premenná 
lucerna siata, ďatelina lúčna, trávy a byliny. Podľa hodnoty indexu determinancie bol použitý 
vhodný model, čo znamená, že jednotlivé nezávisle premenné štatisticky významne 
ovplyvňovali závisle premennú produkciu sušiny. Podľa hladiny významnosti to boli 
postupne trávy, lucerna siata, ďatelina a nakoniec byliny. 
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 V roku 2005 bol porast v druhom úžitkovom roku. V prvej kosbe bol bez prázdnych 
miest a bylín. Podiel lucerny siatej sa pohyboval od 25 % do 45 % a ďateliny lúčnej od 30 % 
do 35 %.  
 
 
Tab. 7: Floristické zloženie porastu v 2. úžitkovom roku 2005 [%] 
Kosba Obrábanie 

pôdy 
Hnojenie Lucerna 

siata 
Ďatelina 

lúčna Trávy Byliny Prázdne 
 miesta 

b1 25 30 45 0 0 a1 b2 25 35 40 0 0 
b1 35 33 32 0 0 a2 b2 40 32 28 0 0 
b1 45 33 22 0 0 

 
 

1. 

a3 b2 42 31 27 0 0 
b1 70 15 10 5 0 a1 b2 73 13 8 6 0 
b1 75 15 8 2 0 a2 b2 71 20 5 4 0 
b1 65 25 7 3 0 

 
 

2. 

a3 b2 56 23 15 6 0 
b1 61 19 12 5 3 a1 b2 63 25 5 5 2 
b1 57 22 9 6 6 a2 b2 64 22 7 4 3 
b1 60 25 11 3 1 

 
 

3. 

a3 b2 58 23 8 7 4 
  

V druhom úžitkovom roku 2005 boli pri lucernovo-ďatelinotrávnych miešankách 
urobené tri kosby (Tab. 8). 

V prvej kosbe boli najvyššie úrody pri priamej sejbe. Pri vyššej úrovni hnojenia to 
bolo 6,57 t.ha-1 sušiny a pri nižšej úrovni 6,43 t.ha-1 sušiny. Najvyššia produkcia druhej kosby 
bola dosiahnutá pri minimalizácii (4,15 t.ha-1, resp. 3,93 t.ha-1 sušiny). Oproti tomu veľmi 
nízka úroda bola pri sejbe po konvenčnej príprave pôdy (2,23 t.ha-1, resp. 2,20 t.ha-1 sušiny). 
Tieto fakty sa prejavili v celkových úrodách, keď na bezorbovom a minimalizačnom variante 
sa pohybovali nad 12,5 t.ha-1 sušiny a na konvenčnom variante pod 11,5 t.ha-1 sušiny. Podľa 
štatistických hodnotení bola pri konvenčnej agrotechnike preukazne nižšia úroda ako pri 
minimálnej a bezorbovej. Medzi bezorbovou a minimálnou agrotechnikou neboli zistené 
štatisticky preukazné rozdiely. Signifikantné neboli ani rozdiely pri porovnaní vyššej a nižšej 
hladiny hnojenia.  
 
Tab. 8: Produkcia sušiny lucernovo-ďatelinotrávnych miešaniek v druhom úžitkovom roku 
2005 [t.ha1] 

Obrábanie pôdy Hnojenie 1. kosba 2. kosba 3. kosba Spolu 

a1 
b1 
b2 

6,57 
6,43 

3,05 
3,49 

2,95 
2,80 

12,57 
12,72 

a2 
b1 
b2 

6,18 
5,85 

4,15 
3,93 

3,36 
2,79 

13,69 
12,57 

a3 
b1 
b2 

5,53 
5,82 

2,23 
2,20 

3,67 
2,82 

11,43 
10,84 

pre agrotechniku LSD0,05 - 0,26697       pre hnojenie LSD0,05 - 0,21798 
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 V druhom úžitkovom roku 2005 do regresného modelu vstupovali tri nezávisle 
premenné, a to trávy, ďatelina lúčna a lucerna siata. Štatisticky významne ovplyvňovali 
závisle premennú produkciu sušiny lucernovo-ďatelinotrávnych miešaniek najmä nezávisle 
premenná lucerna siata a trávy. Ďatelina lúčna štatisticky významne neovplyvňovala 
produkciu. Index determinácie R - SQ. (ADJ.) = 0,80, čiže ide o vhodne zvolený model. 
 Podobné porovnania ako s lucernovo-ďatelinotrávnymi miešankami sa v Milhostove 
robili v predchádzajúcom období aj s ďatelinotrávnymi miešankami. Pri ďatelinotrávnych 
miešankách výsledky pokusov nepriniesli preukazné rozdiely v úrodách sušiny medzi 
jednotlivými technológiami zakladania porastov (Kováč, 2000). Významný vplyv 
floristického zloženia porastu miešaniek tráv s ďatelinovinami na produkciu sušiny sa uvádza 
aj v prácach ďalších autorov (Gejguš – Kováč, 2001; Ilavská – Vorobeľ, 2006).  
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The floristic composition of alfalfa-clover-grass mixtures and its effect to 

dry matter production 
Summary 

In years 2002 and 2004 treatments with alfalfa-clover-grass mixtures on two crop 
years were carried out in Milhostov. Treatments were found after three various tillage 
technologies – no-tillage, minimum tillage and conventional tillage. Two levels of fertilization 
(higher and lower level) were observed. In treatments floristic trend in stand and dry matter 
production was observed. By method of multiple linear regression effect of floristic 
composition to dry matter production was interpreted. Floristic trend of stand was different 
and connected with meteorological conditions. In 1st crop years 2002 and 2004 dry matter 
production was significantly higher at conventional tillage. In 2nd crop year 2003 differences 
between soil tillage technologies were not significant. However in 2nd crop year 
2005significantly higher yield were determined on variant with minimize agrotechnics and 
direct sowing. In year 2002 dependent variables alfalfa, grasses and herbs had only middle 
effect to dry matter production. In 2nd crop year 2003 abundance of alfalfa and red clover 
significantly influenced dry matter production. In 1st year 2004 grasses and alfalfa influenced 
dry matter yield. In 2nd crop year 2005 alfalfa and grasses influenced dry matter production 
statistically significantly. 
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Súhrn 
 
Študoval sa vplyv troch zlúčenín kadmia (CdSeO4, CdSeO3 a Cd(NCSe)2(nia)2) obsahujúcich selén v rozdielnych 
oxidačných stupňoch, a to (VI), (IV) a (–II) na produkčné charakteristiky (dĺžka koreňov a výhonkov, suchá 
hmotnosť koreňov a výhonkov) hydroponicky pestovaných rastlín kapusty sitinovaj (Brassica juncea L)., ako aj 
na bioakumuláciu Cd v rastlinných orgánoch. V prítomnosti študovaných zlúčenín aplikovaných 
v koncentráciách 12, 24 a 60 μmol dm–3 dochádzalo k redukcii všetkých vyššie uvedených produkčných 
charakteristík, najvýraznejšia redukcia sa pozorovala u suchej hmotnosti koreňov. Najnižšiu toxicitu vykazoval 
CdSeO4,, toxicita CdSeO3 a Cd(NCSe)2(nia)2 bola porovnateľná. Bioakumulačné faktory (BAF) vzťahujúce sa 
na akumuláciu Cd v koreňoch boli vyššie ako príslušné BAF stanovené pre výhonky. Najvyššie hodnoty BAF v 
oboch rastlinných orgánoch sa stanovili v prípade CdSeO4, najnižšie po aplikácii CdSeO3  Vysoký podiel Cd 
alokovaného vo výhonkoch k celkovému akumulovanému množstvu Cd v rastline (v prípade aplikácie CdSeO4  
dokonca vyšší ako 50%),  potvrdil že B. juncea patrí medzi významné akumulátory Cd. 
  
 
ÚVOD 

 
 Kapusta sitinová (Brassica juncea L.) patrí medzi rastliny, ktoré sú schopné 
akumulovať značné koncentrácie kadmia a selénu vo výhonkoch /1, 2/. Salt et al. /1/ zistili, že 
v prípade nie toxických koncentrácií Cd (0.1 μg cm-3) v roztoku bioakumulačné faktory 
vzťahujúce sa na Cd dosahujú u B. juncea hodnoty až 1100 vo výhonkoch a 6700 v koreňoch. 
Títo autori potvrdili, že bioakumulácia Cd bola spojená s rýchlou akumuláciou fytochelatínov 
v koreni, pričom väčšina Cd bola vo forme komplexov s S-donorovými ligandmi 
(pravdepodobne ako Cd-S4 komplexy), zatiaľ čo v xylémovej šťave Cd vytváralo komplexy 
prevažne s O- a N-donorovými ligandmi. Ximenez-Embun et al. /2/ stanovili 1.2 g Se v 1 kg 
sušiny výhonku kapusty sitinovej, ktorá rástla v prítomnosti 1 mg dm-3 Na2SeO4. Prítomnosť 
selénu však znižuje prístupnosť Cd pre rastliny. Shanker et al. /3/ potvrdili štatisticky 
významný pokles príjmu Cd rastlinami fazule so zvyšujúcou sa koncentráciou seleničitanu 
a selenanu (0.5-6.0 μg cm-3), pričom príjem Cd účinnejšie redukoval seleničitan. Selén má 
významnú tendenciu vytvárať komplexy s toxickými kovmi ako sú Cd, Hg, Ag alebo Tl, 
pričom sa predpokladá, že jeho ochranný účinok je dôsledkom tvorby nie toxických 
komplexov Se-kov /4/.  
 Cieľom práce bolo štúdium vplyvu zlúčenín kadmia a selénu obsahujúcich Se 
v rôznych oxidačných stupňoch na produkčné charakteristiky, ako aj na akumuláciu Cd 
v rastlinných orgánoch kapusty sitinovej. 
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MATERIÁL A METÓDY 
 

Na experimenty sa použili zlúčeniny CdSeO4 (I), CdSeO3 (II), Cd(NCSe)2(nia)2 (III), 
príprava ktorých je opísaná v prácach  Baudler /5/ a Kráľová et al. /6/. Na prípravu roztokov 
sa používala destilovaná voda a chemikálie analytickej čistoty. Na kultiváciu 
experimentálnych rastlín sa použili semená B. juncea, ktoré nám poskytol Výskumný ústav 
olejnín, Oseva s.r.o., Opava, Česká republika. Trojtýždňové rastliny sa pestovali v 
hydroponickom 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 vzduchu: 25 ± 0,5 oC; 
relatívna vlhkosť vzduchu 80 ± 5 %): kontrolný variant v Hoaglandovom roztoku a varianty 
obsahujúce v Hoaglandovom roztoku 12, 24 a 60 μmol dm–3 študovaných látok. Po 7 dňoch 
kultivácie sa stanovili produkčné charakteristiky rastlín (dĺžka koreňa a výhonku, suchá 
hmotnosť koreňa a výhonku). Obsah Cd v sušine výhonkov a koreňov sa stanovil pomocou 
AAS (Perkin Elmer 110, USA).  
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
  Študované zlúčeniny kadmia CdSeO4, CdSeO3 a Cd(NCSe)2(nia)2 obsahujú Se 
v rozdielnych oxidačných stupňoch, a to (VI), (IV) a (–II). V Cd(NCSe)2(nia)2 sú nikotínamid  
(nia) a NCSe- anióny naviazané na atóm Cd  ako N-donorové monodentátne ligandy, pričom 
nikotínamid je koordinovaný cez atóm dusíka v aromatickom kruhu. V prítomnosti 
študovaných zlúčenín dochádzalo k inhibícii rastu rastlín B. juncea, ktorá sa prejavila 
redukciou dĺžky i suchej hmotnosti rastlinných orgánov (obr. 1), pričom redukcia suchej 
hmotnosti koreňov a výhonkov bola väčšia ako redukcia ich dĺžky. Toxický účinok sa 
zvyšoval s rastúcou koncentráciou aplikovaných zlúčenín. Na prítomnosť študovaných látok 
najcitlivejšie reagovala suchá hmotnosť koreňov.  Najnižšiu toxicitu vykazoval CdSeO4, 
toxicita CdSeO3 a Cd(NCSe)2(nia)2 bola porovnateľná.  
 Bioakumulačné faktory (BAF) sú definované ako pomer koncentrácie kovu v 
biologickom materiáli (v μmol.g-1 alebo μg.g-1 sušiny) ku koncentrácii kovu v externom 
prostredí (v μmol.cm-3 alebo μg.cm-3). Oxidačný stupeň Se v študovaných zlúčeninách Cd 
ovplyvňoval akumuláciu, ako aj translokáciu Cd v rastlinách, čo sa prejavilo v hodnotách 
BAF a a v hodnotách translokačných faktorov. Množstvo Cd akumulované vo výhonkoch 
bolo nižšie ako v koreňoch. Najvyššie hodnoty BAF vzťahujúce sa na akumuláciu Cd vo 
výhonkoch sa dosiahli v prípade aplikácie CdSeO4. Získané výsledky sú v súlade s 
predchádzajúcimi zisteniami /1/.  
 Pre hodnoty translokačného faktora S/R, udávajúceho podiel akumulovaného Cd vo 
výhonkoch a v koreňoch (obr. 3A), ako aj pre podiel Cd akumulovaného vo výhonkoch 
vzhľadom k celkovému množstvu Cd akumulovanému rastlinou (obr. 3B), je dôležité poznať 
nielen špecifické množstvo akumulovaného kovu v rastlinných orgánoch (v mg.g-1 sušiny), 
ale aj príslušné suché hmotnosti koreňov a výhonkov rastlín. Z obr. 3 je zrejmá účinnejšia 
translokácia Cd do výhonkov pri aplikácii CdSeO4 ako v prípade aplikácie CdSeO3 (obr. 3A); 
v oboch prípadoch je však v nadzemnej časti rastliny je alokovaných približne 50 %, resp. 
viac ako 50 % z celkového množstva Cd akumulovaného rastlinami B. juncea. Z uvedeného 
vyplýva, že kapusta sitinová je účinným akumulátorom Cd. Výsledky sú v súlade so 
zisteniami autorov Shanker et al. /3,4/. 
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         Obr. 1 Závislosť dĺžky koreňov (1) a výhonkov a suchej hmotnosti koreňov (3) 
a výhonkov (4) rastlín B. juncea od koncentrácie študovaných zlúčenín. 
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 Obr. 2 Závislosť bioakumulačných faktorov (BAF) vzťahujúcich sa na bioakumuláciu 

Cd v koreňoch (A) a výhonkoch (B) rastlín B. juncea od koncentrácie študovaných zlúčenín. 
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      Obr. 3 Závislosť translokačného faktora (S/R) (A) a podiel Cd alokovaného vo výhonkoch 
k celkovému akumulovanému množstvu Cd v rastline v rastlinách B. juncea (B) od 
koncentrácie študovaných zlúčenín.  
 

    

 Pri posudzovaní toxického účinku komplexnej zlúčeniny Cd(NCSe)2(nia)2 (v ktorej Se 
vystupuje ako Se-II) je potrebné vziať do úvahy celkovú konštantu stability, stanovenú pre  
Cd(NCSe)2,  ktorá je relatívne nízka (199.53, čiže β2 = 102.3). V dôsledku disociácie komplexu 
sa na interakcii s vhodnými cieľovými skupinami na biomolekulách sa môžu teda podieľať aj 
NCSe- anióny.  

 Záverom možno konštatovať, že oxidačný stupeň Se v študovaných zlúčeninách 
kadmia ovplyvnil nielen toxický účinok týchto zlúčenín, ale aj príjem a translokáciu Cd 
v rastlinách kapusty sitinovej. 
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Effect of selenium on cadmium bioaccumulation in Brassica juncea plants 
 

���� �
 

Effect of three cadmium compounds (CdSeO4, CdSeO3 and Cd(NCSe)2(nia)2) containing selenium in 
different oxidation states, namely (VI), (IV) and (–II) on production characteristics (root and shoot length, dry 
mass of roots and shoots) of hydroponically cultivated B. juncea (Indian mustard) plants as well as Cd 
bioaccumulation in plant organs was studied. In the presence of studied compounds applied at concentrations 
12, 24 a 60 μmol dm–3 each of the above mentioned production characteristics was reduced, the most intensive 
reduction showed root dry mass. The lowest toxicity exhibited CdSeO4, toxicity of CdSeO3 and Cd(NCSe)2(nia)2 
was comparable. Bioaccumulation factors (BAF) related to Cd accumulation in roots was higher than the 
corresponding BAF determined for shoots. The highest BAFs in both plant organs were determined for CdSeO4, 
the lowest ones for CdSeO3. Elevated portion of Cd allocated in shoots related to the total Cd amount 
accumulated by the plant (at CdSeO4-treatment exceeding 50 %, confirmed that B. juncea belongs to the 
important Cd accumulators. 
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Souhrn 
Byl studován vliv zvyšující se koncentrace zinku (12, 60, 120 a 180 μM Zn(NO3)2) společně 

aplikovaného s kadmiem (12 μM Cd(NO3)2) na růstové charakteristiky (délka kořene, sušina kořene a nadzemní 
části), obsah fotosyntetických pigmentů (chlorofyl a, b a karotenoidy) a akumulaci kadmia v rostlinných 
orgánech hydroponicky kultivovaných rostlin heřmánku pravého (Matricaria recutita L., cv. Lutea.). Fytotoxický 
účinek současně aplikovaných kovů byl velmi slabý, což ukazuje na vysokou toleranci heřmánku pravého 
k přítomnosti Cd a Zn. Aplikace 12μM Cd  významně snížila obsah fotosyntetických pigmentů, přídavek Zn však 
obsah fotosyntetických pigmentů významně neovlivnil. Přítomnost Zn výrazně snižovala bioakumulaci Cd 
v rostlinných orgánech, čímž se potvrdil protektivní účinek Zn. Vysoké hodnoty biokoncentračního  faktoru  pro 
Cd pohybující se v intervalu 2.020 (12 μM Zn) až 2.638 (60 μM  Zn3)  jednoznačně potvrdily, že Matricaria 
recutita patří mezi velmi účinné akumulátory Cd.    

   

ÚVOD 

 
Kadmium nepatří k esenciálním prvkům, proto již jeho nízké koncentrace mají toxický 

účinek na živé organizmy /1/. Tento kov snižuje vodní potenciál buňky /2/, inhibuje příjem 
a akumulaci esenciálních minerálních látek /3/, snižuje vodivost průduchů /2/ a významně 
poškozuje fotosyntetický aparát rostlin inhibicí aktivity obou fotosystémů /4,5/. Podle 
některých autorů /6/ kadmium interferuje s elektronovým transportem na redukční straně PSI. 
Poznatky jiných autorů /7/ dokládají, že také ovlivňuje aktivitu enzymu RUBISCO  
a PEP-karboxylázy. 

Esenciální prvek zinek je důležitou složkou mnohých enzymů v rostlinách, má 
katalytickou nebo strukturální funkci a je stabilizátorem membránových proteinů. Toxický 
účinek vykazují jen jeho vysoké koncentrace /8/. Kadmium a zinek (přechodné prvky IIB 
skupiny) mají podobnou elektronovou konfiguraci a valenční stav, jejich afinita k S-, N- a O-
donorovým ligandům je srovnatelná /9/ a mají také podobné geochemické a environmentální 
vlastnosti /10/. Snížení bioakumulace kadmia v rostlinách a tím i jeho toxického účinku 
v přítomnosti zinku bylo povtrzeno mnohými autory /11,12/. 

Cílem práce bylo posouzení vlivu zinku na růst, obsah fotosyntetických pigmentů  
a obsah kadmia u rostlin heřmánku pravého (Matricaria recutita L.). 

 
 
 
 
MATERIÁL A METODY 
 

Použitým rostlinným materiálem byl heřmánek pravý (Matricaria recutita L., cv. 
Lutea), jehož semena byla získána z Výzkumného ústavu agroekológie (Michalovce, 

mailto:kumerova@sci.muni.cz
mailto:kralova@fns.uniba.sk
mailto:masarovicova@fns.uniba.sk
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Slovenská republika). Čtyřtýdenní rostliny byly kultivovány po dobu šesti týdnů za 
kontrolovaných podmínek (teplota 25±0.5°C, relativní vlhkost 80 %, PAR 80 μmol.m–2.s-1), 
ve stacionární, provzdušňované vodní kultuře s pravidelnou a úplnou výměnou živného 
roztoku po 48 hodinách. Základním (kontrolním) roztokem byl Hoaglandův živný roztok. 
Jednotlivé kultivační roztoky se lišily obsahem zinku (12, 60, 120 a 180 μM) a kadmia (12 
μM). Kadmium bylo dodáno ve formě Cd(NO3)2 a zinek ve formě Zn(NO3)2.  

Růst rostlin byl hodnocen délkou kořenů a hmotností sušiny kořenů a nadzemních 
částí. Obsah fotosyntetických pigmentů (chlorofyl a, b a karotenoidů) po extrakci 100% 
acetonem byl stanoven spektrofotometricky (UV-VIS Spektrofotometr, Shimadzu, Japonsko). 
Výpočet byl proveden podle /13/. Obsah zinku byl zjištěn pomocí atomové absorpční 
spektrofotometrie excitací plamenem (FAAS) a obsah kadmia v grafitové kyvetě (GFAAS) na 
přístroji SpectrAA 640 (Varian, Inc., Palo Alto, USA). Získané výsledky byly hodnoceny 
v programu Statistica 6 (StatSoft, Inc.®). 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
 Významné snížení délky kořene i hmotnosti sušiny kořene a nadzemní části bylo 
zaznamenáno až při vyšší koncentraci Zn v prostředí (180 μM) (obr. 1 a 2). Délka kořene 
 i hmotnost obou rostlinných orgánů zjištěná u rostlin kultivovaných v prostředí Zn 60μM + 
Cd 12μM jsou dokladem možného meliorativního vlivu zinku. Nevýznamné rozdíly jak 
v délce kořene tak i sušině svědčí o toleranci rostlin Matricaria recutita vůči stresu 
navozeného přítomností vysokých koncentrací kovových iontů.    
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Obr. 1 Délka kořene rostlin heřmánku pravého kultivovaného v Hoaglandově živném 

roztoku se zvyšující se koncentrací zinku (Zn) a přídavkem kadmia (Cd) 
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Obr. 2 Sušina kořene a nadzemní části rostlin heřmánku pravého kultivovaného v 

Hoaglandově živném roztoku se zvyšující se koncentrací zinku (Zn) a přídavkem kadmia (Cd) 

  

Obsah fotosyntetických pigmentů u rostlin kultivovaných v živném roztoku s 12 μM Cd 

se snížil, ve srovnání s kontrolou, o 30 % u chlorofylu a (z 11.28 na 7.91 mg.g-1 sušiny), 

o 37.6 % u chlorofylu b (z 3.99 na 2.49 mg.g-1 sušiny) a o 25 % u karotenoidů (z 3.56 na 2.67 

mg.g-1 sušiny). Významné snížení obsahu fotosyntetických pigmentů, zejména chlorofylu a, 

bylo zaznamenáno až při koncentraci 180 μM Zn (obr. 3). Z uvedeného vyplývá, že ani 

relativně vysoké koncentrace Zn v prostředí významněji neovlivnily syntézu ani rozklad 

sledovaných fotosyntetických pigmentů.  
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Obr. 3 Obsah chlorofylu a, b a karotenoidů u rostlin heřmánku pravého kultivovaného v 

Hoaglandově živném roztoku se zvyšující se koncentrací zinku (Zn) a přídavkem kadmia (Cd) 

 

 Biokoncentrační faktor (BCF) je definován jako poměr koncentrace kovu v 

biologickém materiálu (μmol.g-1 nebo μg.g-1 sušiny) ke koncentraci kovu ve vnějším prostředí 
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(μmol.cm-3 nebo μg.cm-3). Rostliny kultivované v přítomnosti 12 μM Cd akumulovaly 

v nadzemních částech 82.8 mg.g-1 sušiny Cd, což odpovídá hodnotě biokoncentračního 

faktoru 61.4. Přítomnost Zn v kultivačním roztoku snížila akumulaci Cd v nadzemních 

částech heřmánku pravého, což se projevilo i v poklesu hodnot BCF (obr. 4). 
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OObr. 4 Biokoncentrační faktor (BCF) Cd (12 
μM) pro nadzemní část Matricaria recutita 
kultivovaných v roztocích se zvyšujícím se 
koncentrací zinku 
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Obr. 5 Závislost translokačního  faktoru (S/R) 
Cd (12 μM) v rostlinách Matricaria recutita 
kultivovaných v roztocích se zvyšující se 
koncentrací zinku 
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Pro stanovení celkového množství Cd akumulovaného v rostlině (resp. v její nadzemní 

časti) je důležitý nejen specifický obsah akumulovaného kovu v rostlinných orgánech  

(v mg.g-1 sušiny), ale i příslušné hodnoty suché hmotnosti kořenů a nadzemních částí rostlin. 

Translokační faktor (S/R) udává podíl akumulovaného kovu v nadzemních částech  

a v kořenech. Ze závislosti S/R pro Cd v rostlinách Matricaria recutita je zřejmé (obr. 5), že 

se zvyšujícím se obsahem zinku v roztoku (0 – 60 μM Zn) se hodnota S/R zvyšovala. 

Následné zvýšení koncentrace zinku v roztoku vedlo k poklesu translokačního faktoru. 

Vysoké hodnoty S/R, pohybující se v intervalu 2.020 (12 μM Zn) až 2.638 (60 μM Zn) 

jednoznačně potvrdily, že Matricaria recutita patří mezi velmi účinné akumulátory Cd. 

Naše výsledky získané při kultivaci rostlin v hydroponických kulturách jsou v souladu 

s výsledky získanými při kultivaci rostlin v půdním prostředí. Přítomnost zinku v prostředí 

snižuje fytotoxický účinek kadmia a jeho akumulaci v rostlinných orgánech heřmánku 

pravého /11,12/. Iontový poloměr Zn2+ je menší (0.074 nm) než iontový poloměr Cd2+ (0.097 

nm). Při současné aplikaci obou kovů může zinek přednostně obsadit cílová místa na 

proteinech, a tím snížit toxicitu Cd. Studium interakce Cd a Zn u rostlin pšenice a kukuřice 

v polních podmínkach však ukázalo, že účinky těchto kovů byly synergické. Zvýšený obsah 

Cd a Zn v prostředí zapříčinil zvýšenou akumulaci obou těchto prvků v plodinách /10/. 
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Effect of zinc on cadmium accumulation in Matricaria recutita plants 

Summary 
Effect of increasing zinc concentration (3 – 180 μmol Zn(NO3)2 dm-3) applied together with Cd (NO3)2 

(12μmol.dm-3) on production characteristics (root length, root and shoot dry mass) and concentration of 

assimilation pigments (chlorophylls, carotenoids) in hydroponically cultivated chamomile plants (Matricaria 

recutita L, cv .Lutea.) as well as on Cd accumulation in plant organs was studied. Phytotoxic effect of 

simultaneously applied metals was very low confirming high tolerance of chamomile against Cd and Zn. Even 

though the application of 12μmol.dm-3 Cd intensively reduced the concentration of assimilation pigments in 

plant shoots, addition  of Zn did not cause a further significant reduction of assimilation pigment concentrations. 

On the other hand, the presence of Zn markedly reduced Cd bioaccumulation in plant organs confirming the 

protective effect of Zn. High values of translocation factor related to Cd ranging from 2.020 (12 μmol Zn dm-3) 

to 2.638 (60 μmol Zn dm-3) clearly supported that M. recutita belongs to very effective Cd accumulators.   
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VPLYV ZNEČISTENIA PROSTREDIA NA OBSAH RIZIKOVÝCH 
PRVKOV V NADZEMNEJ FYTOMASE VYBRANÝCH BYLINNÝCH 
DRUHOV V SMREKOVÝCH EKOSYSTÉMOCH 
 

Margita Kuklová, Ján Kukla  
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Štúrova 2, 960 53 Zvolen; Slovenská  
republika, e-mail: kuklova@sav.savzv.sk 

 
Súhrn 

Obsah rizikových prvkov (Cd, Hg, Al, Pb, Ni, Cr) bol stanovený vo výhonkoch piatich druhov odobratých na 
kalamitou narušenej a nenarušenej výskumnej ploche, ktoré boli  zriadené na lokalite Hliníky nachádzajúcej sa 
na území Lesov mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. v nadmorskej výške 950 m. Smrekové geobiocenózy sú súčasťou 
hemioligotrofného radu geobiocénov a skupiny lesných typov Abieti-Fageta inferiora. Obsahy rizikových prvkov 
vo fytomase druhov Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides a Dryopteris dilatata sa pohybovali v nasledovných 
intervaloch [mg.kg-1 sušiny]: Al  (68,6-300,0) > Ni (0,200-4,379) > Pb (0,184-3,452) > Cd (0,150-1,137) > Cr 
(0,050-0,436) > Hg (0,0179-0,0563). Koncentrácie hliníka, niklu, olova, kadmia a ortute boli vo väčšine 
prípadov vyššie ako prirodzený obsah týchto prvkov v rastlinách, koncentrácie chrómu sa nachádzali 
v normálnom rozpätí.  

 
 
ÚVOD 

Znečisťujúce látky, ktoré sa v dôsledku činnosti človeka dostávajú do ovzdušia 
pôsobia na rastliny a lesné dreviny priamo, alebo sa spolu s atmosférickými zrážkami 
dostávajú do pôdy, menia jej chemizmus a tak vplývajú na koreňový systém rastlín. Je 
všeobecne známe, že v dôsledku znečistenia prostredia dochádza v rastlinách k narušeniu 
fyziologických procesov, čo sa prejavuje prostredníctvom morfologických zmien na 
asimilačných orgánoch, spomalenia rastu, zníženia produkcie, vyhynutia citlivých druhov 
a zníženia druhovej diverzity. Ťažké kovy sa do prostredia dostávajú z prirodzených zdrojov 
(horniny, vulkanická činnosť), ale veľké množstvo pochádza aj z antropogénnych zdrojov 
(baníctvo, hutníctvo, poľnohospodárstvo, spaľovanie fosílnych palív, skládky odpadu a pod.) 
V oblasti Stredného Spiša je takýmto zdrojom priemysel spracovávajúci drevo a najmä 
nerastné suroviny (Zlieváreň a Kovohuty Krompachy, Vápenka Margecany).  

Posúdenie stavu zaťaženia skúmanej oblasti imisnými, ale aj ďalšími vplyvmi možno 
zabezpečiť buď prostredníctvom monitoringu abiotického prostredia, alebo prostredníctvom 
analýz vzoriek odobratých z vhodne vybraných rastlinných druhov /1, 2, 8, 9, 11, 12, 14/.      
Cieľom tejto práce bolo získať poznatky o obsahu niektorých rizikových prvkov v nadzemnej 
fytomase vybraných bylinných druhov rastúcich v smrekovom ekosystéme na výskumnej 
ploche zriadenej na lokalite Hliníky (Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.).  

 

MATERIÁL A  METÓDY 
Obsah rizikových prvkov (Cd, Hg, Al, Pb, Ni, Cr) bol stanovený vo výhonkoch piatich 

bylinných druhov (Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, Rubus idaeus, Dryopteris dilatata 
a Solidago virgaurea) odobratých v júli 2003 na kalamitou narušenej a nenarušenej 
výskumnej ploche, ktoré boli zriadené na lokalite Hliníky (Lesy mesta Spišská Nová Ves, 
s.r.o.) v nadmorskej výške 950 m. Smrekové geobiocenózy sú súčasťou hemioligotrofného 
radu geobiocénov a skupiny lesných typov Abieti-Fageta inferiora. Humusové horizonty 
kambizemí podzolových sú v súčasnosti nadmerne zakyslené, čomu sa prispôsobilo aj 
zloženie fytocenóz. Charakteristický je hojný až dominantný výskyt oligotrofných a 
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hemioligotrofných druhov, ako sú Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, 
Dryopteris dilatata, Rubus idaeus, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella a i., zatiaľ čo 
zastúpenie mezotrofných druhov je nepatrné, resp. úplne chýbajú /13/.    

V zmineralizovaných vzorkách bylín bol obsah Al určený pomocou AES-ICP a obsah 
Cr, Ni, Pb a Cd pomocou AAS-ETA. Obsah Hg bol stanovený v pevných vzorkách 
analyzátorom AMA 254. Analýzy boli uskutočnené v laboratóriách Lesníckeho výskumného 
ústavu vo Zvolene. Získané koncentračné hodnoty na kontrolnej a poškodenej ploche boli 
vzájomne porovnané pomocou neparametrického Mann-Whitney´s U testu.  
 
VÝSLEDKY A  DISKUSIA 

Základné informácie o obsahu rizikových prvkov v nadzemnej fytomase vybraných 
bylinných druhov sú uvedené v tabuľke 1 a 2. 

Hodnoty hliníka zistené v druhoch Dryopteris dilatata, Luzula luzuloides a Vaccinium 
myrtillus na lokalite Hliníky sú 1,4-1,8 násobne vyššie, v porovnaní s prípustnými hodnotami 
Al v rastlinách (0,1-200 mg.kg-1 sušiny), ktoré uvádza Bowen /4/. Markert /16/ v sušine druhu 
Vaccinium  myrtillus zistil 158 mg Al.kg-1 sušiny. Nižší je aj obsah hliníka, ktorý Uhlig              
a Junttila /17/ zistili vo vzorkách čučoriedky odobratých z lokalít kontaminovaných imisiami            
v severnom Nórsku (81-145  mg.kg-1 sušiny). Na lokalite Hliníky dosiahol priemerný obsah 
Al vo vzorkách bylín odobratých na kontrolnej ploche 180,8 ± 98,5 mg.kg-1 sušiny, vo 
vzorkách bylín odobratých na poškodenej ploche 139,5 ± 66,5 mg.kg-1 sušiny. Rozdiel medzi  
uvedenými obsahmi Al nebol štatisticky významný (tabuľka 3). 

Obsah niklu vo fytomase závisí najmä od jeho obsahu v pôde /17/. Kritická 
koncetrácia Ni v rastlinách sa podľa Kabata-Pendias a Pendias /7/ pohybuje od 10 do 100 
mg.kg-1 sušiny. Podľa Faceka a kol. (in Dykyjová a kol.) /6/ dosahuje prirodzený obsah Ni 
v rastlinách 1-4 mg.kg-1 sušiny a toxický obsah 5,7-7,0 mg.kg-1 sušiny. Obsah niklu pre 
„referenčnú rastlinu“ je podľa Markerta /16/ 1,5 mg.kg-1 sušiny. Chreneková (in Gábriš 
a kol.) /5/ považuje za prírodný obsah Ni v rastlinách hodnotu 3,0 mg.kg-1. V neznečistených 
regiónoch Puszcza Biała v Poľsku sa obsah Ni v čučoriedke pohybuje v rozpätí 3,8-7,4 
mg.kg-1, v druhu Dryopteris filix-mas od 1,9-8,8 mg.kg-1 sušiny /10/. V listoch čučoriedky 
uvádza Uhlig a Junttila  /17/ 2-14 mg Ni.kg-1 sušiny. 

Priemerný obsah niklu vo vzorkách bylín odobratých z lokality Hliníky bol na 
kontrolnej ploche 2,807 ± 1,602 mg.kg-1 sušiny, v poškodenom poraste 1,459 ± 1,37 mg.kg-1 

sušiny, teda o polovicu nižší. Rozdiel medzi týmito koncentráciami nie je ale štatisticky 
významný (tabuľka 3). Horná hranica prirodzeného rozpätia – 4 mg.kg-1 sušiny podľa Faceka 
a kol. (in Dykyjová a kol.) /6/, bola prekročená len v prípade vzoriek druhu Dryopteris 
dilatata odobratých na kontrolnej ploche. V ostatných vzorkách boli obsahy Ni podstatne 
nižšie. 

Facek a kol. (in Dykyjová a kol.) /6/ považujú obsah chrómu 0,2-1,5 mg.kg-1 sušiny 
za prirodzený, obsah Cr 5,0 mg.kg-1 sušiny za toxický. Chreneková (in Gábriš a kol.) /5/ 
považuje za prírodný obsah Cr v rastlinách hodnotu 0,23 mg.kg-1. Obsah chrómu stanovený 
pre „referenčnú rastlinu“ je podľa Markerta /16/ 1,5 mg.kg-1 sušiny.  

Priemerný obsah chrómu zistený vo vzorkách bylín odobratých na lokalite Hliníky 
v poškodenom poraste (0,216 ± 0,125 mg.kg-1 sušiny) bol o trochu vyšší v porovnaní 
s hodnotou zistenou v kontrolnom poraste (0,201 ± 0,123 mg.kg-1 sušiny). Rozdiel medzi  
týmito hodnotami nie je štatisticky významný (tabuľka 3). Hodnoty uvedených koncentrácií 
sa nachádzajú v prirodzenom rozpätí obsahu Cr v rastlinách. Sú porovnateľné s hodnotami, 
ktoré Kozanecka a kol. /10/ zistili v regióne Puszcza Biała v Poľsku v sušine čučoriedky (0,5-
1,8 mg Cr.kg1) a v  papradi (0,3-1,8 mg Cr.kg-1). Vyššie obsahy Cr vo výhonkoch čučoriedky 
(0,61-8,49 mg.kg-1 sušiny) zistili Wasilowska a Gworek /18/. Markert /16/ v tom istom 
rastlinnom druhu zistil 0,95 mg Cr.kg-1 sušiny.  
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Normálny rozsah olova v rastlinách sa pohybuje v rozpätí 0,2-20 mg.kg-1 sušiny /4/ a 
kritické koncetrácie Pb sa pohybujú v rozpätí 30-300 mg.kg-1 sušiny /7/. Za referenčnú 
pozaďovú hodnotu je podľa Markerta /16/ považovaná hodnota 1,0 mg Pb.kg-1. Chreneková   
(in Gábriš a kol.) /5/ považuje za prirodzený obsah Pb v rastlinách hodnotu 2,70 mg.kg-1. Na 
druhej strane Facek a kol. (in Dykyjová a kol.) /6/ považujú za toxický už obsah Pb 3,0-5,0 
mg.kg-1 sušiny. Zo západnej časti Krkonôš uvádza Wasilowska a Gworek /18/ tiež nadlimitné 
koncentrácie olova v nadzemných častiach (0,7-9,6 mg.kg-1) a v koreňoch (4,6-17,7 mg.kg-1) 
čučoriedky. V neznečistených regiónoch Puszcza Biała v Poľsku sa koncentrácie Pb vo 
fytomase druhov Dryopteris filix-mas a Vaccinium myrtillus pohybujú v rozpätí od 1,8 do 3,6 
mg.kg-1 /10/.  

 
Tab. 1: Obsah rizikových prvkov v nadzemnej časti bylinných druhov na    
nenarušenej výskumnej ploche  
Element 

Al  Ni Cr 
 

Pb Cd Hg 
Druh [mg.kg-1 sušiny] 
Vaccinium myrtillus 300,0 0,570 0,290 2,926 0,346 0,0350 
Luzula sterilný výhonok 263,0 3,907 0,372 3,452 0,343 0,0563 
luzuloides fertilný výhonok 110,0 1,728 0,142 1,058 0,322 0,0348 
Rubus idaeus   68,6 3,452 0,104 0,184 0,392 0,0235 
Dryopteris dilatata 162,0 4,379 0,095 2,184 0,571 0,0423 
priemer 
minimum 
maximum 
smerodajná odchýlka 
štandardná chyba 
variačný koeficient 

180,8 
  68,6 
300,0 
  98,5 
  44,1 
  54,5 

2,807 
0,570 
4,379 
1,602 
0,716 
57,1 

0,201 
0,095 
0,372 
0,123 
0,055 
61,7 

1,961 
0,184 
3,452 
1,340 
0,600 
68,3 

0,395 
0,322 
0,571 
0,102 
0,046 
25,8 

0,0384 
0,0235 
0,0563 
0,0120 
0,0054 
31,4 

 
Tab. 2: Obsah rizikových prvkov v nadzemnej časti bylinných druhov na 
kalamitou narušenej výskumnej ploche  
Element 

Al 
 

Ni 
 

Cr 
 

Pb 
 

Cd Hg 
Druh [mg.kg-1 sušiny] 
Vaccinium myrtillus 194,0 <0,200 <0,050 1,857 0,150 0,0179 
Luzula sterilný výhonok 176,0 0,747 0,436 2,348 0,217 0,0252 
luzuloides fertilný výhonok   76,3 <0,200 0,184 1,236 0,200 0,0179 
Rubus idaeus   87,8 1,698 0,182 0,433 0,396 0,0243 
Dryopteris dilatata 225,0 3,749 0,220 2,958 1,137 0,0342 
Solidago virgaurea   78,2 2,110 0,222 1,202 1,035 0,0238 
priemer 
minimum 
maximum 
smerodajná odchýlka 
štandardná chyba 
variačný koeficient 

139,5 
  76,3 
225,0 
  66,5 
  27,1 
  47,6 

1,459 
0,200 
3,749 
1,370 
0,560 
94,5 

0,216 
0,050 
0,436 
0,125 
0,051 
58,0 

1,672 
0,433 
2,958 
0,910 
0,370 
54,1 

0,523 
0,150 
1,137 
0,445 
0,182 
85,3 

0,0239 
0,0179 
0,0342 
0,0059 
0,0024 
25,1 

 
Obsah olova vo vzorkách bylín  odobratých z lokality Hliníky sa nachádza pod dolnou 

hranicou toxického rozsahu 3-5 mg.kg-1 sušiny, s výnimkou druhu Luzula luzuloides,                   
v ktorom bol zistený nadlimitný obsah Pb. Priemerný obsah olova bol o niečo vyšší vo 
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vzorkách bylín odobratých na kontrolnej ploche. Rozdiel medzi  koncentračnými hodnotami 
nebol štatisticky významný (tabuľka 3).  

Kadmium patrí medzi najmobilnejšie prvky v pôde, v dôsledku čoho je jeho príjem 
rastlinami väčší, než pri iných ťažkých kovoch. Na lokalite Hliníky dosiahol priemerný obsah 
Cd vo vzorkách bylín odobratých v poškodenom poraste 0,523 ± 0,445 mg.kg-1 sušiny a  vo 
vzorkách bylín odobratých z kontrolnej plochy 0,395 ± 0,102 mg.kg-1 sušiny. Zistený rozdiel 
medzi  týmito hodnotami nebol štatisticky významný (tabuľka 3). Tieto výsledky sú 
porovnateľné s údajmi, ktoré v listoch a koreňoch čučoriedky zistili Wasilowska a Gworek 
/18/ (0,02-0,44 mg Cd.kg-1) a v neznečistených regiónoch Puszcza Biała v Poľsku Kozanecka 
a kol. /10/ (0,4-0,8 mg.kg-1). Zaťaženie druhu Dryopteris dilata kadmiom je tiež porovnateľné 
s hodnotami, ktoré v tomto druhu zistili Kozanecka a kol. /10/ (0,6-2,2 mg Cd.kg-1 sušiny). 
Chreneková (in Gábriš a kol.) /5/ považuje za prírodný obsah Cd v rastlinách hodnotu 0,60  
mg.kg-1. Obsah kadmia stanovený pre „referenčnú rastlinu“ je podľa Markerta /16/ 0,05 
mg.kg-1 sušiny. Bublinec /3/ v listoch buka zistil 0,3 mg Cd. kg-1 sušiny. V poškodenom 
poraste na lokalite Hliníky boli koncentrácie prevyšujúce prírodný obsah Cd (< 0,60 mg.kg-1 
sušiny) zistené len v prípade druhov Dryopteris dilatata a Solidago virgaurea. 

 
Tab. 3: Významnosť rozdielov v obsahu rizikových prvkov vo fytomase 
bylín (Mann-Whitney´s U test, *- P<0,05)   

Rozsah súboru 
Rizikové prvky  

 poškodená 
plocha 

nepoškodená
plocha 

  Test 
(Z) 

Hladina významnosti 
(P) 

Cd 
 
6 

 
5 

 
0.0330

 
0.8551 

 
Hg 

         
        6 

 
5 

 
4.0518

   
0.0441* 

Al 
 
6 

 
5 

 
0.300 

 
0.5839 

Pb 
 
6 

 
5 

 
0.0330

 
0.8551 

Ni 
 
6 

 
5 

 
2.1400

 
0.1432 

 
Cr 

 
6 

 
5 

 
0.1333

 
0.7150 

 
Ortuť zaraďujeme medzi toxické ťažké kovy. Za hraničnú hodnotu toxicity možno 

považovať obsah 0,015 mg Hg.kg-1 /15/. Podľa Faceka a kol. (in Dykyjová a kol.) /6/ 
dosahuje prirodzený obsah ortuti v rastlinách 0,02 mg.kg-1 sušiny. Obsah ortuti stanovený pre 
„referenčnú rastlinu“ je podľa Markerta /16/ 0,1 mg.kg-1 sušiny. Kritická koncetrácia Hg 
v rastlinách predstavuje 1-3 mg.kg-1 sušiny /7/.  

Obsahy ortuti zistené na kontrolnej ploche lokality Hliníky vo väčšine prípadov 
vybočujú z prirodzeného obsahu Hg v rastlinách. Priemerný obsah Hg zistený vo vzorkách 
bylín odobratých na tejto ploche (0,0384 ± 0,012 mg.kg-1 sušiny) bol v porovnaní s obsahom 
Hg zistenom vo vzorkách bylín odobratých na poškodenej ploche (0,0239 ± 0,006 mg.kg-1 

sušiny) signifikantne vyšší (tabuľka 3).  
 
ZÁVER 

Výskum vykonaný na lokalite Hliníky bol zameraný na hodnotenie zaťaženosti 
nadzemnej fytomasy druhov Vaccinium myrtillus, Luzula nemorosa, Rubus idaeus, 
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Dryopteris dilatata a Solidago virgaurea rizikovými prvkami (Cd, Hg, Al, Pb, Ni a Cr). 
Obsahy rizikových prvkov vo fytomase bylinných druhov na kontrolnej ploche sa pohybovali 
v nasledovných intervaloch [mg.kg-1 sušiny]: Al (68,6-300,0) > Ni (0,570-4,379) > Pb (0,184-
3,452) > Cd (0,322-0,571) > Cr (0,095-0,372) > Hg (0,0235-0,0563). Variabilita obsahov 
prvkov v skúmaných bylinách bola nasledovná [variačný koeficient %]: olovo (68,3) > chróm 
(61,7) > nikel (57,1) > hliník (54,5) > ortuť (31,4) > kadmium (25,8). Vo vzorkách bylín 
odobratých na kontrolnej ploche najviac kolísal obsah olova, najmenej obsah kadmia. 

Na poškodenej ploche sa obsahy rizikových pohybovali v nasledovných intervaloch 
[mg.kg-1 sušiny]: Al  (76,3-225,0) > Ni (0,200-3,749) > Pb (0,433-2,958) > Cd (0,150-1,137) 
> Cr (0,050-0,436) > Hg (0,0179-0,0342). Variabilita obsahov  prvkov v skúmaných bylinách 
bola nasledovná [variačný koeficient %]: nikel (94,5) > kadmium (85,3) > chróm (58,0) > 
olovo (54,1) > hliník (47,6) > ortuť (25,1). Vo vzorkách bylín odobratých na poškodenej 
ploche najviac kolísal obsah niklu, najmenej obsah ortuti. 

Prekročenie prípustných koncentrácií hliníka, olova a niklu bolo výraznejšie vo 
vzorkách Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides a Dryopteris dilatata, v prípade ortute vo 
všetkých analyzovaných bylinných druhoch. Prirodzený obsah kadmia bol prekročený 
v druhoch Dryopteris dilatata a Solidago virgaurea v poškodenom poraste. Obsahy chrómu 
zistené vo vzorkách rastlín rastúcich na lokalite Hliníky sa nachádzajú v normálnom rozpätí.  
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IMPACT OF POLLUTED ENVIRONMENT ON CONTENT OF RISK 
ELEMENTS IN ABOVEGROUND PHYTOMASS OF HERB SPECIES 

SELECTED IN SPRUCE ECOSYSTEMS 
 

Summary 
 
The content of risk elements (Cd, Hg, Al, Pb, Ni, Cr) were determined  in shoots of 5th herb species  taken from a 
plot disturbed by calamity and a control plot established at the locality Hliníky in area of the Forests of the town 
Spišská Nová Ves, Ltd. in altitude  950 m. The spruce geobiocoenoses belong to the hemioligotrophic  order of 
geobiocoens and the group of forest types Abieti-Fageta inferiora. The contents of risk elements in the plant 
phytomass were the following [mg.kg-1 dry mass]: Al  (68.6-300.0) > Ni (0.200-4.379) > Pb (0.184-3.452) > Cd 
(0.150-1.137) > Cr (0.050-0.436) > Hg (0.0179-0.0563). The concentrations of aluminium, nickel, lead, 
cadmium and mercury in the species Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides and Dryopteris dilatata were mostly 
found exceeding the limits of natural occurrence of these elements in plants, the contents of chrome were within 
the natural range.  
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Súhrn 

K dôležitým činiteľom tolerancie na sucho patrí aj  pasívna rezistencia voči nadmernej 
strate vody, daná predovšetkým funkciou kutikuly. Preto sme pri 17 odrodách pšenice rôzneho 
pôvodu z kolekcie SCPV-VÚRV v Piešťanoch stanovovali mieru kutikulárnej transpirácie na 
zástavkových listoch. Výsledky meraní straty vody listovými segmentmi nám ukázali pomerne 
veľké genotypové rozdiely v stanovených hodnotách kutikulárnej transpirácie. Genotypy, pri 
ktorých predpokladáme vyššiu toleranciu na sucho (odrody pochádzajúce z aridnejších 
oblastí, genotyp pšenice tvrdej), preukázali nižšiu úroveň kutikulárnej transpirácie v 
porovnaní s genotypmi pochádzajúcimi z miernejších agroklimatických podmienok. 
Potvrdzuje to význam vyššej kutikulárnej rezistencie vo vzťahu k tolerancii na sucho. 
Zaujímavé je tiež zistenie o nižšej kutikulárnej transpirácii listov krajových odrôd, ktoré sa 
tak môžu stať zaujímavým genetickým zdrojom aj pre tento znak. 

 
 ÚVOD 

Otázka zvýšenej tolerancie genotypov obilnín na sucho je pomerne zložitá a je 
nevyhnutné ju hodnotiť na všetkých úrovniach, od rastovo-vývinových vzťahov na úrovni 
celistvých rastlín a porastov až po úroveň molekulárnu. K významným činiteľom patria aj 
vlastnosti listov, ako je ich povrch, tvorba voskovej vrstvičky, stáčanie listov a pod. /9/. 
Vytvárajú podmienky pre pasívnu rezistenciu voči nadmernej strate vody, ktorá vedie 
k poškodeniu dôležitých fyziologických funkcií listov. Jedným zo spôsobov hodnotenia je aj 
rýchla dehydratácia dekapitovaných listov so sledovaním straty vody a obsahu vody v listoch 
/1/, ktoré sme využili pri hodnotení kutikulárnej transpirácie s cieľom porovnať genotypy 
líšiace sa pôvodom, morfológiou rastliny (krajové a súčasné odrody) a príslušnosťou 
k botanickému druhu pšenice (pšenica letná resp. tvrdá).  Toto porovnanie môže byť námetom 
úvah o možnom zaradení tohto rýchleho, jednoducho merateľného znaku do šľachtiteľského 
procesu vedúceho k tvorbe genotypov s vyššou efektívnosťou využitia vody. 
 
MATERIÁL A METODY  

Ako biologický materiál sme použili zástavkové listy 17 ozimných genotypov pšenice 
zo Slovenska a vybraných krajín Európy pestovaných na pokusných plochách SCPV-VÚRV 
v Piešťanoch v sezóne 2005-2006, z toho bolo 16 genotypov pšenice letnej f. ozimnej 
(Triticum aestivum L.) a 1 genotyp pšenice tvrdej (Triticum durum DESF.). Použité 
zahraničné genotypy boli: Biscay (Nemecko), Echo (Rusko), Gedania (Poľsko), GK Forras 
(Maďarsko), Griffen (Veľká Británia), Komfort (Rakúsko), Tamaro (Švajčiarsko), Verna 
(Taliansko). Použité odrody pôvodom zo Slovenskej republiky môžeme rozdeliť do štyroch 
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skupín: odrody vyšľachtené na ŠS Malý Šariš (zemiaková výrobná oblasť) – Torysa, Malvína; 
odrody vyšľachtené na ŠS Istropol Solary (kukuričná výrobná oblasť) – Astella, Venistar; 
krajové odrody – Košútska, Trebišovská 76, Radošínska Karola a Vígľašská červenoklasá 
a odroda pšenice tvrdej (Istropol Solary) – Vendur.  

Z pokusných parciel SCPV-VÚRV v Piešťanoch bol materiál odoberaný v období po 
kvitnutí. Listy boli nasýtené vodou a udržiavané v tme 3 hodiny pred začiatkom merania 
transpirácie, čím sa zabezpečilo zatvorenie prieduchov. Následne boli vyseknuté segmenty 
s presne zmeranými rozmermi a stanovenou hmotnosťou s presnosťou na 0,001 g. Tieto boli 
udržiavané v tme v klimatizovanom boxe pri 20°C. Po jednej hodine boli segmenty opätovne 
odvážené a na základe zmeny hmotnosti a veľkosti plochy bola vypočítaná rýchlosť 
transpirácie v g.m-2.h-1. Zo šiestich opakovaní bol vypočítaný aritmetický priemer 
a smerodajná odchýlka.   
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Kutikula predstavuje hlavnú bariéru proti nekontrolovanej strate vody z listov. Veľkosť 
kutikulárnej transpirácia predstavuje významný faktor pasívnej rezistencie voči deficitu vody 
v prostredí a má svoje miesto aj v nových genetických, šľachtiteľských a molekulárno-
biologických štúdiách a snahách o genetické modifikácie rastlín /10, 6/.  

Na základe výsledkov meraní straty vody listovými segmentmi sme pozorovali medzi 
sledovanými odrodami pomerne veľké rozdiely v stanovených hodnotách kutikulárnej 
transpirácie (tab. 1). Namerané hodnoty zodpovedajú približne rozpätiu hodnôt, ktoré 
publikovali Rawson a Clarke /8/.  Prehľadné zobrazenie výsledkov zoradených podľa 
stanovených priemerných hodnôt kutikulárnej transpirácie je na obr. 1.  
 
Tab. 1: Stanovené hodnoty kutikulárnej transpirácie zástavkových listov 17 genotypov 
pšenice. Uvedené sú priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky.  

Odroda Pôvod 
Kutikulárna 
transpirácia         

(g.m-2.h-1) 
Poznámka 

  Astella Slovensko 33.69 ± 1.30 Istropol Solary 
  Biscay Nemecko 37.92 ± 3.66   
  Echo Rusko 34.21 ± 2.70   
  Gedania Poľsko 45.40 ± 1.86   
  GK Forras Maďarsko 29.66 ± 1.54   
  Griffen Veľká Británia 45.05 ± 1.35   
  Komfort Rakúsko 33.93 ± 4.28   
  Košútska Slovensko 33.18 ± 3.06 Krajová odroda 
  Malvína Slovensko 36.99 ± 2.48 ŠS Malý Šariš 
  Radošínska Karola Slovensko 33.93 ± 0.51 Krajová odroda 
  Tamaro Švajčiarsko 36.27 ± 3.29   
  Torysa Slovensko 41.38 ± 1.44 ŠS Malý Šariš 
  Trebišovská 76 Slovensko 29.48 ± 1.98 Krajová odroda 
  Vendur Slovensko 22.13 ± 2.53 Pšenica tvrdá 
  Venistar Slovensko 35.58 ± 1.65 Istropol Solary 
  Verna Taliansko 29.77 ± 2.87   
  Vígľašská červenoklasá Slovensko 24.38 ± 2.58 Krajová odroda 
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Obr. 1: Hodnoty kutikulárnej transpirácie zástavkových listov sledovaných odrôd pšenice 
zoradené v zostupnom poradí. Chybové úsečky predstavujú smerodajné odchýlky. 
Prerušovanou čiarou je zobrazená priemerná hodnota za celý testovaný súbor. 

 
Sledované odrody môžeme rozdeliť na tri skupiny: Hodnoty preukazne vyššie ako 

priemer sme stanovili pri odrodách Gedania, Griffen, Torysa, Biscay a Malvína. Naopak, 
hodnoty preukazne nižšie ako priemer mali odrody Verna, GK Forras, Trebišovská, Vígľašská 
a Vendur. Ostatné odrody boli približne na úrovni priemeru,  alebo sa od priemeru preukazne 
neodlišovali. Ukazuje to, že v kolekcii sledovaných vysoko produktívnych a krajových odrôd 
sú štatisticky významné rozdiely, pričom maximálna priemerná hodnota predstavovala 
približne dvojnásobok hodnoty minimálnej.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Hodnoty kutikulárnej transpirácie zástavkových listov sledovaných odrôd pšenice 
zobrazené podľa krajiny pôvodu alebo skupiny, zoradené v zostupnom poradí. Chybové 
úsečky predstavujú smerodajné odchýlky. Prerušovanou čiarou je zobrazená priemerná 
hodnota za celý testovaný súbor. 
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Z hľadiska analýzy významu takýchto výsledkov je zaujímavý vzťah stanovených 
hodnôt kutikulárnej transpirácie a pôvodu zahraničných a slovenských odrôd, ktorý je 
schematicky zobrazený na obr. 2. Najvyššie hodnoty dosahovali odrody zo severnejších 
oblastí Európy (Poľsko, Veľká Británia, Nemecko) a slovenské odrody zo šľachtenia ŠS Malý 
Šariš. Tieto boli vyšľachtené pre použitie vo vyššie položených, humídnejších oblastiach, na 
rozdiel od odrôd vyšľachtených v Istropole Solary (kukuričná výrobná oblasť), ktoré boli na 
úrovni priemeru. Aj rakúska, švajčiarska a ruská odroda boli na úrovni priemeru. Zaujímavou 
bola skupina krajových odrôd s hodnotami prevažne nižšími než je priemer (okrem odrody 
Košútska, pri ktorej to nie je preukazné). Taktiež odrody z Talianska a Maďarska mali 
preukazne nižšie hodnoty kutikulárnej transpirácie ako priemer. Najnižšie hodnoty mal 
genotyp pšenice tvrdej. Pšenica tvrdá je bežnou plodinou najmä teplejších oblastí (napr. 
stredomorskej oblasti) a jej typickým znakom je vyššia tolerancia k suchu a vysokým 
teplotám /7/.  

Na základe predložených výsledkov môžeme zhrnúť, že pri genotypoch, pri ktorých 
očakávame vyššiu toleranciu na sucho (odrody pochádzajúce z aridnejších oblastí, genotyp 
pšenice tvrdej), sme zaznamenali nižšiu úroveň kutikulárnej transpirácie v porovnaní 
s genotypmi pochádzajúcimi z miernejších agroklimatických podmienok. Ukazuje to na 
pravdepodobný význam vyššej kutikulárnej rezistencie vo vzťahu k tolerancii na sucho, čo 
potvrdzujú aj viaceré práce uvádzajúce vzťah retencie vody v listoch (nižšej kutikulárnej 
transpirácie) s vyššou efektívnosťou využitia vody /3, 8, 5/, i keď tento znak sám o sebe nie 
vždy koreluje s celkovou toleranciou genotypov na sucho /2, 4/. Významné je tiež zistenie 
o nižšej kutikulárnej transpirácii listov krajových odrôd, ktoré sa tak môžu stať zaujímavým 
genetickým zdrojom aj pre tento znak.  
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Evaluation of the osmotic adjustment in relation to drought tolerance 
of wheat genotypes 

 
Summary 

One of important factors of drought tolerance is also the passive resistance against excessive water loss, 
which is provided especially by function of leaf cuticle. Accordingly we assessed the cuticular transpiration by 
method of mass loss of detached flag leaves in 17 wheat genotypes of different provenance from collections of 
RIPP in Piestany. Following the measurement of water loss of leaf segments we observed relatively big 
differences among genotypes in measured values of cuticular transpiration. Genotypes, by which we presuppose 
better drought tolerance (varieties from more arid regions, variety of durum wheat), showed lower level of 
cuticular transpiration compared to genotypes originated from milder agro-climatic conditions. It confirms 
importance of higher cuticular resistance in relation to drought tolerance. Remarkable evidence is also the 
lower leaf cuticular transpiration of observed landraces. This group of genotypes could come to be an 
interesting genetic source also for this trait.  
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Souhrn 

Přízemní ozon v současné době patří k hlavním environmentálním problémům. Negativně působí na 
receptory, u rostlin se jeho působení projevuje na všech úrovních  – od buněčné přes úroveň jedince 
k rostlinným ekosystémům. V průběhu vegetační sezóny 2006 byla na území CHKO Jizerské hory 
realizována bioindikační studie, jejímž cílem bylo určit vhodné bioindikátory pro tuto oblast a 
vyhodnotit, jak zvýšené koncentrace přízemního ozonu ve spojitosti s parametry životního prostředí 
ovlivňují zdravotní stav vegetace. Pro tento účel byla zvolena metodika programu ICP – Forests. 
Celkem bylo na čtyřech stanovištích hodnoceno sedm rostlinných druhů se zastoupením bylin, keřů i 
stromů. Dílčí výsledky naznačují, že některé druhy jsou ozonem ovlivněny významně, u jiných druhů 
jsou výsledky sporné. Studie bude ve větším rozsahu realizována v průběhu vegetační sezóny 2007, kdy 
bude přihlédnuto k získaným zkušenostem týkajících se vybrané metodiky. 

 
 
ÚVOD 

Vysoké koncentrace ozonu a jeho vliv na receptory jsou v současné době považovány  
za hlavní problém ochrany ovzduší (Jacob, 2000). Mapováním oblastí se zvýšeným rizikem 
působení přízemního ozonu na lesy v rámci České republiky se zabývá (Hůnová et al., 2003; 
Hůnová et al., 2005). 

Negativní působení ozonu na rostliny vyplývá z jeho vysoké oxidační schopnosti, 
kterou je narušována funkce buněčných membrán, kterými ozon prochází za vzniku dalších 
toxických produktů, tzv. ROS z angl. reactive ozone species (Pell, 1997; Vollenweider, 2003). 
Nejdůležitějším faktorem, který kontroluje příjem ozonu vegetací, je stomatární vodivost 
rostlinného porostu (Ashmore, 2003). Intenzita stomatárního příjmu je ovlivněna 
environmentálními podmínkami, jako je teplota vzduchu, relativní vzdušná a půdní vlhkost, 
rychlost proudění vzduchu či koncentrace oxidu uhličitého. Faktory životního prostředí 
inhibující stomatární tok chrání rostlinu před účinky ozonu (Kley et al., 1999). Lze tedy říci, 
že podmínky příznivé pro tvorbu ozonu  a výskyt jeho  vysokých koncentrací (vysoké teploty, 
nízká relativní vzdušná vlhkost) zároveň představují podmínky, kdy dochází k uzavření 
stomat, snížení intenzity stomatárního toku a tím ke snížení množství přijatého ozonu a ke 
snížení nepříznivého působení ozonu. Z tohoto důvodu není rozsah fotooxidativního stresu 
v důsledku vystavení rostliny působení ozonu vždy jednoznačný. V tomto případě velice 
záleží i na celkovém zdravotním stavu  rostliny a její odolnosti k ozonu (Ashmore, 2003; 
Lefohn et al., 1997).  

Účinky ozonu se projevují na všech úrovních  – od buněčné přes úroveň jedince 
k rostlinným ekosystémům (Ashmore, 2003). Na úrovni organizmu ozon způsobuje obecně 
oslabení - způsobuje viditelné symptomy na asimilačních orgánech, snižuje růst rostlinných 
orgánů, snižuje kvalitu a výnosy rostlin, což je většinou zdůrazňováno zejména v kontextu  
se škodami způsobenými na zemědělských plodinách (Stanners and Bourdeau eds., 1995; Nali 
et al., 2002).  

Viditelné symptomy působení ozonu jsou důsledkem odumírání buněk (Pell et al., 
1997; Ashmore, 2003). Jedná se o tzv. tečkování (angl. stippling), chlorózy, změny zabarvení 
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listu (červenání, bronzování) a okrajové, v další fázi plošné, nekrózy a konečně vyschnutí a 
předčasný opad listů. Na jehlicích se rovněž nejprve objevuje chlorotická vyblednutí a pak 
nekrotické zhnědnutí od špičky k základu následované opadem jehlice (Uhlířová et al., 2003; 
Kley et al., 1999; Manning, 2002; Orendovici, 2003). Odumírání listů vede ke snížení 
asimilace  
a k urychlené senescenci rostliny. Nicméně viditelná poškození nemusí díky kompenzačnímu 
mechanismu uvnitř rostliny vést k redukci růstu či ztrátám výnosu zemědělských plodin 
(Ashmore, 2003).  
 
MATERIÁL A METODIKA 

Hodnocení vlivu ozonu na zdravotní stav vegetace probíhalo podle metodiky 
programu ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring 
of Air Pollution Effects on Forests operating under UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe)). Tento program byl ustanoven na třetím zasedání Úmluvy o 
dálkovém přenosu látek znečišťujících ovzduší přes hranice států (CLRTAP - Convention on 
Long-Range Transboundary Air Pollution, Internet 1). 

Metodika hodnocení viditelných symptomů působení ozonu na asimilačních orgánech 
vegetace je podrobně popsána v manuálu „Submanual For the Assessment of Ozone Injury on 
European Forest Ecosystems“ (Internet 2). V rámci této metodiky se vliv ozonu hodnotí 
pomocí tzv. LESS (light exposed sampling site) ploch. Sběrné plochy LESS by se měly 
nacházet v maximální vzdálenosti 500 m od samotného  bodu měření koncentrace ozonu. 
LESS plochy  
by měly být jižně orientovány a plně vystaveny slunečnímu záření – ideální pro jejich 
lokalizaci jsou tedy okraje lesa, kde lze zároveň očekávat zvýšenou diverzitu rostlinných 
druhů. Velikost jedné LESS plochy je ustanovena na 2 x 1 m s tím, že v případě monitoringu 
je delší hranice LESS plochy (2 m) rovnoběžná s okrajem lesa. Počet LESS ploch, který je 
reprezentativní pro okraj lesa o určité délce, je taktéž určen ve zmíněném manuálu. Např. pro 
lesní okraj o délce  
10 m je doporučeno bioindikační studie realizovat na 5 LESS plochách, pro lesní okraj o 
délce  
20 m je reprezentativní 7 LESS ploch atd.    

Cílem metodiky je získat informaci o tom, kolik LESS ploch obsahuje druhy 
vykazující symptomy nepříznivého působení ozonu a o jaké druhy se jedná. Dále se zjišťuje, 
kolik druhů z celkového počtu rostlinných druhů na daném stanovišti je symptomatických a 
kolik jedinců jednoho rostlinného druhu je zasaženo viditelnými symptomy v rámci jedné 
LESS plochy. 
Stupeň poškození jednotlivých rostlinných druhů se vyjadřuje pomocí čtyř stupňů: 
  0:  nejsou poškozeny žádné listy 
  1:  1 % - 5 % listů vykazuje symptomy působení ozonu 
  2:  6 % - 50 % listů vykazuje symptomy působení ozonu 
  3:  51 % - 100 % listů vykazuje symptomy působení ozonu 
 

Pro viditelné symptomy působení ozonu je charakteristický výskyt pouze na svrchní 
straně listu (s výjimkou konečných stadií nekróz), žilnatina listu není těmito symptomy 
napadena a jsou více vyvinuty na starších listech – v tomto případě se jedná o tzv. věkový 
efekt („age effect“). Charakteristický pro působení ozonu je i tzv. stínový efekt („shade 
effect“),  
kdy zastíněné části listu zůstávají nepoškozené. Ke konci vegetační sezóny je u poškozených 
listů pozorována předčasná senescence. Pro identifikaci se využívá i odborná fotodokumntace 
(Internet 3; Internet 4).  
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Šetření v terénu by mělo být doprovázeno kvalitní fotodokumentací. Je doporučena 
citlivost filmu 200-400 ASA, pro digitální fotografii je doporučeno minimální rozlišení 1500 
pixel a použití JPG nebo TIFF formátu.       
  Indikace poškození vegetace v důsledku působení ozonu byla započata 16. 
června  
a od tohoto termínu bylo poškození vegetace hodnoceno v měsíčních intervalech do poloviny 
října. Hodnocení vegetace probíhalo na čtyřech stanovištích v rámci pěti LESS na každém 
stanovišti. Celkem bylo hodnoceno sedm rostlinných druhů, které jsou evidovány jako 
bioindikátory ozonu (Internet 5). Na všech stanovištích současně probíhalo měření 
průměrných 14denních koncentrací ozonu pasivními dosimetry Ogawa (Ogawa and Co., 
USA, Inc., Pompano Bech, FL). Tuto metodiku podrobně popisu a diskutuje např. 
Matoušková (2005), Hůnová (2005) a Hůnová (2006).  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 Hodnocení poškození vegetace probíhalo na sedmi bioindikátorech ozonu zahrnujících 
byliny, keře i stromy. První symptomy působení ozonu byly pozorovány během červencové 
kampaně, hodnocení v říjnu bylo ztíženo přirozenou podzimní senescencí listů. Dílčí výsledky 
indikace shrnuje tabulka. 
 

Stanoviště 
Nadmořská 

výška 
(m.n.m.) 

Bioindikátor 

Stupeň poškození     
dle ICP- Forests  

(r. 2006: červenec, 
srpen, září) 

Počet LESS  
se symptomatickým 

jedincem/počet LESS          
s přítomným jedincem  

(r. 2006: červenec, srpen, září) 

Průměrná 
koncentrace 
ozonu za celé 

vegetační 
období [μg.m-3] 

BUKOVEC Alchemilla sp. 1 0 2 2/5 0/3 4/4 

BUKOVEC Cirsium 
heterophyllum 1 2 2 3/5 5/5 5/5 

BUKOVEC 

900 

Geranium 
sylvaticum 2 2 2 2/5 5/5 5/5 

87

POD JIZEROU 980 Fagus 
sylvatica 0 0 0 0/5 0/5 0/5 91

KNAJPA Betula 
pendula 0 0 1 0/5 0/5 1/5 

KNAJPA 
980 

Sorbus 
aucuparia 0 0 0 0/5 0/5 0/5 

97

POD 
SMĚDAVSKOU 

HOROU II 

Sorbus 
aucuparia 0 0 1 0/5 0/5 1/5 

POD 
SMĚDAVSKOU 

HOROU II 

990 
Rubus idaeus 1 2 2 5/5 5/5 5/5 

102

  
Získané zkušenosti z vegetační sezóny ukázali na několik problémů týkajících se jak 

organizace studie, tak i vhodnosti metodiky. 
Působení ozonu na kontryhel (Alchemilla sp.) se projevovalo žloutnutím a 

bronzováním. Největší zasažení bylo pozorováno během zářijové kampaně, kdy poškození dle 
ICP – Forests dosáhlo stupně 2. V září byly nalezeny symptomatičtí jedinci na všech LESS 
plochách,  
na kterých se kontryhel vyskytoval. 

Stínové a věkové efekty byly výborně pozorovatelné u pcháče různolistého (Cirsium 
heterophyllum). Poškození dosáhlo stupně 2, od srpna na všech LESS byly přítomny 
symptomatičtí jedinci. Působení ozonu se projevilo nejprve červeným tečkováním („red 
stippling“), červenáním výrazné části až nekrózou celého listu. 
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Postupné žloutnutí až červenání listů od jejich okrajů bylo pozorováno na listech 
kakostu. Kakost vykazoval stupeň poškození 2 již během červencové kampaně. Relativně 
rychlý nástup poškození u Geranium sylvaticum (stupeň 0 v červnu, stupeň 2 měsíc poté) 
logicky vede k závěru, že by bylo vhodné bioindikační studie provádět v kratších intervalech. 
Toto potvrzují  
i výsledky u ostružiníku maliníku (Rubus idaeus) na stanovišti Pod Smědavskou horou II, kdy 
došlo k výrazné změně v zastoupení symptomatických jedinců Rubus idaeus na LESS 
plochách (0/5 LESS v červnu, 5/5 v červenci). Metodika ICP – Forests tento problém neřeší,  
resp. doporučuje zmapování oblastí pouze jednou ročně ke konci vegetační sezóny. Literatura 
(Bytnerowicz, 1993; Yuska, 2003; Orendovici, 2001) je v tomto ohledu velice nestejnorodá, 
kromě toho samozřejmě závisí i na charakteru studie (laboratorní experiment, velikost 
studovaného území, pracovní síla). Pro následující vegetační sezónu jsou proto kampaně 
místo měsíčních naplánovány v dvoutýdenních odstupech. 

Velice překvapivé bylo i zjištění, že u buku lesního (Fagus sylvatica) nebyly 
pozorovány žádné příznaky ozonu. Problematikou buku jakožto vhodného indikátorů se 
zabývá řada prací. Např. studie Bortiera (Bortier et al., 2000) srovnává vliv ozonu na Populus 
nigra a Fagus sylvatica. Zatímco u topolu byl pozorován signifikantní pokles chlorofylu a 
rychlejší senescence listů, u buku tyto změny byly vyhodnoceny jako nevýznamné. Bussoti et 
al. (2006) upozorňuje  
na možnost výskytu dvou druhů symptomů na jednom jedinci. Ferretti et al., 2006 uvádí (v 
rámci projektu O3SWE – Ozone and the forests of South-West Europe) Fagus sylvatica jako 
druh s nejčastějším výskytem příznaků (spolu s Fraxinus excelsior a Rubus sp.), nicméně 
upozorňuje na různorodost těchto příznaků a odlišnou interpretaci různými odborníky.  

Studii provázely i problémy související s nízkou biodiverzitou daných stanovišť  
(ve většině případů se jedná se o acidofilní smrčiny). Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) byl jako 
jediný pozorován na dvou lokalitách. Účinky ozonu byly pozorovány až během zářijové 
kampaně na jedné lokalitě. Jednalo se o červené až bronzové tečkování („red and bronze 
stippling“). Poškození dosáhlo stupně 1, symptomatičtí jedinci se vyskytovaly na jediné LESS 
ploše.  
Pro vegetační sezónu 2007 se proto počítá s vytipováním nové lokality, kde zastoupení 
rostlinných druhů bude více vyhovující a podobné rostlinné skladbě na stanovišti Bukovec. 

Komplikací byla i nejistota, zda se skutečně jedná o příznak ozonu, zejména  
při hodnocení břízy bělokoré (Betula pendula), kde je bílé tečkování zaměnitelné 
s poškozením listu patogeny a při hodnocení Rubus idaeus, kde červenání listů může být i 
z části přirozené. V těchto případech je nutné ověřit, zda se jedná skutečně o příznaky ozonu. 
Ověření je možné pomocí metody elektronové mikroskopie, která jednoznačně ukáže 
ultrastrukturální změny buňky v důsledku působení ozonu (Vollenweider et al., 2003).  

Závěrem lze říct, že metodika ICP – Forests je přes všechny uvedené problémy 
vhodným nástrojem, jak hodnotit ovlivnění zdravotního stavu vegetace přízemním ozonem. 
V našich podmínkách je však třeba mít na paměti nízkou biodiverzitu v oblastech, kde např. 
převažují nepřirozené smrkové monokultury nebo kde obecně došlo k poškození životního 
prostředí. Problém nejisté identifikace symptomy je řešen již zmíněnou elektronovou 
mikroskopií,  
pro podobné případy nabízí své konzultace i tzv. validační centra pracující při ICP – Forests. 
Podrobná statistická analýza vlivu ozonu na vegetaci se zahrnutím meteorologických 
parametrů bude provedena po skončení projektu na konci vegetační sezóny 2007. 
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THE EFFECTS OF GROUND-LEVEL OZONE: VISIBLE FOLIAR 

SYMPTOMS OBSERVED ON CERTAIN PLANT SPECIES  
IN THE JIZERSKE HORY MTS. 

 
Summary 

Ground – level ozone currently belongs to main environmental problems. It negatively influences 
receptors, its infuence on plants is evident at all levels from the cell one to ecosystems. Bio-indicator study was 
realized during the vegetation season 2006 in the Jizerske Hory Mts., Protected Landscape Area. The aim of this 
study was to identify suitable bio-indicators in this area and assess, how elevated ozone concentrations in 
combination with the environmental conditions influence the plant health. The ICP – Forests methodics was 
chosen to realize. Seven plant species including herbs, shrubs and trees were assessed at four sites. Partial 
results show a strong infuence of ozone on some species, other results are debatable. The study will be realized 
more in detail during the vegetation season 2007 with regard to obtained experiences concerning the ICP – 
Forests methodics. 
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Souhrn 
Dostatek disponibilní vody v půdě patří mezi hlavní faktory, které výrazně ovlivňují klíčení semen. 
V laboratorních podmínkách byla sledována klíčivost nažek pozdně jarních plevelů v podmínkách vodního 
stresu. Hodnocena byla klíčivost nažek Senecio vulgaris L., Galinsoga parviflora CAV., Sonchus asper (L.) 
HILL a Sonchus oleraceus L. Vodní stres byl simulován pomocí roztoků polyetylenglykolu (PEG 6000) 
odpovídajícím hodnotám vodního potenciálu -0,05 MPa, -0,1 MPa a -0,5 MPa. Klíčení probíhalo v klimaboxu 
při teplotě 20 ºC (16 hodin světlo). Schopnost nažek klíčit při různých hodnotách vodního potenciálu byla 
hodnocena na základě stanovení hodnoty T50, která určuje dobu (dny), za kterou kalkulovaná klíčivost nažek 
v inflexním bodě mezi dolní a horní asymptotou dosáhne hodnoty 50%. Výsledky prokázaly, že s poklesem 
hodnot vodního potenciálu se snižuje klíčivost nažek a narůstá doba potřebná k dosažení hodnoty T50. Nejnižší 
hodnota T50 při plné dostupnosti vody byla stanovena u nažek Senecio vulgaris a to 1,8 dne po uložení na 
klíčidlo. Nejvyšší klíčivost při nedostatku disponibilní vody byla zaznamenána u nažek Galinsoga parviflora a to 
při hodnotě vodního potenciálu -0,1 MPa (78%) a při -0,5 MPa (76%). 
 
ÚVOD 

Dostatek disponibilní vody v půdě patří mezi hlavní faktory ovlivňující klíčení semen 
(Freyer, 2003). Schopnost semen klíčit i při nedostatku disponibilní vody v půdě výrazně 
rozhoduje o prezentaci a následném vývoji druhu na daném stanovišti. Dostupnost vody v 
půdě ovlivňuje nejen klíčivost, ale také dynamiku klíčení. Ve vrchní vrstvě půdy dochází ke 
značnému sezónnímu i dennímu kolísání teploty půdy, vlhkosti půdy a  hodnot vodního 
potenciálu. To znamená, že nažky klíčící v této vrstvě musí být schopny klíčit i při nedostatku 
disponibilní vody. Larcher (1988) uvádí, že se hodnoty vodního potenciálu (Ψ) v půdě během 
roku pohybují v závislosti na půdním druhu v rozmezí od -0,005 do -0,015 MPa. Při našich 
měření v porostech obilnin ve vrstvě půdy 5 – 7,2 cm dosahovaly hodnoty Ψ v měsíci květnu 
-0,1 MPa, v červenci -0,25 MPa a v září -0,2 MPa. Převážná část nažek plevelných druhů 
z čeledi Asteraceae je schopna dobře klíčit jak z povrchu půdy, tak z horních vrstev půdy a to 
i při malém množství disponibilní vody v půdě. Klíčivost nažek Lactuca serriola a Artemisia 
vulgaris v podmínkách snížené dostupnosti vody odpovídající hodnotám vodního potenciálu -
0,1 až -0,5 MPa dosahovala hodnot v rozmezí 30 – 59 % (Neckář a kol., 2006). Cílem práce 
bylo stanovit klíčivost vybraných pozdně jarních plevelů z čeledi Asteraceae v podmínkách 
vodního stresu a na základě hodnot kalkulované klíčivosti určit dobu, za kterou v daných 
podmínkách vyklíčí 50% z celkového počtu klíčivých semen. 

 
MATERIÁL A METODA 

Na podzim roku 2006 byla v laboratorních podmínkách sledována klíčivost nažek 
pozdně jarních plevelů v podmínkách vodního stresu. Sledována byla klíčivost nažek Senecio 
vulgaris L., Galinsoga parviflora CAV., Sonchus asper (L.) HILL, a Sonchus oleraceus L. 
Vodní stres byl simulován pomocí roztoků polyetylenglykolu (PEG 6000) odpovídajícím 
hodnotám vodního potenciálu -0,05 MPa, -0,1 MPa a -0,5 MPa. Koncentrace roztoků PEG 
6000 pro jednotlivé hodnoty vodního potenciálu byly vypočítány podle algoritmu navrženého 
Michelem a Kaufmannem (1973). Jako kontrolní varianta byla použita destilovaná voda (Ψ = 
0 MPa). Jednotlivé varianty byly založeny ve čtyřech opakováních. Klíčení probíhalo 
v klimaboxu při teplotě 20 ºC (16 hodin světlo). Hodnocení klíčivosti nažek (25 nažek na 
klíčidle) probíhalo každodenně po dobu 21 dní. Ke klíčení byla použita klíčidla, která 
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zajišťovala kontinuální zásobení nažek vodou po celou dobu pokusu (metodika dle Brant a 
kol., 2005).  

Výsledkem pokusu bylo stanovení skutečné klíčivosti (%) a vypočtení kalkulované 
klíčivosti nažek (%) za sledované období u jednotlivých druhů a při daných hodnotách Ψ. Pro 
výpočet kalkulované klíčivosti byl použit upravený algoritmus dle Nielsena a kol. (2004): 

 
kde y je kalkulovaná klíčivost (%), c a d jsou koeficienty odpovídající dolnímu a 

hornímu limitu, T50 je čas (dny), kdy se klíčivost nažek nachází v inflexním bodě mezi dolní a 
horní asymptotou (tj. 50 % vyklíčených nažek), b je parametr šikmosti a x je nezávisle 
proměnná – skutečná klíčivost (%). Skutečná klíčivost nažek (x, %) byla stanovena na základě 
procentického podílu počtu vyklíčených nažek v daném dni z celkového počtu vyklíčených 
nažek 21.den po uložení na klíčidla pro danou hodnotu Ψ . Koeficienty c a d odpovídají 
hodnotám 0 a 100 (% klíčivosti). K výpočtu kalkulované hodnoty klíčivosti y a parametru T50 
byl použit program R, verze 2.2.1. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí programu 
STATGRAPHICS®Plus, verze 4.0, metoda ANOVA dle Tukey (α = 0,05). Vliv na klíčivost 
nažek vybraných pozdně jarních plevelů z čeledi Asteraceae  byl stanoven na základě rozdílů 
hodnot T50 a klíčivosti.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Výsledky prokázaly, že s poklesem hodnot vodního potenciálu se snižuje klíčivost nažek 
a narůstá doba potřebná k dosažení hodnoty T50. Nejnižší hodnota T50 při plné dostupnosti 
vody byla stanovena u nažek Senecio vulgaris a to 1,8 dne po uložení na klíčidlo. U ostatních 
druhů se hodnota T50 při Ψ = 0 MPa pohybovala v rozmezí od 2,3 do 3,1 dne (Tab. 1). 
Největší rozdíl v hodnotách T50 mezi hodnotami Ψ = 0 MPa a Ψ =  -0,5 MPa byl zjištěn u 
nažek Sonchus oleraceus, kde činil 8,5 dne. U ostatních druhů se rozdíl mezi těmito 
hodnotami vodního potenciálu pohyboval v rozmezí od 2,9 do 4,8 dne. Nejvyšší hodnoty T50 
byly u variant se sníženou dostupností vody zaznamenány u nažek Sonchus oleraceus (Ψ = -
0,05 MPa – 5,0 dní; Ψ = -0,1 MPa – 6,9 dne a u Ψ = -0,5 MPa – 10,9 dne). Průběh 
kalkulované klíčivosti jednotlivých sledovaných druhů dokumentuje Graf 1. Hodnota T50 při 
Ψ = 0 MPa byla u nažek Galinsoga parviflora ve srovnání s hodnotami T50 u nažek ostatních 
druhů statisticky průkazně vyšší. Při nižších hodnotách vodního potenciálu (-0,1 a -0,5 MPa) 
byly nejvyšší hodnoty T50 stanoveny u nažek rodu Sonchus (Tab. 1). 

Klíčivost nažek uložených ve vodě dosahovala po 21 dnech u všech druhů téměř 100%, 
pouze u nažek Senecio vulgaris dosáhla klíčivost 78%. Nižší klíčivost nažek Senecio vulgaris 
byla pravděpodobně ovlivněna biologickými vlastnostmi nažek. Nejnižší klíčivost 18% při 
nedostatku disponibilní vody (-0,5 MPa) byla zjištěna taktéž u nažek Senecio vulgaris (Tab. 
1). Naopak nejvyšší skutečná klíčivost při nedostatku disponibilní vody byla zaznamenána u 
nažek Galinsoga parviflora při hodnotě Ψ = -0,1 MPa (78%) a při Ψ = -0,5 MPa (76%) - 
Tab.1.  

Pokusy potvrdily schopnost nažek sledovaných druhů klíčit i v podmínkách 
s nedostatkem disponibilní vody. Významné je zjištění, že semena klíčila i při hodnotách 
vodního potenciálu -0,5 MPa. Tak vysoké hodnoty vodního potenciálu půdy se v období 
hlavní vlny vzcházení pozdních jarních plevelů budou v půdě (kromě jejího povrchu) 
vyskytovat spíše ojediněle, čímž nedojde k případnému plnému zamezení klíčení nažek a 
dostupnost vody v půdě bude ovlivňovat především dynamiku klíčení. Zároveň je nutné s 
těmito druhy počítat z hlediska sekundárního zaplevelení v průběhu léta, kdy i při nízkém 
množství vody v půdě budou moci tyto nažky klíčit a následně vzešlé rostliny se budou moci, 
v závislosti na stavu porostů, na stanovišti prosadit. Na základě hodnot T50 lze tedy stanovit 
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předpokládanou dobu klíčení poloviny klíčivých nažek hodnocených druhů uložených na 
povrchu půdy nebo v jejích horních vrstvách v polních podmínkách při dané teplotě půdy, 
například od termínu provedení předseťové přípravy půdy nebo setí a následně pak určit 
optimální termín provedení odplevelujících opatření. Z hlediska prognózy klíčivosti nažek 
však nelze opomenout významný vliv teploty půdy na dynamiku klíčení, především v jarním 
období. Do budoucna je proto potřebné se v rámci výzkumu zaměřit na stanovení hodnot T50 
jako interakce hodnot vodního potenciálu půdy a její teploty.  
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Germinability of the late summer weeds from family Asteraceae in water stress 
 

Summary 
 
Soil water sufficiency is one of the most remarkable factors which influence germinability of seeds. In 
laboratory experiments we observed the influence of water stress deficiency (Ψ) and temperature on 
germinability of late summer annual weeds in water deficit. In our experiment, seeds of Senecio 
vulgaris L., Galinsoga parviflora CAV., Sonchus asper L. HILL and Sonchus oleraceus L. were 
observed. The germinability was tested in 20 °C in pure water and in solutions of PEG 6000 with 
water potentials -0.05; -0.1, and -0.5 MPa during 21 days (16 hours light regime). Germination of 
seeds was determined by T50 that expresses calculated germination of seeds in inflexion point between 
lower and upper asymptote (50% of germinated seeds). The results document that: with decline of 
water potential decreases also the germinability of seeds and the time which is necessary to reach T50. 
The lowest value of T50 in full water accessability was determinate on seeds of Senecio vulgaris. It was 
1.8 day from the beginning of experiment. The maximum germinability was documented on seeds of 
Galinsoga parviflora (Ψ = -0,1 MPa  78% and Ψ = -0,5 MPa 76%) under absence of reasonable 
water. 
 
 
 
Poděkování 
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Tab. 1: Vliv rozdílných hodnot vodního potenciálu na hodnotu T50 (dny) a klíčivosti (%) u 
hodnocených plevelných druhů z čeledi Asteraceae. 

Senecio vulgaris Galinsoga parviflora Sonchus asper  Sonchus oleraceus  
hodnoty 
vodního 

potenciálu 
(Ψ) 

T50 
(den) 

skutečná 
klíčivost 

(%) 

T50 
(den) 

skutečná 
klíčivost 

(%) 

T50 
(den) 

skutečná 
klíčivost 

(%) 

T50 
(den) 

skutečná 
klíčivost 

(%) 

+/-  
Limita 
pro T50 

 +/-  
Limita 

pro 
skut. 
klíč. 

  0 MPa 1,8 78 3,1 98 2,3 100 2,4 97 0,57 15,90 
 -0,05 MPa 2,0 75 4,2 97 4,0 95 5,0 95 0,59 10,60 
 -0,1 MPa 3,0 72 4,8 78 5,3 72 6,9 77 1,49 54,94 
 -0,5 MPa 5,9 18 6,0 76 7,1 63 10,9 27 2,46 68,88 
+/-  Limita 0,66 26,05 1,23 51,16 2,32 53,51 1,28 44,37     

 

T50  udává čas od začátku uložení nažek na klíčidla do doby, kdy vyklíčilo 50% z celkově vyklíčených semen. 
 

 
 
 

 
Graf 1: Kalkulovaná klíčivost nažek hodnocených plevelných druhů z čeledi Asteraceae 
při teplotě 20 ºC a rozdílných hodnotách Ψ (MPa).  
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Souhrn 
Možná úloha oxidu dusnatého (NO), reaktivního molekuly účastnící se signálních drah a obranných reakcí v 
rostlinách, byla studována v průběhu patogeneze plísně salátové. U vybraného náchylného a resistentního 
genotypu Lactuca sativa byl na modelovém systému listových disků sledován průběh časného stádia infekčního 
procesu během prvních 48 hodin po inokulaci disků patogenem Bremia lactucae. Listové disky byly po inokulaci  
inkubovány s chemickými látkami ovlivňujícími metabolismus a hladiny  NO v rostlinách. Nitroprusid sodný 
(SNP),  modelový donor NO, snižoval rychlost klíčení konidií patogena 4 hodiny po inokulaci a silně inhiboval 
další růst patogena z hlediska vývoje infekčních struktur  apresoria, primárních a sekundárních váčků. Naproti 
tomu PTIO, specifický lapač NO, vykazoval silný stimulační vliv na růst patogena v časovém intervalu 24-48 
hodin po inokulaci. Inhibitory enzymů produkujících NO, L-NAME (inhibitor NO synthasy) a Na2WO4 (inhibitor 
nitrátreduktasy)  neměly na vývoj patogena významný vliv. U listových disků inkubovaných s rutinem, lapačem 
reaktivních radikálů kyslíku a dusíku, jsme také pozorovali silný inhibiční vliv na vývoj patogena ve všech 
stádiích. Získané výsledky naznačují úlohu NO jak v odpovědi Lactuca spp. na infekci patogenem B. lactucae, 
tak i v rámci metabolismu buněk patogena během jeho klíčení a růstu. 
 
 
ÚVOD 

Plíseň salátová je významná infekční choroba způsobená obligátně-biotrofním parazitem 
Bremia lactucae Regel, která způsobuje významné škody kultur salátů v celosvětovém 
měřítku. Infekční proces B. lactucae zahrnuje v ranném stádiu adhesi konidií na povrchu listu, 
klíčení a diferenciaci klíčního vlákna v apresorium a penetrační hrot. Kolonizace buněk listu 
je zahájena tvorbou primárních a sekundárních mezi epidermálními buňkami a dalším 
prorůstáním vláknitých hyf mesofylem. Nakonec dochází k ustavení těsného kontaktu 
patogena s živými hostitelskými buňkami prostřednictvím haustorií, které umožňují řízený 
transport organických látek z rostlinné buňky do patogena /1/. Molekulární mechanismy 
rostlinné resistence v inkompatibilních interakcích  Lactuca spp.– B. lactucae jsou relativně 
dobře prokoumané, zatímco tomu znalosti o molekulárních faktorech účastněných na ustavení 
kompatibilních interakcí patogena jsou velmi omezené /2/.  
Oxid dusnatý (NO) je podle aktuálních poznatků důležitou signální a obrannou látkou v 
interakcích rostlina-patogen. Většina publikovaných prací se zaměřila na úlohu NO v zahájení 
a šíření hypersensitivní odpovědi rostliny jako řízené buněčné smrti v místě infekce /3/. 
Nedávno byla prokázána účast NO ve vrozené rostlinné  odolnosti nezávislé na interakce avr-
R genů /4/ a v ustavení kompatibilních interakcí rostlina-baktérie /5/. Cílem našich 
experimentů bylo přinést nové poznatky o zapojení NO a reaktivních radikálů dusíku v 
odpovědi Lactuca spp. na vývoj patogena B. lactucae během ranných i pozdějších stádií 
kompatibilních i nekompatibilních interakcí.  
 �
����������
Wolframan sodný (Na2WO4) a rutin (kvercetin-3-rutinosid) byly zakoupeny od firmy Acros 
(Acros Organics, Belgie), NG-nitro-L-argininemethylester hydrochlorid (L-NAME) a 2-fenyl-
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4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxid (PTIO) byly od firmy Alexis (Axxora Life 
Sciences Inc., USA), nitroprusid sodný (SNP) byl zakoupen od firmy Sigma (Sigma-Aldrich, 
USA). Všechny ostatní chemikálie byly pořízeny v p.a. kvalitě od firmy Sigma-Aldrich. 
Pro experimenty byly použity rostliny 3 genotypů Lactuca sativa (cv. Gobham Green -  
kompatibilní, cv. UCDM2 – kompatibilní, cv. Mariska – inkompatibilní), L. serriola 
(kompatibilní), L. saligna (inkompatibilní) a L. virosa (inkompatibilní). Při studiu patogeneze 
na celých rostlinách bylo pěstování rostlin, udržování kultury patogena a inokulace rostlin 
byly provedeny dříve popsaným způsobem /6/. Při použití listových disků byly disky o 
průměru 12 mm vykrojeny z 3.-6. nejmladšího listu 8-týdenních rostlin. Listové disky byly na 
Petriho miskách během a po inokulaci inkubovány s chemickými látkami v konečných 
koncentracích 5mM Na2WO4, 1mM L-NAME, 0.1 mM SNP, 0.1mM PTIO a 0.1 mM rutin; 
kontrolní disky byly inkubovány pouze s deionizovanou vodou. Abaxiální strana disků byla 
při inokulaci postříkána suspenzí konidií B. lactucae  a disky byly  inkubovány při teplotě 
12/15°C, prvních 24 hodin po inokulaci ve tmě a poté při 12 h fotoperiodě. 
Listové disky byly odebrány 4, 8, 24 a 48 hodin po inokulaci, fixovány a odbarveny v konc. 
kys. octové a po 2 dnech přeneseny a uchovány v glycerolu. Buněčné struktury patogena byly 
barveny pomocí anilinové modře. Vývoj patogena byl sledován a dokumentován světelným 
mikroskopem Olympus BX-60 vybaveným digitální kamerou DP70. V každé variantě bylo 
sledováno 5 listových disků a 15 konidií na 1 infekční místo. Výsledky jsou vyjádřeny jako 
průměrná frekvence výskytu dané infekční struktury pro každý z použitých látek v daných 
časových intervalech.  
 
�� �������� �
V časovém intervalu 4 hod po inokulaci vykazoval rutin silný inhibiční vliv na vývoj klíčních 
vláken patogena, jejichž počet byl snížen na 10% hodnoty u kontrolních disků (Obr. 1). 
Podobně bylo procento klíčících konidií patogena sníženo působení SNP, přičemž větší efekt 
byl pozorován u listových disků resistentního genotypu. V tomto časovém intervalu jsme 
nepozorovali vliv L-NAME, Na2WO4 ani PTIO na klíčení B. lactucae. Žádná z použitých 
látek poté již neměla vliv na klíčení v dalších časových intervalech. 
 
Obr. 1: Vývoj klíčních vláken B. lactucae na listových discích (plné resp. šrafované sloupce 
černě – kontrolní resp. inokulované disky L. sativa cv. UCDM2, plné resp. šrafované sloupce 
šedě – kontrolní resp. inokulované disky L. sativa cv. Mariska) 
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Vývoj apresorií byl v různé míře inhibován všemi látkami, přičemž nejsilnější inhibice byla 
pozorována opět u rutinu (Obr.2). Zatímco silně snížený počet tvořených apresorií byl dále 
pozorován v případě SNP i 8 a 24 hod po inokulaci, vliv L-NAME, Na2WO4  a rutinu již 
nebyl v dalších časových intervalech zaznamenán. Naproti tomu PTIO vykazovalo 8 hod po 
inokulaci stimulační účinek na tvorbu apresorií B. lactucae. 

 
Obr. 2:Vývoj apresorií B.lactucae na listových discích  
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Působení rutinu a SNP významně inhibovalo výskyt primárních a sekundárních váčků 24 a 48 
hpi (Obr. 3, obr. 4). U obou látek byl 48 hpi vliv výraznější u listových disků resistentního 
genotypu Mariska. Naproti tomu inkubace disků s PTIO vedla k zvýšenému počtu vyvinutých 
primárních a sekundárních váčků 24 hpi, zatímco tento stimulační vliv nebyl již později 48hpi 
pozorován.  L-NAME ani Na2WO4 neovlivnily vývoj infekčních struktur pozdějšího stádia 
patogeneze.  

 
Obr. 3 : Vývoj primárních váčků B. lactucae 
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Rutin a strukturně příbuzné flavonoidy byly popsán jako silné lapače NO /7/. V našem 
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experimentu jsme pozorovali silný inhibiční vliv rutin na klíčení konidií patogena (Obr.1), ale 
podobný vliv byl pozorován v menším rozsahu i u disků vystavených NO donoru 
SNP,zatímco jiný lapač NO, PTIO, nevykazoval na klíčení žádný vliv. Naproti tomu pouze u 
disků inkubovaných s PTIO byla pozorována stimulace vývoje intercelulárních hyf patogena 
48 hpi, což by mohlo být způsobeno lepším pronikáním PTIO do mesofylu listů ve srovnání s 
rutinem. 

 
 
Obr. 4 :Vývoj sekundárních váčků B. lactucae 
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Získané výsledky ukazují, že možná role NO ve studovaném systému rostlina-patogen je 
zřejmě složitější než předpokládaný jednoduchý model, ve kterém je NO produkován 
výhradně jako součást obranné odpovědi rostlinných buněk. Na základě vlivu použitých látek 
na vývoj patogena v časných stádiích se domníváme, že pozorované efekty odráží vliv na 
endogenní metabolismus a signální roli NO při klíčení a růstu patogena.  
Nízká četnost vývoje primárních váčků koreluje s odolností Lactuca spp /1/. Zde předložené 
výsledky představují jsou v souladu s hypotézou, že NO se účastní molekulárního 
mechanismu odolnosti L. sativa při omezení rozvoje infekčních struktur pozdějšího stádia 
patogeneze B. lactucae (Obr. 3). Aplikace NO donoru SNP způsobila výrazný pokles procenta 
tvořených primárních i sekundárních váčků 24a 48 hpi u náchylného i odolného genotypu. 
Aplikace NO lapače PTIO naopak vedla k 2-násobnému zvýšení vývoje primárních a 3-
násobnému zvýšení vývoje sekundárních váčků 24 hpi (Obr 3., obr 4.).  
V použitých experimentálních podmínkách jsme nepozorovali výrazný vliv inhibitoru NO 
synthasy L-NAME ani inhibitoru nitrátreduktasy, wolframanu sodného, s výjimkou 
inhibičního vlivu na tvorbu apresorií 4 hpi (Obr. 2). To může být vysvětleno účastí jiných 
enzymových nebo neenzymových procesů na syntéze NO v Lactuca spp., tak jako to bylo 
prokázáno u jiných rostlin /8/. 
V souhrnu uvedené výsledky naznačují důležitou úlohu NO v odpovědi rostlin Lactuca spp. 
na infekci patogenem B. lactucae stejně jako úlohu NO v endogenních signální a regulačních 
drahách oomycet. Bude však potřeba provést celou řadu dalších experimentů pro vyjasnění 
úlohy NO v interakcích rostlin s biotrofními a nekrotrofními patogeny ve vzájemném vztahu k 
reaktivním formám kyslíku /9/ a dalším signálním a obranným molekulám. 
 
�
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�
Studies on the role of nitric oxide in the pathogenesis on Lactuca spp. 
�

���� �
The possible role of nitric oxide (NO), a ubiquitous reactive molecule involved in plant signalling and defence 
mechanisms, was studied during the early stages (48 h after inoculation) of Bremia lactucae (race BL16) 
infection process of susceptible and resistant Lactuca sativa genotypes. Prior to or following the inoculation, 
lettuce leaf discs were incubated with model substances known to modulate NO level in plants. Sodium 
nitroprusside, a model NO donor, decreased conidia germination rate at 4 hai and strongly inhibited further 
pathogen growth as assessed by the development of appressoria, primary and secondary vesicles. On the 
contrary, PTIO as a specific NO scavenger, showed a strong stimulatory effect on the pathogen growth at 24-48 
hai. However, any significant effect either of L-NAME (competitive inhibitor of animal nitric oxide synthases) or 
sodium tungstate (specific inhibitor of plant nitrate reductase) was found. This fact may be explained by possible 
contribution of another NO-generating system in Lactuca spp., or by lower bioavailability and chemical stability 
of these substances in our leaf disc system. Rutin, a scavenger of reactive oxygen and nitrogen reactive species, 
showed strong inhibitory effects on pathogen development at all stages, but this might be due to its effects on 
other NO-independent metabolic pathways in plant and pathogen cells. In summary, our results indicate NO role 
both in Lactuca sativa response to B. lactucae challenge and in the oomycete pathogen metabolism during its 
germination and growth.  
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Souhrn 

Existuje jen velmi málo informací o mechanizmech rezistence u Lycopersicon spp., kde hrají 
důležité role některé fyziologické a biochemické aspekty. Byly studovány tři genotypy  
Lycopersicon spp. lišící se odolností vůči biotrofní parazitické houbě Oidium neolycopersici 
L. Kiss (padlí rajčatové). Nedávno byla prokázána u rostlin signální role NO v klíčení, růstu, 
pohybu stomat, dozrávání, senescenci a rostlinné reakci na stresové podněty. Během 
patogenese byla v pletivech L. esculentum cv. Amateur (náchylný genotyp  - kontrola), L. 
hirsutum f. glabratum (LA 2128) (vysoce rezistentní) a L. chmielewskii (LA 2663) (středně 
rezistentní) sledována během prvních 216 hodin po inokulaci produkce NO a aktivita NO 
synthasy. Produkce NO v extraktech rostlinných pletiv byla stanovena metodou využívající 
oxyhemoglobin a množství dusitanů a dusičnanů Griessovou metodou. Nárůst aktivity NOS, a 
to ve dvou fázích, byl pozorován v infikovaných rostlinách u středně a silně rezistentního 
genotypu L. chmielewskii a L.   hirsutum. Podobně jako obsah dusitanů i obsah dusičnanů byl 
v genotypu L. chmielewskii nejnižší. Dvoufázový nárůst obsahu dusičnanů i dusitanů 
v průběhu patogenese byl detekován u všech studovaných genotypů. Porovnání produkce 
H2O2 a NO v procesu patogenese naznačuje roli načasování tvorby signálních molekul 
v rámci obranných mechanizmů rostliny. 
 
ÚVOD 
Rostliny, které jsou v průběhu svého života vystaveny působení různých potenciálních 
patogenů, vyvinuly účinné obranné mechanizmy potřebné pro přežití v jejich přirozeném 
prostředí. Aktivace rostlinných obranných reakcí je iniciována rozpoznáním molekul zvaných 
elicitory /1/. Na přenosu informace o působení stresového faktoru a následném spuštění 
obranných reakcí se podílí řada signálních molekul. Významnou roli hrají reaktivní formy 
kyslíku (ROS) a v poslední době intenzivně studovaný oxid dusnatý (NO). NO je velmi 
rozšířeným intracelulárním i intercelulárním poslem s širokým spektrem regulačních funkcí 
mnoha fyziologických i patologických procesů /2-5/. Poprvé byl popsán u savců, u kterých se 
účastní např. vasorelaxace, neurotransmise, inhibice krevních destiček, imunitní regulace a 
cytotoxicity /6, 7/. Znalosti funkcí NO v rostlinných systémech jsou ve srovnání 
s živočišnými systémy velmi malé. Emisi NO u rostlin poprvé zaznamenal Klepper v roce 
1975 /8/. Teprve nedávné studie potvrdily úlohu NO jako důležitého efektoru rostlinného 
růstu, vývoje a rostlinných obranných reakcí. Řada z publikovaných prací byla zaměřena na 
roli NO v iniciaci nebo propagaci rostlinné hypersenzitivní reakce a programované buněčné 
smrti v místě infekce /9, 10/. 

mailto:jana.piterkova@seznam.cz
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 Navzdory mnoha procesům kontrolovaným anebo indukovaným NO, zůstávají 
molekulární mechanizmy syntézy tohoto radikálu u rostlin stále diskutabilní. Pro syntézu NO 
bylo navrženo osm možných enzymatických zdrojů /11/ spolu s mechanizmy 
neenzymatickými /12/. K enzymům podílejícím se na produkci NO u rostlin patří např. 
nitrátreduktasa, xanthinoxidoreduktasa, NO synthasa, nitrit:NO reduktasa nebo křenová 
peroxidasa.  

V průběhu rostlinné obranné reakce dochází ke zvýšené expresi řady obranných genů. 
Některé tyto geny kódují např. enzymy fenylpropanoidní biosyntetické dráhy, další patří do 
skupiny tzv. PR genů („pathogenesis related genes“) /13/. Přestože funkce některých PR 
proteinů není zcela jasná, ukázalo se, že mnoho z nich vlastní antimikrobiální aktivitu in vivo 
anebo in vitro. Byla prokázána účast NO na indukci exprese komplementární sady rostlinných 
obranných genů, včetně dvou klíčových enzymů fenylpropanoidní dráhy, která reguluje 
produkci různých sekundárních sloučenin, včetně ligninu a nízkomolekulárních 
antimikrobiálních sloučenin známých jako fytoalexiny /14/. Jmenovitě jde o enzym 
fenylamoniaklyasu (PAL) a chalkonsyntasu (CHS). Ze studie indukce genové exprese obou 
enzymů vyplývá význam NO, který se podílí na udělení selektivní výhody rostlinám vůči 
mikrobiálnímu ataku právě jejich přispěním k syntéze fytoalexinů /15, 16/.  

 Významnou obrannou strategií rostlin vůči biotrofním  patogenům je hypersenzitivní 
reakce (HR), kdy infikovaná buňka nebo několik buněk v blízkém okolí místa infekce 
podléhají programované buněčné smrti, čímž následně eliminují přímé zdroje energie a 
výživy pro vstupující biotrofní patogen /17, 18/. Jedním z ranných procesů HR je prudká 
akumulace ROS /19/ a NO /20, 21/. Nově byla prokázána rovněž úloha NO v rámci HR. 
Cytotoxický účinek NO a ROS vyplývá z reakce NO s O2

-, kdy dochází ke tvorbě velmi 
reaktivního peroxynitritového anionu (ONOO-), který poškozuje lipidy, proteiny a nukleové 
kyseliny /22, 23/. 
 U rostlin mohou vést obranné reakce indukované patogenem k tzv. systémové 
rezistenci. Systémová rezistence je charakterizována indukcí dlouho trvající rezistence, která 
je účinná nejen proti počátečnímu patogenu, ale také proti následné infekci širokým spektrem 
virulentních a avirulentních patogenů /24/. Dodnes byly studovány dva typy systémové 
rezistence: systémově získaná rezistence (SAR) a indukovaná systémová rezistence (ISR). 
Kyselina salicylová je hlavní signální složkou SAR /24/, zatímco indukce ISR je SA-
independentní, ale náhradou vyžaduje ethylen a JA /25/. SA hraje důležitou roli během 
inkompatibilních interakcí rostlina-patogen v lokální i systémové rezistenci, vyplývající ze 
stimulace počátečního oxidativního stresu a vedoucí k expresi obranných genů /26/. Ošetření 
rostlin NO indukuje akumulaci SA a jejich konjugátů u tabáku /21/. NO hraje důležitou roli v 
indukci signálních drah vedoucích k ustanovení SAR u tabáku, ačkoli jeho aktivita je zcela 
závislá na funkci SA. Přestože je SA důležitou molekulou požadovanou pro indukci 
obranných genů v neinfikovaných distálních pletivech, není klíčovým signálem, který 
aktivuje systémovou rezistenci /27/. Jako další mobilní signály na krátkou a dlouhou 
vzdálenost byly navrženy lipidy a deriváty lipidů /28/. Jiným mobilním signálem je 
nitrosoglutathion (GSNO) /21/, který funguje jako intra- i intercelulární přenašeč NO. Ve 
skutečnosti je glutathion hlavním metabolitem ve floému, kde je s největší pravděpodobností 
přenášen signál SAR /29/. Ve vývoji SAR byla navržena role pro NO /21/, a zřejmě také 
existuje signální vztah mezi H2O2, NO a SA během HR a SAR /29-32/.  
  
MATERIÁL A METODA 

 
Patogen: K experimentům byl použit izolát padlí rajčatového Oidium neolycopersici (C-

2), získaný z  rajčete (cv. Lucy) rostoucí ve skleníku SRS (Státní rostlinolékařské správy, 
Olomouc). Izolát byl udržován na 2-3 měsíce starých rostlinách vysoce náchylného genotypu 
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rajčete (Lycopersicon esculentum) cv. Amateur,  které byly kvůli zabránění volnému šíření 
konidií přikryty igelitovými kryty. Tyto rostliny byly umístěny ve fytotronu při teplotě 18-
20°C a  12 h fotoperiodě. V dvoutýdenních intervalech bylo padlí rajčatové přeinokulováno 
na nové čisté rostliny.  

Rostlinný materiál: Byly studovány tři genotypy Lycopersicon spp. lišící se odolností 
vůči Oidium neolycopersici: L. esculentum cv. Amateur - vysoce náchylný, L. chmielewskii 
(LA 2663) - středně rezistentní, L. hirsutum (LA 2128) -  vysoce rezistentní.  

Semena byla vyseta do  plastikových kelímků o průměru 7 cm obsahujících perlit. 
Semenáčky s plně vyvinutými děložními listy byly přemístěny do plastikových kelímků o 
průměru 7 cm obsahujících zahradní zeminu/rašelinu (2:1, v:v). Rostliny byly pěstovány ve 
skleníku při 20°C a 12 h fotoperiodě a byly použity na experimenty ve stáří cca  10 týdnů. 

Inokulace  O. neolycopersici a sběr rostlinného materiálu: 4. pravý list pokusných 
rostlin byl  na své svrchní straně inokulován konidiemi  O. neolycopersici  metodou otisku 
napadenými listy rajčat cv. Amateur, které byly z 80-100% pokryty čerstvým sporulujícím 
myceliem.  Inokulace proběhla na začátku světelné fáze. Po inokulaci byly rostliny umístěny 
ve skleníku a pěstovány při teplotě 20°C a 12 h fotoperiodě. Kontrolní (neinokulované) 
rostliny byly kultivovány odděleně za stejných podmínek. V časových intervalech 4, 8, 24, 
48, 72, 96, 168 a 216 h po inokulaci (hpi) byly inokulované, resp. Kontrolní listy sbírány, 
rychle zamraženy vložením do tekutého dusíku  a skladovány při teplotě -80°C. V každém 
intervalu byly odebírány listy ze 3 rostlin.  

Stanovení enzymové aktivity NOS: Extrakce NOS byla provedena pufrem obsahujícím 
20 mM HEPES, 2 mM kyselinu ethylendiamintetraoctovou (EDTA), 0,5% 
polyvinylpolypyrrolidon (PVPP), 10% glycerol. K tomuto zásobnímu pufru byl těsně před 
použitím přidán 5 mM dithiothreitol (DTT), 2 mM aprotonin a 2 mM fenylmethylsulfonyl 
fluorid (PMSF). Pro stanovení aktivity NOS byla použita metoda oxyhemoglobinu /33/ 
založená na reakci vznikajícího NO s oxyhemoglobinem (oxyHb) za produkce 
methemoglobinu a dusičnanu. Obsah proteinů byl stanoven metodou Bradfordové /34/. 

Stanovení dusitanů a dusičnanů: Pro stanovení dusičnanů a dusitanů, které vznikají 
jako konečné produkty metabolismu NO, byla použita Griessova metoda. Tato kolorimetrická 
metoda je založena na spektrofotometrickém stanovení dusitanů Griessovým činidlem  

(sulfanilamid a N-(1-neftyl)ethylendiamin dihydrochlorid (NEDD)). Griessova reakce 
spočívá v diazotaci sulfanilamidu s dusitanem v kyselém prostředí a následné kopulaci 
s NEDD za tvorby azobarviva s λmax=543 nm. Pro měření dusičnanů je třeba nejprve provést 
redukci na dusitan pomocí VCl3 /35/.  

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Cílem předložené práce bylo studium produkce NO cestou stanovení aktivity NO 
synthasy a obsahu dusitanů a dusičnanů v průběhu patogenese u tří genotypů Lycopersicon 
spp. lišících se odolností vůči biotrofní parazitické houbě Oidium neolycopersici L. Kiss 
(padlí rajčatové).  

Nárůst aktivity NOS, a to ve dvou fázích, byl pozorován v infikovaných rostlinách u 
středně a silně rezistentního genotypu L. chmielewskii a L. hirsutum. Maximum první fáze pro 
L. chmielewskii bylo zaznamenáno 24 a pro L. hirsutum 8 hpi. Následoval pokles aktivity a 
začátek druhé fáze nárůstu byl detekován 168 resp. 72 hpi pro L. chmielewskii resp. L. 
hirsutum. U vysoce náchylného genotypu L. esculentum cv. Amateur byla naměřena vyšší 
aktivita NOS v infikovaných rostlinách v porovnání s kontrolou pouze u vzorků odebraných 
48 hpi. Naměřené hodnoty aktivity NOS u zdravých neinfikovaných rostlin byly cca 0,14-
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0,24 nkat/g FW. U genotypů L. chmielewskii a L. hirsutum 216 hpi měla aktivita NOS 
hodnotu cca 0,33 nkat/g FW. 

Nejvyšší obsah dusitanů u zdravých rostlin byl stanoven v extraktech L. esculentum 
cv. Amateur (cca 400-700 μg/g FW). U genotypu L. chmielewskii byl obsah dusitanů 
v rozmezí 20-200 μg/g FW a u L. hirsutum 100-300 μg/g FW. U studovaných genotypů byly 
téměř ve všech časových intervalech zaznamenány zvýšené koncentrace dusitanů 
v infikovaných rostlinách ve srovnání s rostlinami kontrolními. Maximální koncentrace 
dusitanů u L. esculentum cv. Amateur byla naměřena krátce po infekci, tj. 8 hpi. Zvýšená 
koncentrace byla detekována dále v pozdních fázích experimentu 168 a 216 hpi. Výrazný 
nárůst obsahu dusitanů u infikovaných rostlin byl pozorován také u rezistentních genotypů L. 
chmielewskii a L. hirsutum a to v časovém období 8-24 hpi. Výraznější změny byly 
detekovány u genotypu L. hirsutum. V případě rezistentních genotypů byla zaznamenána také 
druhá fáze (cca 96 hpi) navýšení obsahu dusitanů v infikovaných rostlinách. Pozorované 
změny byly nižší v porovnání se změnami detekovanými krátce po inokulaci.  

Podobně jako obsah dusitanů i obsah dusičnanů byl v genotypu L. chmielewskii 
nejnižší (cca 0.1-5 mg/g FW). U L. esculentum cv. Amateur byl obsah dusičnanů 2-7 mg/g 
FW zatímco u genotypu L. hirsutum dosahoval hodnot 25-40 mg/g FW. Dvoufázový nárůst 
obsahu dusičnanů v průběhu patogenese byl detekován u všech studovaných genotypů. První 
maximum navýšení obsahu dusičnanů bylo vždy 24 hpi a druhé pro L. chmielewskii i L. 
hirsutum 216 hpi a pro L. esculentum cv. Amateur 96 hpi.  

V rámci této studie jsme se také zaměřili na studium možné účasti NO v rámci 
systémové obranné reakce Lycopersicon spp. Aktivita NO synthasy a obsah dusičnanů a 
dusitanů byl sledován v listech nad a pod infikovaným listem dané rostliny. Získané výsledky 
jsou zpracovávány a budou součástí komplexního článku.  
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(c) 
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Obr. 1: Časový průběh změn aktivity NO synthasy (a), obsahu dusitanů (b) a 
dusičnanů (c) v infikovaných listech L. esculentum cv. Amateur, L. chmielewskii a L. hirsutum 
po inokulaci O. neolycopersici. □ kontrolní, ■ infikované rostliny.  
 

Ze získaných výsledků lze předpokládat aktivní účast NO synthasy, jako jednoho ze 
zdrojů produkce NO, v rámci obranné reakce u studovaného modelového systému. 
Dvoufázový nárůst aktivity NO synthasy u genotypů se zvýšenou rezistencí (L. chmielewskii a 
L. hirsutum) koresponduje s časovým průběhem změn v obsahu dusičnanů a dusitanů u 
daných genotypů. U náchylného genotypu L. esculentum cv. Amateur nebylo zapojení NO 
synthasy v obranném procesu jednoznačně potvrzeno.  

Detekce dvoufázové produkce NO po infekci Lycopersicon spp. patogenem O. 
neolycopersici koreluje s publikovanými výsledky časového průběhu produkce další 
významné obranné molekuly peroxidu vodíku u stejného modelového systému stanovené 
kvantitativně s využitím spektrofotometrických metod i semikvantitativně na základě 
mikroskopické detekce /36, 37/. První nárůst koncentrace H2O2 byl detekován 8 resp. 4 hpi u 
genotypů L. chmielewskii resp. L. hirsutum, a lze předpokládat jeho roli v signálním 
transportu a rovněž účast na retardaci vývoje patogenu. Z nově získaných výsledků je velmi 
zajímavý časový posun maximální produkce NO v časných hodinách po inokulaci (tj. 24 hpi) 
v porovnání s vývojem H2O2. Podobně jako v případě produkce H2O2, tak i spuštění procesu 
tvorby NO cestou NO synthasy je závislé na odolnosti genotypů. Silně rezistentní genotyp L. 
hirsutum vykazuje rychlejší nastartování produkce obou signálních molekul. U citlivého 
genotypu L. esculentum cv. Amateur nebyla zaznamenána první fáze zvýšené produkce 
peroxidu vodíku /36/. V případě NO nebyl tento rozdíl pozorován. Druhá fáze nárůstu obsahu 
H2O2 měla maximum 48 resp. 24 hpi u L. chmielewskii resp. L. hirsutum a detekované změny 
byly výrazně intenzivnější /36/. V rezistentních genotypech je produkce H2O2 spojena s řadou 
peroxidačních reakcí zahrnutých v obranném mechanismu rostliny vedoucí k hypersenzitivní 
reakci. Zvýšená produkce NO zaznamenaná stanovením obsahu dusitanů a dusičnanů v druhé 
fázi byla v porovnání s produkcí H2O2 posunuta na 96-168 hpi. Zapojení NO v procesu 
směřujícím k HR lze předpokládat zejména u genotypu L. hirsutum, pro který je tento způsob 
obranné reakce charakteristický. Porovnání produkce obou molekul H2O2, a NO v procesu 
patogenese naznačuje roli načasování tvorby signálních molekul v rámci obranných 
mechanizmů rostliny.  
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Study of the role of nitric oxide during pathogenesis in Lycopersicon spp.  

 
Summary 

Very little information exists on resistance mechanisms in Lycopersicon spp. where 
some physiological and biochemical aspects play an important role. Recently a signalling 
role of NO has been demonstrated in plant germination, growth, stomata movement, 
maturation, senescence and plant responses to stress stimuli. The production of nitric oxide 
was studied in three Lycopersicon spp. accessions differing in the level of resistance to 
biotrophic parasitic fungus Oidium neolycopersici L. Kiss (tomato powdery mildew). The 
activity of NO synthase and levels of nitrite and nitrate were investigated in L. esculentum cv. 
Amateur (susceptible genotype), L. hirsutum f. glabratum (LA 2128) (highly resistant) and L. 
chmielewskii (LA 2663) (moderately resistant) during the first 216 hours post inoculation 
(hpi). We determined NO production in plant tissue extract by oxyhemoglobin method and the 
amount of nitrite and nitrate by Griess reagent. The two-phase increase of NOS activity was 
observed in infected plants of moderately and highly resistant genotypes L. chmielewskii and 
L. hirsutum. Analogous to the content of nitrites, the content of nitrates was lowest in L. 
chmielewskii genotype. The two-phase increase in nitrite and nitrate contents during 
pathogenesis was detected in all studied genotypes. The comparison of H2O2 and NO 
production during the pathogenesis indicates their role in the timing within plant defence 
mechanisms.  
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Souhrn 
Pohanka obecná je cenným zdrojem flavonoidu rutinu. Z klíční rostliny byla odvozena kultura in vitro a 

porovnán obsah flavonoidů v kalusové kultuře a v intaktní rostlině. Pro kultivaci kultury in vitro a produkci 

flavonoidů je optimální živné medium Murashigeho a Skooga s obsahem kombinace růstových regulátorů 2,4-D 

1 mg/l a kinetinu 1 mg/l při kultivaci za normálního světelného režimu.  

 

ÚVOD 

Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum) Moench. je rostlina dvouděložná, patří do 
čeledi rdesnovitých (Polygonaceae) /1/. Příbuznou rostlinou je pohanka tatarská, Fagopyrum 
tataricum Gaertner /2/. 
 Léčebně se využívá především kvetoucí nať (Herba fagopyri), případně i slupky. Z nati se 
získává rutin. Pohankové nažky (Semen fagopyri) tvoří hodnotnou potravinu s dostatkem 
vlákniny/2/. 
Pohanka obsahuje flavonoidy rutin, isoorientin, orientin, vitelin/3/. Nejdůležitější obsahovou 
látkou v kvetoucí nati a ve slupkách plodů je rutin. V plodech nacházíme komplex vitaminů 
skupiny B, vitamin E a řadu prvků, především draslík, fosfor, hořčík, vápník a ve stopách 
železo, měď, mangan a zinek. Léčebně zajímavý je i obsah cholinu a skutečnost, že 
pohankové nažky obsahují řadu plnohodnotných bílkovin. Fagopyrin obsažený v pohance 
způsobuje přecitlivělost na světlo/2/. Obsah bílkovin v semenech pohanky je 10-14 %, obsah 
škrobu je od 55-70 %, olejnatost semen je 1,5-3,7 %, obsah celkové vlákniny v semenech je 
3,4-5,2 %. Z více nenasycených mastných kyselin je významný obsah kyseliny linolové/4/. 
Lipidy z pohanky obsahují 0,2 % fyziologicky aktivních rostlinných sterolů: sitosterol a 
compesterol/5/. Hlavní fenolické látky ve slupkách a mouce pohanky jsou rutin, 2-
epikatechin, hyperosid a kvercetin/6/. 
Pohanková nať se podává pro zvýšení pevnosti a pružnosti cévních stěn. Využívá se při léčbě 
křečových žil, hemoroidů, bércových vředů, ale i při poruchách prokrvení končetin, 
charakterizovaných červenými nitkami a také jako prevence proti praskání cév uvnitř 
organismu (např. proti náhlým příhodám mozkovým). Nažky se léčebně 
využívají ke snižování cholesterolu, při chorobách střev a k detoxifikaci organismu/2/. 
Pohanka se užívá při artritidách/3/, má posilující účinek na imunitní systém/7/. Pohanka je 
vhodná v těhotenství, pro diabetiky a protože neobsahuje lepek, je vhodná i pro nemocné 
s celiakií. Konzumace pohanky chrání před srdečními chorobami, protože snižuje LDL 
cholesterol a zvyšuje HDL cholesterol/8/. 
 
MATERIÁL A METODA 
 

Byla použita tkáňová kultura odvozená z kořenové části klíční rostliny Fagopyrum 
esculentum. Semena byla před kultivací povrchově sterilizována.  

Po sterilizaci byla semena jednotlivě přenesena do sterilních Erlenmayerových baněk 
s živnou půdou Murashigeho a Skooga (MS) /9/ s přídavkem agaru a růstového regulátoru 
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2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny v koncentraci 1,0 mg/l. Kultivace probíhala za normálního 
světelného režimu, tzn. 16 h světlo, 8 h tma a při teplotě 25 oC.   

Kalus vytvořený z  klíční rostliny byl přenesen do sterilní Erlenmeyerovy baňky na 
papírový můstek s obsahem MS media s přídavkem růstového regulátoru 2,4 D o koncentraci 
1,0 mg/l. Za těchto podmínek probíhala kultivace kultury do 3. pasáže. Od 3. pasáže byly do 
živného MS média přidány růstové regulátory a to: 6-benzylaminopurin (BAP) 
v koncentracích 0,1, 1, 10 mg/l; kyselina α-naftyloctová (α-NAA) 0,1, 1, 10 mg/l; 
kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D) 0,1, 1 mg/l; kombinace růstových regulátorů: 
kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 0,1 a 6-furfurylaminopurin (K) 0,1 mg/l; kyselina 2,4-
dichlorfenoxyoctová 0,1 a 6-furfurylaminopurin 1 mg/l; kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 1 a 
6-furfurylaminopurin 0,1 mg/l; kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 1 a 6-furfurylaminopurin 1 
mg/l. 
Kultura rostla 5 týdnů při 25 °C za různých světelných podmínek- denní fotoperioda (16 h 
světlo a 8 h tma), dále tma, kdy byla kultura během celého růstu zatemněna a světlo, kdy byla 
kultura vystavena stálému světlu lampy 100 W 1 m nad kulturou. Po 5 týdnech kultivace byla 
stanovena hmotnost narostlých kalusů a vyhodnocení růstu bylo provedeno pomocí růstového 
faktoru R/10/. 
Stanovení obsahu flavonoidů jsem provedla spektrofotometricky podle ČL 97/11/. Před 
stanovením byly usušené kalusy upráškovány. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Jednou z důležitých podmínek při kultivaci rostlinných kultur in vitro je zvolení 
vhodného živného média s optimální kombinací a koncentrací růstových regulátorů. Dále je 
nutné nastavit podmínky růstu jako je světlo, teplota, pH a dodržovat zásady aseptické práce. 
Kalini a kol. poukazují na vzájemné vztahy mezi intenzitou růstu kalusu a velikostí 
explantátu. Autoři zjistili, že čím je explantát větší, tím je různorodější složení buněk. 
Intenzita růstu kalusu toho samého druhu může být rozdílná. Tato variabilita je způsobená 
tím, že inokulum se odebírá nejen z různých částí neorganizovaně rostoucích buněk kalusu, 
ale i z různých kalusů /12/. 
Při cytodiferenciaci, buněčné agregaci a morfologické organizaci dochází ke zpomalení růstu, 
což přímo koreluje se vzestupem syntézy sekundárních metabolitů v tkáňové kultuře. Ukazuje 
se, že faktory zpomalující růst buněčných kultur působí také často stimulačně na produkci 
sekundárních metabolitů, především cestou primárního metabolismu. Tento poznatek 
naznačuje určitý antagonismus primárního a sekundárního metabolismu, což na molekulární 
úrovni představuje rozdílné využívání společných prekurzorů. Za podmínek rychlého růstu a 
dělení jsou tyto látky využívány např. k syntéze proteinů, ale za podmínek inhibice růstu jsou 
využity k syntéze sekundárních metabolitů /10/. 

Z výsledků experimentální práce vyplývá, že maximální růst kultury nastal při 
kultivaci za světla s regulátorem 2,4-D 1 mg/l+K 0,1 mg/l (RF 2,109)- Obr. 1.  Maximální 
produkce flavonoidů dosáhla kultura při kultivaci za normálního světelného režimu s 2,4-D 1 
mg/l+K 1 mg/l (0,069 %) – Obr. 2. 
Při použití růstového regulátoru BAP byl zaznamenán nejvyšší růst u koncentrace BAP 0,1 
mg/l za normálních světelných podmínek. Růstový faktor zde vzrost asi 3,5 krát. Významný 
byl i růst kultury u BAP 1 mg/l za normálního světelného režimu a za tmy – Obr. 1. Při 
použití α-NAA byl nejvyšší růst zjištěn u koncentrace α-NAA 10 mg/l za normálního 
světelného režimu a za světla a u koncentrace α-NAA 1 mg/l za tmy. Růstové faktory za 
těchto podmínek byly asi 2 krát vyšší než u α-NAA 0,1 mg/l – Obr. 1. Při použití růstového 
regulátoru 2,4-D dosahovala vyššího růstu koncentrace 2,4-D 1 mg/l oproti 2,4-D 0,1 mg/l. 
Při kombinaci růstových regulátorů byl zjištěn nejvyšší růst kultury u kombinace 2,4-D 1+K 
0,1 mg/l a 2,4-D 1+K 1 mg/l), kde růstový faktor vzrostl asi 3 krát oproti kombinacím 2,4-D 
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0,1+K 0,1 mg/l a 2,4-D 0,1+K 1 mg/l – Obr. 1. Z výsledků vyplývá, že zvolené růstové 
regulátory měly významný vliv na růst kultury. 

Podle výsledků v  přehledu růstových faktorů bylo pozorováno, že kultura Fagopyrum 
esculentum nejlépe rostla za normálního světelného režimu. Nejvyššího růstu za normálního 
světelného režimu dosáhla kultura při kultivaci s regulátory BAP 0,1 mg/l; 2,4-D 1+K 0,1 
mg/l a 2,4-D 1+K 1mg/l. Za těchto podmínek vzrostl růstový faktor asi 3 krát. Za světla byl 
dosažen nejvyšší růst s regulátory 2,4-D 1+0,1 K mg/l a za tmy s 2,4-D 1+K 1 mg/l – Ob r. 1. 

Ze získaných  výsledků vyplývá, že k statisticky významnému zvýšení obsahu 
flavonoidů za normálního světelného režimu došlo při kultivaci s růstovými regulátory BAP 
0,1, 1, 10 mg/l; α-NAA 0,1, 10 mg/l; 2,4-D 0,1, 1 mg/l; 2,4-D 0,1+K 1; 2,4-D 1+K 0,1; 2,4-D 
1+K 1 mg/l – Obr. 2. Při kultivaci za tmy byl zaznamenáno statisticky významné zvýšení 
obsahu flavonoidů při kultivaci s obsahem BAP 0,1 mg/l; α-NAA 1 mg/l; 2,4-D 0,1, 1 mg/l; 
2,4-D 0,1+K 1; 2,4-D 1+K 1 mg/l. Statisticky významné zvýšení obsahu flavonoidů při 
kultivaci za světla bylo pozorováno při použití těchto regulátorů růstu: BAP 1, 10 mg/l; α-
NAA 0,1, 1, 10 mg/l; 2,4-D 0,1 mg/l; 2,4-D 0,1+K 0,1; 2,4-D 0,1+K 1; 2,4-D 1+K 0,1; 2,4-D 
1+K 1 mg/l – Obr. 2.  Na základě dosažených  výsledků lze konstatovat, že zvolené růstové 
regulátory měly významný vliv na produkci flavonoidů v kalusové kultuře. 
Podle přehledu obsahu flavonoidů kultura Fagopyrum esculentum nejvíce produkovala 
flavonoidy za světla. Za normálního světelného režimu s 2,4-D 1+K 1 mg/l a za tmy s 2,4-D 1 
mg/l se produkce zvýšila asi 3,5 krát. Za normálního světelného režimu s 2,4-D 0,1+K 1 mg/l 
a za světla s α-NAA 0,1 mg/l vzrostla produkce flavonoidů asi 2,5 krát a s α-NAA 1 mg/l za 
světla asi 2 krát – Obr. 2. 
V této práci byla zjištěn průměrný obsah flavonoidů v kalusové kultuře Fagopyrum 
esculentum 0,023 %. Rostlinné kalusové kultury produkují většinou oproti matečné rostlině 
nižší množství sekundárních metabolitů. Různí autoři uvádějí následující obsahy flavonoidů 
v pohance. Ohsawa a Tsutsumi/13/ pěstovali různé odrůdy pohanky. Při stanovení obsahu 
rutinu pomocí HPLC v mletých semenech byl průměrný obsah rutinu v rostlinách 
pěstovaných za dlouhodenních podmínek 0,147 mg/g. V rostlinách pěstovaných za 
krátkodenních podmínek byl obsah rutinu 0,064 mg/g/. Watanabe/14/ uvádí celkovou 
koncentraci flavonoidů v pohankových semenech a slupkách 18,8 mg/100 g a 74 mg/100 g.  
Při stanovení obsahu rutinu kapilární elektroforézou v mletých semenech pohanky, stoncích, 
listech a květech byly zjištěny tyto hodnoty koncentrace rutinu: v otrubách 131-476 ppm, v 
mouce 19-168 ppm a ve slupkách 29 ppm. V listech, stoncích a květech bylo průměrně okolo 
300, 1000 a 46000 ppm rutinu/15/. 
Na základě vyhodnocení výsledků růstu a produkce kultury bylo zjištěno, že z použitých 
růstových regulátorů se nejlépe pro růst kultury i produkci flavonoidů osvědčila kombinace 
růstových regulátorů 2,4-D 1+K 1 mg/l při kultivaci za normálního světelného režimu.  
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Obr. 1 Přehled růstových faktorů kalusové kultury Fagopyrum esculentum na MS  

médiu s různými regulátory růstu a za měnících se světelných podmínek 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 2  Přehled obsahu flavonoidů kalusové kultury Fagopyrum esculentum na MS médiu 
s různými regulátory růstu za měnících se světelných podmínek  
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Growth and production characteristic of Fagopyrum esculentum in vitro 
Summary 

Buckwheat is rich in rutin content. Culture in vitro was derived from germinating plant of Fagopyrum 
esculentum. Cultivation on MS medium supplemented with 2,4-D 1 mg/l and kinetin 1 mg/l under day light was 
optimal for flavonoid  production. Flavonoid content in intact plant and  callus culture was compared. 

 
Tato práce byla podpořena Výzkumným záměrem MSM 0021620822 
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POROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ STUPNĚ MRAZUVZDORNOSTI A 
STANOVENÍ STUPNĚ RIZIKA POŠKOZENÍ ODRŮD OZIMÉ 
PŠENICE MRAZEM V ČR 
Pavel Horčička, Radovan Skala, Martin Hromádko, Pavla Prášilová*, Tom Ilja Prášil*, 
Petr Laml+, Petr Martinek # 
SELGEN, a.s. Stupice 24, 250 84 Sibřina, *Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha-
Ruzyně,  #Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., + RAGT 
 
ÚVOD 
Zimovzdornost pšenice je komplexní znak podmíněný nejen genotypem, tj. odrůdou, ale i prostředím, 
ve kterém jsou rostliny pěstovány. Zimovzdornost zahrnuje kromě odolnosti nízkým teplotám 
i působení jiných vlivů jako je kupř. vytahování rostlin, dlouhodobé působení ledu nebo 
sněhové pokrývky a jiné. Většina vědeckých studií dospěla k závěru, že rozhodujícím 
faktorem pro přezimování rostlin pšenice bývá vliv nízkých teplot – mrazu. Odolnost vůči 
mrazovým teplotám je podmíněna geneticky a mezi odrůdami jsou velké rozdíly. Základem 
stupně mrazuvzdornosti odrůd je jejich geneticky determinovaná odolnost, ale aktuální stupeň 
jejich otužení je ovlivněn povětrnostními podmínkami, které předchází působení nízkých 
teplot. Požadovaný stupeň odolnosti odrůd ozimé pšenice k mrazovým teplotám se liší podle 
zeměpisné polohy i dalších klimatických podmínek. V České republice i celé oblasti střední 
Evropy postačují odrůdy se střední úrovní mrazuvzdornosti. Jsou to odrůdy, které přežívají 
bez většího poškození teploty v hloubce odnožovacího uzlu mezi -120 až -140 C. Odrůdy 
s touto úrovní mrazuvzdornosti nemohou být pěstovány v Rusku nebo v Kanadě. Naopak ve 
Francii nebo v Anglii, kde je mírnější přímořský typ podnebí mají pěstované odrůdy obvykle 
velmi nízkou úroveň mrazuvzdornosti. V případě velkého rozšíření odrůd s nízkou 
mrazuvzdorností může v kritických zimách dojít k velkým škodám (obr. 1). 
 

 
Obr. 1. Přehled škod na ozimé pšenici v zimě 2002/03 v České republice. 
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Mrazuvzdornost pšenice můžeme také charakterizovat jako její schopnost přežít tvorbu ledu v 
buňkách. Otužení se zvyšuje při teplotách mezi 00 až +50C. Při teplotách nad +50C nebo 
naopak při dlouhodobějším působení mrazových teplot se úroveň otužení snižuje (Gusta 
a Fowler 1979, Prášil et al.1994). Někteří autoři se domnívají, že mrazuvzdornější odrůdy 
mají kratší a tmavší listy. Maximální otužení rostlin bývá také spojováno s morfologickým 
vývojem a konec odnožování by měl být spojen i s maximálním stupněm otužení. Stupeň 
otužení je spojen s řadou metabolických změn. Jednou z nich je obsah vody v pletivech 
odnožovacího uzlu, který je nižší, pokud rostliny nerostou a jsou v tak zvaném období 
dormance. Po obnovení růstu zejména v předjaří při vyšších teplotách rostliny přijímají více 
vody a obsah vody v pletivech se zvyšuje. Vyšší obsah vody výrazně snižuje mrazuvzdornost. 
Vliv souboru klimatických podmínek a růstové fáze rostlin ovlivní geneticky podmíněnou 
odolnost odrůd pšenice více čí méně a jejich stupeň otužení a tím i odolnosti k mrazovým 
teplotám se v jednotlivých letech mění. Reakce odrůd na odlišné průměrné teploty v listopadu 
je různá. Mrazuvzdorné odrůdy mají stabilní odolnost. Do této kategorie můžeme zařadit 
odrůdy (Prášilová et al.2004): Mironovská 808 (mrazuvzdorná kontrola), Samanta, Saskia, 
Sparta, Sulamit a Hana. Velmi dobrou odolnost mají i odrůdy: Samara, Svitava, Alana, 
Vlasta, Ebi, Šárka a Semper. Naopak odrůdy s odolností nižší, než má kontrolní odrůda Zdar, 
jsou pro pěstování v ČR rizikové a mohou být poškozeny mrazem. Tato skupina zahrnuje 
odrůdy vyšlechtěné v západní Evropě, kde není mrazuvzdornost rizikovou vlastností odrůd 
pšenice. Během ledna a února se mrazuvzdornost postupně snižuje, a to více u méně odolných 
odrůd. Koncem zimy je odolnost k nízkým teplotám o 50 – 70 % nižší než na počátku zimy. 
Předjarní mrazy mohou proto porosty pšenice nejvíce ohrozit (Horčička P., Hanišová A. 
2003). Stupeň připravenosti porostů pšenice k abiotickým stresům, které působí nízké teploty, 
je možné kromě volby odrůd ovlivnit i správnou agrotechnikou zejména dobou výsevu. 
Mrazem mohou být více poškozeny jak výsevy příliš časné (prvá polovina září), tak i výsevy 
pozdní (listopadové). Časné výsevy vedou k přerůstání porostů a naopak u pozdních výsevů 
jsou rostliny nedostatečně vyvinuté. Pro pozdní výsevy by měly být použity odrůdy s vyšší 
mrazuvzdorností.  
Metody hodnocení mrazuvzdornosti využívají zejména přímého působení nízkých teplot, 
které vede k poškození rostlin nebo jejich odumření (Saulescu and Braun 2001). Druhou 
možností je využití markerů nebo nepřímých měření (Prášil et al.,2007). 
Cílem této práce je porovnání metod testování mrazuvzdornosti, které i při nedostatečném 
selekčním tlaku v přirozených podmínkách umožní zjistit mrazuvzdornost jednotlivých odrůd. 
 
2. MATERIÁL A METODA 
Osivo odrůd a novošlechtění pšenice (Triticum aestivum L.) bylo poskytnuto ÚKZUZ, 
šlechtitelskými firmami RAGT a SELGEN, a.s. a genovou bankou VÚRV v Praze - Ruzyni. 
Celkem bylo použito 26 odrůd a novošlechtění pšenice Samanta, Sparta, Svitava, Banquet, 
Sulamit, Mironovská 808, Šárka, Rheia, Meritto, Alana, Simila, Ilias, Mladka, Ebi, Complet, 
Zdar, Karolinum, Drifter, Trend, Nela, Rialto, Corsaire, Bill, Apache, Sandra a SG-S 5-02. 
Přičemž poslední dvě patří do skupiny jarních pšenic. Mrazuvzdornost pšenic byla hodnocena 
v období let 2002-2006 při využití řady metod.  
 
2.1. Laboratorní metoda stanovení stupně mrazuvzdornosti (STL): 
Vybraný soubor 26 odrůd a novošlechtění pšenice byl vyset ve 3 opakováních do truhlíků 
s agroperlitem ve skleníku, kde se rostliny nechaly narůst do velikosti 2 – 3 lístků. Poté byly 
truhlíky přeneseny do jarovizačních komor k 30dennímu otužování při teplotě 2 – 4 °C a 
následně vystaveny působení nízkých teplot 0 °C, -5 °C a -8 °C vždy na dobu 24 hodin a poté 
zásahovým teplotám -11 °C, -13 °C a -15 °C vždy na dobu 12 hodin. Po ukončení testu a 
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rozmrznutí byly truhlíky vyneseny do skleníku k následné regeneraci, po jejímž ukončení 
bylo stanoveno procento přežití. 
 
2.2. Polně-laboratorní metoda testů mrazuvzdornosti (STPL):  
Soubor odrůd a novošlechtění pšenice byl vyséván na počátku října (2003, 2004, 2005) na 
pozemcích ŠS Stupice. V průběhu zimy byly prováděny odběry rostlin z pole ve 3 termínech 
(prosinec, leden, únor). Ihned po odběru byly rostliny vysazeny ve 3 opakováních do truhlíků 
s agroperlitem a přeneseny do mrazových komor, kde byly vystaveny působení nízkých teplot 
0 °C, -5 °C a -8 °C vždy na dobu 24 hodin a poté zásahovým teplotám -12 °C, -14 °C a -16 °C 
vždy na dobu 12 hodin. Po ukončení testu a rozmrznutí byly truhlíky vyneseny do skleníku 
k následné regeneraci, po jejímž ukončení bylo stanoveno procento přežití. 
 
2.3. Polně-laboratorní - nádobová metoda testu mrazuvzdornosti (UHP) 
Soubor odrůd a novošlechtění pšenice byl vyset do nádob, které byly umístěny volně na poli 
na ŠS Úhřetice. Zásahové teploty se pohybovaly od -15 °C z počátku po -14 °C ke konci 
testování s ohledem k otužení rostlin. Bylo hodnoceno procento přežití po regeneraci. 
 
2.4. Provokační bedýnková metoda (RU). 
Přezimování rostlin souboru 26 odrůd a novošlechtění pšenice po zimě 2004/2005 až 
2006/2007 bylo hodnoceno provokační nádobovou (bedýnkovou) metodou ve VÚRV Praha-
Ruzyně. Dřevěné bedýnky (40 x 30 x 12 cm) byly umístěny 5 cm a 50 cm nad zemí. Osivo 
vzorků bylo vyseto v poslední dekádě září podle metodiky používané ve VÚRV Praha. Od 
počátku října, kdy pšenice vzešly, byl pravidelně sledován stav růstu rostlin, průběh teplot 
vzduchu a půdy v nádobách i množství srážek a výška sněhu. Na jaře po regeneraci rostlin 
bylo zjištěno přežití u jednotlivých odrůd. 
 
2.5. Stanovení LT 50 
Neomyté rostliny odebrané z pole nebo regulovaných podmínek byly připraveny po deseti 
průměrných rostlinách do 10 svazků. Na jednu teplotu byly určeny dva svazky, ke zjištění 
kritické teploty bylo použito zpravidla pět zásahových teplot. K mrazení rostlin byly 
využívány mrazící boxy, ve kterých byla teplota mrznutí a tání 2 °C za hodinu. Samotná 
požadovaná mrazová teplota působila na testované rostliny 24 hodin. Po skončení mrazového 
testu byly rostliny vysázeny do plastových bedýnek ve skleníku s teplotou 18 °C. Po 3týdenní 
regeneraci byla vyhodnocena % přežití z jednotlivých teplot (metoda VÚRV Praha-Ruzyně). 
Vlastní výpočet kritické teploty LT 50 byl proveden podle metody Janáčka a Prášila (1991) 
pomocí přežití z jednotlivých teplot. 
 
2.6. Hrůbková metoda (KM) 
Jsou vyhodnoceny pokusy s hodnocením přezimování vybraného souboru testovacích odrůd 
ve venkovních podmínkách v hrůbku (o výšce 40cm) a v poli ve variantě s odhrnováním 
sněhu během zimy. V obou variantách byla zimovzdornost vyhodnocena podle procenta 
přezimujících rostlin a rovněž i vizuálně bodovým hodnocením 9-1. 
 
2.7. Polní pokus ve Švédsku (SWE): 
Polní hodnocení přežívání bylo sledováno v zimách 2004 – 2006 v oblasti Ostergotlands 
(jižně od Stockholmu). Pokusy byly vysety ve dvou opakováních na konci září. Hodnocení 
proběhlo po obnovení vegetace na jaře. Porosty byly hodnoceny bodově (9-1), kdy 9 byly 
porosty nepoškozené mrazem a 1 porosty zcela vymrzlé. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
Všechny testy kromě laboratorní metody (STL) jsou závislé na průběhu zimy, respektive 
stupeň otužení rostlin (STPL UHP). Pro zbývající testy je průběh zimy klíčový, zda-li 
působení nízkých teplot rozliší stupeň mrazuvzdornosti. 
Agrometeorologická charakteristika zim: 
V zimě 2003/2004, která se na poli projevila jako mírná, minimální teplota půdy na poli 
neklesla v hloubce 3 cm pod -4 oC. K poškození ozimé pšenice tedy nedošlo. Kritické mrazivé 
období bylo v lednu 2004 a jeho dopad na přezimující rostliny na poli zmírnila sněhová 
pokrývka. Průměrná teplota zimy, počítaná z průměrných hodnot měsíců prosinec, leden a 
únor, tzv. meteorologická zima (teplota vzduchu ve 2 m), dosáhla v ČR -1,1 oC. 
V bedýnkách, kde v půdě v hloubce 3 cm dosáhly nejnižší teploty -13,9 oC na zemi a na 
parapetu umístěném 50 cm nad zemí až -20,2 oC ve VÚRV, došlo k významnému ovlivnění 
přežití rostlin celého souboru. V této zimě jarní odrůdy pšenice v bedýnkách nepřežily. 
Zima 2004/05 
Na poli teplota půdy neklesla pod -3 oC, zima měla dva vrcholy, ve kterých se vyskytovaly 
větší mrazy. První vrchol s hodnotami nižšími než -10 oC byl kolem 8. února a druhý od 1. do 
5. března 2005, kdy přízemní minimální teplota vzduchu se blížila -20 oC. Pod sněhovou 
pokrývkou, která trvala v Ruzyni od 23.1. do 20.3. (s dvěma krátkými obdobími beze sněhu) 
se však letální účinek nízkých teplot na poli ani na bedýnkách, které rovněž byly chráněny 
sněhem, neprojevil. Průměrná teplota zimy dosáhla v ČR -1,2 oC.  
Hodnoty přezimování byly poměrně vysoké jak u odrůd vysoce odolných vůči zimním 
stresům, tak u středně a méně odolných. Celkově došlo jen k menšímu rozlišení odrůd 
v provokačním testu, dokonce v této zimě přežily i obě jarní pšenice, a to ze 17 %.  
Zima 2005/06 
Ve srovnání s oběma předchozími zimami byla tužší. Sníh napadl počátkem zimy a na 
některých místech se udržel po celou zimu. V některých oblastech vrstva sněhu se vlivem 
oteplení snížila nebo postupně roztála a umožnila následné hluboké promrznutí půdy. Ve 
VÚRV byla dne 29.1.2006 naměřena na poli v hloubce 3 cm teplota -7,3 oC (podobná situace 
byla i v zimě 2002/03, kdy teplota půdy dosáhla až k -10 oC). Koncem ledna a počátkem 
února se vyskytovaly situace se střídavým mrznutím a táním povrchu půdy a s následným 
zaplavením vrchní vrstvy vodou na zamrzlé vrstvě ornice. Poškození porostů holomrazy se 
projevilo jen omezeně, a to již v druhé polovině února. Sníh i mráz se vyskytovaly i v březnu. 
Průměrná teplota zimy byla v ČR  -3,3 oC. 
Velké rozlišení a poškození odrůd v bedýnkách nastalo ve VÚRV od 22. ledna, kdy přízemní 
minima vzduchu se pohybovala od -14 oC do -16 oC a bedýnky v té době nebyly pokryty 
sněhem. Mrznutí a tání se zaplavením povrchu postihlo ve stejném období, tj. koncem ledna a 
na počátku února, i bedýnky. Holomrazy způsobily větší poškození rostlin ozimých pšenic 
v bedýnkách a po vyhodnocení byly zjištěny nejnižší dosažené hodnoty přežití vzorků 
v celém sledovaném období (2004 – 2006). Vzorky jarní pšenice nepřežily. 
V tabulce 1 jsou uvedeny souhrnné výsledky z jednotlivých testů. Je zřejmé, že odrůdy 
vykazující vysokou mrazuvzdornost, prokázaly tuto vlastnost ve všech testech. Obdobně 
většina testů dokáže detekovat odrůdy s velmi nízkou mrazuvzdorností (jarní pšenice). 
Problémem zůstávají genotypy s nízkou až středně nízkou mrazuvzdorností zejména u testů 
KM, SWE a UHP. Porovnáním testů s výsledky přezimování v roce 2002/03 se ukazuje, že 
při míře rizikovosti charakterizované hodnotou 4 je nutná míra přežívání v testech nad 45 %. 
Této charakteristice odpovídají odrůdy ZDAR, NELA, COMPLET. V dřívějších letech byl 
ZDAR považován za kontrolu minimální mrazuvzdornosti pro oblast Československa 
(Hanišová a Horčička, 2001). 
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Tab. 1. Průměrné přežití odrůd pšenice v testech mrazuvzdornosti za období 2004 – 
2006, porovnání LT 50 s průměrným přežitím po zimě 2002/03 v pokusech ÚKZUZ. 

  Víceletý průměr přežití rostlin LT 50 
Zima 

2002/03 
Test STPL STL UHP RU KM SWE polní ÚKZUZ 

Odrůda Původ % % % % % 9..1 (oC) 9..1 
MIR. 808 SUN 94 80 86 86 77 7,3 -22,6   
SAMANTA CZE 91 82 88 83 62 7,2   7,9 
RHEIA CZE 86 82 89 70 67 6,7 -18,6 8,1 
SPARTA CZE 93 77 80 72 62 6,8 -18,4   
ALANA CZE 71 76 87 72 64 6,2  7,2 
BANQUET CZE 75 62 88 65 62 6,7     
MERITTO CZE 52 81 73 70 66 6,5   7,9 
ŠÁRKA CZE 62 75 79 66 60 6,8 -18,1 6,9 
SULAMIT CZE 71 60 71 71 67 7,3   7,6 
SIMILA CZE 75 69 68 67 60 7,0   8,0 
SVITAVA CZE 65 72 70 61 64 6,5   5,8 
EBI DEU 56 59 31 78 57 6,7   6,6 
ILIAS NLD 50 60 34 65 62 6,5 -16,8 7,0 
ZDAR CZE 33 57 47 46 55 6,5 -14,3    
NELA CZE 29 44 51 56 52 7,0   4,4 
COMPLET DEU 31 49 34 48 60 6,0     
CORSAIRE FRA 19 43 73 42 44 5,8   2,6 
DRIFTER DEU 24 36 50 55 52 6,2 -15,4 4,0 
MLADKA CZE 36 40 47 38 54 7,0 -14,2 3,5 
KAROLINUM NLD 13 25 76 32 59 6,2 -15,3 2,4 
TREND DEU 17 55 26 36 50 5,8 -13,4 2,0 
RIALTO GBR 23 45 17 32 52 6,3     
APACHE FRA 12 27 45 33 43 6,0   2,3 
BILL DEU 13 20 30 43 49 6,2   3,1 
SG-S5-01 (SW) CZE 7 4 11 6 29 3,9 (-11,3)   
SANDRA (SW) CZE 1 1 4 6 34 2,8     
 
Vzájemným porovnáním testů a porovnáním s přežitím v zimě 2003 (Tab. 2.) byla zjištěna 
nejtěsnější korelace mezi testy STPL a RU a ZIMA03. S ohledem na korelační koeficient, 
který je na úrovni 0,9, lze tyto testy považovat za vysoce průkazné a je možné s jejich pomocí  
spolehlivě determinovat stupeň mrazuvzdornosti jednotlivých odrůd či genotypů.  
Tab. 2. Korelační vztah mezi testy mrazuvzdornosti a přežitím v zimě 2002/03. 

 STPL STL UHP RU KM SWE 
STL 0,89* 1,00     
UHP 0,76 0,73 1,00    
RU 0,89* 0,89* 0,72 1,00   
KM 0,82* 0,86* 0,72 0,87* 1,00  
SWE 0,66 0,73 0,64 0,80 0,79 1,00 

ZIMA 03 0,93* 0,86* 0,51 0,91* 0,84* 0,65 
*P=0,01 
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Vysoká spolehlivost testů je způsobena 3letým opakováním a vhodným průběhem zim. 
Příznivý průběh zim je možné dokumentovat i na tab. 3. Pokusy prokázaly vysokou citlivost 
jednotlivých genotypů na průběhu otužování, resp. změnu míry aktuální mrazuvzdornosti. 
Snížení teploty pěstování z 9 na 3 ºC mělo za následek zvýšení mrazuvzdornosti o 6 ºC. Toto 
je v souladu i s pozorováním ztráty aktuální mrazuvzdornosti (Hanisova  and Horcicka, 2001), 
v polních podmínkách. 
Tab. 3. Vliv pěstebního režimu a dootužování na přežití a stanovení kritické teploty 

� ����������� �ů ě� ����
� 0 -6,2 -8,2 -10,2 -12,5 -14,4 -15,9 -20,6 ř� �� �

Odrůdy/přežití % % % % % % % % % ��
pěstebný režim :+9 o����������dootužování:���

Šárka 100     100 91 18 0 0 81,8 -13,7 
Zdar 100   100 100 0 0 0   60,0 -11,4 
Bill 100   91 58 0 0 0   49,8 -10,4 
Sandra 100 11 0 0 0 0     2,2 -5,5 

pěstebný režim :+3 o����������dootužování:����
Šárka 100     100 100 100 82 0 96,4 -18,5 
Zdar 100   100 100 90 80 10   76,0 -16,5 
Bill 100   100 90 58 0 0   49,6 -13,7 
Sandra 100 100 60 9 0 0     13,8 -9,5 

pěstebný režim :±3 o����������dootužování:���
Šárka 100     100 100 92 92 0 96,8 -19,3 
Zdar 100   100 100 100 82 0   76,4 -16,8 
Bill 100   100 100 82 27 0   61,8 -15,6 
Sandra 100 100 100 33 0 0     26,6 -11,9 
 
Výsledky mrazuvzdornosti a přezimování dokumentují, že mezi registrovanými odrůdami 
ozimé pšenice je značná variabilita v tomto znaku. Je registrována řada odrůd nerizikových 
z pohledu vymrznutí, ale došlo i k registraci odrůd, které v letech s chladnější zimou 
představují značné riziko pro pěstování. Zima 2002/03 ukázala na nutnost testování tohoto 
znaku a určení minimální hodnoty mrazuvzdornosti pro ČR. Tato hodnota by neměla být nižší 
než 3, resp. průměrná hodnota přežívání v testech mrazuvzdornosti by neměla být nižší než 
35 %. 
 
Autoři děkují za finanční podporu NAZV MZe ČR při řešení projektu QF4190. 
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ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ 

FORMY OZIMNEJ PRI ROZNEJ  AGROTECHNIKE 
 
Pavol Balla 

 SCPV Nitra, Agroekológie Michalovce, SR 

 
Súhrn 

 Energetická a ekonomická náročnosť pestovania pšenice letnej formy ozimnej na 
FMG bola sledovaná v rokoch 2003 - 2005. Pokusy s rôznymi spôsobmi spracovania pôdy - 
klasická agrotechnika, minimálna agrotechnika a priama sejba  boli založené v poľných 
prirodzených podmienkach. Pre všetky zvolené varianty bola urobená bilancia vstupov 
dodatkovej energie, pričom boli kvantifikované vstupy živej práce, energia v strojoch, fosílna 
energia, energia v osive a v chemických prostriedkoch Rôzne spôsoby spracovania pôdy 
nemali podstatný vplyv na výšku dosiahnutej úrody. Energetické a ekonomické zhodnotenie 
rôznych technológií spracovania pôdy poukazujú na výhodnosť využívania bez orbovej 
technológie pestovania pšenice letnej formy ozimnej.  

ÚVOD 

 Z celého súboru agrotechnických opatrení pri pestovaní pšenice letnej formy ozimnej 
je ekonomicky a energeticky najnáročnejšie obrábanie pôdy s podielom dodatkovej energie 
podľa pestovateľského ročníka 38 - 48%. V súčasnosti sa do popredia dostávajú nové 
technológie pestovania, ktoré majú za úlohu racionalizovať dodatkové vklady do výroby, ako 
aj obmedzovať negatívne dopady na pôdu a okolité prostredie. 
 V tomto období sa hľadajú možnosti pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
v ekologicky orientovaných systémoch hospodárenia na pôde založených na biologických a 
ekologických princípoch, ktoré majú šetriaci vzťah k prostrediu, zodpovedajú obmedzeným 
zdrojom energie a zabespečujú nezávadnosť potravín. Cieľom práce bolo zistiť vplyv 
rôzneho spracovania pôdy na výšku dosiahnutej produkcie a energetickú náročnosť a 
pestovania pšenice letnej formy ozimnej na ťažkých pôdach VSN. 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 

Experimenty pre naplnenie cieľa predkladanej práce boli založené a sledované 
v rokoch 2003 -2005 v podmienkach fluvizeme glejovej na experimentálnom pracovisku UA 
Michalovce, ktoré sa nachádza v Milhostove. 
 Varianty obrábania pôdy: 1.    Klasická agrotechnika ( KA )  

2. Minimálne spracovanie pôdy (MA) 
3. Bezorebná agrotechnika (BA)  

 Bilanciu energetických vstupov v procese pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
sme spracovali podľa Preinigera ( 1987 ). Z jednotlivých foriem dodatkovej energie sme 
sledovali: 
1. Energiu živej práce 
2. Energiu v strojoch 
3. Fosílnu energiu 
4. Energiu v osivách 
5. Energiu v chemických prostriedkoch 
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 Výživa pšenice bola zabezpečená využitím bilančnej metódy. Hnojenie minerálnymi 
hnojivami bolo robené na základe rozborov pôdy a podľa zásoby pôdnych živín boli 
vypočítané dávky NPK hnojív na výšku úrody 7 t.ha-1. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
 
 Ako je zrejmé z prehľadu dosiahnutých výsledkov v tabuľke 1, výrazný vplyv na 
dosiahnutých úrodách mal pestovateľský ročník, keď najvyššie úrody sa dosiahli v roku 2004 
v priemere za varianty spracovania pôdy 5,76 t.ha-1. Podľa variantov spracovania pôdy sa 
najlepšie výsledky dosiahli na variante s klasickou agrotechnikou v priemere 5,91 t.ha-1. 
Najnižšia úroda sa dosiahla na variante bez spracovania pôdy 5,64 t.ha-1. Úrodovo najslabší 
bol rok 2003, keď v priemere za všetky varianty sa dosiahla úroda 4,11 t.ha-1. Z porovnania 
priemerných úrod podľa variantov spracovania pôdy za sledované obdobie najlepšie výsledky 
sa dosiahli na variante s klasickou agrotechnikou 5,36 t.ha-1. Pri sejbe do nespracovanej pôdy 
sa dosiahla priemerná úroda 4,67 t.ha-1. Pri použití minimálnej agrotechniky sa dosiahla 
priemerná úroda 4,99 t. ha-1. 
 
Tab. 1.: Priemerné úrody pšenice ozimnej ( t.ha-1 ) pri rôznom spôsobe zakladania porastov                             

Roky Spôsob 
spracovania pôdy 2003 2004 2005 

Priemer 

KA 4,79 5,91 5,38 5,36 
MA 4,03 5,72 5,23 4,99 
BA 3,51 5,64 4,86 4,67 

Priemer 4,11 5,76 5,16 5,01 
 
Obr. 1: Úrody pšenice ozimnej ( t.ha-1 ) pri rôznom spôsobe zakladania porastov 
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Výška a štruktúra celkových energetických vstupov u pšenice ozimnej 
 
 Z dosiahnutých výsledkov hodnotenia energetických vkladov pri rôznom spôsobe 
zakladania porastov pri pšenici ozimnej sa potvrdila energetická náročnosť pri klasickej 
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agrotechnike, keď sa vynaložilo o 2,24 GJ energie viac, ako pri použití technológie s priamou 
sejbou do nespracovanej pôdy. Najvyšší podiel dodatkovej energie tvoria minerálne hnojivá 
a pesticídy od 49,8 % pri klasickej agrotechnike do 59,02 % pri priamej sejbe do 
nespracovanej pôdy. 
 
Tab. 2.:  Bilancia dodatkových energetických vstupov – pšenica ozimná                                                            

 Spôsob zakladania porastov 

Ukazovateľ KA MA BA 

 GJ.ha-1 % GJ.ha-1 % GJ.ha-1 % 

Energetické vklady 

spolu 

14,43 100,00 14,16 100,00 12,19 100,00 

- živá práca 0,13 0,90 0,12 0,86 0,08 0,63 

- fosílna energia 3,15 21,82 2,94 20,76 1,50 12,34 

- energia v strojoch 1,36 9,46 1,32 9,29 0,83 6,77 

- energia v osive 2,59 17,95 2,59 18,28 2,59 21,24 

- chemické prostriedky 7,20 49,87 7,20 50,81 7,20 59,02 

 

 

 

Obr. 2: Bilancia dodatkových energetických vstupov 
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Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme povedať, spôsob zakladania porastu 

pšenice ozimnej nemal podstatný vplyv na výšku dosahovaných úrod. Najvýraznejší vplyv na 

výšku dosahovaných úrod mal pestovateľský ročník.  
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Bilancia energetických vstupov do výrobného procesu poukázala na zníženie 
náročnosti pri bezorebnej agrotechnike, keď sa ušetrilo 9,48 GJ.ha-1 energie pri bezorebnej 
sejbe oproti klasickej agrotechnike. 
 Na základe skúseností, ktoré  Ústav agroekológie Michalovce získal výskumnou 
činnosťou v tejto problematike, ako aj poznatkov získaných z praxe, závažným problémom 
pestovania pšenice ozimnej s priamou sejbou do nespracovanej pôdy bude ochrana rastlín 
proti burinám. Používanie herbicídov k predplodinám sa javí ako problém, nakoľko niektoré 
herbicídy je potrebné zapracovať do pôdneho profilu pred sejbou pšenice ozimnej. Metodiky 
na ochranu rastlín v tomto období neklasifikujú herbicídy do bezorebných technológií.  
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The energy of the conservation soil tillagetechnologies at winter wheat 
cultivation. 

Summary 
Energy pretensions at winter wheat cultivation were observed during 2003 – 2005 on 

the Fluvi-Eutric Gleysol. The treatments were carried out in field natural conditions. Three 
various soil tillage technologies – traditional tillage, minimum tillage, no-tillage – were 
examined. The balance of supplemental energy inputs were made for all tillage technologies. 
These inputs consist of energy in mineral fertilizers, pesticides, seeds, fossil energy, energy of 
machinery and energy of human work. The examined soil tillage technologies had not 
significant effect on wheat yield. The energy valuation of various tillage, which were 
examined in field treatments, show on suitable of no-tillage technology for cultivation of 
winter wheat. 
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Súhrn 

Cieľom práce bolo štúdium vplyvu sucha ako jedného z najvýznamnejších abiotických stresových faktorov 
na fyziologické procesy. Zamerali sme sa na získanie poznatkov v oblasti rastlinnej fyziológie, v ktorej sú aktuálne 
poznatky nedostačujúce. Ide najmä o lepšie poznanie respiračných odpovedí, primárne alternatívnej oxidázy rastlín 
počas vplyvu nedostatku vody. Dané procesy sme však sledovali komplexne, nie iba na úrovni respirácie. Silný stres 
zo sucha spôsobil zníženie kapacity cytochrómovej cesty dýchania a celkovej respirácie. Významným zistením bolo, 
že kapacita alternatívnej cesty sa po vplyve sucha zvýšila. Mierny stres spôsobil opačnú tendenciu, zvýšenie kapacity 
cytochrómovej cesty dýchania a celkovej respirácie. Nepenetrujúce osmotikum navodilo zvýšenie významu 
alternatívnej cesty dýchania ešte výraznejšie.  Alternatívna oxidáza sa podieľala na eliminácii superoxidu spoločne 
so superoxiddizmutázou. Mitochondrie izolované z koreňov ovplyvnených nedostatkom vody boli intaktné, funkčné 
a spriahnuté. Stres zo sucha spôsobil inhibíciu predlžovacieho rastu koleptyly a koreňa, rast koreňa bol však menej 
citlivý na nedostatok vody. Významné rozdiely v rastových parametroch sa medzi jednotlivými kultivarmi 
nezaznamenali, no však odolná Nova sa vyznačovala preukazne lepšou schopnosťou regenerácie v porovnaní 
s citlivou Ankorou. Zaznamenali sme zvýšenú akumuláciu rozpustných cukrov v koreňoch klíčencov ovplyvnených 
suchom. Významné bolo zistenie, že nedostatok vody navodil vyššiu akumuláciu neredukujúcich cukrov, ktoré majú 
veľký význam pre fyziologické procesy rastliny. Významné poškodenie membrán koreňa sme zaznamenali iba pod 
vplyvom veľmi silného stresu. Klíčence však boli schopné eliminovať poškodenie membrán po predĺženom čase jeho 
pôsobenia. Aj napriek značnému poškodeniu membrán, bunky koreňovej špičky zostali intaktné. Tak ako v prípade 
membrán, aj viabilita buniek poukázala na vyššiu predispozíciu Ankory na poškodenie, spôsobenú pestovaním 
v podmienkach stresu 

 
ÚVOD 

 
Svetová populácia rastie alarmujúcou rýchlosťou a očakáva sa, že koncom roku 2050 

dosiahne 6 biliónov. Produkcia potravín sa znižuje kvôli vplyvom rôznych nepriaznivých 
biotických a abiotických stresových faktorov. Jedna z najväčších hrozieb posledných rokov je 
sucho. Táto hrozba vyplýva z postupných zmien, ktorými prechádza celosvetová klíma. Na 
dôvažok prognóza pre najbližšie roky je viac ako negatívna. Predpokladá neustále znižovanie 
dostupnosti vody pre účely poľnohospodárstva. Do popredia sa preto čoraz viac dostáva 
pestovanie a šľachtenie plodín odolných voči nepriaznivým podmienkam. Na to, aby sme 
dokázali vyšľachtiť plodinu so zvýšenou toleranciou k stresu zo sucha je v prvom rade 
nevyhnutné pochopiť fyziologické procesy, ktoré prebiehajú v rastline. Tak isto je potrebné 
skúmať mechanizmy, ktorými sú rastliny schopné eliminovať negatívne dopady extrémov 
počasia na ich fyziologickú úroveň. Dôležitým prínosom môže byť lepšie poznanie procesov, ako 
je respirácia. Jedná sa najmä o jej alternatívnu cestu zastúpenú alternatívnou oxidázou. Je 
všeobecne známe, že táto zložka dýchania zohráva dôležitú úlohu počas pôsobenia rôznych 
stresových faktorov. Alternatívna cesta plní v rastlinných organizmoch dôležitú funkciu z 
hľadiska ich flexibility. Pomáha rastlinám v prispôsobovaní sa dynamickým zmenám prostredia. 
Aj napriek hrozbe globálneho otepľovania a častejšieho výskytu periód sucha je udivujúce, že 
problematika vplyvu sucha na respiračné procesy je veľmi slabo rozpracovaná. Novou výzvou 
pre štúdium respiračných procesov a alternatívnej oxidázy (AOX) v podmienkach sucha by 
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mohla byť súčasne publikovaná práca vo významnom vedeckom časopise (Arnholdt-Schmitt et 
al., 2006). Autori v danej štúdii navrhujú AOX za dôležitý markér odolnosti voči stresu. Zároveň 
navrhujú, aby sa výskum v prvom kroku uberal smerom poznania odpovedí na úrovni celej 
rastliny s cieľom určenia významu identifikovateľných parametrov, ktoré môžu mať veľký 
význam z hľadiska výnosov resp. úrodnosti rastlín. Tieto parametre budú následne predstavovať 
odrazový mostík pre molekulárne analýzy. 
Cieľom práce bolo štúdium vplyvu sucha ako jedného z najvýznamnejších abiotických 
stresových faktorov na fyziologické procesy. Zamerali sme sa na získanie poznatkov v oblasti 
rastlinnej fyziológie, v ktorej sú aktuálne poznatky nedostačujúce. Ide najmä o lepšie poznanie 
respiračných odpovedí, primárne alternatívnej oxidázy rastlín počas vplyvu nedostatku vody. 
Dané procesy sme však sledovali komplexne, nie iba na úrovni respirácie. Sledovali sme 
základné rastové parametre dvoch kultivarov kukurice, obsah rozpustných cukrov, mieru 
poškodenia bunkových membrán, respiračné procesy, tvorbu superoxidu a potenciálnu účasť 
alternatívnej oxidázy na jeho eliminácii a aktivitu mitochondriálnej superoxiddizmutázy. 

 
 
MATERIÁL A METODA 
 

Použili sme dva kultivary kukurice siatej (Zea mays L.; Sempol-Holding a. s. Trnava). 
Ankora predstavuje kultivar citlivejší na sucho a kultivar Nova sa považuje za suchovzdornejší. 
Semená kukurice sa najprv povrchovo dezinfikovali a klíčili 3 dni v termostate pri teplote 24 ºC v 
tme. Trojdňové klíčence kukurice sa pestovali pri 24 ºC v ½ Hoaglandovom živnom roztoku 48 
hod v termostate, v tme. Stres z nedostatku vody sa indukoval osmoticky 0,4 M sorbitolom a 15% 
PEG-om (Mr = 6000-8000), čomu odpovedala hodnota vodného potenciálu -2,06 MPa a -0,93 
MPa. Kontrolné rastliny sa pestovali v živnom roztoku bez pridania osmotika. Regenerácia zo 
stresových podmienok prebiehala v Hoaglandovom živnom roztoku v rastovej komore Conviron 
(Canada) 5 dní pri teplote 24/18 ºC (deň/noc) s 12-hod  fotoperiódou, 70% vlhkosťou vzduchu a 
pri osvetlení 200 µmol m-2 s-1. 
Stanovenie vybraných rastových parametrov: Merala sa dĺžka primárnych seminálnych koreňov a 
koleoptýl (hypokotyl + koleoptyla) pred a po aplikácii osmotického stresu. Pre stanovenie suchej 
hmotnosti sa použili celé primárne seminálne korene a koleoptyly, ktoré sa sušili do konštantnej 
hmotnosti. U regenerovaných rastlín sa určovala suchá hmotnosť celého koreňového systému 
a nadzemnej časti. 
Určenie poškodenia membrán a viabilita buniek: Použité metódy: Mata & Lamattina (2001). 
Strata viability buniek: Baker & Mock (1994). Stanovenie obsahu rozpustných cukrov, 
redukujúcich a neredukujúcich: Použitá modifikovaná metóda Somogyi-Nelson podľa autorov 
Erdelský & Frič (1979). Meranie respirácie: Rýchlosť respirácie sa stanovila s použitím 
Clarkovej kyslíkovej elektródy napojenej na monitor zaznamenávajúci  spotrebu  kyslíka (YSI 
5300, Yellow Springs, USA). Respirácia sa merala pri konštantnej teplote 25 ºC v 3 ml 10 mM 
Na-fosfátového tlmivého roztoku s pH 6,8. Pre stanovenie účasti obidvoch ciest dýchania sa 
využili špecifické inhibítory. AOX sa inhibovala kyselinou salicylhydroxámovou (SHAM). Pre 
inhibíciu cythochrómoxidázy (COX) sa použil KCN. Optimálna koncentrácia inhibítorov, ktorá 
sa použila pri zisťovaní rýchlosti respirácie experimentálneho materiálu (kontrolné aj stresové 
podmienky pri všetkých kultivaroch) sa stanovila pomocou titračných kriviek. Izolácia 
mitochondrií: Mitochondrie sa izolovali podľa metódy autorov Mertová et al. (2002). Purifikovali 
sa prostredníctvom percollového gradientu. 31% pecoll sa pripravil v 0,25 M sacharóze, 0,1% 
BSA, 10 mM KH2PO4 (pH 7,2) a 1 mM EDTA. Kontinuálny, samogenerujúci sa gradient sa 
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vytvoril počas 35 min centrifugácie pri 40 000 g použitím ultracentrifúgy (BECKMAN L8-70 M, 
USA) a fixného rotoru (70 Ti). Stanovenie obsahu rozpustných bielkovín: Použitá metóda: 
Bradford (1976). Stanovenie aktivity cytochrómoxidázy (EC 1.3.9.1.) a intaktnosti mitochondrií: 
Použitá metóda: Jiménez et al. (1997). Stanovenie respirácie v izolovaných mitochondriách a 
funkčná aktivita mitochondrií: Aktivita a kapacita alternatívnej oxidázy (AOX) a 
cytochrómoxidázy (COX) sa v izolovaných mitochondriách stanovila s použitím Clarkovej 
kyslíkovej elektródy v 1,7 ml 10 mM K-fosfátového tlmivého roztoku (pH 7,0), ktorý obsahoval 
10 mM KCl, 5 mM MgCl2, 0,3 M manitol, 1 mM EDTA a 0,1% BSA. Substrát pre respiráciu bol 
1 mM NADH. Použil sa protonofór CCCP a tak isto aj špecifické inhibítory, 3 mM SHAM  a 1 
mM KCN. 0,15 mM ADP sa použil pre zistenie funkčnej aktivity mitochondrií. Určovali sme 
respiračný kontrolný pomer a ADP/O pomer (Estabrook, 1987). Stanovenie aktivity 
mitochondriálnej superoxiddizmutázy (EC 1.15.1.1): Použitá metóda: Madamanchi et al. (1994). 
Stanovenie tvorby superoxidového radikálu v dýchacom reťazci izolovaných mitochondrií: 
Použitá metóda: Boveris (1984). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE  
 

Mitochondrie sa izolovali z celých primárnych koreňov kultivaru Nova vystavených 
kontrolným a stresovým podmienkam (0,4 M sorbitol; 15% PEG) po dobu 48 hod. Mitochondrie, 
ktoré sme vyizolovali z kontrolných koreňov boli intaktné (90,0 ± 1%) a funkčné (RKP: 2,5 ± 
0,1; ADP/O: 1,9 ± 0,1). Aj keď v podmienkach stresu intaktnosť mierne poklesla (0,4 M sorbitol 
81,0 ± 4,3%; 15% PEG 80,2 ± 1,5%), nebola to výrazná zmena, ktorá by mohla ovplyvniť ich 
funkčnosť. Zistili sme, že oxidácia bola v týchto mitochondriách spriahnutá s fosforyláciou a 
mitochondrie premieňali voľnú energiu vzniknutú oxidáciou substrátu (1 mM NADH) na 
molekuly ATP (RKP: 0,4 M sorbitol 2,0 ± 0,2; 15% PEG 1,9 ± 0,2. ADP/O: 0,4 M sorbitol 1,4 ± 
0,2; 15% PEG 1,8 ± 0,1). Silný stres zo sucha spôsobil zníženie kapacity cytochrómovej cesty 
dýchania a celkovej respirácie. Významným zistením bolo, že kapacita alternatívnej cesty sa po 
vplyve sucha zvýšila. Mierny stres spôsobil opačnú tendenciu, zvýšenie kapacity cytochrómovej 
cesty dýchania a celkovej respirácie. Nepenetrujúce osmotikum navodilo zvýšenie významu 
alternatívnej cesty dýchania ešte výraznejšie. Pestovanie rastlín v podmienkach stresu sa spája s 
nebezpečenstvom zvýšenia tvorby reaktívnych foriem kyslíka. Sledovali sme preto tvorbu 
superoxidu (O2

.-) v izolovaných mitochondriách a aktivitu mitochondriálnej superoxiddizmutázy 
(MnSOD), ktorá sa podieľa na eliminácii tohoto škodlivého radikálu. Tak isto sme sledovali 
potenciálnu účasť AOX na eliminácii O2

.-. Tvorba superoxidu bola porovnateľná 
v mitochondriách, ktoré sa izolovali z kontrolných a PEG-om stresovaných koreňov. Preukazne 
nižšiu produkcia O2

.- sme zistili v mitochondriách ovplyvnených veľmi silným stresom. Súvisela 
s kapacitou reťazca transportujúceho elektróny. Ukázalo sa, že AOX má veľký význam pri 
kontrole tvorby O2

.-. Najväčší význam AOX na eliminácii O2
.- sa spájal s podmienkami 

navodenými PEG-om, kde bola zaznamenaná najvyššia kapacita alternatívnej cesty dýchania. 
Aktivita MnSOD sa preukazne zvýšila iba v podmienkach veľmi silného stresu. V porovnaní s 
kontrolou, stredne silný stres nenavodil porovnateľnú odozvu v aktivite MnSOD. 
Výsledky ukázali, že rastové procesy prebiehajúce v koreni klíčnej rastliny boli menej citlivé na 
nedostatok vody v porovnaní s koleoptylou. Nasvedčuje tomu výraznejšia inhibícia 
predlžovacieho rastu koleoptyly a väčšia suchá hmotnosť koreňa. Stres navodený 0,4 M 
sorbitolom bol dostatočne intenzívny na to, aby takmer kompletne zastavil predlžovací rast 
koreňa a koleoptyly. Dĺžkový rast sa neobnovil sa ani po prenesení stresovaných rastlín do 
kontrolných podmienok. Nepenetrujúce osmotikum inhibovalo predlžovací rast koleoptyly iba 
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čiastočne s výraznejšou odozvou po predĺženom pôsobení. V apikálnej časti koreňov 
vystavených roztoku s PEG-om sme pozorovali vytvorenie zhrubnutín. Predpokladáme, že boli 
príčinou zastavenia predlžovania. Anatomické a cytologické výskumy poukazujú, že tvorba 
zhrubnutín je dôsledkom: a) straty longitudinálnej orientácie rastu buniek v primárnej kôre počas 
elongácie, b) smrti niektorej z apikálnych iniciál s následnou reorientáciou buniek kortexu z ich 
obvyklej lineárnej distribúcie (Chiatante et al., 1999). Porovnanie získaných údajov poukázalo na 
skutočnosť, že predlžovací rast primárnych seminálnych koreňov a koleoptýl bol počas stresu 
porovnateľný a nezaznamenal sa žiaden pozitívny alebo negatívny vzťah medzi rastovými 
procesmi a odolnosťou kultivarov. Nova sa vyznačovala preukazne lepšou schopnosťou 
regenerácie celého koreňového systému a nadzemnej časti.  
Klíčence akumulovali najmä neredukujúce cukry. Citlivá Ankora akumulovala cukry vo zvýšenej 
miere v  prostredí ovplyvnenom PEG-om a Nova po pôsobení silného stresu. Po 48 hod sucha 
obsah cukrov klesal, bez ohľadu na typ navodeného stresu. 
Výrazné ovplyvnenie plazmatickej membrány koreňov spôsobilo iba použitie 0,4 M sorbitolu. 
PEG navodil zmenu iba po predĺženom čase pôsobenia a iba pri kultivare Ankora. Bola to však 
iba minimálna zmena. Po 48 h stresu sme zaznamenali štatisticky preukazné zníženie vytekania 
elektrolytov. Aj napriek značnému poškodeniu bunkovej membrány pod vplyvom 0,4 M 
sorbitolu si bunky koreňových špičiek zachovali svoju viabilitu. Zaznamenali sme iba mierne 
zvýšenie poškodenia buniek. Porovnanie kultivarov ukázalo na väčšie poškodenia kultivaru 
Ankora a potvrdilo, že citlivejší kultivar je náchylnejší na poškodenie bunkových štruktúr 
v podmienkach silného stresu. Táto tendencia sa potvrdila aj pri použití PEG-u ako osmotika. 
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EFFECT OF OSMOTIC STRESS ON MAIZE SEEDLINGS 
 

Summary 
 
Stress evoked a significant reduction of total root respiration (VT) measured in vivo. Decreased respiratory capacity 
along the cytochrome pathway accounted for the decrease in total respiration. Alternative pathway capacity was 
increased. Respiratory parameters of mitochondria isolated from PEG-treated roots were increased. Significance of 
alternative respiration was increased. On the other hand, alternative pathway capacity of severe stress-treated 
mitochondria was significantly lower when comparing PEG-induced stress. Control mitochondria had a high degree 
of the outer membrane intactness. Respiration was controlled by ADP. Under severe and PEG-induced stress 
membrane intactness, respiratory control and ADP/O ratio exhibited comparable results but were decreased. AOX 
exerted high importance of control on superoxide production both, in severe and moderate stress-treated 
mitochondria. It was found out that mitochondrial superoxide dismutase (MnSOD) activity gave the same response 
as control and PEG stress-treated mitochondria. However, severe stress induced a significant increase in the activity 
of MnSOD. Water stress caused inhibition of root and shoot elongation, but growth of the root was less sensitive to 
water deficit. There were no important differences among the investigated cultivars during the stress conditions. The 
only considerable difference was observed after recovery, where cv. Nova had the highest ability of the regeneration. 
Maize seedlings were able to maintain the content of soluble sugars under water stress but extended time period 
markedly decreased this content. Non-reducing sugars were more pronounced in the stress conditions. Ankora was 
characterised by higher accumulation of the soluble sugars under PEG treatment and Nova under sorbitol 
treatment. Only severe osmotic stress led to a marked increase of the electrolyte leakage. However, after prolonged 
treatment this value was significantly decreased. Anyway, sensitive cv. was significantly more damaged under water 
deprivation. Severe stress induced significant increase of the cell viability loss. Under moderate stress, minimal 
damage is assumed. So as for ion leakage, cell viability loss was more evident in the sensitive cultivar.  
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Súhrn 
V polyfaktorovom stacionárnom pokuse na černozemi hnedozemnej v oblasti veľmi teplej na Trnavskej pahorkatine 
sa sledoval vplyv sucha na úrodu, úrodotvorné prvky a vybrané kvalitatívne parametre zrna jačmeňa siateho 
jarného. Pokus má dve časti. V prvej časti sú osevné postupy so 40 %, 60 % a 80 %–ným zastúpením obilnín 
v osevných postupoch. V druhej časti je jačmeň jarný pestovaný v monokultúre a v krátkych sledoch (jačmeň jarný – 
jačmeň jarný – kukurica na zrno; jačmeň jarný – pšenica ozimná – ovos siaty). Vplyv sucha na úrodu zrna, 
úrodotvorné prvky a vybrané kvalitatívne parametre jačmeňa jarného bol sledovaný v rokoch 2002–2006. 
Poveternostné podmienky ročníka veľmi výrazne ovplyvnili všetky sledované znaky jačmeňa jarného.  Porast 
jačmeňa siateho jarného trpel nedostatkom zrážok najviac v roku 2003, v ktorom boli zistené najvyššie odchýlky od 
mesačného úhrnu zrážok a priemernej teploty vzduchu od dlhodobého normálu. Zastúpenie obilnín v osevnom 
postupe preukazne ovplyvnilo úrodu zrna, HTZ, počet zŕn v klase, hmotnosť zrna v klase, podiel vyšších frakcií zrna, 
obsah bielkovín a obsah škrobu v zrne jačmeňa jarného. Pri krátkych sledoch (1–4) sa najvýraznejšie prejavil 
nedostatok zrážok pri HTZ, podiele vyšších frakcií zrna, počte zŕn v klase, hmotnosti zrna v klase, obsahu bielkovín 
a obsahu škrobu. Pri dvoch odrodách jačmeňa jarného pestovaného v monokultúre a v krátkych sledoch sme zistili, 
že najsilnejším faktorom boli klimatické podmienky ročníka. Jednotlivé odrody pri rôznych znakoch a v jednotlivých 
rokoch reagovali rozdielne. Odroda v priemere rokov 2002–2006 ovplyvnila preukazne HTZ a počet zŕn v klase. 
Interakcia odrody s podmienkami pestovateľského ročníka významne vplývala na objemovú hmotnosť, podiel vyšších 
frakcií zrna, počet zŕn v klase, hmotnosť zrna v klase a obsah škrobu. Interakcia hnojenia s podmienkami 
pestovateľského ročníka významne ovplyvnila hmotnosť zrna v klase a obsah škrobu.  
 
ÚVOD 
Jačmeň jarný je po pšenici najpestovanejšou obilninou v Slovenskej republike. Je dôležitou  
surovinou pre výrobu sladu a následne finálneho výrobku – piva. Možnosti jeho využitia sú na 
domácom i zahraničnom trhu, čím sa stáva výborným exportným artiklom. Jačmeň jarný sa 
z hľadiska pestovateľského vyznačuje určitými špecifikami. Úroda zrna jačmeňa jarného sa 
vytvára v relatívne krátkom vegetačnom období (95–120 dní). Preto je potrebné, aby koreňová 
sústava mala dobre zaistený dostatočný prísun živín, vody a netrpela nedostatkom vzduchu. To 
všetko môže poskytnúť iba pôda v zodpovedajúcom fyzikálnom, chemickom a biologickom 
stave. Okrem jej vlastnej prirodzenej úrodnosti to vyžaduje i vysokú úroveň všetkých 
agrotechnických opatrení /1/. Sucho a nedostatok dusíka obmedzujú produkciu jačmeňa. Voda 
a účinky výživy sú v silnom vzájomnom prepojení. Zlepšenie vodnej kapacity zvyšuje príjem 
živín, lepšia využiteľnosť živín prispieva k účinnejšiemu využitiu dostupnej vody. Zvýšená 
využiteľnosť dusíka je spojená s vyššou kapacitou pre získanie živín z pôdy a ich 
ekonomickejším využitím v rastlinných tkanivách /5/. Otázkou vplyvu spracovania pôdy 
a hnojenia na kvalitatívne vlastnosti zrna jačmeňa jarného sa zaoberali /2/. /6/ poukázali na 
reakciu jačmeňa jarného v dvoch systémoch hospodárenia (low–input, integrovaný) pri dvoch 
úrovniach hnojenia dusíkom z hľadiska dosiahnutých úrod a niektorých znakov kvality. /4/ 
zisťovali reakciu hybridných populácií a genotypov jačmeňa jarného na N–hnojenie za účelom 
posúdenia možnosti selekcie genotypov s efektívnejším využitím dusíka a vytvorenia populácie 
s vyšším potenciálom úrody a jej kvality.  
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Cieľom predloženej práce bolo v konkrétnych pôdno–klimatických podmienkach testovať vplyv 
sucha na úrodu zrna, úrodotvorné prvky a vybrané kvalitatívne parametre jačmeňa siateho 
jarného v závislosti od zaradenia do osevných postupov s rôznym podielom obilnín až po 
monokultúrne pestovanie, od úrovne minerálneho či minerálno–organického hnojenia 
a v závislosti od použitej odrody.  
 
MATERIÁL A METÓDA 
Stacionárny pokus so 40 %, 60 % a 80 %–ným zastúpením obilnín v osevných postupoch  
v Borovciach pri Piešťanoch bol založený v roku 1974. Nachádza sa na degradovanej černozemi 
hnedozemnej. Humusový horizont je hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej až 
hrudkovitej štruktúry. Spodná časť humusového horizontu v dôsledku vyluhovania vápna 
a nazhromaždenia sesquioxydov je hrdzavohnedej farby a prechádza v hĺbke 0,50–0,85 m do 
vápenatej spraše. Oblasť, kde sa pokus nachádza je charakterizovaná ako veľmi teplá so sumou 
teplôt za rok 3000°C, priemernou teplotou za rok  9,2°C a priemernou teplotou za vegetačné 
obdobie 15,5°C. Priemerná ročná suma zrážok je 593 mm (30–ročný normál), za vegetačné 
obdobie 358 mm. V prvej časti stacionárneho pokusu sa nachádzajú osevné postupy so 40 %, 60 
% a 80 %–ným zastúpením obilnín. Pri 40 %–nom zastúpení obilnín boli v osevnom postupe 
zaradené plodiny hrach siaty, pšenica ozimná, kukurica na siláž, jačmeň jarný a kukurica na zrno. 
Pri 60 %–nom boli zaradené plodiny: hrach siaty, pšenica ozimná, jačmeň ozimný, kukurica na 
siláž, jačmeň jarný a pri 80 %–nom zastúpení hrach siaty, pšenica ozimná, jačmeň ozimný, 
pšenica ozimná, jačmeň jarný. Hnojenie bolo uskutočňované variantne, a to štandardnými 
dávkami dusíka, fosforu a draslíka (hladina hnojenia H1) a bilančnou metódou na základe 
pôdnych rozborov, potreby hnojenia na plánovú úrodu, využiteľnosti živín z pôdy a z hnojív 
(hladina hnojenia H2). V osevných postupoch so 40 %, 60 % a 80 %–ným zastúpením obilnín) 
bola použitá odroda pšenice letnej f. ozimnej Solara a odroda jačmeňa siateho jarného Expres. 
V druhej časti pokusu bol pestovaný jačmeň siaty jarný a pšenica letná f. ozimná v monokultúre a 
v krátkych sledoch s prerušovacími plodinami. Boli testované niektoré spôsoby eliminácie 
nepriaznivých účinkov monokultúrneho pestovania. Pokusy boli zakladané Mitscherlichovou 
metódou v dvoch blokoch, pričom každý sled (sled 1, 2, 3, 4) predstavoval samostatnú časť. 
V slede 1 je pestovaná pšenica letná f. ozimná a jačmeň siaty jarný v monokultúre, boli použité 
tri varianty hnojenia: a) minerálne; b) minerálne + zaorávanie slamy obilnín po zbere úrody; c) 
minerálne + zaorávanie slamy + zelené hnojenie (horčica biela, facélia vratičolistá). V slede 2 sa 
striedali obilné druhy pšenica ozimná a jačmeň jarný a boli použité dve úrovne hnojenia: a) 
minerálne; b) minerálne + zaorávanie slamy + zelené hnojenie. V slede 3 bolo pestovanie pšenice 
ozimnej prerušené každý druhý rok kukuricou siatou na siláž a pestovanie jačmeňa jarného bolo 
prerušené každý druhý rok kukuricou siatou na zrno. V slede 4 boli pestované plodiny: pšenica 
ozimná a jačmeň jarný, ktoré boli prerušené každý druhý rok ovsom siatym. V slede 3 a 4 bolo 
aplikované len minerálne hnojenie. V druhej časti pokusu boli použité dve odrody jačmeňa 
siateho: Expres a Madonna. Z odrôd pšenice ozimnej boli vybrané odrody Zerda a Petrana. 
Výsledky z rokov 2002–2006 boli spracované analýzou variancie. 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
V súlade s výsledkami /6/ sme zistili preukazný vplyv poveternostných podmienok 
pestovateľského ročníka na úrodu zrna, HTZ, objemovú hmotnosť, podiel vyšších frakcií zrna, 
počet zŕn v klase, hmotnosť zrna v klase a obsah bielkovín. Zastúpenie obilnín v osevných 
postupoch v rokoch 2002–2006 významne ovplyvnilo úrodu zrna, HTZ, podiel vyšších frakcií 
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zrna, počet zŕn v klase, hmotnosť zrna v klase, obsah bielkovín a obsah škrobu. V jednotlivých 
pestovateľských ročníkoch vplyv rôzneho podielu obilnín a hnojenia sa líšil. V roku 2002 bol 
zistený preukazný vplyv podielu obilnín na úrodu zrna, hmotnosť zŕn v klase, obsah bielkovín 
a obsah škrobu. Hmotnosť zrna v klase bola okrem toho významne ovplyvnená hnojením. V roku 
2003 bol zaznamenaný preukazný vplyv zastúpenia obilnín na HTZ, objemovú hmotnosť a podiel 
vyšších frakcií zrna. Podiel vyšších frakcií zrna bol v tomto roku významne ovplyvnený 
i úrovňou hnojenia. V roku 2004 sme zistili významné rozdiely v závislosti od zastúpenia obilnín 
pri úrode zrna, HTZ, počte zŕn v klase, hmotnosti zrna v klase a pri obsahu bielkovín. V roku 
2005 boli podielom obilnín preukazne ovplyvnené HTZ a počet zŕn v klase. V roku 2006 bol 
zaznamenaný preukazný vplyv zastúpenia obilnín na úrodu zrna, hmotnosť zrna v klase, obsah 
bielkovín a obsah škrobu. 
Nedostatkom zrážok trpel porast najviac v roku 2003, kedy odchýlky sumy zrážok v mesiacoch 
III., IV., V. a VI. v porovnaní s dlhoročným priemerom dosiahli –31,1 mm, –26,5 mm, –25,3 mm 
a –46,1 mm (Obr. 2). Okrem toho nepriaznivé podmienky pre vývoj porastu jačmeňa jarného boli 
spôsobené vysokými teplotami v mesiacoch máj a jún. Odchýlky od dlhodobej priemernej teploty 
vzduchu v uvedených mesiacoch dosiahli 4,63°C a 4,56°C (Obr. 1). Úroda zrna, HTZ, podiel 
vyšších frakcií zrna boli v roku 2003 preukazne nižšie ako v ostatných rokoch (Tab. 1). V tomto 
roku boli HTZ a podiel frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm preukazne vyššie pri 80 %–nom zastúpení 
obilnín ako pri 40 % a 60 %–nom zastúpení. Podiel frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm bol významne 
vyšší pri úrovni hnojenia H1 ako pri úrovni H2. Objemová hmotnosť bola významne vyššia v roku 
2003 ako v rokoch 2002, 2005 a 2006. V roku 2003 sme zistili preukazne nižší počet zŕn v klase 
ako v rokoch 2002 a 2006. Podobne v uvedenom roku bola významne nižšia hmotnosť zrna ako 
v rokoch 2002, 2004 a 2006. Obsah bielkovín dosiahol v roku 2003 preukazne vyššie hodnoty 
ako v roku 2005. Medzi obsahom škrobu v rokoch 2002–2006 neboli významné rozdiely. Pri 80 
%–nom zastúpení sme zistili preukazne vyšší obsah škrobu ako pri 60 %–nom zastúpení.  
V krátkych sledoch (1–4) sa najvýraznejšie prejavil nedostatok zrážok pri HTZ, podiele vyšších 
frakcií zrna, počte zŕn v klase, hmotnosti zrna v klase, obsahu bielkovín a obsahu škrobu (Tab. 2). 
Pokles HTZ v roku 2003 v porovnaní s najvyššou HTZ v roku 2004 predstavoval 17 % (8,1 g). 
Zníženie podielu vyšších frakcií zrna v roku 2003 v porovnaní s najvyšším podielom v roku 2004 
dosiahlo 48,5 %. Počet zŕn v klase v porovnaní s rokom 2006 klesol o 16,3 % (3,8 ks.klas-1). 
Zníženie hmotnosti zrna v klase dosiahlo v porovnaní s rokom 2004  26 % (0,26 g). Pri 
nedostatku zrážok a zvýšenej priemernej teplote vzduchu sa zvýšil obsah bielkovín a znížil sa 
obsah škrobu. Zvýšenie bielkovín v roku 2003 prestavovalo 26,4 % v porovnaní s rokom 2005. 
Obsah škrobu v roku 2003 sa znížil o 3,42 % v porovnaní s rokom 2006. Najvyššia úroda zrna 
v krátkych sledoch bola dosiahnutá v roku 2002 (5,93 tha-1). Pri porovnaní úhrnu zrážok počas 
mesiacov marec, apríl a máj sme zaznamenali v tomto roku najnižšie odchýlky v porovnaní 
s dlhoročným normálom (–11,2 mm; –15,2 mm a –3,6 mm), v júni bol úhrn zrážok dokonca 
o 15,3 mm vyšší ako bol dlhodobý normál. Najvyššie hodnoty HTZ, objemovej hmotnosti, 
podielu vyšších frakcií zrna a hmotnosti zrna v klase boli zistené v roku 2004. Bolo to spôsobené 
dostatočným množstvom zrážok v období zakladania generatívnych orgánov a pomerne 
vyrovnanými priemernými teplotami v mesiacoch marec a jún pri porovnaní s dlhodobým 
normálom (Obr. 1). Pri sledovaní úrody zrna, úrodotvorných prvkov a vybraných kvalitatívnych 
ukazovateľov bolo v súlade s autormi /5/ zistené, že rozdielne odrody jačmeňa jarného reagujú 
rozdielne na nedostatok zrážok (Tab. 2). Odroda v priemere rokov 2002–2006 ovplyvnila 
preukazne HTZ a počet zŕn v klase. Interakcia odrody s podmienkami pestovateľského ročníka 
významne vplývala na objemovú hmotnosť, podiel vyšších frakcií zrna, počet zŕn v klase, 
hmotnosť zrna v klase a obsah škrobu. Interakcia hnojenia s podmienkami pestovateľského 
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ročníka významne ovplyvnila hmotnosť zrna v klase a obsah škrobu. Podobne ako autori /2/ 
i v našich pozorovaniach bol zistený preukazný vplyv hnojenia. Hnojenie spôsobilo preukazné 
rozdiely v slede 1 v roku 2002 a 2005, v slede 2 v roku 2003. V roku 2002 bola významne vyššia 
hmotnosť zrna v klase pri zaorávaní slamy ako na kontrolnom variante, kde bolo aplikované len 
minerálne hnojenie. V roku 2005 bola zaznamenaná preukazne vyššia hmotnosť zrna v klase na 
variante so zaorávaním slamy a zeleného hnojenia ako na kontrolnom variante. Obsah škrobu bol 
v tomto roku pri zaorávaní slamy významne nižší ako pri zaorávaní slamy a zeleného hnojenia. 
HTZ a podiel vyšších frakcií zrna boli v roku 2003 v slede 2 preukazne vyššie na kontrolnom 
variante ako na variante so zaorávaním slamy a zeleného hnojenia.  
V súlade s výsledkami /3/ sme zistili, že v rokoch 2002–2006 sa na tvorbe úrody, úrodotvorných 
prvkov a vybraných kvalitatívnych parametrov najviac podieľali poveternostné podmienky 
ročníka, zaradenie jačmeňa jarného do osevného postupu alebo krátkeho sledu. Nie menej 
zanedbateľný bol vplyv hnojenia, odrody a interakcií zastúpenia obilnín s ročníkom, odrody 
s hnojením, odrody s ročníkom a hnojenia s ročníkom.  
Tab. 1: Úroda a kvalitatívne parametre zrna jačmeňa siateho jarného v osevných postupoch 
s rôznym podielom obilnín  
Rok ZO ÚZ HTZ OH PVFZ PZK HZK BLK SKR 
 v OP (t.ha-1) (g) (g.l-1) (%) (ks.klas-1) (g) (%) (%) 

2002 40 % 6,62 46,0 703 80,6 21,8 0,94 13,74 61,06 
 60 % 6,42 46,1 699 80,7 22,3 0,99 13,73 61,08 
 80 % 5,35 47,0 690 84,1 22,1 1,02 12,63 61,88 
 x  6,13 46,4 697 81,8 22,1 0,98 13,37 61,34 
2003 40 % 4,27 41,0 734 33,5 21,1 0,82 13,99 61,68 
 60 % 4,35 41,5 727 39,1 19,2 0,76 14,30 61,48 
 80 % 4,64 43,3 738 53,3 20,6 0,86 14,33 61,30 
 x  4,42 41,9 733 42,0 20,3 0,81 14,21 61,49 
2004 40 % 5,82 46,9 734 82,6 21,8 0,90 14,13 61,18 
 60 % 6,07 46,5 735 82,4 21,0 0,85 14,13 61,53 
 80 % 5,27 49,4 744 86,2 21,7 0,98 13,07 61,89 
 x  5,72 47,6 738 83,7 21,5 0,91 13,78 61,53 
2005 40 % 5,57 45,0 710 75,3 21,1 0,87 12,23 62,00 
 60 % 5,37 43,3 707 64,1 21,4 0,81 13,01 61,33 
 80 % 5,19 42,3 707 65,3 21,3 0,83 12,35 61,93 
 x  5,38 43,5 708 68,2 21,3 0,84 12,53 61,75 
2006 40 % 6,11 45,5 711 71,5 21,4 1,00 13,52 61,69 
 60 % 5,94 44,7 719 62,7 22,0 0,98 13,99 61,43 
 80 % 4,58 44,0 712 64,6 35,0 1,36 12,27 63,09 
 x  5,54 44,7 714 66,3 26,1 1,11 13,26 62,07 
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Tab. 2: Úroda a kvalitatívne parametre zrna dvoch odrôd jačmeňa siateho jarného pri 
monokultúrnom pestovaní a v krátkych sledoch 

Rok Odroda ÚZ HTZ OH PVFZ PZK HZK BLK SKR 

  (t.ha-1) (g) (gl-1) (%) (ks.klas-1) (g) (%) (%) 
2002 Expres 6,01 45,5 716 80,4 21,4 0,96 12,33 62,39 

 Madonna 5,86 43,9 727 66,2 20,9 0,94 12,83 61,21 
 x  5,93 44,7 721 73,3 21,2 0,95 12,58 61,80 

2003 Expres 4,62 41,5 714 45,7 19,7 0,79 14,48 61,40 
 Madonna 4,69 37,7 704 43,3 19,2 0,68 14,0 61,34 
 x  4,65 39,6 709 44,5 19,5 0,74 14,24 61,37 

2004 Expres 5,32 47,0 731 86,8 21,9 0,98 13,05 62,18 
 Madonna 5,46 48,4 729 86,2 23,5 1,02 13,00 61,96 
 x  5,39 47,7 730 86,5 22,7 1,00 13,02 62,07 

2005 Expres 4,58 44,8 708 80,6 21,4 0,93 11,32 62,93 
 Madonna 4,63 44,3 708 79,7 23,9 1,05 11,38 62,95 
 x  4,60 44,50 707 80,1 22,6 0,99 11,35 62,94 

2006 Expres 4,72 44,6 719 67,2 22,2 0,93 12,05 63,13 
 Madonna 4,36 43,0 701 74,0 24,4 1,04 11,47 63,95 
 x  4,54 43,8 710 70,6 23,3 0,98 11,76 63,54 

Vysvetlivky k tabuľkám 1 a 2: 
ZO v OP – zastúpenie obilnín v osevných postupoch 
ÚZ  – úroda zrna  PVFZ   – podiel vyšších frakcií (2,8 + 2,5 mm) zrna

PZK  – počet zŕn v klase  
HZK  – hmotnosť zrna v klase  
SKR  – obsah škrobu 

HTZ  – hmotnosť tisíc zŕn         
OH  – objemová hmotnosť        
BLK  – obsah bielkovín             
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Obr. 1: Odchýlky priemerných teplôt vzduchu v jednotlivých mesiacoch od dlhodobého normálu 
(n 1951–1980) 
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Obr. 2: Odchýlky úhrnu zrážok v jednotlivých mesiacoch od dlhodobého normálu (n 1951–1980) 
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Summary 
In the polyfactorial stationary field experiment on the chernozem in warm and dry region of the 
Slovak republic the yield of grain, yield formation trains were evaluated. The stationary trial was 
established in 1974. It has two parts. In the first part there are the crop rotations with 40 %, 60 % 
and 80 % share of the cereals. In second part of trial spring barley was grown in the monoculture 
and in the short sequences (spring barley – spring barley – maize in the grain; spring barley – 
winter wheat – oat). The influence of dry on the grain yield, yield formation trains and the 
selected qualitative parameters in 2002–2006 were observed. All spring barley monitored trains 
of the climatic conditions of years expressively were influenced. The growth of spring barley 
suffered from dry in year 2003, in which the highest deviations of monthly average air 
temperatures from their long–term average and monthly rainfall total from long–term rainfall 
total (n 1951–1980) for experimental site Borovce were found out. The grain yield, number of 
grains in one ear, grains weight per ear, the grain over 2.5 mm sieve, the protein content and 
starch content of the share of cereals in crop rotations were influenced. In short sequences (1–4) 
the deficiency of rainfall most expressively was observed by weight of thousand grains, the grain 
over 2.5 mm sieve, number of grains in one ear, weight per ear, the protein content and starch 
content. By two varieties of spring barley the strongest effect on the grain yield, grain formation 
trains and the qualitative parameters had the climatic conditions of growing year. The particular 
varieties to the different trains and to the different years responded differently. In the average of 
years 2002–2006 the weight of thousand grains and number of grains in one ear by the variety in 
a statistically significant degree were influenced. The bulk density, the grain over 2.5 mm sieve,  
grains weight per ear and the starch content by the interaction variety and year were influenced. 
The grains weight per ear by interaction fertilization and year was influenced. 
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Súhrn 
Kadmium spôsobuje inhibíciu rastu koreňov jačmeňa a so stúpajúcou koncentráciou a s predlžujúcou sa dobou jeho 
pôsobenia sa inhibícia zvyšuje. Zvyšovanie koncentrácie kadmia bolo sprevádzané zvyšovaním aktivácie katodickej 
izoperoxidázy, ktorá dosiahla maximálnu hodnotu pri 1 mM kadmiu. Aktivita Cd-indukovanej izoperoxidázy výrazne 
korelovala s inhibíciou rastu koreňa indukovanou kadmiom a tiež inými stresovými faktormi: toxické kovy (Al, Co, 
Cu, Hg), sucho, NaCl, vysoká teplota, chlad, látky aktivujúce   (2,4-D) alebo inhibujúce (SHAM) aktivitu peroxidázy 
a tiež H2O2 a DTT (vychytávač H2O2). Táto izoperoxidáza je bázická s izoelektrickým bodom približne 9. 

 
 ÚVOD  
 

V dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej činnosti a priemyselnej výroby produkujúcej 
množstvo polutantov sa plocha znečistených orných pôd neustále zvyšuje. Koreň rastliny, ako 
orgán zodpovedný za príjem vody a živín, predstavuje prvé miesto kontaktu s niektorými 
kontaminantmi. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce toxické prvky v životnom prostredí patrí 
kadmium, ktorého zvýšený obsah v pôdach je jednou z hlavných príčin znižovania výnosov 
kultúrnych plodín. Kadmium ako neesenciálny prvok patriaci medzi ťažké kovy je veľmi toxický 
pre mnohé rastlinné druhy a jeho toxicita sa prejavuje už v mikromolárnych koncentráciách. 
Negatívne účinky kadmia sa prejavujú na všetkých úrovniach rastlinného organizmu, od úrovne 
bunky až po rastlinu ako celok. Jeho účinky sa líšia v závislosti od použitej koncentrácie, 
rastlinného pletiva, typu orgánu aj skúmaného rastlinného druhu. Toxicita kadmia sa prejavuje 
inhibíciou delenia a predlžovacieho rastu buniek, narušením integrity membrán (peroxidáciou 
lipidov), redukciou príjmu vody a živín, poškodením fotosyntetického aparátu, inhibíciou aktivity 
niektorých enzýmov a podieľa sa na indukcii oxidatívneho stresu, ktorý sa prejavuje zvýšenou 
tvorbou reaktívnych foriem kyslíka /1/. Reaktívne formy kyslíka vyvolávajú celú kaskádu 
ďalších reakcií, ktoré vedú k vážnemu ohrozeniu normálnych fyziologických procesov. 
Významnú úlohu v citlivosti na rôzne stresové faktory prostredia zohrávajú peroxidázy, 
využívajúce množstvo donorov elektrónov na redukciu H2O2. Peroxidázy sa podieľajú na 
biosyntéze lignínu a suberínu, degradácii IAA, na tvorbe bunkovej steny, rezistecii voči 
chorobám a zučastňujú sa rastových procesov v rastlinách /2/.  

 
MATERIÁL A METÓDY  
 

Po 4-hodinovej imbibícii semien (Hordeum vulgare L., kultivar Jubilant) v termostate pri 
24 °C v destilovanej vode (kontrola) alebo v roztokoch 0.125, 0.25, 0.5, a 1 mM CdCl2,      1 mM 
AlCl3, 1 mM CoCl2, 1 mM CuCl2, 1 mM HgCl2, 100 mM NaCl, 2 mM SHAM, 2 mM DTT, 10 
mM H2O2, 0.01 mM 2,4-D (ovplyvnené vzorky), sme semená premiestnili do Petriho misiek (s 
priemerom 18 cm), medzi 2 vrstvy filtračného papiera (s hustotou 110 g/m2, Papírna Perštejn s. r. 
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o., Česká Rep.), navlhčeného príslušným kultivačným roztokom (5 ml na 1 vrstvu filtračného 
papiera). Z každej Petriho misky sme po 24 hodinách preložili 40 rovnako naklíčených semien na 
nové filtračné papiere navlhčené príslušným roztokom a nechali sme ich klíčiť za rovnakých 
podmienok ako počas imbibície (24 °C, tma). Postup prekladania sme opakovali po 24 hodinách. 
Stres zo sucha sme navodili po 48 hodinách kultivácie semien v kontrolných podmienkach 
vynechaním preloženia semien na nový filtračný papier a pridania nového kultivačného roztoku 
na filtračný papier. Po 48 hodinách kultivácie semien v kontrolných podmienkach, t.j. pri 24 °C, 
sme indukovali teplotný stres (pôsobenie chladu a vysokej teploty) poklesom teploty na 14 °C 
alebo jej zvýšením na 34 °C. Pri každej manipulácii so semenami, t.j. po 24, 48 a 72 hodinách, 
sme merali dĺžku koreňov.  

Pre jednotlivé analýzy sme použili frakcie: extracelulárnu frakciu EC[–NaCl] obsahujúcu 
apoplastické proteíny, extracelulárnu frakciu EC[+NaCl] obsahujúcu iónovo viazané proteíny, 
frakciu bunkovej steny (BS) a solubilnú (SOL) frakciu obsahujúcu rozpustné proteíny, získané z 
apikálnych koreňových častí. Bielkoviny sme stanovovali spektrofotometricky použitím 
hovädzieho sérového albumínu ako kalibračného štandardu metódou podľa /3/. Aktivitu 
peroxidázy (EC 1. 11. 1. 7) sme stanovovali použitím 4-metoxy-1-naftolu ako substrátu /4/ 
spektrofotometricky. Špecifické enzýmové aktivity sme vyjadrili ako ∆A595 µg-1 (proteínu) min-1. 
Zmeny v aktivitách peroxidázy sme vyjadrili ako percento aktivity zaznamenanej v kontrole. 
Rozdelenie proteínov extracelulárnej frakcie sme uskutočnili ionexovou chromatografiou 
použitím kolóny na výmenu katiónov (UNO S, BIO-RAD, USA). Delenie izolovaných bázických 
bielkovín sme uskutočnili pomocou katodickej elektroforézy na platňových polyakrylamidových 
géloch /5/. Pri natívnej izoelektrickej fokusácii sme použili amfolyt pH 3-10. Aktivitu peroxidázy 
sme vizualizovali na polyakrylamidovom géle použitím metódy podľa /4/.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Klíčne rastliny sme kultivovali na filtračnom papieri. Tento spôsob kultivácie sme 
uprednostnili pred pestovaním v hydroponickom roztoku. Vzhľadom na vysokú schopnosť 
celulózového filtračného papiera viazať Cd sme použili milimolárne koncentrácie CdCl2. Použitie 
kultivácie na filtračnom papieri bolo vhodné aj pri štúdiu extracelulárnych enzýmov 
vylučovaných do rizosféry, keďže vrstva slizu, chrániaca koreň, nebola porušovaná a odmývaná, 
ako to je pri kultivácii v hydroponickom roztoku.  

Po 48 hodinách bola inhibícia rastu koreňov jačmeňa len mierna avšak po 72 hodinách 
pôsobenia 1 mM Cd sme zaznamenali výraznú ihibíciu rastu koreňov (približne 50%). Toxický 
vplyv Cd na predlžovací rast koreňa je intenzívnejší s predlžujúcou sa expozíciou a  rastúcou 
koncentráciou. Na polyakrylamidových géloch sme v extracelulárnej frakcii EC[-NaCl] pozorovali 
na koncentrácii Cd závislú aktivitu katodického izozýmu peroxidázy, ktorá korelovala s Cd 
indukovanou inhibíciou koreňového rastu. Časť tohto Cd indukovaného izozýmu peroxidázy bola 
iónovo viazaná na bunkovú stenu (extracelulárna frakcia EC[+NaCl]). Naše experimenty preukázali, 
že stúpajúca koncentrácia Cd bola sprevádzaná zvyšovaním aktivity katodickej izoperoxidázy 
a jej aktivita dosiahla maximum pri 1 mM Cd. Táto koncentrácia zároveň spôsobila vysoko 
preukaznú inhibíciu koreňového rastu. Porovnaním rozdielnych frakcií (EC[-NaCl], EC[+NaCl], BS 
a SOL) sme zistili, že najvhodnejšou na izoláciu Cd-indukovanej izoperoxidázy je frakcia EC[-

NaCl] (najvyššia špecifická aktivita a najsilnejšia reakcia so substrátom na polyakrylamidovom 
géle), preto sme sa ďalej zamerali na štúdium aktivity Cd-indukovanej izoperoxidázy v EC[-NaCl] 
frakciách po ovplyvnení rôznymi inými abiotickými stresovými faktormi.  
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Aktivitu Cd-indukovaného izozýmu sme zaznamenali na polyakrylamidových géloch aj vo 
vzorkách získaných z pokusných rastlín ovplyvnených inými abiotickými stresmi. 
Prostredníctvom IEF fokusácie sme analyzovali bázickú Cd-indukovanú izoperoxidázu s pI okolo 
9. V tejto frakcii sme pozorovali najvyššiu aktivitu, ktorá bola potvrdená tiež 
v polyakrylamidovom géle silnou aktivitou izozýmu  peroxidázy. 
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Effect of cadmium on root growth and peroxidase activity in barley roots  

 

Summary  
The root growth inhibition was concentration dependent and up to 1 mM Cd concentration 

was required to obtain 50 % root growth inhibition 72 h after the onset of imbibition. The activity 
of Cd-induced peroxidase isozyme isolated from the surface of intact barley roots growing under 
some abiotic stress conditions (toxic metals: Al, Co, Cu, Hg; drought, NaCl, extreme 
temperatures: heat, cold) and compounds activating (2,4-D) or inhibiting (SHAM) peroxidase 
activity as well as H2O2 and H2O2 scavenger (DTT) was characterized. Strong Cd concentration 
dependent accumulation of one cationic peroxidase isozyme was observed on PAGE, which 
correlated with Cd- and other stress induced root growth inhibition. This isoperoxidase is basic 
with isoelectric point about 9 and its localization is restricted only to the apical part of the barley 
root tip. 
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Summary 
 

The effect of increasing concentration (0.01, 0.1, 1 and 5 mg/l) of intact fluoranthene (FLT) and 
photomodified fluoranthene (phFLT) on germination and root and shoot elongation in pea plants (Pisum sativum L., 
cv. Garde) was investigated. The obtained results demonstrated, that all applied concentrations of intact and 
especially photomodified FLT affected the germination and the root and shoot elongation of pea plant seedlings. 
Photomodified FLT appeared to be more toxic than the intact FLT. The higher concentration 1 and 5 mg/l of FLT 
and especially phFLT significantly inhibited the germination of pea plants. Fluoranthene 1 and 5 mg/l caused 
significant inhibition of the length of root while the length of shoot was affected only by 5 mg/l FLT. Concentration 1 
and 5 mg/l of photomodified FLT significantly affected the length of both root and shoot. 
 
 INTRODUCTION  

Terrestrial and aquatic ecosystems are affected by a number of noxious compounds 
including polychlorinated biphenyls (PCBs), dibenzo-para-dioxines (PCDDs) or polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHs). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of 
ubiquitous organic pollutants in the environment, which can act as potential carcinogens, 
mutagens and teratogens /1/. They are formed during incomplete combustion and pyrolysis of 
organic matter e.g. fossil fuels, wood and plastic /2/. 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. Plants growing in soil can accept PAHs 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.)  

Chemical properties and biological activity of PAHs can be altered both abiotically and 
biotically. One of the most important abiotic factors is a short-wave radiation (UV-A and  
UV-B), causing the photomodification of PAHs, mostly photo-oxidation. 

  

 
Fig. 1: Photo-oxidation of PAHs molecule by UV radiation /3/. 

 
During photomodification, PAHs are structurally altered to a complex mixture of (more 

than 20) compounds, mainly oxidation products, which may be more toxic than the parent 
compounds due to the combination of increased solubility, reactivity and bioavailability /4, 5/. 
 PAHs, their metabolites and products of their photomodification can affect structures and 
function at the cellular and subcellular levels /6/.  

PAHs affect all stages of growth from germination to reproduction. The critical stages of 
development are primarily all the early stages of ontogenesis, the germination of seeds and the 
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root elongation. The affection of germination due to the contamination of soils with polyaromatic 
compounds can be one of the factors of natural selection and even also of the plant evolution. It 
can be assumed that in plants there exists and is further developed an adaptation of germination 
to those selection conditions /7/. 

The aim of our experiments was to evaluate the effect of increased concentration (0.01, 0.1, 
1 and 5 mg/l) of intact and photomodified fluoranthene on germination and root elongation in pea 
plants Pisum sativum L. From the PAHs family FLT was selected, because it belongs to 
widespread polyaromates in Czech Republic. 

  
 

MATERIAL AND METHODS  
Pea plants (Pisum sativum L., cv. Garde) were used as a plant material. Fluoranthene 

(Supelco, USA) was photomodified using an UV lamp (mercury vapour lamp MPK Tesla 125 W 
with water-cooled borosilicate glass filter, λ ≥ 290 nm) and applied in the intact and 
photomodified form in the concentration of 0.01, 0.1, 1 and 5 mg/l. The time of incubation (120 
min) is sufficient to photomodify more than 90% of the starting material /8/.  

After 24h of soaking in FP-H2O, seeds were placed in Petri dishes on filter paper with 5 ml 
of each solution. The control and treatments with increased concentration of FLT and phFLT 
were repeated six times. The seeds were germinated and seedlings grew in growth chamber under 
controlled conditions (mean air temperature 25°C, relative air humidity 80%) and in darkness. 
The germination rate of seeds and the parameters of early growth (length of root and shoot) of 
seedlings of pea plants were evaluated after 3 and 8 days (Czech Standard CSN, 1983). The value 
of the germination rate expresses the percentage of germinating seeds related to a total number of 
planted seeds. Results were then processed with software STATISTICA 6 (StatSoft, Inc.®). 

 
 

RESULTS AND DISSCUSION  
Polycyclic aromatic hydrocarbons are a group of primary toxic substances presented in all 

parts of environment and UV-B radiation significantly increases toxicity of their intact and 
photomodified forms /9/. In contaminated soils they can dramatically limit the growth of plants.  

Both FLT and phFLT inhibited the germination (Table 1) of seeds of pea plants. The 
percentage of germinated seeds significantly decreased if the concentration of FLT and 
particularly phFLT increased to 1 and 5 mg/l respectively. A little is known about negative effect 
of FLT and especially phFLT on germination and on the first developmental stages of plants. At 
the same time germination of seeds is a primary feature which can in nonadequate soil conditions 
inhibit all other stages of growth and development of any plant. Possible reasons of this inhibition 
can be explained by changes in a mobilisation of seed reserves. We suppose that there could be a 
causal link between FLT and phFLT in endosperm and changes in gibberelin acid (GA) activity 
inducing many hydrolytical enzymes. Inhibition of GA activity induced by FLT and phFLT could 
be one of the reasons of lower germination. The higher concentrations in the cultivation media 
the lower number of germinated seeds. 
Seedling growth of pea plants was expressed on the basis of length of root and shoot. Root 
elongation could be besides the seed germination another convenient indicator of the 
environmental toxicity. According to Fig. 1 it was evident that increased concentration (1 and 
5 mg/l) of FLT and phFLT inhibited both the length of root and shoot of seedlings. At the 
beginning of ontogenesis when the transition from heterotrophic to autotrophic nutrition takes 
place in plant seedling, FLT and phFLT can affect processes needed for an adaptation of the 
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metabolical machinery to the autotrophic conditions. Moreover they could influence  
a production of plant hormones controlling plant growth and development via the division, 
elongation and differentiation of cells /10/. Direct contact of meristematic tissue with a toxic 
substance can be responsible for its increased sensitivity /11/.  

The results of our experiments showed, that FLT and especially phFLT in concentration 1 
and 5 mg/l significantly affect the germination and the growth of seedlings in pea plants. 
 
Tab. 1 The effect of FLT and phFLT on the germination of pea plants. Data evaluation was the 
same as given in Fig.1  

 

FLT [mg/L]
0 94.0 ± 0.84a

0.01 82.0 ± 1.14ab

0.1 79.0 ± 0.99b

1 63.0 ± 1.06c

5 51.0 ± 1.10c

                 Germination [%]

             

phFLT [mg/L]
0 91.0 ± 0.88a

0.01 79.0 ± 0.88ab

0.1 75.0 ± 0.85b

1 61.0 ± 0.88c

5 47.0 ± 0.82d

                 Germination [%]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a a ab ab
b

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 1: The effect of FLT (left) and phFLT (right) on the length of root and shoot in pea plants. 
Standard deviations are indicated by error bars. Different letters above the neighbourning 
columns show statistically significant difference between values (ANOVA, Kruskal-Wallis, Sheffé 
or Turkey test; P = 0.05). 
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Souhrn  
 

Byl sledován vliv zvyšující se koncentrace (0.01, 0.1, 1 and 5 mg/l) intaktního a fotomodifikovaného 
fluoranthenu (FLT) na klíčivost a růst klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum L., cv. Garde). Všechny aplikované 
koncentrace intaktního a zejména fotomodifikovaného fluoranthenu ovlivnily klíčivost a elongaci kořene i nadzemní 
části rostlin hrachu. Fotomodifikovaný FLT byl ve svém působení mnohem toxičtější než intaktní FLT. Námi získané 
výsledky prokázaly, že vyšší aplikované kncentrace 1 a 5 mg/l FLT a zejména fotomodifikovaného FLT významně 
inhibovaly klíčivost semen. Fluoranthen v koncentraci 1 a 5 mg/l zapříčinil významnou inhibici délky kořene rostlin, 
zatímco redukce délky nadzemní části byla prokázána až při působení 5 mg/l FLT. Obě aplikované vyšší koncentrace 
1 a 5 mg/l fotomodifikovaného FLT významně ovlivnily délku kořene i nadzemní části rostlin hrachu. 
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Souhrn 
Na jaře roku 2004 byly založeny pokusy na Genetické zahradě Univerzity Karlovy. Jako pokusná 
rostlina byla vybrána kukuřice setá (Zea mays L.) dvou genotypů. Genotyp 2023 vykazoval lepší 
růstovou kondici, genotyp CE 704 měl horší růstovou kondici. Genetický materiál pocházel ze 
šlechtitelské stanice v Čejči (Česká republika). Na tomto materiálu byly provedeny pokusy 
navozující stres zaplavením kořenového systému a následný posthypoxický stres (po přemístění 
pokusných rostlin do optimálních růstových podmínek). Pomocí elektronové mikroskopie a 
stereologie byl sledován vliv hypoxického a posthypoxického stresu kořenového systému na 
fotosyntetický aparát, především na ultrastrukturu chloroplastů. 
 
ÚVOD 
         V dnešní době musíme nejen my, ale i plodiny které užíváme čelit velmi výrazným 
klimatickým změnám (globální oteplování). Především však jde  o změny náhlé a těžko 
predikovatelné (náhlé výkyvy teplot, vichřice až orkány, nenadálá sucha a v neposlední řadě i 
záplavy). Jak se s působením stresu zaplavením kořenového systému a následným 
posthypoxickým stresem vyrovnávají pro nás důležité plodiny jsme se pokusili popsat na 
rostlinách kukuřice seté (Zea mays L.), která je jednou z nejvýznamnějších kulturních plodin 
pěstovaných v České republice (po pšenici a cukrové řepě). Stresu zaplavením jsou rostliny 
běžně vystavovány např. po dlouhotrvajících deštích, zejména na půdním podloží obsahujícím 
velké množství jílové složky, které zabraňuje dostatečně rychlému vsakování povrchové vody, 
nebo při jarním tání, kdy jsou spodní vrstvy půdy ještě zmrzlé a povrchová voda se opět nemůže 
dostatečně rychle vsakovat. K posthypoxickému stresu dochází po „opadnutí“ vody. Naším cílem 
bylo postihnout morfologické změny, změny ve struktuře fotosyntetického aparátu, i změny 
fotochemických charakteristik, aby byla stresová reakce rostlin popsána co nejkomplexněji. 
Předmětem tohoto příspěvku jsou změny ultrastruktury chloroplastů, o kterých se v souvislosti 
s hypoxií kořenového systému ví velmi málo, výjimkou jsou např.  práce Wample a Dawis 
(1983), Daugherty et al. (1994) a Ladygin a Semenova (1999). 
 
 
MATERIÁL A METODY 
        Pokusy byly naplánovány a rozděleny do dvou sérií (pokusná série I, pokusná série II – 
obilky vysety o dva týdny později) tak, aby si, pokud jde o způsob a podmínky pěstování (délka 
dne, teplota, fotoperioda), co nejvíce odpovídaly.  
        Obilky byly nejprve vysety do sadbovačů a  27. den od výsevu byly rostliny přesazeny do 
květináčů (průměr x výška = 11x11 cm). 33. den od výsevu byly rostliny rozděleny do dvou 
skupin. Rostliny první skupiny (kontrolní) byly ponechány na dosavadním místě. Rostliny druhé 
skupiny (pokusné) byly přemístěny do nádrží s vodou (voda dosahovala 2 cm pod okraj 
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květináčů) a 9 dnů ponechány zaplavené. Po ukončení stresu byl proveden první pokus (pokus A, 
„stres“) součastně u kontrolních i stresovaných rostlin. Poté byl stres zaplavením ukončen a 
všechny rostliny byly dále pěstovány za standardních podmínek. 62. den od výsevu (tj. 20. den od 
ukončení působení stresu) byl proveden druhý pokus (pokus B, „obnova“). 

         Pokusný materiál byl odebírán 1,3 – 1,8 hodin po začátku světelné periody. Rostliny byly 
přes den pěstovány při teplotě 25 – 35 oC a přes noc při teplotě 15 – 20 oC, s délkou dne 11,3 – 
15,8 hodin.  Relativní vlhkost vzduchu byla 70 – 95 %. Kontrolní rostliny byly zalévány tak, aby 
byly zaručeny optimální růstové podmínky. U zaplavených rostlin byla udržována stálá míra 
zaplavení. 
        Poté byly odebrány vzorky čepelí dospělých, již nerostoucích, listů pro ultrastrukturní 
hodnocení. Vzorky byly po standardní fixaci a odvodnění převedeny do Spurrova 
nízkoviskozitního media  (epoxidová pryskyřice, Spurr 1969). Formy byly ponechány přes noc 
při teplotě 65oC aby došlo ke zpolymerizování média. Z takto získaných  bločků byly 
připravovány řezy na ultramikrotomu Reichert Om U2 (Rakousko) skleněnými noži (sklo LKB, 
Švédsko) a na ultramikrotomu Leica (Německo) skleněnými noži nebo diamantovým nožem. 
Řezy byly pozorovány v transmisním elektronovém mikroskopu Philips EM 268 Morgagni 
(Nizozemí) při primárních zvětšeních  5 000x až 10 000x. Byly snímány pouze přibližně 
mediánní příčné řezy chloroplastů. Ze získaných negativů byly zhotovovány pozitivy o celkovém 
zvětšení 25 000x až 40 000x. Na těchto fotografiích byla stereologicky hodnocena ultrastruktura 
chloroplastů v buňkách listového mezofylu, podobným způsobem jako v práci Kutík et al. 
(2004).  
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
        Z vyhodnocení dat z výše popsaných pokusů vyplynulo, že působení hypoxického i 
posthypoxického stresu na kořenový systém poměrně výrazně ovlivnilo ultrastrukturní 
charakteristiky chloroplastů kukuřice seté (Zea mays L.). 
        Zhodnocením dat pomocí analýzy variance trojného třídění s interakcemi (genotyp, 
pěstování, série) bylo prokázáno, že vliv pokusné série pro hypoxický a posthypoxický stres je 
pro většinu charakteristik vysoce průkazný. Proto byly pokusy v obou sériích hodnoceny 
nezávisle. 
         Při hodnocení dat pomocí analýzy variance dvojného třídění s interakcemi (genotyp, 
pěstování) bylo prokázáno, že oba zdroje proměnlivosti se projevují výrazně, avšak interakce 
mezi nimi jsou poměrně slabé (s výjimkou posthypoxického stresu ve druhé sérii). 
         Z dat získaných pomocí analýzy variance jednoduchého třídění, kde byl hodnocen vliv 
pěstování, vyplynulo, že průkazné rozdíly jsou především ve tvaru chloroplastů a  objemové 
hustotě (relativní parciální objem v chloroplastu) plastoglobulů. Plastoglobuly jsou lipoidní 
inkluze v chloroplastech, jejichž objemová hustota vzrůstá za stresových podmínek. 
         U genotypu 704 byl poměr délky a šířky řezu chloroplastem, v první sérii,  po působení 
posthypoxického stresu, větší (tj. chloroplast byl plošší) než u kontrolních rostlin. Ve druhé sérii, 
hypoxický stres, byl naopak poměr délky a šířky řezu chloroplastem větší u kontroly. U genotypu 
2023 byl poměr délky a šířky řezu chloroplastem, v obou sériích pro posthypoxický stres, větší u 
stresovaných rostlin, než u kontrolních. Pro hypoxický stres byly rozdíly neprůkazné. Vliv 
stresových podmínek na plastoglobuly byl takový, že u genotypu 704, v obou pokusných sériích, 
byla  objemová hustota plastoglobulů  u stresovaných rostlin vyšší než u rostlin kontrolních. U 
genotypu 2023 byla vyšší objemová hustota plastoglobulů u rostlin vystavených hypoxickému 
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stresu, avšak ve druhé sérii byly tyto rozdíly statisticky neprůkazné. Po působení 
posthypoxického stresu, v první sérii, byla opět objemová hustota plastoglobulů vyšší u 
stresovaných rostlin. Naopak ve druhé sérii, byla objemová hustota plastoglobulů vyšší u rostlin 
kontrolních. Po působení posthypoxického stresu se u genotypu 704, ve druhé sérii, objevuje u 
stresovaných rostlin větší množství periferního retikula. Stejný vliv má posthypoxický stres na 
stresované rostliny genotypu 2023 v první pokusné sérii. 
        Z dat získaných pomocí analýzy variance jednoduchého třídění, kde byl hodnocen vliv 
genotypu, vyplynulo, že tento faktor se uplatňuje více u posthypoxického stresu, než u stresu 
hypoxického. Vliv genotypu se liší pro stres hypoxický i posthypoxický mezi oběma sériemi (což 
již bylo zmíněno výše). Při posthypoxickém stresu ovlivňuje genotyp také množství tylakoidů, na 
které jsou v chloroplastech vázány fotochemické reakce. 

       Na následujících grafech jsou znázorněny objemové hustoty pro jednotlivé ultrastrukturní 
charakteristiky chloroplastů. Data jsou znázorněna zvlášť pro jednotlivé genotypy (genotyp 2023 
a genotyp CE 704), pro jednotlivé pokusné série (pokusná série I a II) a pro jednotlivé pokusy 
(pokus A – hypoxický stres a pokus B – posthypoxický stres). Uvedené zkratky znamenají : TG – 
tylakoidy granální [%], TI - tylakoidy intergranální [%], TC – tylakoidy celkové [%], PG – 
plastoglobuly [%], PR – periferní retikulum [%] a S – stroma [%]. 
 

První a druhá pokusná série pro genotyp 704:  
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První a druhá pokusná série pro genotyp 2023: 
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        Rozdíly mezi jednotlivými sériemi byly statisticky průkazné téměř u všech hodnocených 
parametrů. Tyto rozdíly mohou být způsobeny posunem ve vegetačním období. Obilky pokusné 
série II byly oproti pokusné sérii I vysety o 14 dní později, což mělo za následek prodloužení 
délky světelné periody, zvýšení průměrné denní teploty a odlišný počet dnů plného slunečního 
svitu. Při plánování pokusu jsme předpokládaly, že tyto vlivy budou tak nepatrné, že růst a vývoj 
rostlin nijak neovlivní – což se bohužel nepotvrdilo. Nejmenší vliv mají rozdíly mezi sériemi na 
plastoglobuly a na tvar chloroplastů. Tyto charakteristiky jsou naopak výrazně ovlivněny 
způsobem pěstování. 
        Bylo zjištěno, že působení hypoxického i posthypoxického stresu způsobuje zvýšení 
objemové hustoty plastoglobulů. To je způsobeno jednak vlivem působení stresových podmínek 
na rostlinu, ale také skládáním stresu a senescence listů. Po působení posthypoxického stresu 
bylo zvýšení objemové hustoty plastoglobulů u stresovaných rostlin výraznější, než u stresu 
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hypoxického, zřejmě proto, že listy byly starší. Ke zvyšování objemové hustoty plastoglobulů 
obecně dochází během senescence listů. 
 
 

Summary 

        The influence of root flooding on leaf mesophyll chloroplast ultrastructure was followed in 

two inbred lines of maize, 2023 and CE 704. 

Poděkování 
 
     Uvedené výsledky jsou součástí výzkumného záměru MSM0021620858 - Signalizace a 
molekulární mechanismy buněčné odpovědi. 
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Souhrn  
 
Inbrední a hybridní genotypy kukuřice (Zea mays L.), které byly pěstovány z obilek máčených před vysetím 
v různých koncentracích vodného roztoku 24-epibrassinolidu, byly vystaveny na 7 dní nedostatku vody a poté 
navráceny do optimálního prostředí. V průběhu růstu byly měřeny vývojové, růstové a některé fotosyntetické 
parametry rostlin. Naměřené hodnoty ukazují, že zatímco u fotosyntetických parametrů prakticky nebyly zjištěny 
průkazné rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními, u některých růstových parametrů byl vliv ošetření statisticky 
průkazný. Zároveň byly zjištěny rozdíly v reakci na ošetření i mezi inbredními rodiči a jejich kříženci. 
 
ÚVOD 
 

Již velmi dlouho je známa a studována důležitá role steroidních látek při vývoji 
živočišných organizmů, u rostlin se však obdobné sloučeniny dlouho nedařilo identifikovat. 
Teprve v roce 1979 americký výzkumný tým izoloval z pylu Brassica napus nový steroidní 
lakton, který měl výrazný vliv na růst rostlinných pletiv, a byl podle rostliny, z níž byl 
izolován, pojmenován brassinolid (1). Nyní je známo asi 70 přírodních brassinosteroidů (BR), 
které jsou pro svoji schopnost ovlivňovat růstové i reprodukční procesy v rostlině považovány 
za novou skupinu fytohormonů. BR stimulují růst i dělení buněk, růst mladých vegetativních 
pletiv (epikotylu, hypokotylu, koleoptile), indukují kvetení a růst pylových láček, podílejí se 
na diferenciaci systému vodivých pletiv, hrají spolu s dalšími fytohormony zásadní úlohu při 
senescenci, aktivují protonové pumpy v buněčných membránách, ovlivňují fotosyntézu a 
fixaci dusíku, chrání rostlinu proti biotickým i abiotickým stresorům a podílejí se i na dalších 
procesech v rostlině (2, 3). Vyskytují se prakticky ve všech částech rostliny, jejich 
koncentrace je však velmi nízká (1 – 100 ng/g) - nejvyšší koncentrace bývají v pylových 
zrnech a nezralých semenech (4).  

Ochranná funkce BR proti různým biotickým i abiotickým stresovým faktorům 
nabývá v poslední době na stále větším významu a spolu s faktem, že se jedná o látky 
neškodné jak pro životní prostředí, tak pro přímého spotřebitele, způsobuje velký zájem o 
další studium těchto látek. Abiotické stresové faktory vždy hrály významnou roli v 
determinaci účinnosti rostlinné produkce. V souvislosti s prognózami vývoje klimatu lze 
očekávat projevy častějšího působení těchto faktorů nebo rychlejší přechody mezi extrémními 
podmínkami a podmínkami optimálními pro růst rostliny (např. výrazná rozkolísanost v 
zásobování vodou, prudké teplotní přechody mezi vysokými a nízkými teplotami aj.), a to i v 
oblastech, které se až dosud s těmito jevy příliš často nesetkávaly (včetně ČR). Výzkum, 
zaměřený na působení nepříznivých abiotických faktorů na rostliny, je v celosvětovém 
měřítku velmi rozsáhlý a procesy, k nimž u rostlin dochází v důsledku jejich vystavení např. 
vodnímu deficitu, jsou již poměrně dobře prozkoumané. Avšak procesy, které se v rostlinách 
odehrávají poté, co nepříznivé podmínky přestanou působit, jsou prozkoumány méně. 
Studium toho, jakým způsobem, jak rychle a jak účinně jsou rostliny schopny napravit různá 
poškození vzniklá vlivem určitého stresového faktoru po ukončení jeho působení, je přitom 
stejně důležité, jako analýza jejich odolnosti vůči stresoru jako takovému (5). 
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Naším cílem proto bylo studium reakce inbredních a hybridních genotypů kukuřice na 
působení vodního deficitu a poté i obnovy všech funkcí rostliny po navrácení do optimálních 
podmínek prostředí. Zajímala nás přitom možnost ovlivnění těchto procesů aplikací 
brassinosteroidu na vysévané obilky.  

 
MATERIÁL A METODY  
 

Pokusným materiálem byly inbrední linie kukuřice 2023 a CE704 a jejich kříženeci F1 
generace (2023×CE704 – F1, CE704×2023 - F1‘). Rodičovské linie byly vybrány na základě 
předchozích pokusů jako genotypy s kontrastní reakcí na sledované stresové podmínky, 
kříženci se vyznačovali pozitivní heterózí ve fotosyntetických i růstových parametrech. 
Všechny genotypy pocházely ze Šlechtitelské stanice CEZEA v Čejči u Hodonína. 

Brassinosteroid (24-epibrassinolid, E), který byl v experimentech používán, byl 
syntetizován pracovníky Oddělení steroidů Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (6). 
Obilky kukuřice byly před výsevem na 24 hodin ponořeny do vodného roztoku E 
(koncentrace 10-8, 10-10, 10-12, 10-14 a 0 M). Rostliny byly 28 dní od výsevu pěstovány 
v optimálních podmínkách. Poté byla u poloviny rostlin na 7 dní přerušena zálivka. Po této 
době byly rostliny určené k obnově opět zality a v optimálních podmínkách ponechány další 3 
dny. Kontrolní rostliny byly zalévány po celou dobu pokusu. Fotosyntetické i růstové 
charakteristiky byly měřeny na konci periody sucha i obnovy.  
 Vybrané parametry fluorescence chlorofylu a (F0, FM, FV/FM) byly měřeny na listech 
in situ (pomocí nedestruktivního přenosného fluorometru OS30P, ADC BioScientific, 
Hoddesdon, Velká Británie). Obsah fotosyntetických pigmentů (chlorofylů a a b, celkových 
karotenoidů) byl stanoven spektrofotometricky po extrakci z listového pletiva N,N-
dimetylformamidem (UV/Vis spektrofotometr Anthelie Advanced 2, Secomam, Francie) (7). 
Byly hodnoceny také růstové a vývojové parametry jako hmotnost suché nadzemní biomasy, 
biomasy jednotlivých listů a kořenů, počet viditelných a plně vyvinutých listů, počet a délka 
jednotlivých internodií atd. Získané výsledky byly statisticky zhodnoceny analýzou variance 
(počítačový program CoStat Version 6.204-CoHort Software, Monterey, USA). 

 
VÝSLEDKY A DISKUZE  
 

Rostliny dvou inbredních genotypů kukuřice a jejich reciprokých kříženců, jejichž 
obilky byly před vysetím ponořeny do vodných roztoků o různých koncentracích E, byly 
vystaveny působení sucha a poté navráceny do optimálních podmínek zálivky. Měření 
fotosyntetických charakteristik těsně po ukončení periody vodního deficitu ukázalo, že 
v parametrech fluorescence chlorofylu a (F0, FM, FV/FM – data neuvedena) i obsahu 
fotosyntetických pigmentů (Obr. 1A) sice existovaly statisticky průkazné rozdíly mezi 
jednotlivými genotypy a často i mezi kontrolními a suchými rostlinami, vliv ošetření různými 
koncentracemi E se však u těchto charakteristik průkazně neprojevil. 

Jiné výsledky jsme zjistili u růstových parametrů. Výška rostlin i hmotnost nadzemní 
sušiny, které byly u rostlin vystavených suchu výrazně nižší než u kontrol, byly průkazně 
ovlivněné i koncentrací roztoků E, jimiž se působilo na obilky před vysetím (Obr. 1B, C, D). 
Stejně jako u hmotnosti sušiny kořenů, jejíž hodnoty naopak u stresovaných rostlin narůstaly, 
se však reakce různých genotypů lišily a posílení odolnosti jednotlivých genotypů vůči suchu 
pokaždé vyvolávala jiná koncentrace E. V literatuře je popsán pozitivní vliv brassinosteroidů 
na růst nadzemní části rostlin i kořenů, tento vliv však zřejmě závisí na biologické aktivitě i 
koncentraci aplikovaného brassinosteroidu a druhu i genotypu rostliny (8, 9, 10). 
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Obr. 1. Změny obsahu chlorofylu a (A), výšky rostlin (B), hmotnosti suché biomasy nadzemní 
části rostlin (C) a hmotnosti suché biomasy kořenů (D) u čtyř genotypů kukuřice v důsledku 
10-denní periody bez zalévání (v porovnání s normálně zalévanými rostlinami). Obilky byly 
po dobu 24 hod před výsevem máčeny ve vodných roztocích 24-epibrassinolidu o 10-8, 10-10, 
10-12 či 10-14 M koncentracích nebo ve vodě (0). 
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Obr. 2. Změny obsahu chlorofylu a (A), výšky rostlin (B), hmotnosti suché biomasy nadzemní 
části rostlin (C) a hmotnosti suché biomasy kořenů (D) u čtyř genotypů kukuřice vystavených 
nejprve 10-denní periodě bez zalévání a poté 3 dny normálně zalévaných (v porovnání 
s rostlinami zalévanými po celou dobu pěstování). Obilky byly po dobu 24 hod před výsevem 
máčeny ve vodných roztocích 24-epibrassinolidu o 10-8, 10-10, 10-12 či 10-14 M koncentracích 
nebo ve vodě (0). 
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Po 3 dnech obnovené zálivky jsme stále zaznamenávali průkazné rozdíly mezi 
rostlinami původně stresovanými suchem a kontrolními rostlinami, a to ve většině 
fotosyntetických parametrů. Stejně tak byly stále průkazné rozdíly mezi genotypy. Vliv 
ošetření různými koncentracemi E se však ani v tomto případě neprojevil (Obr. 2A). Ošetření 
obilek brassinosteroidem před výsevem nicméně i v této druhé pokusné sérii průkazně 
ovlivnilo hmotnost sušiny kořenů i nadzemní části, stejně jako výšku rostlin (Obr. 2B, C, D). I 
v tomto případě reagoval každý genotyp na každou ze studovaných koncentrací E jinak. 

Výsledky popsané v této práci tedy ukazují, že ošetření obilek kukuřice vodným 
roztokem 24-epibrassinolidu před výsevem podporuje růst a vývoj rostlin v podmínkách 
vodního deficitu, ale nemá vliv na fotosyntetické parametry listů. Je možné, že postřik rostlin 
brassinosteroidy přímo během stresové periody by se pozitivně odrazil i na fyziologických 
parametrech (jak pozorovali např. (9) u řepky). Studium možného zvyšování odolnosti rostlin 
vůči suchu pomocí brassinosteroidů si rozhodně vyžádá ještě mnoho dalších experimentů. 
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Does the treatment of maize caryopses with 24-epibrassinolide 
positively affect the tolerance of plants to drought?  

 
Summary 

 
Inbred and hybrid genotypes of maize (Zea mays L.) treated with 24-epibrassinolide water solutions of various 
concentrations (applicated to caryopses before sowing) were subjected to water deficit for 7 days and then 
returned to optimum growth conditions. During plant growth, various ontogenetic, morphological and selected 
photosynthetic parameters were measured. These measurements showed that while almost no statistically 
significant differences between brassinosteroid treatments were found for photosynthetic parameters, some 
concentrations of 24-epibrassinolide significantly affected plant growth and morphology under water-deficit 
conditions as well as under recovery conditions. However, the response od drought-stressed plants to 
brassinosteroid treatment differed among inbred and hybrid genotypes.  
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Souhrn 
 
Vybrané fotosyntetické, růstové a morfologické parametry byly studovány u dvou inbredních linií kukuřice (Zea 
mays L.), jejich reciprokých kříženců F1 generace a rostlin generace F2, vystavených ve vývojovém stádiu V3 
10-denní periodě vodního deficitu a poté 14 dnů normálně zalévaných. Aktivita fotosystému 1 i 2 se v důsledku 
sucha snížila na 60-70 % hodnot zaznamenaných u kontrolních rostlin, obsah chlorofylů reagoval na nepříznivé 
podmínky prostředí méně výrazně a obsah celkových karotenoidů v listech se v důsledku sucha nezměnil. 14 dnů 
normálního zalévání po ukončení periody sucha vedlo k tomu, že rostliny dokázaly plně obnovit fotochemickou 
účinnost obou fotosystémů i obsah fotosyntetických pigmentů v listech, ale zachovaly si menší vzrůst, kratší listy, 
nižší hmotnost nadzemní části i kořenů a zpomalený vývoj (navozené periodou sucha) v porovnání se stejně 
starými kontrolními rostlinami. Jednotlivé genotypy/generace se mezi sebou lišily především v morfologických a 
hmotnostních parametrech, u aktivity fotosystému 2 bylo zaznamenáno střídání reakce rostlin na sucho v 
jednotlivých generacích křížení (negativní závislost na mateřském genotypu příslušné generace). 
 
ÚVOD 
 
 Nedostatek vody se v důsledku globálních klimatických změn, spojených s postupující 
desertifikací mnohých oblastí, projevuje čím dál závažněji. I v našich podmínkách tento 
abiotický stresový faktor výrazně omezuje růst a produktivitu rostlin. Vzhledem k tomu, že 
většina hospodářsky významných druhů rostlin, které jsou zde pěstovány, není na tyto 
extrémy v zásobování vodou speciálně adaptována, je nutné neustále šlechtit nové genotypy 
vykazující zvýšenou odolnost vůči suchu a zároveň identifikovat vhodné parametry 
(sekundární selekční znaky) spojené s vysokou efektivitou využití vody (WUE) nebo se 
schopností rostlin udržet si vysoký obsah vody i v podmínkách vodního deficitu. Takové 
parametry by měly být snadno měřitelné, měly by být v pozitivní korelaci s výnosem jak za 
optimálních, tak za stresových podmínek, a měly by vykazovat relativně vysokou dědivost. 
K identifikaci těchto sekundárních selekčních znaků je ovšem nutné detailně znát fyziologické 
a genetické mechanizmy, které zvýšenou odolnost rostlin vůči suchu podmiňují (1-3). 

Reakce rostlin na vodní deficit je studována již mnoho let. Nejrychleji na nedostatek 
vody reagují procesy spojené s dlouživým růstem buněk; růst se obvykle zastavuje při 
hodnotách vodního potenciálu -0,3 až -0,4 MPa. S dalším poklesem vodního potenciálu 
dochází ke zpomalení buněčného dělení, snižování elasticity buněčné stěny a změnám aktivity 
různých enzymů. Je snížena syntéza řady proteinů, v případě některých specifických proteinů 
(dehydriny aj. LEA proteiny, akvaporiny, různé heat-shock proteiny apod.) se však intenzita 
genové exprese zvyšuje. V buňkách roste koncentrace některých osmoticky aktivních látek 
(prolin, manitol, sorbitol aj.). Zvyšuje se také množství kyseliny abscisové, což vede 
k zavírání průduchů a tím i omezení transpirace. Uzavření průduchů však omezuje také příjem 
CO2, čímž je snížena možnost asimilace uhlíku a čistá rychlost fotosyntézy. Snížení 
intracelulární koncentrace CO2 není však jedinou příčinou omezení fotosyntetické účinnosti, 
během sucha bylo pozorováno omezení syntézy ATP a tím i regenerace ribuloso-1,6-
bisfosfátu a snížení aktivity některých enzymů Calvinova cyklu. Se zvyšující se intenzitou 
sucha se negativní příznaky u rostlin začínají projevovat ve zvýšené míře. Dochází k stáčení a 
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sklápění listů, zmenšuje se plocha listů a může dojít k jejich senescenci či nekrózám. Růst 
nadzemní části rostliny je na vodní deficit více citlivý, ale zastavuje se i růst kořene a 
zmenšuje se jeho potenciální kapacita přijímat vodu a živiny z půdy. Pokud dojde k obnovení 
normálního obsahu vody v buňkách, mohou se všechny buněčné funkce postupně vrátit do 
původního stavu. Trvá-li však vodní deficit déle, dochází k vážnému poškození biologických 
membrán a organel, buněčné smrti a posléze odumření orgánu či celé rostliny (4-8). 
 Cílem této práce bylo zjistit, zda a jak se mění hodnoty vybraných fyziologických a 
morfologických charakteristik u rostlin kukuřice po jejich vystavení vodnímu deficitu a 
následném návratu do optimálních podmínek pěstování. Zaměřili jsme se přitom zejména na 
rozdíly mezi inbredními a hybridními genotypy a na studium toho, zda (a jakým způsobem) 
může být charakter odezvy rostlin na sucho zachován v různých generacích potomstva. 
 
MATERIÁL A METODY 
 

Pokusný materiál byl tvořen dvěma inbredními liniemi kukuřice (Zea mays L.), 2023 a 
CE704, pocházejícími ze šlechtitelské stanice CEZEA v Čejči (ČR), a jejich potomky F1 a F2 
generace. Každý genotyp (generace) byl reprezentován 480 rostlinami. Obilky byly vysety do 
květináčů se zahradnickým substrátem (průměr a výška 11 cm), které byly umístěny ve 
skleníkových podmínkách (teplota den/noc 25-35/15-20 °C, relativní vzdušná vlhkost 55-90 
%) bez umělého přisvětlování. Po 34 dnech ode dne výsevu byla polovina rostlin přemístěna 
do uzavřeného prostoru téhož skleníku (relativní vzdušná vlhkost 35-70 %) a ponechána 10 
dnů bez jakékoliv zálivky, zatímco kontrolní rostliny byly ponechány v původních 
podmínkách a pravidelně zalévány. Poté byla provedena první série pokusů („stres“) v 8 
nezávislých opakováních a po jejím skončení byly všechny rostliny opět normálně zalévány 
po dobu 20 dnů, kdy byla zahájena druhá pokusná série („obnova“), opět v 8 opakováních. 

Vybrané fyziologické charakteristiky (fotochemická aktivita fotosystémů (PS) 1 a 2, 
obsah chlorofylů a, b a celkových karotenoidů) byly měřeny na plně vyvinutých listech 
(třetích od báze v případě „stresu“ a čtvrtých v případě „obnovy“). Pro stejné listy byla 
stanovena i specifická hmotnost listové čepele (S) a relativní obsah vody v listu (RWC). 
Aktivity PS 1 a PS 2 byly měřeny polarograficky kyslíkovou elektrodou Clarkova typu (Theta 
90‘, ČR) jako spotřeba (PS 1), resp. produkce (PS 2) kyslíku v suspenzích izolovaných 
mezofylových chloroplastů po jejich osvětlení a přidání umělých akceptorů a donorů 
elektronů (9). Obsah fotosyntetických pigmentů byl stanoven spektrofotometricky (Spekol 
211, Carl Zeiss, Německo) po jejich extrakci z listů N,N-dimethylformamidem (10). 
Specifická hmotnost listové čepele (hmotnost suchého asimilačního pletiva vztažená na 
jednotku plochy listové čepele) byla spočítána z průměrné hmotnosti 12 listových terčíků 
odebíraných ze střední části listové čepele, usušených při 80 °C a zvážených na torzních 
vahách s přesností 0,01 mg (Sartorius, Německo). RWC byl stanoven podle vzorce 100 × 
(čerstvá hmotnost listu – hmotnost listu po jeho usušení) / (hmotnost listu po plném nasycení 
vodou – hmotnost listu po jeho usušení). Na konci série “obnova” byly rostliny vyndány z 
květináčů, očištěny, usušeny (80 °C) a jejich části (kořeny, jednotlivé plně dorostlé listy, 
zbytek nadzemní části) zváženy. Všechny výsledky byly statisticky zhodnoceny analýzou 
variance jednoduchého nebo dvojného třídění a Tukeyho testy.  
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
 Mezi studovanými charakteristikami reagovala na vodní deficit nejvýrazněji aktivita 
PS 2, jejíž hodnoty se u všech studovaných genotypů / generací statisticky průkazně snížily, a 
to na 50-70 % hodnot naměřených u kontrolních rostlin (Obr. 1A). Poté, co bylo u rostlin 
obnoveno normální zalévání, se však aktivita tohoto fotosystému vrátila na původní úroveň a 
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u některých genotypů (inbrední rodičovská linie 2023, F1 kříženec CE704×2023 a F2 
generace [(2023×CE704)×(2023×CE704)]) hodnoty této charakteristiky dokonce převyšovaly 
hodnoty zjištěné u kontrolních rostlin (Obr. 1B). Rovněž v aktivitě PS 1 jsme zaznamenali 
podobný trend, tj. pokles v důsledku sucha na přibližně 70 % úrovně kontrolních rostlin a 
následný návrat na 100 % (či vyšší hladinu, v případě obou rodičovských linií) po ukončení 
stresové periody (Obr. 1 A, B). Z literatury je známo, že při mírnějším stupni vodního deficitu 
není kapacita elektron-transportního řetězce thylakoidních membrán ve srovnání s fixací CO2 
příliš ovlivněna, vlivem extrémního nebo déletrvajícího sucha však může dojít k fotoinhibici a 
přednostně bývá poškozen právě PS 2 (citlivé jsou zejména jeho proteiny CP43, D1, D2 a 
podjednotky komplexu vyvíjejícího kyslík). Ostatní složky elektron-transportního řetězce 
bývají vodním deficitem ovlivněny spíše sekundárně (1, 4, 7, 11). 

Obsah chlorofylů a i b se vlivem vodního deficitu snížil na přibližně 80 % hodnot 
zjištěných u kontrolních rostlin, ale po čtrnácti dnech normálního zalévání se obsah těchto 
fotosyntetických pigmentů v listech rostlin původně vystavených suchu dokázal vrátit na 
původní úroveň (Obr. 1A, B), což je v souladu s dřívějšími údaji (12). Na rozdíl od chlorofylů 
jsme v případě obsahu celkových karotenoidů nezaznamenali (až na výjimky) v první 
pokusné sérii statisticky průkazné snížení či zvýšení v důsledku sucha, ale u druhé pokusné 
série (“obnova”) byly hodnoty této charakteristiky průkazně vyšší u rostlin původně 
vystavených suchu než u rostlin celou dobu pravidelně zalévaných, a to u obou rodičovských 
inbredních linií a F1 křížence CE704×2023 (Obr. 1A, B). 

Obsah vody v listech pokusných rostlin byl charakterizován na základě stanovení 
RWC, který podle očekávání v důsledku 10-denní periody sucha u všech genotypů / generací 
klesl na přibližně 60 % (70 % u obou rodičovských linií) a po obnovení zalévání se vrátil na 
100% hladinu (Obr. 1A, B). Opačným způsobem reagovala specifická hmotnost listové 
čepele, jejíž hodnoty vlivem vodního deficitu vzrostly na 115 % hodnot zaznamenaných u 
kontrolních rostlin (Obr. 1A). Genotypy CE704, CE704×2023 a rostliny F2 generace 
[(2023×CE704)×(2023×CE704)] si průkazně vyšší specifickou hmotnost listové čepele ve 
srovnání s kontrolními rostlinami zachovaly i v druhé pokusné sérii (“obnova”) (Obr. 1B). Na 
zvyšování specifické hmotnosti listu vlivem vodního deficitu poukázali i další autoři (13). 
 Sucho negativně ovlivnilo i vývoj a celkovou morfologii pokusných rostlin. Velikost 
rostlin (stanovená na základě celkové délky internodií) vystavených 10-denní periodě bez 
zalévání se oproti kontrolním rostlinám snížila na přibližně 60 % (pouze u křížence 
2023×CE704 nebyl tento pokles tak výrazný) a tyto rostliny měly v průměru pouze 4 plně 
vyvinuté listy oproti 5 listům u rostlin kontrolních (Obr. 1A). Tento trend se udržoval po 
celou dobu následného pěstování a ani po 14 dnech normálního zalévání rostliny původně 
stresované suchem nedokázaly dosáhnout výšky stejně starých rostlin kontrolních a stále také 
měly o jedno listové patro méně (Obr. 1B). Délka 1. – 3. listů, které byly na začátku periody 
sucha již plně vyvinuté, stejně tak jako 4. listu, který dosáhl své konečné dílky až během 
suché periody, se u rostlin kontrolních a stresovaných nelišily (data neuvedena), ale 5. list byl 
u rostlin inbrední linie 2023 a F2 generace [(2023×CE704)×(2023×CE704)] vystavených 
vodnímu deficitu průkazně kratší než u rostlin kontrolních, a v případě 6. listu bylo toto 
zkrácení statisticky průkazné již u všech studovaných genotypů (Obr. 2). Také při hodnocení 
hmotnosti jednotlivých listů po jejich usušení jsme zaznamenali stejný trend: v případě 5. listu 
statisticky průkazný pokles v důsledku sucha pouze u genotypu 2023 a F2 generace 
[(2023×CE704)×(2023×CE704)], v případě 6. listu i u dalších genotypů (Obr. 2). U rostlin 
vystavených vodnímu deficitu byla navíc často průkazně nižší i hmotnost 1. listu (a u 
rodičovských linií i 2. listu) (data neuvedena). Významně se rovněž snížila celková hmotnost 
suché biomasy nadzemní části rostlin (přibližně 60 % kontroly) i kořenů (přibližně 70 % 
kontroly), pouze u křížence 2023×CE704 nebyl pokles hodnot těchto charakteristik tak 
výrazný (a v případě kořenů i neprůkazný) (Obr. 2). 
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Obr. 1. Změny ve fotochemické aktivitě fotosystémů (PS) 1 a 2, obsahu chlorofylů (Chl) a 
celkových karotenoidů (Kar), specifické hmotnosti listové čepele (S), relativním obsahu vody 
v listech (RWC), počtu listových pater (LP) a celkové délce internodií (Int) u dvou 
rodičovských linií kukuřice (2023 a CE704) a jejich kříženců F1 a F2 generace v důsledku 
vodního deficitu. U 34 dnů starých rostlin byla nejprve na 10 dnů přerušena zálivka (A) a 
poté byly dalších 20 dnů normálně zalévány (B).   
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Obr. 2. Změny v délce (D) a hmotnosti suché biomasy (H) 5. a 6. listu (5L, 6L) a změny  v 
hmotnosti suché biomasy kořenů (HK) a nadzemní části (HN) rostlin dvou rodičovských linií 
kukuřice (2023 a CE704) a jejich kříženců F1 a F2 generace v důsledku vodního deficitu. U 
34 dnů starých rostlin byla nejprve na 10 dnů přerušena zálivka a poté byly dalších 20 dnů 
normálně zalévány. 
 

Statistická analýza rozdílů mezi genotypy ukázala, že zatímco v morfologických a 
růstových parametrech existovala ve studovaném souboru genotypů geneticky podmíněná 
vnitrodruhová variabilita (především obě rodičovské linie se velmi často průkazně lišily od 
svých F1 kříženců i od F2 generace), ve “fyziologických” charakteristikách se všechny 3 
generace rostlin kukuřice mezi sebou nelišily. Výjimkou byla aktivita PS2, kde jsme 
zaznamenali zajímavé střídání reakce rostlin na sucho v závislosti na generaci. V původní 
parentální generaci reagovala rodičovská linie 2023 na vodní deficit méně výrazně než 
rodičovská linie CE704, v generaci F1 se vztah mezi kříženci obrátil (kříženec, u něhož byla 
linie 2023 použita jako mateřský genotyp, reagoval výrazněji než kříženec CE704) a v 
následující generaci došlo opět k reverzi: F2 rostliny připravené křížením 
(2023×CE704)×(2023×CE704) byly na sucho méně citlivé než rostliny připravené křížením 
(CE704×2023)×(CE704×2023). Tento trend zůstal zachován i ve druhé pokusné sérii 
(“obnova”). Přímý vliv mateřského genotypu (ať již související s maternální dědičností 
plastidové DNA nebo s jadernými maternálními efekty), který jsme na základě některých 
našich předchozích výsledků (14) očekávali, se tedy v tomto případě nepotvrdil a je zřejmé, 
že celá problematika související s genetickou variabilitou ve fotosyntetických 
charakteristikách a mezigeneračním přenosem citlivosti / odolnosti rostlin vůči suchu bude 
vyžadovat ještě důkladné studium. 
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Souhrn 
 
Práce byla zaměřena na studium změn fyziologických (aktivita fotosystému (PS) 2 a PS 1, obsah a poměr 
fotosyntetických pigmentů, specifická hmotnost listové čepele (SpHm), relativní obsah vody (RWC) v listech), 
morfologických (délka listů a hmotnost jejich suché biomasy, výška rostlin, hmotnost suché biomasy kořenů a 
prýtu) a anatomických charakteristik u inbrední a hybridní kukuřice způsobených stresem nadměrným 
zaplavením. Posthypoxický stres měl výraznější negativní vliv na většinu studovaných parametrů než přímá 
hypoxie. Významný pokles v důsledku zaplavení byl zjištěn zejména v obsahu fotosyntetických pigmentů, PS 2 byl 
k hypoxickému i posthypoxickému stresu méně citlivý než PS 1. Zaplavení mělo negativní vliv také na růst a 
vývoj listů a rostlin. Vnitrodruhová variabilita byla výraznější u morfologických než fyziologických znaků. F1 a 
F2 generace se významně nelišily od rodičovských genotypů. Nejméně průkazných změn studovaných znaků 
vlivem nadměrného zaplavení bylo zjištěno u rodičovské linie CE704, která se (pravděpodobně díky pomalejšímu 
růstu) nejlépe vyrovnávala s nepříznivými podmínkami. 
  
ÚVOD 
 

Rostliny jsou během svého života vystaveny působení různých biotických či 
abiotických stresorů, které negativním způsobem ovlivňují jejich růst, vývoj a reprodukci. 
Mezi významné abiotické stresové faktory patří nerovnoměrné zásobování rostlin vodou, 
které může vyústit ve stres suchem či nadměrným zaplavením. V celosvětovém měřítku je 
více než třetina zemědělsky využívané půdy v určitém období negativně ovlivněna 
nedostatkem nebo naopak nadměrným množstvím vody, což vede v konečném důsledku k 
výraznému snížení výnosů pěstovaných plodin (1). Při nadměrném zaplavení klesá dostupnost 
kyslíku v půdě, mění se její chemické vlastnosti a rostlina je vystavena riziku hypoxie až 
anoxie (2). Odezva rostlin na nedostatek kyslíku je komplexní a závisí na řadě vnějších (délka 
a intenzita působení stresoru, vývojová fáze rostlin) i vnitřních (druh, genotyp, adaptační 
schopnost rostlin) faktorů. Na stres zaplavením reagují rostliny zpomalením respirace a 
poklesem aktivity různých biosyntetických a metabolických procesů (biosyntéza proteinů, 
lipidů, aminokyselin, sacharidů, oxidativní fosforylace aj.). Naproti tomu se aktivují 
alternativní metabolické dráhy umožňující uspokojit nezbytné energetické požadavky rostlin 
(glykolýza, anaerobní fermentační procesy aj.) (3, 4). Stres zaplavením je doprovázen 
zvýšením (kyselina abscisová /ABA/) nebo snížením (cytokininy) koncentrace fytohormonů, 
typický je rovněž nárůst koncentrace etylénu v kořenech (5, 6).  

Na nedostatek kyslíku reaguje velice rychle nejen kořenový systém zaplavených 
rostlin (tvorba aerenchymu, vznik adventivních kořenů aj.), ale i zelené části rostlin, které 
nejsou vystaveny nedostatku kyslíku přímo. Zvýšená koncentrace ABA (ve svěracích 
buňkách průduchů) vede ke snížení vodivosti průduchů, což má negativní vliv na účinnost 
fotosyntézy (7, 8). Hlavní příčinou snížení fotosyntetické účinnosti rostlin vystavených 
hypoxii je však zřejmě přímé poškození různých složek fotosyntetického aparátu v důsledku 
zvýšené tvorby nebezpečných radikálů (9). Zpomaluje se rovněž transport produktů 
fotosyntézy a snižuje se obsah fotosyntetických pigmentů (8, 10). Při déletrvajícím zaplavení 
reagují rostliny na stres zmenšením listové plochy a tloušťky listu, poklesem hmotnosti prýtu 
a kořenů (11). Po obnovení normálních podmínek jsou rostliny vystaveny posthypoxickému 
stresu, který ovlivňuje některé parametry rostlin výrazněji než hypoxický stres (12).  
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Z výše uvedeného je patrné, že vlivem hypoxických a posthypoxických podmínek 
dochází v rostlinných buňkách, pletivech a v celých rostlinách k řadě biochemických, 
fyziologických, anatomických a morfologických změn, které významně ovlivňují jejich růst a 
vývoj. V odezvě rostlin na stres nadměrným zaplavením existují významné mezidruhové i 
vnitrodruhové rozdíly a publikované práce jsou většinou zaměřeny na porovnávání citlivých a 
odolných genotypů různých druhů hospodářsky významných plodin. Hlavním cílem naší 
práce bylo studium reakce inbredních a hybridních genotypů kukuřice na stres vyvolaný 
hypoxií a na schopnosti rostlin adaptovat se na podmínky následné reaerace. Vzhledem 
k tomu, že stres vyvolává řadu specifických reakcí na různých úrovních rostliny, zaměřili 
jsme se na studium změn fyziologických, morfologických i anatomických charakteristik 
s možností provést detailní korelační a genetickou analýzu studovaných charakteristik (není 
součástí tohoto článku). 
 
MATERIÁL A METODY 
 

Pokusný materiál zahrnoval dvě inbrední linie kukuřice (Zea mays L.) (2023 /P1/, 
CE704 /P2/), křížence F1 generací (2023×CE704 /F1/, CE704×2023 /F1´/) a generace F2, 
získané křížením F1×F1 nebo F1´×F1´. Obilky rodičovských linií a F1 kříženců pocházely ze 
šlechtitelské stanice kukuřice CEZEA v Čejči (ČR), F2 generace byly získány vlastním 
křížením. Obilky byly vysety do sadbovačů s kompostovou pařeništní zeminou, po 4 týdnech 
byly rostliny přesazeny do květináčů (průměr i výška 11 cm). Po 1 týdnu pěstování ve 
skleníku (teplota den/noc 20-26/16-18 °C, relativní vzdušná vlhkost 80-95 %) byla polovina 
rostlin přemístěna do nádrží naplněných vodou do výšky květináčů a druhá polovina byla 
ponechána v optimálních podmínkách jako kontrola. Po 9 dnech pěstování byla provedena 
první série měření vybraných fyziologických charakteristik (hypoxie). Poté byl stres 
zaplavením ukončen a v osmém týdnu následovala druhá série měření fyziologických a 
současně také morfologických parametrů (posthypoxie). Pro měření byly odebírány plně 
vyvinuté listy (obvykle 4. list v první pokusné sérii a 5. list ve druhé sérii) z 10 rostlin. 
Aktivita PS 2 (aktivita Hillovy reakce /AHR/) a PS 1 byla měřena polarograficky kyslíkovou 
elektrodou Clarkova typu (Theta 90´, ČR) jako množství uvolněného/spotřebovaného kyslíku 
v suspenzích izolovaných mezofylových chloroplastů po přidání umělých akceptorů a donorů 
elektronů a po osvětlení (13). Obsah fotosyntetických pigmentů (chlorofyl /chl/ a, b, celkový 
obsah karotenoidů) byl stanoven spektrofotometricky (Anthelie Advanced 2, Francie) po 
jejich extrakci z listů N,N-dimethylformamidem (14). Specifická hmotnost listové čepele 
(SpHm) byla počítána z průměrné hmotnosti 12 listových terčíků (Sartorius, Německo) 
usušených při 80 °C. Relativní obsah vody v listech (RWC) byl vypočítán z hodnot hmotnosti 
listů okamžitě po jejich odběru, po plném nasycení vodou a po usušení. Růstové parametry 
byly posuzovány podle celkové výšky rostlin (souhrnná délka internodií), délky a počtu listů a 
hmotnosti suché biomasy plně vyvinutých listů 8 rostlin každého genotypu. Byla stanovena 
rovněž hmotnost suché biomasy kořenů a prýtu. Anatomická struktura listů byla studována 
světelným mikroskopem na preparátech připravených z obarvených parafinových řezů. 
Získané výsledky byly statisticky zhodnoceny analýzou variance a Tukeyovým testem. 
  
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

Stres nadměrným zaplavením neměl u studovaných genotypů kukuřice významný vliv 
na změny AHR i přesto, že PS 2 je obecně k abiotickým stresorům velice citlivý (15). 
Nezjistili jsme ani průkazné rozdíly mezi jednotlivými genotypy a to jak v kontrolních, tak 
v hypoxických podmínkách pěstování (Obr. 1A). Naproti tomu výrazné (statisticky průkazné 
u F1 a F1´) snížení hodnot AHR oproti kontrole jsme zjistili u rostlin rostoucích 
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v posthypoxických podmínkách (hodnoty kontrol obou pokusných sérií byly srovnatelné). 
Rozdíly mezi jednotlivými genotypy sice ani u této série pokusů nebyly statisticky průkazné, 
oba F1 kříženci však reagovali na tento sekundární stres výrazným poklesem hodnot (Obr. 
1B). Posthypoxický stres v důsledku reaerace ovlivnil hodnoty AHR podstatně více než přímá 
hypoxie způsobená zaplavením, což odpovídá údajům uváděným v literatuře (12).  
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Obr. 1. Aktivita Hillovy reakce (AHR) v listech rostlin pěstovaných v hypoxických (A) a 
posthypoxických (B) podmínkách. Uvedeny jsou průměrné hodnoty a jejich střední chyby pro 
jednotlivé genotypy/generace. 
 

Hodnoty aktivity PS 1, který je popisován jako méně citlivý k účinkům různých 
abiotických stresorů (15) se výrazně snížily ve srovnání s kontrolou už v důsledku hypoxie 
(Obr. 2A) a ještě výrazněji se tento pokles projevil u rostlin z posthypoxických podmínek 
(Obr. 2B). Zjištěné rozdíly byly většinou statisticky průkazné. Jednotlivé genotypy se mezi 
sebou nelišily ani v kontrolních ani ve stresových podmínkách. 
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Obr. 2. Aktivita fotosystému 1 (PS 1) v listech rostlin pěstovaných v hypoxických (A) a 
posthypoxických (B) podmínkách. Uvedeny jsou průměrné hodnoty a jejich střední chyby pro 
jednotlivé genotypy/generace. 

 
Všechny genotypy reagovaly na zaplavení také statisticky průkazným poklesem 

hodnot obsahu fotosyntetických pigmentů, který byl opět výraznější v posthypoxických 
podmínkách, což je v souladu s publikovanými údaji (8, 10) (Obr. 3A, B). Na rozdíl od 
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hypoxického stresu byl u posthypoxických rostlin zjištěn nárůst hodnot poměru chl a/b oproti 
kontrole (výsledky nejsou uvedeny). Může to být důsledkem zvýšené degradace či poklesu 
syntézy chl b nebo snížením množství pigment-proteinových komplexů zejména 
světlosběrných antén. Takovéto změny mohou být adaptací na zvýšené riziko fotooxidačního 
stresu. Pod vlivem krátkodobější hypoxie, kdy dochází zřejmě k menšímu poškození 
rostlinných funkcí fotooxidací, se poměr chl a/b výrazně nemění, zatímco při déletrvajícím 
stresu nebo posthypoxickém stresu se zvyšuje v reakci na zesilující fotooxidační efekty. 
Jednotlivé genotypy se v obsahu a poměru fotosyntetických pigmentů opět průkazně nelišily. 

Obr. 3. Obsah chlorofylů a+b v listech rostlin pěstovaných v hypoxických (A) a 
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posthypoxických (B) podmínkách. Uvedeny jsou průměrné hodnoty a jejich střední chyby pro 
jednotlivé genotypy/generace. 
 

Většina genotypů reagovala na nadměrné zaplavení rovněž mírným poklesem 
hmotnosti suché biomasy prýtu a nárůstem hmotnosti kořenů (v obou případech statisticky 
neprůkazným). Rozdíly jsou však dobře patrné ze vzájemných poměrů těchto parametrů (Obr. 
4A, B). Snižovala se také SpHm a to jak v hypoxických, tak v posthypoxických podmínkách.  

Obr. 4. Poměr hmotnosti suché biomasy prýtu (A) nebo kořenů (B) a celkové suché biomasy 

P1 P2 F1 F1´ F2 F2´ P1 P2 F1 F1´ F2 F2´
0

20

40

60

80

100

P1 P2 F1 F1´ F2 F2´ P1 P2 F1 F1´ F2 F2´
0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

 H
P 

/ H
C

R
 

 Genotyp 

 Posthypoxie  Kontrola 

 A  B 
 H

K
 / 

H
C

R
 

rostlin vystavených posthypoxii. Uvedeny jsou průměrné hodnoty a jejich střední chyby pro 
jednotlivé genotypy/generace. 
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Vzhledem k tomu, že hodnoty RWC v pletivech se v důsledku zaplavení zvyšovaly jen 
výjimečně, souvisely změny SpHm se změnami anatomické struktury listů a pomalejším 
růstem stresovaných rostlin. Z literatury (16) i z našich výsledků jednoznačně vyplývá, že u 
stresovaných rostlin se snižuje lignifikace, suberinizace a kutinizace opěrných struktur buněk 
a listy jsou tenčí (výsledky nejsou uvedeny). Stres nadměrným zaplavením a následná 
reaerace negativně ovlivnily také růst jednotlivých listů a jejich hmotnost (Obr. 5A, B). 5. a 6. 
listy stresovaných rostlin byly většinou průkazně kratší ve srovnání s listy kontrolních rostlin. 
Délka 4. listů se významně neměnila, protože v době vystavení hypoxickým a 
posthypoxickým podmínkám byly tyto listy již plně vyvinuté. Vlivem stresu klesala také 
hmotnost suché biomasy jednotlivých listů, opět výrazněji u mladších listů. U těchto 
charakteristik byly i rozdíly mezi genotypy většinou statisticky průkazné. Výška rostlin se 
vlivem zaplavení významně neměnila (výsledky nejsou uvedeny). 
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Obr. 5. Hmotnost suché biomasy (A) a délka (B) 6. listu rostlin vystavených posthypoxii. 
Uvedeny jsou průměrné hodnoty a jejich střední chyby pro jednotlivé genotypy/generace. 
 

Celkově lze shrnout, že rozdíly podmíněné genotypem rostlin byly nižší než rozdíly 
vyvolané stresem a to jak v optimálních, tak v suboptimálních podmínkách pěstování a 
v případě fyziologických parametrů byly většinou statisticky neprůkazné. Nejméně rozdílů 
v závislosti na způsobu pěstování bylo zjištěno u linie CE704. Pro tuto linii je charakteristický 
pomalejší růst, vykazuje nižší hodnoty aktivit fotosyntetických procesů, má v tylakoidních 
membránách méně pigment-proteinových komplexů (17), ale změny vyvolané hypoxií a 
posthypoxií se u ní projevují v menším rozsahu než u rychleji rostoucích genotypů. To může 
být výhodou v odolnosti vůči stresu. Vyšší odolnost může také souviset s větším zastoupením 
recesívních alel pro fotosyntetické znaky (17), které se uplatňují v reakci na hypoxické 
podmínky (18). 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že sekundární stres navozený posthypoxií 
ovlivňoval funkce, růst a vývoj rostlin více než primární hypoxie. Vnitrodruhová variabilita 
byla výraznější u morfologických než fyziologických parametrů. Kříženci F1 generace se 
významně nelišili od rodičovských linií a jen výjimečně byla zjištěna jejich odlišná reakce na 
stres. Populace F2 byly podle očekávání ve většině studovaných znaků na úrovni F1 kříženců 
nebo mírně nižší. Nejméně změn v reakci na stres nadměrným zaplavením vykazovala linie 
CE704, kterou lze doporučit jako perspektivní linii při šlechtění na vyšší odolnost vůči 
nadměrnému zaplavení.  
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Response of physiological and morphological parameters of maize to 

hypoxia and posthypoxia growing conditions 
 

Summary 
  
This work was aimed at the characterization of various physiological (photosystem (PS) 2 and PS 1 activity , 
photosynthetic pigments´ content and ratio, specific leaf mass, relative water content in leaves), morphological 
(metrical and weight parameters of plants) and anatomical changes occuring in inbred and hybrid maize 
genotypes under waterlogging. Posthypoxia had more negative effect on maize plants compared to hypoxia. A 
significant decrease was observed particularly for the photosynthetic pigments´ content. Negative influence of 
stress on leaf and whole- plant growth was also found. Photosystem 2 was less affected by watterlogging than 
PS1. Significant intraspecific variability was observed for many of the morphological parameters studied. No 
significant differences among F1, F2 and parental lines were found. The changes caused by hypoxia/posthypoxia 
were less pronounced in the parental line CE704, which is able to better deal with the consequences of 
waterlogging (probably due to its slower growth). 
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Přítomnost je bezrozměrný časový úsek, veskrze prostoupený minulostí a budoucností. 
Vlastně tedy vůbec neexistuje. Předmětem zkoumání nás historiků je především  minulost; ta 
již ovšem v sobě zákonitě vždy musí obsahovat zárodky budoucnosti. Proto nelze studium 
historiků považovat pouze za  izolovaný,  od současnosti odtržený zpětný pohled, zahlcující se 
zcela  minulosti, ale  zároveň i za nejvýš zasvěcené přítomné rozhlédnutí se kolem sebe a často i 
za připravené variantní zahledění se   vpřed. Historik zná totiž velice dobře počátky věcí 
budoucích. 
(Čs. historik Jan Muk) 
 
Každá přítomnost je zatížena minulostí a obtěžkána budoucností. 
(Gottfried Wilhem Leibniz) 
 
 
RETROSPEKTIVNÍ STUDIUM PODNEBÍ 
 Bez retrospektivního hodnocení klimatu se v současnosti neobejde žádná meteorologická, 
historická, demografická, pedologická a ekologická  disciplina, včetně  studia vývoje 
zemědělských systémů a krajinného inženýrství (kulturnětechnického inženýrství). Jeho význam 
stoupá zejména v souvislosti se nezvratitelnými důkazy o nástupu globálních klimatických 
změn. 
 Při retrospektivním studiu klimatu existují koncepčně a metodicky dva diametrálně 
odlišné postupy: A) pro časový úsek, k němuž jsou k dispozici dostatečně dlouhé řady 
signifikantních nelakunárních přístrojových měření 
       B) pro preinstrumentální éru (= pro časový úsek, k němuž relevantní 
přístrojově měřená meteorologická data neexistují, případně nejsou k dispozici) 
 
 
STANOVOVÁNÍ PŘIROZENÝCH TERMOMETEOROLOGICKÝCH A 
HYDROMETEOROLOGICKÝCH OBDOBÍ PODLE NEJDELŠÍCH ŘAD 
ZÁKLADNÍCH METEOROLOGICKÝCH PŘÍSTROJOVÝCH MĚŘENÍ 
 Česká republika má v této oblasti, jako jedna z mála  zemí na světě, nespornou 
komparační výhodu. Máme totiž k dispozici meteorologická měření a pozorování  observatoře 
v pražském Klementinu. Zde na pražské klementinské hvězdárně se začalo s 
pravidelným měřením teplot, srážek (dešťových a sněhových) a barometrického tlaku  již v roce   
1752. Dochovala se však využitelná teplotní měření až od r. 1770 a srážkoměrná měření od 1. V. 
1804. Pro posouzení mimořádnosti historické řady instrumentálních meteorologických měření a 
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pozorování na observatoři v pražském Klementinu jsou v následujícím přehledu uvedeny počátky 
systematických meteorologických měření několika dalších nejdelších existujících  řad na světě: 
1715 (rok zahájení měření) - Hoofdorp – Zwanenburg (Nizozemsko, srážkoměrná řada) 
1725 – Padova (Itálie, srážkoměrná řada) 
1739 – Upsala (Švédsko, srážkoměrná řada) 
1755 – Basilej (Švýcarsko, teplotní měření) 
1756 – Stockholm (Švédsko, teplotní měření) 
1763 – Milano (Itálie, teplotní měření) 
1768 – Ženeva (Švýcarsko) 
1770 (1752) – Praha (Česká republika, teplotní měření) 
1781 – Hohenpeissenberg (Německo) 
 V případě existence dostatečně dlouhých řad signifikantních nelakunárních přístrojo-vých 
meteorologických měření není retrospektivní vymezení přirozených meteorologických období 
matematicko-statistickými metodami problém (viz např. Vašků, Z. – 1988). 
 

HLAVNÍ SKUPINY PRAMENŮ RETROSPEKTIVNÍHO STUDIA 
PODNEBÍ VYUŽÍVANÉ PŘI HODNOCENÍ PREINSTRUMENTÁLNÍ ÉRY 
 Podstatou všech vědeckých postupů, které jsou využívány pro rekonstrukci klimatu 
historické preinstrumentální éry, je vzájemně provázané hodnocení dvou rozsáhlých skupin 
pramenů: tzv. A) přírodní prameny 

           B) kulturní prameny 
 
 Prvou skupinu tzv. klimatohistorických údajů představují  především údaje získané z tzv. 

přírodních archivů, jako jsou:  
- izotopová a paleobiologická hodnocení vrstviček oceánických sedimentů 

(hodnotí se především zastoupení stabilních izotopů uhlíku a kyslíku a 
zastoupení pozůstatků chladnomilných a teplomilných organismů) 

- hodnocení zvrstvení sprašových sedimentů a  výskytu a početního zastoupení 
ulit měkkýšů, kostí savců a vápnitých krust a dále  paleopedologických znaků a 
složení fosilního pylu 

- hodnocení mocnosti přírůstkových linií, pH, obsahu prachu a obsahu a 
složení plynů v  kontinentálních a  horských ledovcích  (grónské ledovce 
sahají asi 150 000 let do minulosti a antarktické skoro milión let) 

- hodnocení proměnlivosti sezónní sedimentace  jezerních a říčních 
sedimentů a jejich přírůstkových linií (usazování světlých a temných vrstviček 
a palynologické znaky) 

- podle přírůstkových linií korálů 
- dendroklimatologické metody (šířka a složení letokruhů stromů, výskyt 

mrazových kýl 
- přírůstkové linie v krápnících,  složení izotopů kyslíku v kalcitu a zastoupení 

malakofauny v krasových sedimentech 
- palynologické rozbory vzorků rašelin z vrtů v ložisek rašelin 
 
Druhá skupina klimatohistorických údajů zahrnuje nejrozličnější prameny kulturní, 
především písemné archiválie:  
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- anály a kroniky (včetně kronik a pamětních knih panských, městských, 
farských cechovních a rodinných) 

- minuce, hospodářské a kancelářské kalendáře a diáře (jen ve Státním 
ústředním archivu v Praze  je uložena  více nežli stovka  kalendářů z let  1587 až 
1706, do kterých byly zapisovány  různé dobové informace, včetně zpráv o 
počasí) 

- osobní dokumenty a zápisky (např. dva deníky slavného lékaře a básníka 
Borbonia z Borbenheimu, které obsahují četné poznámky  o počasí ke dnům 
jednotlivých roků, dále panské deníkové záznamy, cestovní deníky apod.) 

- středověké astrologické pranostiky (u nás se vyskytují již  v období po 
založení vysokých škol pražských; obsahují předpovědi budoucího počasí, morů,  
neúrod a zároveň i pozdější vpisy či komentáře o skutečném vývoji 
předpovídaných jevů) 

- efemeridy (astronomické ročenky, které sloužily pro sestavování horoskopů – 
pranostik; v Památníku národních písemnictví v Praze jsou např. na okraj 
efemerid od Davida Origana aktuální vpisky o počasí a úrodách apod. k létům 
1603 až 1612) 

- vědecké a odborné spisy, traktáty a dobová hospodářská literatura 
- hospodářské zápisy a hlášení o výnosech obilí, úrodách vína a jeho jakosti, 

hospodářské raporty, urbáře a ceníky zemědělských produktů a potravin 
- paměti a záznamy selských písmáků 
- záznamy o vodních stavech a o trvání ledových jevů na tocích a záznamy o 

trvání sucha 
- dobové informační bulletiny, ručně psané a později tištěné noviny o 

mimořádných událostech, vyhlášky a cirkuláře 
- mapy, plány a vyobrazení (např. mapa J. A. Komenského vyznačující severní 

hranice vinohradnického pěstování vína, obrazy Vander – Kerovy a Brueghelovy 
zamrzlých a zasněžených nizozemských přímořských krajin a přístavů z tzv. 
malé doby ledové) 

- lidové pranostiky 
- topomastické názvy (pomístní a místní jména odvozené od „vína“, „vinohradů“ 

a „šafránic“, která existují mimo současné možnosti jejich pěstování)  
 

Z výše uvedených přímých a nepřímých nejrůznějších  kulturních pramenů lze za méně často 
se vyskytující,  ale neméně významné uvést např. záznamy povodňových vodních stavů na 
zámecké skále v Děčíně nebo na mostě v Písku, dále středověké vodočetné znamení 
Bradáč, které bylo se zachovalého posledního  oblouku Juditina mostu v roce 1840 přeneseno 
na nábřežní zeď u kláštera křížovníků s červenou hvězdou,  údaje o vynořování regionálně 
pověstných tzv. hladových kamenů (spatříš-li mne, plač!, neméně úzkostlivě sledované 
výskyty tzv. intermitentně aktivních pramenů tzv. pramenů bídy (či lidově - plačící oči 
Matky země, které vidí budoucnost a zaplavují se nad ní slzami) a pomníčků sucha.  

Ještě  v druhé polovině 19. století se např.  podle proměnlivé vydatnosti pramene v Bystřici u 
Kadaně usuzovalo na úrodnost roku takto: VYTÉKÁ-LI VODA NA JAŘE Z PRAMENE 
PROUDEM SILNÝM JAKO RUKA, VĚŠTÍ TO DRAHOTU A VYSOKÉ CENY OBILÍ A 
KDYŽ PRAMEN PRÝŠTÍ POUZE TENCE, NASTANE ÚRODNÝ ROK A PŘÍZNIVÝ. 
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Pozoruhodným zhmotnělým svědectvím neobvykle dlouhého sucha je např. čelákovický 
pískovcový pomníček s vytesaným následujícím nápisem: „1911 ZDE NEPRŠELO OD 3. 3. 
DO 15. 9. ŽIVOT STROMU OPATŘUJ, ZÍSKÁŠ RADOST SRDCÍ A DOBROŘEČIT TI 
BUDE SYN TVŮJ.“ 

            V roce 1911 se vyskytl nedostatek srážek zejména ve vegetačním období, a to od 
jara do 14. září, kdy se poprvé v tomto roce dostavily významnější srážky. Byla všeobecná 
nouze o vodu a to  ve studnách i v řekách. Všude panoval  kritický nedostatek píce. 
Především z Uher se dováželo ve velkém krmivo včetně slámy, obilí a také tzv. uherská 
kukuřice, která musila nahradit nedostatek z domácí sklizně.   

 
Kromě datové jedinečnosti každého klimatohistorického údaje se lze v písemných 

záznamech nezřídka setkat i s další informační dimenzí, kterou je celkové souhrnné empirické 
hodnocení míry meteorologických  a hydrometeorologických  jevů a hodnocení vývojových 
změn podnebí. Podávají ho v autentické podobě očití svědkové a často bývá uchováno jako echo  
a modul generací. V tomto smyslu jsou z  našich klimatohistorických  písemných záznamů dosti 
spolehlivé např. hodnocení českého kronikáře Petra Žitavského, opata zbraslavského kláštera, 
autora Zbraslavské kroniky. Neméně věrohodná, a zde i přes složitost postižení meteorologických 
jevů je to vcelku pochopitelné, bývají souhrnná sezónní, roční i víceletá hodnocení povětrnosti, 
zaznamenávaná především selskými písmáky. Tak např. otec zakladatele „filosofie selství“, jeden 
z našich nejvýznačnějších představitelů rurální literatury, spisovatel Josef Holeček napsal: „Otec 
se narodil r. 1813. Vypravovával, že za jeho mládí mnoho let za sebou bylo mokrých. Těžké 
jílovité půdy zkysly, zarostly plevelem a trávou, nadělaly se močály, rozšířily bažiny. Pamatuju, 
jak nám obilí zrůstalo na polích, jak otec nevěděl, má-li nedosušené svážet  nebo čekat na lepší 
počasí, a jak svezené zase vyváželi za humna a snopy rozestavovali, aby  se usušily. Stejně bylo 
se senem. Pole se orala do  záhonů na krok  širokých, mezi záhony stála voda, z ní vyrůstala 
přeslička a pryskyřník a jen na hřbetě záhonu bylo trochu chatrného obilí. To se počalo měnit, 
když mokrá léta minula. Mokrá léta padala až do r. 1860, ale stále řidčeji…“   
Druhá integrace odchylek ročních srážkových úhrnů od dlouhodobého průměru podle 
historické srážkové řady  Meteorologické observatoře v Praze – Klementinu. Vzestupné 
části křivky  vymezují srážkově bohatší období, sestupné části křivky srážkově chudší období.  
Podle znázorněného časového úseku lze mimo jiné verifikovat tvrzení otce spisovatele J. 
Holečka, že „mokrá léta devatenáctého století padala až do r. 1860…“  

 

 

ZÁKLADNÍ METODA HODNOCENÍ SHROMÁŽDĚNÝCH 45 000  ZÁZNAMŮ A 
DAT KLIMATOHISTORICKÉ DATABÁZE (METODA STANOVENÍ MÍRY 
NORMALITY  PODLE KLASIFIKAČNÍCH SLOVNÍCH ANALOGONŮ) 
Na historickém území Českých zemí nabývají klimatologické a hospodářské zápisy na 
významu již od doby cyrilometodějského písemnictví a otonské renesance. Pro účely 
hodnocení teplotního a srážkového vývojových změn podnebí od roku 1000 n. l. byla 
odvozena a použita originální metoda klasifikačních slovních analogonů pro stanovení  
míry normality průměrných teplot a úhrnů srážek. 
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Tab. 1.: Klasifikační stupnice použitá pro hodnocení míry normality 
hydrometeorologických a termometeoro-logichých jevů v jednotlivých létech 
preinstrumen-tální éry 

Pořad. 
č. ka- 

tegorie  

Pravděpodobnost 
překročení 

výskytu (%) 

Slovní označení přirozeného 
hydrometeorologického nebo 

termometeorologického 
období 

Symboly 
podrobn

ého 
hodnoce

ní 

Symboly 
sdružené

ho 
hodnoce

ní 

1. Pod 1,0 Extrémně nadnormální ENN NN 

2. 1,0 – 5,0 Mimořádně nadnormální MNN NN 

3. 5,0 – 20,0 Vysoce nadnormální VNN NN 

4. 20,0 – 33,0 Významně nadnormální VNN NN 

5. 33,0 – 45,0 Mírně nadnormální MNN NO 

6. 45,0 – 55,0 Normální N NO 

7. 55,0 – 67,0 Mírně podnormální MPN NO 

8. 67,0 – 80,0 Významně podnormální VPN PN 

9. 80,0 – 95,0 Vysoce podnormální VPN PN 

10. 95,0 – 99,0 Mimořádně podnormální MPN PN 

11. Nad 99,0 Extrémně podnormální EPN PN 

Pro výpočet byla využita přirozeně naše nejvýznamnější  a nejdelší historická řada  
meteorologických pozorování observatoře v Praze – Klementinu. Ke stanoveným kategoriím 
míry normality podle klementinských měření byly sestaveny již z  hojně existujících 
písemných klimatohistorických  záznamů tzv. klasifikační slovní analogony, ovšem jen podle 
roků z období, ve kterém je možno na našem území ještě předpokládat převažující existenci 
úhorových systémů hospodaření, to je cca do roku 1860. Podle slovních analogonů bylo 
provedeno hodnocení a roztřídění jednotlivých roků preinstrumentální éry, to je časového 
úseku před soustavným přístrojovým měřením meteorologických prvků na našem území. 
Vzhledem k tomu, že zejména v prvých hodnocených stoletích  nebylo vždy k dispozici 
potřebné množství jednoznačně interpretovatelných klimastohistorických údajů, jsou 
jednotlivé posuzované roky či období preinstrumentální éry (na rozdíl od doby vlastních 
přístrojových  meteorologických měření klementinské řady)  nakonec charakterizovány  pouze 
ve třech semikvantitativních kategoriích (viz tab. 3., pátý sloupec).    Touto metodou bylo  
zpracováno 45 000  dat shromážděné klimatohistorické databáze.   
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PŘEHLED PŘIROZENÝCH KLIMATICKÝCH OBDOBÍ ČR PŘED 
POČÁTKEM PŘÍSTROJOVÝCH METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ A 
POZOROVÁNÍ NA METEORLOGICKÉ OBSERVATOŘI V PRAZE – 
KLEMENTINU 
Tab. 2.: Přirozená termometeorologická období od roku 996 do 
počátku využitelných přístrojových  srážkoměr-ných měření 
v Praze - Klementinu 

I. MALÉ KLIMATICKÉ OPTIMUM 875 – 1194 
I.1. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 978 – 1028 
I.1.1. Teplá klimatická epizoda 996 – 1009, I.1.2. Chladné čtyřleté období 1010 – 1013, 
I.1.3. Teplé šestileté období 1014 - 1019, I.1.4. Chladné dvouleté období 1020 - 1021, 
I.1.5. Teplé sedmileté období 1022 – 1028 
I.2. CHLADNÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1029 – 1069 
I.2.1. Chladné čtyřleté období 1029 -1032, I.2.2. Průměrně teplé dvouleté období 1033 – 
1034, I.2.3. Chladné čtyřleté období 1035 – 1038, I.2.4. Průměrně teplé čtyřleté období 
1039 – 1042, I.2.5. Chladné šestileté období 1043 – 1048, I.2.6. Průměrně teplé osmileté 
období 1049 – 1056, I.2.7. Chladná  klimatická epizoda 1057 – 1069 
I.3. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1070 – 1123 
I.3.1. Teplé čtyřleté období 1070 – 1073, I.3.2. Chladné  čtyřleté období 1074 – 1077, 
I.3.3. Průměrně teplá klimatická epizoda 1078 – 1090, I.3.4. Chladné čtyřleté období 
1091 – 1094, I.3.5. Teplé čtyřleté období 1095 – 1098, I.3.6. Chladné tříleté období 1099 – 
1101, I.3.7. Teplé sedmileté období 1102 – 1108, I.3.8. Chladné čtyřleté období 1109 – 
1112, I.3.9. Teplé čtyřleté období 1113 – 1116, I.3.10 Chladné  dvouleté období 1117 – 
1118, I.3.11. Teplé pětileté období 1119 – 1123 
I.4. CHLADNÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1124 – 1166 
I.4.1. Chladné čtyřleté období 1124 – 1127, I.4.2. Teplé čtyřleté období 1128 – 1131,  
I.4.3. Chladné tříleté období 1132 – 1134, I.4.4. Teplé pětileté období 1135 – 1139, I.4.5. 
Chladná klimatická epizoda 1140 – 1151, I.4.6. Teplé sedmileté období 1152 – 1158, 
I.4.7. Chladné osmileté  období 1159 – 1166 
I.5. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1167 – 1194 
I.5.1. Teplé sedmileté období 1167 – 1173, I.5.2. Chladné dvouleté období 1174 – 1175, 
I.5.3. Teplé tříleté období 1176 – 1178, I.5.4. Chladné dvouleté období 1179 – 1180, I.5.5. 
Teplá klimatická epizoda 1181 – 1194 

II. MALÁ DOBA LEDOVÁ 1195 – 1465 
II.1. STUDENÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1195 - 1283  

II.1.1. Studená klimatická epizoda 1195 – 1206, II.1.2. Teplé až průměrně teplé tříleté 
období  1207 – 1209, II.1.3. Studené devítileté období 1210 – 1218, II.1.4. Teplé až 
průměrně teplé tříleté období 1219 – 1221, II.1.5. Studené pětileté období  1222 – 
1226, II.1.6. Teplé pětileté období 1127 – 1231, II.1.7. Studené čtyřleté období 1232 – 
1235, II.1.8. Teplé dvouleté období 11236 – 1237, II.1.9. Studené devítileté období 
1238 – 1246, II.1.10. Teplé pětileté období 1247 – 1251, II.1.11. Studená klimatická 
epizoda 1252 – 1264, II.1.12. Teplé dvouleté období 1265 – 1266, II.1.13. Studené 
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desetileté období 1267 – 1276, II.1.14. Teplé čtyřleté období 1277 – 1280, II.1.15. 
Studené tříleté období 1281 – 1283 

II.2. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1284 – 1304 

II.2.1. Teplá klimatická epizoda 1284 – 1294, II.2.2. Studené tříleté období 1295 – 
1297, II.2.3. Teplé sedmileté období 1298 – 1304  

II.3. MIMOŘÁDNĚ STUDENÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1305 – 1364 

II.3.1. Mimořádně studená klimatická epizoda 1305 – 1326, II.3.2. Teplé sedmileté 
období 1327 – 1333, II.3.3. Mimořádně studená klimatická epizoda 1334 – 1347, 
II.3.4. Teplé dvouleté období 1348 – 1349, II.3.5. Studená klimatická epizoda 1350 – 
1364  

II.4. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1365 – 1397 

II.4.1. Teplé sedmileté období 1365 – 1371, II.4.2. Studené dvouleté období 1372 – 
1373, II.4.3. Teplé čtyřleté období 1374 – 1377, II.4.4. Studené dvouleté období 1378 – 
1379, II.4.5. Teplá klimatická epizoda 1380 – 1391, II.4.6. Studené tříleté období 1392 
– 1394, II.4.7. Teplé tříleté období 1395 – 1397 

II.5. STUDENÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1398 – 1465 

II.5.1. Studené jedenáctileté období 1398 – 1408, II.5.2. Teplé sedmileté období 1409 – 
1415, II.5.3. Studené devítileté období 1416 – 1424, II.5.4. Teplé dvouleté období 1425 
– 1426, II.5.5. Mimořádně studená klimatická epizoda 1427 – 1446, II.5.6. Teplé 
sedmileté  období 1447 – 1453, II.5.7. Mimořádně studená klimatická epizoda 1454 – 
1465 

III. MALÉ KLIMATICKÉ OPTIMUM 1466 – 1618 
III.1. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1466 – 1489 

III.1.1 Teplé dvouleté období 1466 – 1467, III.1.2 Chladné tříleté období 1468 – 1470, 
III.1.3 Teplá klimatická epizoda 1471 – 1489  

III.2. STUDENÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1490 – 1518 

III.2.1. Chladné tříleté období 1490 – 1492, III.2.2. Teplé tříleté období 1493 – 1495, 
III.2.3. Chladné čtyřleté období 1496 – 1499, III.2.4. Teplé dvouleté období 1500 – 
1501, III.2.5. Chladné dvouleté období 1502 – 1503, III.2.6. Teplé tříleté období 1504 
– 1506, III.2.7. Chladné osmileté období 1507 – 1514, III.2.8. Teplé dvouleté období 
1515 – 1516, III.2.9. Chladné dvouleté období 1517 – 1518  

III.3. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1519 – 1542 

III.3.1. Teplá klimatická epizoda 1519 – 1534, III.3.2. Chladné dvouleté období 1535 – 
1536, III.3.3. Velmi teplé sedmileté období 1537 – 1542  

III.4. CHLADNÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1543 – 1584 

III.4.1. Chladné šestileté období 1543 – 1548, III.4.2. Teplá klimatická epizoda 1549 – 
1559, III.4.3. Chladné dvouleté období 1560 – 1561, III.4.4. Teplé tříleté období 1562 
– 1564, III.4.5. Chladné čtyřleté období 1565 – 1568, III.4.6. Průměrně teplé šestileté 
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období 1569 – 1574, III.4.7. Chladné desetileté období 1575 – 1584  

III.5. TEPLÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1585 – 1618 

III.5.1. Teplá klimatická epizoda 1585 – 1597, III.5.2. Chladné tříleté období 1598 – 
1600, III.5.3. Teplá klimatická epizoda 1601 – 1618 

IV. MALÁ DOBA LEDOVÁ 1619 – 1897 
IV.1. STUDENÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1619 – 1697 

IV.1.1. Studené tříleté období 1619 – 1621, IV.1.2. Teplé pětileté období 1622 – 1626, 
IV.1.3. Studené tříleté období 1627 – 1629,  IV.1.4. Teplé dvouleté období 1630 – 1631, 
IV.1.5. Studená klimatická epizoda 1632 – 1648, IV.1.6. Teplé šestileté období 1649 – 
1654,  IV.1.7. Studená klimatická epizoda 1655 – 1665, IV.1.8. Teplé čtyřleté období 
1666 – 1669,  IV.1.9. Studené desetileté období 1670 – 1679, IV.1.10. Teplé sedmileté 
období 1680 – 1686, IV.1.11. Studená klimatická epizoda 1687 – 1697 

IV.2. TEPLÉ DEVÍTILETÉ OBDOBÍ 1698 – 1706 

IV.3. STUDENÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1707 – 1771 

IV.3.1. Studené čtyřleté období 1707 – 1710, IV.3.2. Teplé pětileté období 1711 – 1715, 
IV.3.3. Studené tříleté období 1716 – 1718, IV.3.4. Teplé sedmileté období 1719 – 
1725, IV.3.5. Studené osmileté období 1726 – 1733, IV.3.6. Teplé pětileté období 1734 
– 1738, IV.3.7. Studené sedmileté období 1739 – 1745, IV.3.8. Teplé osmileté období 
1746 – 1753, IV.3.9. Studené sedmileté období 1754 – 1760, IV.3.10. Teplé dvouleté 
období 1761 – 1762, IV.3.11. Studené devítileté období 1763– 1771 

 

Tab. 3.: Přirozená hydrometeorologická období od roku 996 do počátku využitelných 
přístrojových  srážkoměrných měření v Praze - Klementinu 

I. VLÁHOVĚ VYROVNANÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ (996) – 1077 

I.1. Suché pětileté období 996 – 1001, I.2. Vlhké jedenáctileté období 1002 – 1012, I.3. 
Suché dvouleté období 1013 – 1014, I.4. Vlhké šestileté období 1015 – 1020, I.5. Suché 
osmileté období 1021 – 1028, I.6. Vlhké šestileté období 1029 – 1034, I.7. Suché 
pětileté období 1035 – 1039, I.8. Vlhké devítileté období 1040 – 1048, I.9. Srážkově 
vyrovnané osmileté období 1049 – 1056, I.10. Vlhké šestileté období 1057 – 1062, I.11. 
Suché pětileté období 1063 – 1067, I.12. Vlhké šestileté období 1068 – 1073, I.13. 
Suché čtyřleté období 1074 – 1077 

II. MALÝ PLUVIÁL 1078 – 1118 

II.1. Vlhké desetileté období 1078 – 1087, II.2. Vláhově vyrovnané čtyřleté období 
1088 – 1091, II.3. Vlhké sedmileté období 1092 – 1098, II.4. Suché čtyřleté období 
1099 – 1102, II.5. Vlhké desetileté období 1003 – 1112, II.6. Suché tříleté období 1113 
– 1115, II.7. Vlhké tříleté období 1118 

II. VLÁHOVĚ VYROVNANÉ (AŽ VLHČÍ) INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1119 – 
1309 

II.1. Suché čtyřleté období 1119 – 1122, II.2. Vlhké čtyřleté období 1123 – 1126, II.3. 
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Suché čtyřleté období 1127 – 1130, II.4. Vlhké čtyřleté období 1031 – 1034, II.5. Suché 
tříleté období 1035 – 1037, II.6. Vlhká klimatická epizoda 1138 - 1154, II.7. Suché 
tříleté období 1155 – 1157, II.8. Vlhká klimatická epizoda 1158 – 1169, II.9. Suché 
čtyřleté  období 1170 – 1173, II.10. Vlhké dvouleté období 1174 – 1175, II.11. Suché 
dvouleté období 1176 – 1177, II.12. Vlhké desetileté období 1178 – 1187, II.13. Suché 
dvouleté období 1188 – 1189, II.14. Vlhké devítileté období 1090 – 1198, II.15. Suché 
dvouleté období 1199 – 1200, II.16. Vlhké tříleté období 1201 – 1203, II.17. Suché 
tříleté období 1204 – 1205, II.18. Vlhké osmileté období 1206 – 1213, II.19. Suché 
dvouleté období 1214 – 1215, II.20. Vlhká klimatická epizoda 1216 – 1231, II.21. 
Suché dvouleté období 1232 – 1233, II.22. Vláhově vyrovnané osmileté období 1234 – 
1241, II.23. Suché čtyřleté období 1242 – 1245, II.24. Vlhké pětileté období 1246 – 
1250, II.25. Suché pětileté období 1251 – 1255,  II.26. Vlhké tříleté období 1256 – 
1258, II.27. Suché pětileté období 1259 – 1263, II.28. Vlhká klimatická epizoda 1264 – 
1275, II.29. Suché tříleté období 1276 – 1278, II.30. Vlhké tříleté období 1279 – 1281, 
II.31. Suché dvouleté období 1282 – 1283, II.32. Vlhké tříleté období 1284 – 1286, 
II.33. Suché dvouleté období 1287 – 1288, II.34. Vlhké dvouleté období 1289 – 1290, 
II.35. Suché čtyřleté období 1291 – 1294, II.36. Vlhké osmileté období 1295 – 1302, 
II.37. Suché sedmileté období 1303 – 1309 

III. MALÝ PLUVIÁL 1310 – 1350 

III.1. Mimořádně vlhká klimatická epizoda 1310 – 1324, III.2. Suché tříleté období 
1325 – 1327, III.3. Vlhké čtyřleté období 1328 – 1331, III.4. Suché tříleté období 1332 
– 1334, III.5. Mimořádně vlhká klimatická epizoda 1335 – 1350 

IV. VLÁHOVĚ VYROVNANÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1351 – 1559 

IV.1. Suché pětileté období 1351 – 1355, IV.2. Vlhké šestileté období 1356 – 1361, 
IV.3. Suché desetileté období 1362 – 1371, IV.4. Vlhké tříleté období 1372 – 1374, 
IV.5. Suché tříleté období 1375 – 1377, IV.6. Vláhově vyrovnané devítileté období 
1378 - 1386, IV.7. Suchá klimatická epizoda 1387 – 1400, IV.8. Vlhké osmileté období 
1401 – 1408, IV.9. Vláhově vyrovnané šestileté  období 1409 – 1414, IV.10. Vlhké 
devítileté období 1415 – 1423, IV.11. Suché čtyřleté období 1424 – 1427, IV.12. Vlhké 
čtyřleté období 1428 – 1431, IV.13. Suchá klimatická epizoda 1432 – 1443, IV.14. 
Vlhké tříleté období 1444 – 1446, IV.15. Suché tříleté období 1447 – 1449, IV.16. 
Vlhká klimatická epizoda 1450 - 1465, IV.17. Suchá klimatická epizoda 1466 - 1479, 
IV.18. Vlhké šestileté období 1480 – 1485, IV.19. Suché tříleté období 1486 – 1488, 
IV.20. Vlhké desetileté období 1489 – 1498, IV.21. Suché dvouleté období 1499 – 1500, 
IV.22. Vlhké dvouleté období 1501 – 1502, IV.23. Suché čtyřleté období 1503 – 1506, 
II.24. Vlhké devítileté období 1507 – 1515, IV.25. Suché sedmileté období 1516 – 1522,  
IV.26. Vlhké devítileté období 1523 – 1531, IV.27. Suché desetileté období 1532 – 
1541, IV.28. Vláhově vyrovnané šestileté období 1542 – 1547, IV.29. Suché pětileté 
období 1548 – 1552, IV.30. Vlhké čtyřleté období 1553 – 1556, IV.31. Suché tříleté 
období 1557 – 1559 

V. MALÝ PLUVIÁL 1560 – 1600 

V.1. Vlhká klimatická epizoda 1560 – 1573, V.2. Suché tříleté období 1574 – 1575, 
V.3. Vlhké sedmileté období 1576 – 1582, V.4. Suché tříleté období 1583 – 1585, V.5. 
Vlhké tříleté období  1586 – 1588, V.6. Suché čtyřleté období 1589 – 1592, V.7. Vlhké 
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osmileté období 1593 – 1600 

VI. VLÁHOVĚ VYROVNANÉ INTERSEKULÁRNÍ OBDOBÍ 1601 – 1762 

VI.1. Suché pětileté období 1601 – 1605, VI.2. Vlhké devítileté období 1606 – 1614, 
VI.3. Suché tříleté období 1615 – 1617, VI.4. Vlhké čtyřleté období 1618 – 1621, VI.5. 
Suché pětileté období 1622 – 1626, VI.6. Vlhké tříleté období 1627 - 1629, VI.7. Suché 
desetileté  období 1630 – 1639, VI.8. Vlhké čtyřleté období 1640 – 1643, VI.9. Suché 
čtyřleté období 1644 – 1647,  VI.10. Vlhké tříleté období 1648 – 1650,  VI.11. Vláhově 
vyrovnané šestileté období 1651 – 1656, VI.12. Suchá klimatická epizoda 1657 – 1669, 
VI.13. Vlhké desetileté období 1670 – 1679, VI.14. Suché sedmileté období 1680 – 
1686, VI.15. Vlhké pětileté období 1687 – 1691, VI.16. Suché tříleté období 1692 - 
1694, VI.17. Vlhké čtyřleté období 1695 - 1698, VI.18. Suchá klimatická epizoda 1699 
– 1712, VI.19. Vlhké čtyřleté období 1713 – 1716, VI.20. Suché tříleté období 1717 – 
1719, VI.21. Vlhké tříleté období 1720 – 1722, VI.22. Suché pětileté období 1723 – 
1727, VI.23. Vlhké tříleté období 1728 – 1730, VI.24. Suché čtyřleté období 1731 – 
1734, VI.25. Vlhké čtyřleté období 1735 – 1738,  VI.26. Suchá klimatická epizoda 1739 
– 1762 

VII. MALÝ PLUVIÁL 1763 – 1805 

VII.1. Vlhké devítileté období 1763 – 1771, VII.2. Suché pětileté období 1772 – 1776, 
VII.3. Vlhké tříleté období 1777 – 1779, VII.4. Suché pětileté období 1780 – 1784, 
VII.5. Vlhké čtyřleté období  1785 – 1788, V.6. Suché šestileté období 1789 – 1794, 
VII.7. Vlhké jedenáctileté období 1795 – 1805 

„Pluviálová hypotéza“ byla poprvé publikována v roce 1997 a vzbudila dosti značný ohlas 
u našich i zahraničních odborníků. Reagovali na ni např. i spolupracovníci Dirka Verschurena 
z univerzity v belgickém Gentu. Pracovali totiž na podobné problematice. Snažili se dát do 
souvislosti šíření pouští s proměnami podnebí za posledních tisíc let v africkém Sahelu.  Délku 
suchých a vlhkých období, která panovala ve východní části tropické Afriky  určovali z kolísání 
hladiny  keňského jezera  Naivasha u Nairobi. Při vyšší hladině vody v jezeru se lépe dařilo 
řasám, což se projevovalo bohatším obsahem organické hmoty v usazeninách jezerního dna. Dirk 
Verschuren  podle rozboru jezerních usazenin určil velmi dlouhá období sucha v létech 1000 – 
1270 (MPI – 1078 – 1118), 1380 – 1420 (MPII – 1310 – 1350), 1560 – 1620 (MPIII – 1560 – 
1620), 1760 – 1840 (MPIV – 1764 1805), což překvapivě koresponduje s obdobími malých 
pluviálů: když se nás toto dlouhé intersekulární vlhké období vyskytlo, v tropické 
jihovýchodní Africe se podle sedimentárních záznamů z jezerního dna vyhodnocených 
kolektivem Dirka Verschurena vyskytlo dlouhé suché období, spojené s častými hladomory, 
masovými migracemi obyvatelstva a zvýšeným politickým neklidem. 
Literatura 
Vašků, Z.: Teplotní a srážková období v dlouhodobé časové řadě. Meliorace, 24,1988 
(2):115 – 125 
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Súhrn 
 

Príspevok sa zaoberá vplyvom základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy na produkčné 
ukazovatele pasienku ako aj tendenciou  vývoja týchto pôdnych vlastností pri rôznom manažmente pastvy, 
v podmienkach podhoria Hrubého Jeseníka v rokoch 2003 až 2006. Pri uplatnení dvoch pastevných cyklov boli 
hodnoty objemovej hmotnosti redukovanej najstabilnejšie. Pri štvorcyklovom organizovaní pastvy sa objemová 
hmotnosť redukovaná zvýšila v druhom roku riešenia v priemere o 107 kg.m-3 a v treťom roku riešenia o 56 kg.m-3 
oproti východiskovému stavu. Pri pastve s 3 cyklami sa hodnoty objemovej hmotnosti redukovanej zvýšili v druhom 
roku riešenia o 100 kg.m-3 a v treťom roku riešenia o 66 kg.m-3 oproti východiskovému stavu. V priebehu riešenia 
sme zaznamenali silnú pozitívnu závislosť medzi retenčnou vodnou kapacitou a produkciou sušiny (r = 0,82).  
 
ÚVOD 

Pôda je prírodný útvar, ktorý sa vyvíja v dôsledku zložitého komplexného pôsobenia 
vonkajších činiteľov na materskú horninu a vyznačuje sa úrodnosťou. Ako heterogénny 
trojrozmerný útvar pozostáva z pevnej, tekutej a plynnej časti. Pri kvalitatívnych znakoch pôdy sa 
za jeden zo základných považuje vzájomné pôsobení chemických a fyzikálnych vlastností. 
Výsledkom týchto interakcií je ovplyvňovanie pôdnej úrodnosti, ktoré je spojené s vplyvom na 
pestované plodiny. 

Fyzikálne vlastnosti pôdy predstavujú celý súbor vlastností podmienených disperziou 
pôdnych častíc a vzájomnými vzťahmi medzi pevnou, kvapalnou a plynnou fázou pôdy. Tieto 
vlastnosti sú určitým špecifickým znakom pôdy a k ich zmenám dochádza pri úprave 
ekologických podmienok pre plodiny. Priaznivé fyzikálne vlastnosti pôdy sa v súčasnosti stávajú 
cieľom, ku ktorému musia smerovať agrotechnické i pratotechnické opatrenia, pretože ich 
zhoršenie sa nepriaznivo odráža na produkcii pestovaných rastlín. 

Objemová hmotnosť pôdy je jednou z jej najdôležitejších vlastností. Charakterizuje celý 
komplex fyzikálnych podmienok a všeobecne sa považuje za faktor úrodnosti pôdy. Fulajtár /3/ 
uvádza, že rastlinám škodí jednak príliš kyprá, tak aj príliš uľahnutá pôda. Príliš kyprá pôda sa 
vyznačuje nízkou objemovou hmotnosťou (< 1000 kg.m-3), nízkym podielom pevnej fázy  pôdy a 
teda aj vody a živín a vysokým obsahom vzduchu. Na kyprých pôdach sú rastliny nútené 
vytvárať mohutný koreňový systém na úkor nadzemnej časti. Príliš uľahnutá pôda sa vyznačuje 
vysokou objemovou hmotnosťou (> 1600 kg.m-3), ktorá klade rastu a rozvoji koreňov veľký 
mechanický odpor, na ktorý rastlina reaguje spomalením rastu a poklesom úrody. Rôzni autori sa 
venovali sledovaniu fyzikálnych vlastností pôdy v rôznych klimatických a produkčných 
podmienkach. Fazekašová a Poráčová /1/ sledovali vývoj fyzikálnych vlastností pôd 
v podmienkach ekologického poľnohospodárstva (na KM). Vplyvom fyzikálnych vlastností 
ťažkých pôd (FL) na úrodu poľných plodín sa zaoberala Kotorová (2004, 2003). V našich 
podmienkach je najčastejšie riešená problematika fyzikálnych vlastnosti na ornej pôde /5, 9/. 
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Čiastkové výsledky monitoringu fyzikálnych vlastností na pastvine v južných Čechách 
publikovali Váchalová a Váchal /10/.  

 
Cieľom predloženej práce bolo posúdiť vplyv základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych 

vlastností pôdy na produkčné ukazovatele pasienku a posúdiť tendenciu ich vývoja vplyvom 
rôzneho manažmentu pastvy.   
 
 
MATERIÁL A METODY  
 

V roku 2003 bolo na stanovišti Rapotín (okr. Šumperk) zahájené sledovanie vplyvu rôzneho 
manažmentu pastvy na ukazovatele trvalej udržateľnosti životného prostredia. Experiment sa 
nachádza v nive rieky Desná vo výške 340 mnm. Oblasť patrí do geomorfologického útvaru  
Hrubý Jeseník a je charakterizovaná ako mierne teplá  a  vlhká. Jedná sa o lokalitu s pôdnym 
typom fluvizem typická, pôdny druh zodpovedá pôdam piesočnatohlinitým, s obsahom častíc pod 
0,01 mm 20,4 – 24,1 %. 

 
Trvalý trávny porast bol využívaný následne: 

• (P2/0) pastva v 2 cykloch bez hnojenia 
• (P2/NPK) pastva v 2 cykloch s hnojením NPK (N 100; P 30, K 60  kg. ha-1 čistých živín) 
• (P3/0) pastva v 3 cykloch bez hnojenia 
• (P3/NPK) pastva v 3 cykloch s hnojením NPK (N 100; P 30, K 60  kg. ha-1 čistých živín) 
• (P4/0) pastva v 4 cykloch bez hnojenia 
• (P4/NPK) pastva v 4 cykloch s hnojením NPK (N 100; P 30, K 60  kg. ha-1 čistých živín) 

 
Pre stanovenie fyzikálnych vlastností pôdy boli vzorky odobraté na začiatku sledovaného 

obdobia a následne na jar v rokoch 2005 a 2006, vo forme neporušenej vzorky do Kopeckého 
fyzikálnych válečkov, z hĺbky 0,05 – 0,3 m. Pre jednotlivé varianty využívania porastu boli 
sledované nasledujúce ukazovatele podľa metodiky Fiala a kol. /2/: 

• objemová hmotnosť redukovaná (ρd, kg.m-3) 
• pórovitosť  (P, %) 
• maximálna kapilárna kapacita (ΘKMK, %) 
• retenčná vodná kapacita (ΘRK, %) 

 
V roku 2005 sa začalo sledovanie produkcie fytomasy pastevných porastov. Vzorky boli 

odoberané z jednotlivých variant vždy pred započatím pastevného cyklu.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Objemová hmotnosť redukovaná (ρd) sa na začiatku sledovaného obdobia, v závislosti od 
hĺbky, pohybovala v rozpätí od 1197 do 1350 kg.m –3. Merná hmotnosť pôdy sa v danej lokalite 
pohybuje v intervale od 2580 do 2640 kg.m-3. Z hľadiska pórovitosti môžeme východiskový stav 
pôdy hodnotiť ako nezhutnený, s objemom pórov 43,6– 55,4%. Vývoj objemovej hmotnosti 
redukovanej počas sledovaného obdobia uvádzame v grafe 1. Najstabilnejšie hodnoty tohto 
ukazovateľa boli pri pastve s dvomi pastevnými cyklami. Pri štvorcyklovom organizovaní pastvy 
sa objemová hmotnosť redukovaná zvýšila v druhom roku riešenia v priemere o 107 kg.m-3 
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a v treťom roku riešenia o 56 kg.m-3 oproti východiskovému stavu. Pri pastve s 3 cyklami sa 
hodnoty objemovej hmotnosti redukovanej zvýšili v druhom roku riešenia o 100 kg.m-3 
a v treťom roku riešenia o 66 kg.m-3 oproti východiskovému stavu. 
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Obr. 1: Objemová hmotnosť redukovaná pri jednotlivých pastevných cykloch 
 
 

Na začiatku sledovania sa hodnoty maximálnej kapilárnej kapacity pohybovali v rozpätí od 34,6 

do 40,4%. Z tejto vysokej maximálnej kapilárnej kapacity, pri bode vädnutia 8,5 – 10,4% (podľa 

Solnařa), vyplýva vysoká prístupnosť vody pre rastliny. Dosiahnuté výsledky korešpondujú so 

závermi Fulajtára /3/, Kotorovej a Matiho /6/ a Kotorovej /7/. Fulajtár /3/ uvádza, že 

charakteristickou črtou hydrofyziklnych vlastností fluvizemí sú vysoké hodnoty maximálnej 

kapilárnej kapacity, ktoré presahujú hodnoty 35%.  

 Retenčná vodná kapacita udáva maximálne množstvo vody, ktoré pôda môže sorpčnými a 

kapilárnymi silami udržať. Z hľadiska hospodárenia pôdy s vodou patrí k najdôležitejším pôdnym 

hydrolimitom. Na stredne ťažkých a ťažkých  pôdach  sa pohybuje v rozpätí od 30 do 35 %.  Na 

obrázku 2 je zobrazený vývoj tohto ukazovateľa počas sledovaného obdobia. Pri štvorcyklovom 

pasení sme zaznamenali na rozdiel od pasenia s 2 a 3 cyklami klesajúcu tendenciu.  
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Obr. 2: Vývoj retenčnej vodnej kapacity počas sledovaného obdobia 

 
Priemerná produkcia sušiny v roku 2005 bola na úrovni 5,27 t.ha-1 a v roku 2006 5,75 t.ha-1. 

Vplyvom hnojenia sa zvýšila produkcia o 0,73 t.ha-1. Vplyv ročníka ani vplyv hnojenia nebol 
štatisticky preukazný. Najvyššiu priemernú úrodu sme zaznamenali pri využívaní s dvomi 
pastevnými cyklami (6,23 t.ha-1). Pri využívaní s tromi pastevnými cyklami bola priemerná 
produkcia sušiny na úrovni 6,13 t.ha-1. Najnižšiu produkciu sušiny sme zaznamenali pri 
štvorcyklovom  využívaní pastviny (4,19 t.ha-1). Limit štatisticky významného rozdielu bol na 
úrovni 1,73 t.ha-1 (α < 0,05).  
 
Tab. 1: Produkcia sušiny a základné fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti pôdy 

Rok Intenzita Hnojenie Ys 
[t.ha-1] 

P 
[%] 

Pd 
[kg.m-3] 

MKK 
[%] 

RVK 
[%] 

P4 0 3,43 43,12 1453 37,21 24,70 
P4 NPK 4,43 46,12 1401 36,58 31,41 
P3 0 4,15 50,15 1339 36,00 27,50 
P3 NPK 6,46 46,37 1370 39,70 28,50 
P2 0 6,57 48,65 1350 37,21 32,72 

2005 

P2 NPK 6,59 51,16 1315 36,58 34,37 
P4 0 5,26 48,23 1351 38,22 28,40 
P4 NPK 3,62 46,22 1402 38,14 22,90 
P3 0 6,22 50,07 1341 40,55 33,98 
P3 NPK 7,67 51,50 1300 40,80 34,80 
P2 0 5,26 48,98 1341 38,22 32,72 

2006 

P2 NPK 6,48 50,71 1327 39,70 34,37 
 

Produkčné ukazovatele pasienku boli výrazne ovplyvnené fyzikálnymi vlastnosťami 
pozemku. V tabuľke 2 uvádzame výsledky regresnej analýzy medzi produkciou sušiny 
a základnými fyzikálnymi vlastnosťami pôdy. Produkcia bola negatívne ovplyvnená so 
zvyšovaním zhutnenosti pôdy (zvýšenie objemovej hmotnosti redukovanej a znižovanie 
pórovitosti). Tieto výsledky korešpondujú s výsledkami Kotorovej a Porvaza /8/. 
Najvýznamnejším limitujúcim faktorom v našich podmienkach  je množstvo využiteľnej pôdnej 
vlhkosti. Rastliny sú počas svojho vegetačného cyklu veľmi často vystavené obdobiam 
nedostatočnej zásoby vody v pôde, preto sa v súčasnosti venuje mimoriadna pozornosť otázkam 
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vodného stresu rastlín /4/. Pri riešení otázky sucha majú nezanedbateľnú funkciu aj vlastnosti 
pôdy, hlavne jej retenčná schopnosť. V priebehu riešenia sme zaznamenali silnú pozitívnu 
závislosť medzi retenčnou vodnou kapacitou a produkciou sušiny (r = 0,82).  
Tab. 2: Vplyv fyzikálnych vlastností na produkciu sušiny fytomasy TTP  
(regresná analýza) 

 MS F-ratio r p  
P 9,94 9,55 0,70 0,011 y = 0,3753x - 12,668 

pd 12,70 16,63 -0,79 0,002  y = -0,0253x + 39,829 
MKK 6,96 5,20 0,59 0,045 y = 0,4941x - 13,384 
RVK 13,67 20,56 0,82 0,001 y = 0,2758x - 2,9075 
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Influence of physical soil properties on produce parameters by different pasture intensity 

 
Summary 

This study is concerned with the influence of the main physical and hydro-physical properties of soil on 
indicators of forage production and with the developing tendency of these soil properties by different grazing 
management, in foothills of Hrubý Jeseník in 2003 – 2006. The most stable bulk density was ascertained for two 
pasture cycles. Concerning four-cycle pasture management the bulk density rose, compared to the initial level, by 
107 kg.m3 in the second year if the trial and by 56 kg.m3 in the third year of the trial. As for three-cycle pasture 
management the values of the bulk density increased, compared to the initial level, by 100 kg.m3 in the second year 
of the trial and by 66 kg.m3 in the third year of the trial. It was noticed the strong positive dependence between 
retention water capacity and dry matter production (r = 0,82).  
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Súhrn 
V práci sa porovnávalo izoenzýmové zloženie antioxidačných enzýmov superoxid dismutázy (SOD) a guajakol 
peroxidázy (POX), ako aj celkový obsah proteínov kapusty sitinovej (Brassica juncea L. cv. Vitasso) – považovanej 
za akumulátor Cd –  a mungo fazule [Vigna radiata (L.) Wilczek] po kultivácii na médiu obsahujúcom 12, 48 a 60 
µM   Cd(NO3)2.4H2O pre kapustu 6, 12 a 48 µM  Cd(NO3)2.4H2O pre vignu. V extraktoch z koreňov a nadzemných 
častí rastlín sa stanovil celkový obsah proteínov, ktorý v kapuste stúpal s dobou kultivácie (1, 2,  5 dní) a naopak, vo 
vigne klesal. Izoenzýmové zloženie SOD a POX sa v jednotlivých druhoch a častiach rastlín líšilo. Množstvo 
identifikovaných izoforiem SOD a POX v extraktoch z koreňov a nadzemných častí kapusty so 
stúpajúcou  koncentráciou Cd  a dobou  kultivácie stúpalo, neindukovala sa však produkcia nových izoforiem. 
V rastlinách vigny vyššie koncentrácie Cd a dlhšia doba kultivácie inhibovali počet aj množstvo jednotlivých 
izoforiem oboch enzýmov, koncentrácia 6 µM  indukovala tvorbu 3 nových izoforiem POX. 
 
ÚVOD 

 
Ťažké kovy patria k významným znečisťovateľom životného prostredia.  Kadmium sa dnes 

považuje za štvrtý najtoxickejší prvok pre cievnaté rastliny /1/. Rastlinné druhy alebo variety sa 
líšia v kapacite akumulácie Cd, čo však nemusí nevyhnutne korelovať s toleranciou na kov /2/. 
Toxický vplyv kadmia na rastliny je spracovaný v mnohých prehľadných článkoch /3, 4/. Vysoké 
koncentrácie ťažkých kovov vyvolávajú v rastlinách odpoveď, ktorej súčasťou je aj oxidačný stres. 
Vznik oxidačného stresu vplyvom Cd zaznamenali viacerí autori /5, 6/. Aj keď kovy ako Cd, Ni 
či Zn (neprechodné kovy) negenerujú reaktívne formy kyslíka (ROS) priamo cez Fentonovu 
a/alebo Haber Weissovu reakciu /3/, rastliny vystavené týmto kovom často akumulujú ROS 
a podliehajú oxidačnému stresu. To sa deje pravdepodobne narušením ROS generujúceho 
metabolizmu a deaktiváciou procesov nevyhnutných pre odstránenie ROS. Je možné, že Cd stres 
spúšťa tvorbu peroxidu vodíka indukciou NADPH oxidázy a antioxidačných enzýmov /7/. 
Akumulácia peroxidu vodíka je typickou odpoveďou mnohých rastlinných druhov na prítomnosť 
toxickej koncentrácie Cd /8/. Aerobné organizmy si vyvinuli komplex obranných mechanizmov, 
pozostávajúcich z niekoľkých enzýmov a antioxidantov, na vysporiadanie sa s oxidatívnym 
stresom. Doteraz známe gény pre antioxidanty sú všetky kódované jadrovým genómom /9/. Zmeny 
v expresii týchto génov slúžia ako mechanizmy na úpravu hladiny antioxidantov /10/. K účinným 
antioxidantom patria predovšetkým enzýmy superoxid dismutáza, rôzne druhy peroxidáz ako aj 
kataláza. Izoenzýmy SOD, CAT a POX sú nevyhnutné v bunkách pre odstránenie ROS pri nižších 
koncentráciách. Pri vyšších koncentráciách ROS je ich hladina príliš vysoká, aby sa s ňou 
existujúce enzýmy vysporiadali, preto si bunky vytvorili dodatočné obranné mechanizmy, čo 
zahŕňa vytvorenie nových izoenzýmov /11/. 

Druhy rodu Brassica sú dobrými akumulátormi kovov a ukladajú veľké množstvá Cd ako aj 
Pb či Ni do nadzemných častí rastliny /12/. Fazuľa mungo je jednou z hlavných leguminóz  
rozvojových  krajín, ktorá by pre svoje vysoké nutričné hodnoty mohla tvoriť dôležitú 
poľnohospodársku plodinu ako zdroj potravín v týchto oblastiach /13/. Rastliny tohto druhu by 
mohli byť využité aj ako akumulátory As, Pb a Cr /14/. Preto zámerom tejto práce bolo porovnať 
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toleranciu kapusty sitinovej a mungo fazule na pôsobenie kadmia  a s tým spojený vplyv na 
izoenzýmové zloženie antioxidačných enzýmov superoxid dismutázy a peroxidázy, ako aj celkový 
proteínový obraz.  
 

MATERIÁL A METÓDY 
 
          Rastliny kapusty sitinovej (Brassica juncea L. cv. Vitasso) štyri dni  a fazule [Vigna 
radiata (L.) Wilczek] tri dni po vyklíčení  v termostate (relatívna vlhkosť vzduchu 80 %, teplota 
25 ± 1 ºC) sa preniesli do plastových kultivačných nádob obsahujúcich 2 dm3 Hoaglandovho 
roztoku. Kultivácia prebiehala v rastovej komore  pri relatívnej vlhkosti vzduchu  60 - 70 %, pri 
teplote deň/noc 25/20 ± 1 ºC a 12-hodinovej fotoperióde a ožiarení 100 µM m-2 s-1 PAR. Živné 
médium sa počas kultivácie prevzdušňovalo. V štádiu prvých pravých listov sa rastliny preniesli 
na Hoaglandovo živné médium s pridaním kadmia v koncentrácii 12, 48 a 60 µM Cd(NO3)2.H2O 
pre kapustu sitinovú a 6, 12 a 48 µM Cd(NO3)2.4H2O pre vignu. Kontrolný variant bol bez 
pridania kadmia. Reakcie rastlín na prítomnosť kadmia sa vyhodnocovali vo vzorkách 
odoberaných po 1., 3. a 5. dni kultivácie po pridaní kadmia.  Vzorky sa homogenizovali v trecej 
miske s pridaním tekutého dusíka a  50 mM Na-fosfátového EDTA extrakčného tlmivého roztoku 
(pH 7,5) v pomere 1:2 (hmotnosť/objem). Po centrifugácii najskôr 5 min. pri 1500 g a potom 30 
min. pri 12 000 g sa získaný supernatant  zahustil centrifugáciou na objem 500 µl v skúmavkách 
Centricon 10 kD a použil na stanovenie obsahu bielkovín metódou podľa /15/ a separáciu 
bielkovín na polyakrylamidových géloch. Izoformy antioxidačných enzýmov peroxidázy 
(guajakol peroxidázy – POX) a superoxid dismutázy (SOD) sa separovali elektroforézou na 
polyakrylamidových géloch (PAGE) v natívnych podmienkach a to aniónové izoenzýmy POX 
a SOD metódou podľa /16/ v 10 % separačnom gély a katiónové izoenzýmy POX metódou podľa 
/17/ v 7 % separačnom gély. Na vizualizáciu izoenzýmov POX sa použil 50 mM guajakol v 50 
mM acetátovom pufri pH 5,2. Izoenzýmy SOD sa vizualizovali metódou podľa /18/ a bližšie 
určenie jednotlivých druhov izoenzýmov sa robilo blokovaním ich aktivít pomocou KCN a  
H2O2. Peroxid vodíka inaktivuje FeSOD, ktorá je ale rezistentná voči KCN. Rezistentná voči 
inhibícii obomi inhibítormi je MnSOD a naopak, inhibovaná obomi je Cu/ZnSOD. Získané 
výsledky sa spracovali počítačovým programom Microsoft Excel. 
  
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
              Nepriaznivý vplyv Cd ako na rastliny kapusty sitinovej, tak aj vigny  sa zvyšoval s jeho 
zvyšujúcou sa koncentráciou v živnom médiu, čo sa prejavilo spomalením rastu a farebnými 
zmenami na listoch, ktoré sa na rastlinách kapusty výraznejšie prejavili až na piaty deň 
kultivácie. Citlivejšie reagovali rastliny vigny, ktoré na piaty deň kultivácie boli povädnuté 
a začali odumierať. Korene obidvoch druhov reagovali na Cd citlivejšie ako nadzemná časť, čo 
pravdepodobne súviselo s vyšším obsahom kadmia v koreňoch /19/. Zvlášť korene vigny, 
v porovnaní s nadzemnou časťou, boli veľmi citlivé na zvyšujúcu sa koncentráciu kadmia. Tento 
fenomén môže byť použitý ako kritérium tolerancie na kovy a rastliny V. radiata sa môžu 
využívať ako bioindikátor pre kvalitu pôdy alebo vody /20/. 
             Stavu testovaných rastlín zodpovedal aj celkový obsah proteínov v extraktoch 
z jednotlivých vzoriek. Zatiaľ čo v extraktoch z koreňov a nadzemnej časti kapusty obsah 
proteínov na jednotku čerstvej hmotnosti stúpal s dobou kultivácie aj so zvyšujúcou sa 
koncentráciou (obr. 1 A, B), rastliny vigny reagovali na dobu kultivácie a zvyšujúcu sa 
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koncentráciu Cd v médiu ich postupným poklesom v porovnaní s kontrolnými rastlinami (obr. 2 
A, B). Najmarkantnejší bol tento pokles v extraktoch  z koreňov po 5. dňoch kultivácie pri 
všetkých použitých koncentráciách Cd. Proteíny patria medzi makromolekuly citlivo reagujúce 
už na nízke koncentrácie Cd. Kadmium svojim pôsobením nepriamo vyvoláva ich oxidáciu alebo 
sa priamo viaže na aktívne skupiny enzýmov, ktoré tak strácajú svoju aktivitu /21/. Na druhej 
strane určitá skupina proteínov zvyšuje vplyvom kadmia svoju expresiu a  niektoré enzýmy 
zvyšujú svoju aktivitu.  Zvýšený obsah rozpustných proteínov pri kultivácii s Cd pozorovali /22, 
23/ v tolerantnejších odrodách. Toxicita kadmia spôsobila naopak zníženie obsahu proteínov 
v listoch ryže pri použití 5 mM CdCl2 /24/ a takisto v listoch jačmeňa pri použití 5,4.10-5 M Cd 
/25/, ktoré sa prejavili ako citlivejšie ku kadmiu. Tieto zistenia korešpondujú s našimi 
výsledkami. Výsledky viacerých autorov naznačujú, že zmeny v obsahu proteínov úzko súvisia 
so vznikom oxidačného stresu /6/. Rastlina na tieto deje odpovedá syntézou antioxidačných 
enzýmov ako SOD, peroxidáza a kataláza /26/.   
 

 

Obr. 1:   Obsah proteínov v mg.g-1 čerstvej hmotnosti v A – koreňoch a B – v nadzemnej časti 
kapusty sitinovej po kultivácii na médiu s pridaním rôznej koncentrácie Cd(NO3)2.4H2O 1, 3 a 5 
dní (veľkosť chyby vyjadruje stredná chyba priemeru, K - kontrola).     
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Obr. 2:   Obsah proteínov v mg.g-1 čerstvej hmotnosti v A – v koreňoch a B –v nadzemnej časti 
vigny po kultivácii na médiu s pridaním rôznej koncentrácie Cd(NO3)2.4H2O 1, 3 a 5 dní (veľkosť 
chyby vyjadruje stredná chyba priemeru, K - kontrola).   
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             Superoxid dismutáza je kľúčovým enzýmom ochraňujúcim bunky proti oxidačnému 
stresu. Katalyzuje dismutáciu O2

- na H2O2 a O2 /6/. Analýza SOD natívnou  PAGE  ukázala 
bohatšie zastúpenie jednotlivých izoenzýmov v extraktoch z koreňov (7) a nadzemnej časti (6) 
kapusty v porovnaní s extraktmi z koreňov (5) a nadzemnej časti (5) vigny (obr. 3).  Zvyšujúca sa 
koncentrácia a doba pôsobenia Cd zvyšovala v koreňoch kapusty produkciu izoenzýmov s dlhším 
retenčným časom, ktoré  sa použitím inhibítorov KCN a H2O2 identifikovali ako MnSOD (obr. 
3A), prevažujúce v mitochondriách. Podobný stav sa zaznamenal aj v listoch, kde sa však 
zvyšovala aj produkcia izoenzýmu identifikovaného ako FeSOD (obr. 3C). Pôsobenie Cd na 
rastliny vigny naopak, so stúpajúcou koncentráciou a časom kultivácie, znižovalo produkciu 
všetkých izoenzýmov SOD ako v koreni (na piaty deň neidentifikovateľné množstvo pri nanáške 
100 µg bielkovín), tak aj v listoch. Po pôsobení inhibítorov sa identifikovali izoenzýmy MnSOD 
a FeSOD v listoch (obr. 3D) a MnSOD a Cu/ZnSOD v koreňoch (obr. 3B).       
 

   1. deň          3. deň           5.deň                 1.deň             3.deň            5. deň   
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Obr. 3:  Aktivita izoforiem SOD v extraktoch z A – koreňov, C – nadzemnej časti kapusty sitinovej 
a B – koreňov, D – nadzemnej časti vigny po kultivácii na médiu s  Cd(NO3)2.4H2O koncentrácie 
1-0, 2-12, 3-48, 4-60 µM pre kapustu a 1-0, 2-6, 3-12, 4-48 µM pre vignu. Po inkubácii gélov 
v peroxide vodíka a KCN, okrem vyznačených, všetky ostatné izoformy predstavujú MnSOD.  

   1   2    3    4    1    2    3   4                                1   2   3   4    1   2    3    4      1    2     3    4      

 
 
             Podobne nižší počet izoenzýmov SOD v citlivom kultivare oproti tolerantnejšiemu 
identifikovali  v Capsicum annuum /27/  a zistili, že Cd koncentrácie 0,5 mM potláčalo jej 
aktivitu. Rozdiely v aktivite izoenzýmov SOD ako reakcia na Cd sa môžu vzťahovať na ich 
rozdielnu subcelulárnu lokalizáciu. Pôsobením zvyšujúceho sa oxidačného stresu vyvolaného 
kadmiom dochádza k zvýšenej produkcii H2O2, čo môže inhibovať aktivitu Cu/ZnSOD a FeSOD, 
ktoré sú naň citlivé /6/.  
             Peroxidázy, podobne ako ostatné antioxidačné enzýmy, sa podieľajú na ochrane buniek 
proti reaktívnym formám kyslíka. Dôležitou zložkou glutation-askorbátového cyklu, 
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zodpovedného za odstraňovanie peroxidu vodíka v rôznych kompartmentoch  bunky, je aj 
askorbát peroxidáza /28/. Pri separácii izozýmov peroxidázy sa guajakolom vizualizovalo opäť 
ich bohatšie zastúpenie  v koreňoch kapusty oproti vigne. V extraktoch z koreňov kapusty sa 
vizualizovalo 5 kationických  a 5 anionických izoforiem, ktorých produkcia sa zvyšujúcou 
koncentráciou a časom pôsobenia Cd zvyšovala (obr. 4A, C). Rozdelením izoenzýmov 
peroxidázy v extraktoch z koreňov vigny sa detegovali 4 kationické izoformy, ktorých produkcia 
a počet sa  stúpajúcou koncentráciou a časom kultivácie znižovala a na 5. deň kultivácie boli pri 
koncentráciách Cd 12 a 48 µM detegovateľné iba dva (množstvo nanášky 30µg bielkovín) (obr. 
4B).  Celkom iné pôsobenie malo  Cd na  anionické izoformy peroxidázy. Po 1. dni kultivácie sa 
v kontrole vizualizovali 4 izoformy, pričom množstvo izoformy s najnižším retenčným časom sa 
zvyšovaním koncentrácie Cd zvyšovalo. Po aplikácii koncentrácie 6  µM sa objavila aj nová 
izoforma s najvyšším retenčným časom (obr. 4D, šípka). Po  3. dňoch kultivácie sa objavila 
ďalšia izoforma a po 5, dňoch ďalšia, ktoré sa  
nevyskytovali v ostatných vzorkách (obr. 4D, šípky). Po pôsobení  koncentrácií 12 a 48  µM Cd  
na  5.  deň  sa  detegovali  iba  dve  izoformy  peroxidázy. Podobne sa aj v  rastlinách  hrachu 
s nízkou toleranciou na kadmium aktivita guajakol-peroxidázy znižovala oproti kontrole, ako 
následok oxidačného stresu vyvolaného aplikáciou CdCl2 koncentrácie 10-50 µM /6/. 
V tolerantnom hrachu /5/ a paprike /26/ naopak, aktivita antioxidačného systému zahrňujúceho aj 
peroxidázy, vzrastala.  
 
   
 A B C D 
 

1. deň 

3. deň 

5. deň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  K   12     48    60       K   6   12  48           K  12  48  60      K   6   12  48         
Obr. 4:  Aktivita kationických  izoforiem POX v extraktoch z koreňov A – kapusty, B – vigny 
a anionických izoforiem  C – kapusty, D – vigny po kultivácii na médiu s uvedenými 
koncentráciami Cd(NO3)2.4H2O v µM. Kationické izoformy sa delili v 7 % a anionické v 10 % 
polyakrylamidovom géle.   
 
             Záverom možno povedať, že antioxidačný systém kapusty sitinovej, do ktorého patria aj 
enzýmy SOD a peroxidáza, v porovnaní s vignou účinnejšie odstraňuje reaktívne formy kyslíka 
vznikajúce pôsobením toxického účinku kadmia. Rastliny kapusty rástli bez väčších poškodení 
v médiu s vyššou koncentráciou Cd (60 µM) aj po dlhšiu dobu kultivácie, zatiaľ čo pre rastliny 
vigny sa letálne prejavila ich kultivácia v médiu s koncentráciou Cd 48 µM  na piaty deň.  Vigna 
radiata preto môže slúžiť ako citlivý indikátor zamorenosti pôd kadmiom. 
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Antioxidant enzymes of tolerant (Brassica juncea L.) and susceptible [Vigna 
radiata (L.) Wilczek] plants to cadmium 

 
Summary 

In the  work, the isoform of antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD) and guaiacol peroxidase (POX) as 
well as the total protein content of Indian mustard (Brassica juncea L. cv. Vitass ) – considered as Cd accumulator  
–  and  mung bean [Vigna radiata (L.) Wilczek] were compared. The total protein content was determined in the 
extracts from roots and shoots after 1, 3, and 5 days of cultivation on medium with Cd concentration 12, 48 and 60 
µM for Indian mustard and 6, 12 and 48 µM for mung bean. Total protein content increased with cultivations time 
and rising Cd concentration in the Indian mustard while in the mung bean it decreased. Composition of SOD and 
POX isoenzymes differentiated in particular species and different plant parts. Amount of identified isoform of SOD 
and POX in the extracts from roots and shoots of Indian mustard increased with increasing Cd concentration and 
cultivation time. No new isoforms were induced. In plants of mung bean the higher Cd concentrations and longer 
cultivation time inhibited amount and number of particular SOD and POX  isoforms. However, Cd concentration 6 
µM induced production of 3 new isoforms of POX. 
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VLIV UVOLNĚNÍ ZE ZÁPOJE NA KMENOVOU VÝMLADNOST A 
NÁSLEDNOU TVORBU SEKUNDÁRNÍ KORUNY U TAXONU QUERCUS 
CERRIS L. A JEJÍ VYUŽITÍ V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ 

 
Stanislav Vilím 
 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v lednici, Ústav 
biotechniky zeleně, Valtická 337 Lednice 69144, xvilim@node.mendelu.cz
 

Souhrn 
V roce 2005 byla provedena dendrometrická měření na taxonu Quercus cerris L. Měření byla prováděna 
v porostních okrajích vzniklých před 15-25 lety v lesních porostech na lesním závodu Židlochovice 
v polesí Valtice. Měření mají zjistit a kvantifikovat kmenovou výmladnost a následnou tvorbu sekundární 
koruny po uvolnění ze zápoje u sledovaného taxonu. 
 
ÚVOD 
 
Taxon Quercus cerris L. je dřevina, která při působení některých stresových faktorů je schopna 
na tento podnět reagovat zvýšenou tvorbou kmenových výmladků. Jedním z těchto faktorů je 
uvolnění dřeviny v adultním stadiu z porostního zápoje.  Hlavním faktorem uplatňujícím se na 
reakci dřeviny je zvýšené množství slunečního záření, které dříve (v zápoji) nebylo tak 
intenzivní. Po uvolnění dřevin ze zápoje dochází u taxonu Quercus cerris L., k tvorbě výmladků 
na kmeni a k následné tvorbě sekundární koruny. Sekundární koruna může doplnit nebo nahradit 
primární korunu redukovanou porostním zápojem. Schopnost různých taxonů dřevin vytvářet 
sekundární korunu po uvolnění ze zápoje je podmíněna geneticky a ovlivněna konkrétními 
podmínkami stanoviště, věkem dřeviny, fyziologickým stavem jedince i specifickými vlastnostmi 
individua. Probíhající výzkum má za cíl ověřit schopnost tvorby sekundární koruny v určitém 
časovém horizontu u taxonu Quercus cerris L. Poznatky, získané při sledování tohoto problému 
je možné využít při regeneraci zanedbaných objektů zahradní a krajinářské tvorby, při přestavbě 
lesních porostů na parkové, či při vytváření porostního pláště na nově vzniklých porostních 
okrajích. Problematice tvorby sekundární koruny dřevin po uvolnění ze zápoje a jejímu 
praktickému využití při regeneraci korun stromů je v odborné literatuře věnována jen malá 
pozornost, a proto je žádoucí se tímto tématem zabývat. 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 
Vlastní výzkum se provádí na jedincích druhu Quercus cerris L. uvolněných ze zápoje v lesních 
porostech, protože v objektech zahradní a krajinářské tvorby se většinou nenachází dostatečný 
počet jedinců daného druhu uvolněných ze zápoje a nebylo by možné provést objektivní 
statistické zhodnocení výzkumu. V klimaticky, pedologicky a hydrologicky podobných 
podmínkách byly vybrány lokality s dřevinami stejného stáří (70-80 let), ale v rozdílném 
časovém intervalu po uvolnění ze zápoje (15 – 30 let). Kromě časových hledisek je také 
hodnocen vliv situování porostních okrajů ke světovým stranám na rychlost a kvalitu vytváření 
sekundární koruny u jedinců uvolněných ze zápoje. Jako kontrola je hodnocen vývoj sekundární 
koruny u jedinců rostoucích v zapojeném porostu na stejné lokalitě, v minimální vzdálenosti od 
sledovaného porostního okraje rovnající se dvojnásobku výšky stromů rostoucích na porostním 
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okraji. Pro sledování byly vybrány lokality patřící pod správu lesního závodu Židlochovice na 
polesí Valtice. Jedná se o porostní okraje vzniklé při těžbě dřeva a těžbě zemního plynu. Lokality 
jsou typologicky řazeny do lesního typu 1S4 habrová doubrava v oblasti ploché pahorkatiny na 
píscích a štěrcích v nadmořské výšce 180 m. Půdy jsou lehké písčité s nedostatkem humusu, silně 
propustné. Jedná se o 5 lokalit s následujícími charakteristikami: Lokalita A s 30 jedinci druhu 
Quercus cerris L. ve věku 70 let, 15 let po uvolnění ze zápoje; orientace porostního okraje ke 
světové straně: jih. Lokalita B s 20 jedinci druhu Quercus cerris L. ve věku 70 let, 15 let po 
uvolnění ze zápoje; orientace porostního okraje ke světové straně: západ. Lokalita C s 27 jedinci 
druhu Quercus cerris L. ve věku 110 let, 30 let po uvolnění ze zápoje, orientace porostního 
okraje ke světové straně: západ.Lokalita D s 52 jedinci druhu Quercus cerris L. ve věku 70 let, 
15 let po uvolnění ze zápoje; orientace porostního okraje ke světové straně: jihovýchod. Lokalita 
E se 40 jedinci druhu Quercus cerris L. ve věku 70 let, 15 let po uvolnění ze zápoje; orientace 
porostního okraje ke světové straně: severovýchod. Na sledovaných jedincích bylo přímým 
měřením a hodnocením v terénu zjišťováno 44 charakteristik a dalších 27 charakteristik je 
získáno matematickým výpočtem. Kromě základních dendrometrických veličin jako jsou výška a 
obvod kmene, jsou hodnoceny vlastnosti primární a sekundární koruny. Měření a hodnocení jsou 
prováděna za vegetace a plného olistění (červenec-září). Pro měření byly použity následující 
přístroje: digitální dálkoměr BUSHNELL YAEDAGE PRO 1000, výškoměr SILVA CLINO 
MASTER, souprava výtyček KINEX, měřící pásmo. Jsou měřeny a dopočítávány následující 
charakteristiky: 
Obecné charakteristiky: 
X1 – třída stromu, hodnocení (dle Vyskot a kol., 1978) 
X4 – tloušťka kmene v 1,3 m (m) 
X5 – celková výška stromu (m) 
X6 – výška živé části stromu (m) 
Charakteristiky primární koruny: 
X2 – kvalita primární koruny, pětibodová stupnice dle Pejchal,1985 
X3 – zavlčení primární koruny, klasifikátor dle Pejchal,1985 
X7 – výška nejvyššího bodu stinné části koruny (m) 
X8 – střední výška báze slunného pláště primární koruny (m) 
X9 – střední výška nejširší části stinné partie primární koruny (m) 
X10 – výška báze primární koruny nad zemí (m) 
X13 poloměr primární koruny v kolmém směru od kmene do volného prostoru, kmen – jih 
(porost A), kmen  západ (porost B), kmen – západ (porost C), kmen – jihovýchod (porost D), 
kmen – severovýchod (porost E) - (m) 
X14 – poloměr živé části primární koruny ve směru shodném s x13 (m) 
X15 – poloměr primární koruny svírající s x13 úhel 180° (m) 
X16 – poloměr živé části primární koruny ve směru shodném s x15 (m) 
X17 – poloměr primární koruny svírající s x13 a x15 úhel 90° do volného prostoru (m) 
X18 – poloměr živé části primární koruny ve směru shodném s x17 (m) 
X19 – poloměr primární koruny svírající s x13 a x15 úhel 90° do vnitřku porostu (m) 
X20 – poloměr živé části primární koruny ve směru shodném s x19 (m) 
X23 – poloměr stinné části primární koruny ve směru shodném s x13 (m) 
X24 – poloměr stinné části primární koruny ve směru shodném s x15 (m) 
X25 – poloměr stinné části primární koruny ve směru shodném s x17 (m) 
X26 – poloměr stinné části primární koruny ve směru shodném s x19 (m) 
Dopočítávané hodnoty: 
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X21 – střední poloměr primární koruny, x21=(x13+x15+x17+x19)/4 (m) 
X22 – střední poloměr živé části primární koruny, x22=(x14+x16+x18+x20)/4 (m) 
X27 – střední poloměr stinné části primární koruny, x27=(x23+x24+x25+x26)/4 (m) 
Charakteristiky sekundární koruny: 
X11 – výška nasazení spodního kmenového výmladku (m) 
X12 – výška nejníže položeného bodu sekundární koruny nad zemí (m) 
X28 – poloměr sekundární koruny ve směru shodném s x13 (m) 
X29 – poloměr sekundární koruny ve směru shodném s x15 (m) 
X30 – poloměr sekundární koruny ve směru shodném s x17 (m) 
X31 – poloměr sekundární koruny ve směru shodném s x19 (m) 
X33 – x36 hustota výmladků vyrůstajících z kmenu ve čtyřech různých sektorech koruny, sektory 
A, B – osluněná část koruny směřující do volného prostoru, sektory C,D - zastíněná část 
směřující do porostu. Hustota byla vyjadřována průměrným počtem výmladků na 1m zavlčené 
části kmene (ks/m). 
X42 – zavětvení sekundární koruny v sektoru AD 1. Zavětvením sekundární koruny se rozumí 
stupeň plošného vyplnění příslušného sektoru sekundární koruny výmladky (%). 
X43 – X56 -zavětvení sekundární koruny v sektoru AD 2, AD 3, BC 1, BC 2, BC 3, AB 1, AB 2, 
AB 3, CD 1, CD 2, CD 3 - (%) 
Dopočítávané hodnoty: 
X32 – střední poloměr sekundární koruny, x32 = (x28+x29+x30+x31)/4)) (m) 
X37 –hustota výmladků vyrůstajících z kmenu v sektoru AD, x37=x33 x36(ks/m) 
X38 –hustota výmladků vyrůstajících z kmenu v sektoru BC, x38=x34+x35/68(ks/m) 
X39 –hustota výmladků vyrůstajících z kmenu v sektoru AB, x39=x33 +x34/x68 (ks/m) 
X40 –hustota výmladků vyrůstajících z kmenu v sektoru CD, x40=x35+x36/x68(ks/m) 
X41 – celková hustota kmenových výmladků, x41= x33+x34+x35+x36/x68(ks/m) 
X45 – zavětvení sekundární koruny v sektoru AD, x45 = (x42+x43+x44)/3 (%) 
X49 – zavětvení sekundární koruny v sektoru BC, x49 = (x46+x47+x48)/3 (%) 
X53 – zavětvení sekundární koruny v sektoru AB, x53= (x50+x51+x52)/3 (%) 
X57 – zavětvení sekundární koruny v sektoru CD, x57=(x54+x55+x56)/3 (%) 
X58 – prům. zavětvení horní 1/3 sekundární koruny, x58=(x42+x46+x50+x54)/4(%) 
X59 – prům. zavětvení prostřední 1/3 sekundární koruny,x59=(x43+47+51+55)/4(%) 
X60 – prům. zavětvení spodní 1/3 sekundární koruny, x60=(x44+x48+x52+x56)/4(%) 
X61 – prům. zavětvení sekundární koruny, x61=(x45+x49+53+x57)/4 (%) 
X62 – redukovaný poloměr sekundární koruny, x62=1/10*x28*x45 (m) 
X63 – redukovaný poloměr sekundární koruny, x63=1/10*x29*x49 (m) 
X64 – redukovaný poloměr sekundární koruny, x64=1/10*x30*x53 (m) 
X65 – redukovaný poloměr sekundární koruny, x65=1/10*x31*x57 (m) 
X66 – redukovaný poloměr sekundární koruny, x62=1/10*x32*x61 (m) 
X67 – délka primární koruny (m) 
X68 – délka sekundární koruny (m) 
X69 – délka výmladky regenerované části koruny (m) 
X70 – mocnost slunného pláště ve vrcholové části primární koruny (m) 
X71 – mocnost báze slunného pláště primární koruny (m) 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
V tomto článku jsou prezentovány dílčí výsledky měření ze dvou lokalit A a B. Lokalita A s 30 
jedinci druhu Quercus cerris L. ve věku 70 let, 15 let po uvolnění ze zápoje, orientace porostního 
okraje ke světové straně: jih. Lokalita B s 20 jedinci druhu Quercus cerris L. ve věku 70 let, 15 
let po uvolnění ze zápoje, orientace porostního okraje ke světové straně: západ. Na obou 
lokalitách byla změřena kontrola se stejným počtem jedinců. Pro vyhodnocení naměřených a 
vypočítaných hodnot bylo použito Kruskal-Wallisovy jednofaktorové analýzy rozptylu a 
Pearsonovy korelace. Dále jsou prezentovány a zhodnoceny jen některé vybrané charakteristiky 
popisující stav zkoumaných jedinců a především vývoj sekundární koruny. 
Vybrané obecné charakteristiky: 
X4 – tloušťka kmene v 1,3 m (m) 
X5 – celková výška stromu (m) 
X6 – výška živé části stromu (m) 
 Lokalita A Kontrola A Lokalita B Kontrola B 
X4 0.27 0.26 0.26 0.26 
X5 21.9 22.7 20.7 22.7 
X6 21.9 22.6 20.2 22.6 
Tabulka 1. Průměrné hodnoty vybraných obecných charakteristik sledovaných jedinců (m) 
 
Tloušťka kmene se u sledovaných jedinců statisticky významně nelišila, průměrně se pohybovala 
kolem 0.265 m. Statisticky významný rozdíl se projevil v celkové výšce stromu i ve výšce živé 
části stromu. Stromy rostoucí v zápoji dosahovaly vyšších výšek než stromy v porostních 
okrajích. Zjištěné hodnoty x5, x6 ukazují, že u jedinců vytvářejících sekundární korunu po 
uvolnění ze zápoje se zpomaluje růst do výšky, bez prokázaného vyššího nárůstu tloušťky kmene 
(x4) oproti kontrole. 
Vybrané charakteristiky primární koruny: 
X10 – výška báze primární koruny nad zemí (m) 
X21 – střední poloměr primární koruny, x21 = (x13+x15+x17+x19)/4 (m) 
X22 – střední poloměr živé části primární koruny, x22 = (x14+x16+x18+x20)/4 (m) 
X67 – délka primární koruny (m) 
 Lokalita A Kontrola A Lokalita B Kontrola B 
X10 14.0 13.6 12.7 13.6 
X21 2.46 2.27 2.21 2.27 
X22 2.41 2.21 2.02 2.21 
X67 7.88 9.14 7.92 9.14 
Tabulka 2. Průměrné hodnoty vybraných charakteristik primární koruny sledovaných jedinců (m) 
Měření prokázala, že uvolnění jedinců ze zápoje nemá statisticky významný vliv na stav primární 
koruny. 
Vybrané charakteristiky sekundární koruny: 
X30 – poloměr sekundární koruny ve směru shodném s x17 (osluněná část koruny směřující do 
volného prostoru) (m) 
X31 – poloměr sekundární koruny ve směru shodném s x19 (zastíněná část směřující do porostu) 
(m) 
X32 – střední poloměr sekundární koruny, x32 = (x28+x29+x30+x31)/4 (m) 
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X39 – hustota výmladků vyrůstajících z kmenu v sektoru AB, x39 = x33 + x34/x68 (osluněná 
část sekundární koruny) (ks/m) 
X40 – hustota výmladků vyrůstajících z kmenu v sektoru CD, x40 = x35 + x36/x68 (zastíněná 
část sekundární koruny) (ks/m) 
X41 – celková hustota kmenových výmladků, x41= x33+x34+x35+x36/x68 (ks/m) 
X53 – prům. zavětvení sekundární koruny v sektoru AB, x53= (x50+x51+x52)/3 (%) 
X57 – prům. zavětvení sekundární koruny v sektoru CD, x57=(x54+x55+x56)/3 (%) 
X61 – prům. zavětvení sekundární koruny, x61=(x45+x49+53+x57)/4 (%) 
X68 – délka sekundární koruny (m) 
Průměrná délka sekundární koruny byla na lokalitě A u stromů uvolněných ze zápoje 12,3 m, u 
kontroly 10,2 m. Průměrná délka sekundární koruny byla na lokalitě B u stromů uvolněných ze 
zápoje 10,9 m, u kontroly 10,2 m. 
 Lokalita A Kontrola A Lokalita B Kontrola B 
X30 1.84 1.17 1.50 1.17 
X31 1.42 0.91 1.44 0.91 
X32 1.64 1.05 1.57 1.05 
Tabulka 3. Průměrné hodnoty poloměru sekundární koruny sledovaných jedinců (m) 
 
Dle statistických výpočtů je vysoce průkazné, že střední poloměr sekundární koruny (x32) je u 
jedinců uvolněných ze zápoje na obou lokalitách (A,B) větší než u kontroly. U kontroly byla 
hodnota x32 průměrně o 0,55 m menší. Vysoce průkazně se oproti kontrole lišily na obou 
lokalitách (A,B) také hodnoty x30 a x31. Nejvýraznější rozdíl se prokázal u jedinců na porostním 
okraji s jižní expozicí (lokalita A). U kontroly byla hodnota x30 průměrně o 0,67 m menší. Také 
se projevil vliv expozice porostního okraje na poloměr osluněné části sekundární koruny 
směřující do volného prostoru (x30). Na porostním okraji se západní expozicí (lokalita B) byl 
poloměr sekundární koruny (x30) průměrně o 0,34 m menší než na lokalitě s jižní expozicí 
(lokalita A). 
 Lokalita A Kontrola A Lokalita B Kontrola B 
X39 3.1 1.1 3.0 1.1 
X40 0.9 0.8 1.2 0.8 
X41 4.0 1.9 4.2 1.9 
Tabulka 4. Průměrná hustota kmenových výmladků u sledovaných jedinců (ks/m) 
Je statisticky vysoce průkazné, že na lokalitách A i B u jedinců uvolněných ze zápoje se vytvořilo 
více kmenových výmladků tvořících sekundární korunu než u jedinců v zápoji (kontrola). U 
jedinců uvolněných ze zápoje se vytvořilo průměrně dvojnásobné množství výmladků oproti 
kontrole. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v počtu výmladků vzhledem k expozici 
lokalit ke světovým stranám. Na osluněné části koruny (x39) se na obou lokalitách vyvinulo 
třikrát více výmladků než na zastíněné části koruny (x40). 
 Lokalita A Kontrola A Lokalita B Kontrola B 
X53 51 19 54 19 
X57 12 14 20 14 
X61 36 17 40 17 

 
Tabulka 5. Průměrné zavětvení sekundární koruny u sledovaných jedinců (%)  
 
Dalším hodnoceným ukazatelem bylo průměrné procento zavětvení sekundární koruny. Nebyl 
zjištěn statisticky významný rozdíl v průměrném procentu zavětvení sekundární koruny (X61) 
vzhledem k expozici lokalit ke světovým stranám. Je statisticky vysoce průkazné, že na lokalitách 
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A a B u jedinců uvolněných ze zápoje je procento zavětvení vyšší než u jedinců v zápoji 
(kontrola), průměrně se tato hodnota liší o 21%. Na obou lokalitách (A,B) na osluněné části bylo 
průměrné procento zavětvení sekundární koruny (x53) průměrně o 33 % vyšší oproti kontrole. U 
lokality (A) byl rozdíl v procentu zavětvení osluněné části koruny průměrně dokonce 39 %. 
 
ZÁVĚR 
Na základě získaných dílčích výsledků lze konstatovat, že jedinci druhu Quercus cerris L., stáří 
70 let, by měli být schopni, ve sledovaných podmínkách, během 15 let po částečném uvolnění ze 
zápoje vytvořit sekundární korunu o průměru 3,3 m s procentem zavětvení 40%. Na kvalitu 
sekundární koruny má největší vliv intenzita oslunění. 
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Trunk sprouting capacity and secondary crown formation  of oak tree 
Quercus cerris L. and its utilization in landscape architecture 

Summary 
Recently, many of landscape architecture protectors (managers) have to solve problem of tree layer regeneration. 
Trees had been suffered from insufficient care in last years. In a lot of landscape architecture entities, the spacing of 
trees is very dense or there are air-raid trees, which overshadowed primary crown under stories. Because of this, 
overshadowed parts of crown died and it leaded to the primary crown reduction. After species opening from canopy 
closure of Quercus cerris L., sprouts shoots are formed on the trunk and then secondary crown is made. This 
secondary crown can substitutes the lost part of primary crown. This research tries to prove in the time secondary 
crown creation ability of Quercus L. genus. Experience gained in this research can be used in regeneration process 
of landscape architecture entities, in forest conversion to park or in new stand cover formation. Own research is 
practised with individual trees of Quercus cerris L. opening in a stand in forest, because there isn´t sufficient number 
of individuals opening in a stand in particular landscape architecture entities and the statistical evaluation couldn´t 
be made. There were chosen localities with similar climatic, soil and hydrologic conditions, with species in different 
age (70 years) and different times after opening in a stand (15-30 years). Also, this work studied the influence of 
points of the compass on secondary crown formation speed and quality. As a control, secondary crown development 
of canopy closure trees was evaluated. These trees were in the same locality and in minimum clearance from 
monitored forest edge, which is equalled to double tree height. 44 parameters were measured and evaluated directly, 
27 characteristics were calculated. 
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Souhrn 

 
Druhová skladba na vybraných neobhospodařovaných lokalitách v rámci CHKO Šumava a její zhodnocení ve vztahu 
k vybraným ekologickým faktorům ukazuje na výrazné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami v závislosti na 
hospodaření. Ze zjištěných a vyhodnocených druhů byly vybrány ty druhy, které se vyznačují charakteristickými 
nároky a zvýšenou odolností vůči vybraným ekologickým faktorům sledovaných stanovišť. 
 
ÚVOD 
Šumava patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří střední Evropy s rozsáhlými relikty 
vrcholových plošin, ležících v několika úrovních v nadmořské výšce nad 1000 m n.m. 
Z regionálně geologického hlediska je území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti 
Šumava budováno dvěma základními geologickými celky – moldanubikem a moldanubickým 
plutonem. Z hlediska geologického patří k výraznému evropskému masivu jménem Český masiv. 
Z hlediska geografického představuje významný předěl mezi klimatem suboceanického Předalpí 
a subkontinentálně laděné České kotliny a zároveň evropské rozvodí Severního a Černého moře. 
Po dlouhá tisíciletí v postglaciální době bylo toto souvisle zalesněné pohoří jevištěm 
dramatického stěhování rostlin, živočichů a národů napříč kontinentem a vytvářelo krajinu velké 
biotické a kulturní rozmanitosti /6/. 
Z fytogeografického hlediska, v kontextu širších vztahů, leží celá Šumava ve středoevropské 
provincii, středoevropské květenné oblasti temperátního pásma Evropy. Předšumaví a nižší 
polohy Šumavy náleží do fytogeografické oblasti mezofytikum, která je charakterizována jako 
oblast zonální vegetace středoevropského opadavého lesa, zaujímající suprakolinní až 
submontánní vegetační stupeň, s klimatem mírně oceanickým s přechodem do mírné 
kontinentality (dle klimatického členění jde o jednotlivé okrsky mírně teplé oblasti) /12/. 
Pohoří se přes svůj celkově horský charakter s převahou kyselých substrátů vyznačuje některými 
zvláštnostmi, které ji po přírodovědecké stránce odlišují od jiných pohoří České republiky. Tyto 
zvláštnosti se pak významně obrážejí i v charakteru půdního pokryvu. Z naznačených specifik je 
to především velká střední nadmořská výška území, která jen v nepatrných úsecích klesá pod 600 
m n.m. a vylučuje tak významnější uplatnění půd nižších poloh. Dále to je relativně zarovnaný 
povrch, zejména centrální část území, který je příznivý mohutnému rozvoji semihydromorfních a 
hydromorfních půd a konečně ve srovnání s jinými pohořími Čech a Moravy je to celkově 
mírnější klima. Tento charakter klimatu je snad podmíněn poněkud jižnější polohou v rámci 
republiky, ale pravděpodobně též uplatněním vlivu alpského föhnu /12/. 
Šumavská květena a rostlinstvo je charakteristickou ukázkou středohorské středoevropské flóry a 
vegetace, ale má i svá určitá specifika, daná zejména relativní blízkostí alpského vysokohorského 
masivu aj. Šumava, až na nevelké úseky podhůří, neoplývá přílišnou různorodostí přírodních 
podmínek. Také její květena má proto poněkud uniformní ráz, zpestřovaný spíše antropogenními 
než přírodními vlivy /9/. 
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Celkový počet cévnatých rostlin v rámci celého šumavského oreofytika s mírným přesahem do 
mezofytika (oblast současné CHKO + NP Šumava) lze odhadnout na cca 1260 taxonů. Z toho se 
v rámci vlastního národního parku a chráněnné krajiné oblasti vyskytuje více jak 500 druhů. 
Na nelesní biotopy (mezi něž patří také louky a pastviny) je vázána většina významných, 
ohrožených a zvláště chráněných rostlinných druhů rostoucích na Šumavě /14/. 
Louky (a pastviny s výjimkou nejsušších) jsou vázány na mezofilní prostředí, a tak bez 
neustálého obhospodařování rychle zarůstají. Proto je většinou pokládáme za antropogenní 
společenstvo, vzniklé čistě lidským přičiněním /11/. 
Mezi loukou a pastvinou je rozdíl, protože stres kosou je jiný než stres pastvou. Kosa seče 
rovnoměrně celý porost a rostliny jsou ostřím kosy poškozeny jen poměrně málo, kdežto dobytek 
se pase déle, rostliny více zraňuje a při pastvě si vždy nějak vybírá, a navíc dost silně zdupe. Také 
je třeba vzít v úvahu rozdílnost pastvy různých hospodářských zvířat /11/. 
Louky a pastviny nelze v jejich druhovém bohatství a rozmanitosti zachovávat bez soustavné 
péče a zachování prvků tradičních forem obhospodařování /8/. 
 
MATERIÁL A METODA 
Terénním botanickým průzkumem v roce 2006 byly inventarizovány rostlinné druhy na dvou 
lokalitách v blízkosti Kašperských Hor. Lokalita č. 1 představovala pravidelně kosený typ 
lučního porostu, J expozice, rozloha cca 2 ha. Lokalita č. 2 představovala neobhospodařovaný typ 
lučního porostu již 15 let bez jakéhokoli lidského zásahu či pastvy, J expozice, rozloha cca 3,5 
ha.  
Floristická inventarizace v terénu se uskutečnila za použití klasických metod. Získané informace 
byly vyhodnoceny za použití botanické literatury /2/, /3/, /5/, /7/, /13/, /10/. Nomenklatura 
uváděných druhů cévnatých rostlin byla sjednocena dle /7/. Zjištěné druhy byly hodnoceny 
z hlediska jejich ekologických nároků na stanoviště a odolnosti k vybraným stresovým faktorům 
dle publikací /1/, /4/. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Podle ekologických nároků na stanoviště a přímém vztahu k teplotě (členěno dle zeměpisné šířky 
a výškové pásmovitosti) na lokalitě č. 1 převládaly druhy bez přímého vztahu k teplotě (tzv. 
indiferentní): Achillea millefolium subsp. millefolium; Avenula pubescens; Centaurea jacea 
subsp. jacea; Dactylis glomerata; Hypericum maculatum; Leontodon hispidus subsp. glabratus; 
Leucanthemum vulgare subsp. vulgare; Lotus corniculatus; Phleum pratense; Plantago 
lanceolata; Trifolium pratense; Urtica dioica; Aegopodium podagraria; Alopecurus pratensis; 
Anthoxanthum odoratum; Campanula rotundifolia; Deschampsia cespitosa; Equisetum arvense; 
Rhinanthus minor; Silene vulgaris; Tanacetum vulgare; Trifolium repens; Trisetum flavescens; 
Veronica chamaedrys; Vicia cracca; Vicia septum. 
 
Na lokalitě č. 2 dominovaly druhy typické pro intermediánní stanoviště (jež jsou soustředěná 
v submontánním pásmu Střední Evropy): Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum; Carex 
pallescens; Phyteuma nigrum; Viola reichenbachiana; Campanula persicifolia; Genista 
germanica; Clinopodium vulgare; Cruciata laevipes; Digitalis grandiflora; Jasione montana; 
Knautia arvensis agg.; Lathyrus pratensis; Sanguisorba officinalis; Trifolium aureum; 
Verbascum nigrum; Arrhenatherum elatius subsp. elatius; Campanula patula; Cirsium vulgare; 
Ononis repens. 
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Podle vztahu k teplotě byl výrazný rozdíl v přítomnosti druhů vázaných na intermediální 
stanoviště. Z toho lze usuzovat, že na neobhospodařované lokalitě č. 2 se daří více druhům 
teplomilnějším vzhledem k její větší druhové diverzitě. 
 
Podle ekologických nároků na stanoviště a vztahu ke kontinentalitě (hlavní rozdělení podle 
stupně kontinentality celkového klimatu se zvláštním důrazem na teplotní minimum a maximum) 
na lokalitě č. 1 převládaly druhy suboceanické (převážně v celé Střední Evropě) a intermediánní 
(od suboceanických po subkontinentální): Avenula pubescens; Dactylis glomerata; Hypericum 
maculatum; Leontodon hispidus subsp. glabratus; Leucanthemum vulgare subsp. vulgare; Lotus 
corniculatus; Plantago lanceolata; Trifolium pratense; Aegopodium podagraria; Anthoxanthum 
odoratum; Rhinanthus minor; Veronica chamaedrys; Knautia arvensis agg.; Ficaria verna 
subsp. bulbifera; Glechoma hederacea; Viola arvensis; Campanula patula; Chaerophyllum 
aureum; Trifolium medium; Centaurea jacea subsp. jacea; Phleum pratense; Alopecurus 
pratensis; Trisetum flavescens; Vicia sepium; Centaurea pseudophrygia; Cruciata laevipes; 
Verbascum nigrum. 
 
Na lokalitě č. 2 ve vztahu ke kontinentalitě převládají také druhy suboceanické a intermediánní, 
s rozdílným zastoupením druhového spektra, které zde bylo bohatší (oproti lokalitě č. 1) o tyto 
druhy: Agrostis canina; Arrhenatherum elatius subsp. elatius; Betonica officinalis; Briza media; 
Campanula persicifolia; Campanula rapunculoides; Carex pallescens; Carlina acaulis subsp. 
acaulis; Cirsium vulgare; Clinopodium vulgare; Cruciata laevipes; Daucus carota subsp. 
carota; Digitalis grandiflora; Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana; Fragaria vesca ; 
Genista germanica; Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum; Jasione montana; Lilium 
martagon; Luzula campestris; Luzula luzuloides; Phyteuma nigrum ; Phyteuma spicatum ; 
Polygala vulgaris; Potentilla erecta; Prunella vulgaris; Ranunculus acris subsp. acris; Thymus 
pulegioides subsp. chamaedrys; Trifolium aureum; Verbascum densiflorum; Veronica officinalis; 
Viola reichenbachiana; Viola riviniana. 
Z výše uvedeného vyplývá, opět vyšší podíl druhů na neobhospodařované lokalitě č. 2 v rámci 
tohoto ekologického faktoru. 
 
Podle ekologických nároků na stanoviště a vztahu k vlhkosti (výskyt ve vztahu k půdní vlhkosti 
nebo vodní hladině) na lokalitě č. 1 převládaly druhy čerstvých půd (tzv. v „normálních – 
středních podmínkách): Achillea millefolium subsp. millefolium; Campanula rotundifolia; 
Leontodon hispidus subsp. glabratus; Leucanthemum vulgare subsp. vulgare; Lotus 
corniculatus; Veronica chamaedrys; Knautia arvensis agg.; Trifolium medium; Tanacetum 
vulgare; Vicia cracca; Heracleum sphondylium; Dactylis glomerata; Campanula patula; 
Chaerophyllum aureum; Phleum pratense; Vicia sepium; Centaurea pseudophrygia; Verbascum 
nigrum; Urtica dioica; Lathyrus pratensis; Aegopodium podagraria; Glechoma hederacea; 
Alopecurus pratensis; Cruciata laevipes. 
 
Na lokalitě č. 2 jsou dominantními druhy druhy suchých půd, které se prakticky na lokalitě č. 1 
nevyskytují (což pravděpodobně souvisí s vyšší hladinou podzemní vody vzhledem 
k nedalekému prameništi). Druhy suchých půd na lokalitě č. 2: Jasione montana; Trifolium 
aureum; Achillea millefolium subsp. millefolium; Ononis repens; Veronica officinalis; 
Leucanthemum vulgare subsp. vulgare; Lotus corniculatus; Luzula campestris; Leontodon 
hispidus subsp. glabratus; Clinopodium vulgare; Knautia arvensis agg.; Carlina acaulis subsp. 
acaulis; Thymus pulegioides subsp. chamaedrys; Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum; 
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Campanula persicifolia; Genista germanica; Campanula rapunculoides; Lilium martagon; 
Betonica officinalis; Daucus carota subsp. carota; Verbascum densiflorum. 
 
Podle ekologických nároků na stanoviště a vztahu k reakci (výskyt v závislosti na půdní 
kyselosti) na lokalitě č. 1 převládaly druhy bez vztahu k půdní reakci a dále druhy většinou na 
slabě kyselých až neutrálních půdách (kde druhy rostoucí na neutrálních půdách se mohou 
vyskytovat též na kyselých a bazických): Anthoxanthum odoratum; Centaurea pseudophrygia; 
Cruciata laevipes; Urtica dioica; Alopecurus pratensis; Lotus corniculatus; Campanula patula; 
Vicia sepium; Verbascum nigrum; Lathyrus pratensis; Aegopodium podagraria; Ficaria verna 
subsp. bulbifera; Silene vulgaris. 
 
Na lokalitě č. 2 jsou častější druhy neutrálních nebo bazických půd, což pravděpodobně souvisí 
s nižší půdní vlhkostí na lokalitě: Ononis repens; Lotus corniculatus; Clinopodium vulgare; 
Lilium martagon; Arrhenatherum elatius subsp. elatius; Viola reichenbachiana; Campanula 
patula; Verbascum nigrum; Lathyrus pratensis; Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum; 
Campanula persicifolia; Campanula rapunculoides; Verbascum densiflorum. 
 
Podle ekologických nároků na stanoviště a vztahu k (půdnímu) dusíku (výskyt v závislosti na 
obsahu amoniakálního nebo nitrátového dusíku) na lokalitě č. 1 převládaly druhy bez vztahu 
k půdní reakci a dále druhy většinou na slabě kyselých až neutrálních půdách (kde druhy rostoucí 
na neutrálních půdách se mohou vyskytovat též na kyselých a bazických): Trisetum flavescens; 
Tanacetum vulgare; Vicia sepium; Dactylis glomerata; Phleum pratense; Lathyrus pratensis; 
Trifolium repens; Glechoma hederacea; Cruciata laevipes; Alopecurus pratensis; Verbascum 
nigrum; Ficaria verna subsp. bulbifera. 
Dále se vyskytovaly při jižním okraji lokality typické indikátory dusíku: Heracleum 
sphondylium; Urtica dioica; Aegopodium podagraria. U druhu H. sphondylium se jednalo o 
ojedinělý výskyt, tento druh nebyl při dalších terénních průzkumech pozorován. 
 
Na lokalitě č. 2 naopak převládají druhy půd velmi chudých na minerální dusík až druhy chudých 
půd: Thymus pulegioides subsp. chamaedrys; Agrostis canina; Potentilla erecta; Briza media; 
Trifolium aureum; Carlina acaulis subsp. acaulis; Jasione montana; Luzula campestris; 
Polygala vulgaris; Hypericum maculatum; Ononis repens; Leucanthemum vulgare subsp. 
vulgare; Leontodon hispidus subsp. glabratus; Knautia arvensis agg.; Betonica officinalis; 
Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana; Sanguisorba officinalis; Genista germanica; Lotus 
corniculatus; Clinopodium vulgare; Campanula persicifolia. 
 
Nižší zásobenost dusíkem na neobhospodařované lokalitě č. 2 souvisí právě ze způsobem 
hospodaření. Na lokalitě č. 1 se biomasa po druhé seči ponechává na zelené hnojení. 
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Species diversity of uncultivated meadows and pastures in selected localities of 

CHKO (Protected Landscape Area) Šumava 
 

Summary 
First of all was carry out a botanical research and floristic inventory of selected meadows and pastures in selected 
localities of CHKO (Protecte Landscape Area) Šumava, thereafter established species of plants werw appraise to 
point of view of ecological demands and a resistence to selected stress factors. From established species werw 
chaose that species wich distingushed demands and increased to selected ecological factors of the study stations.  
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Souhrn 
Ve skleníku byl založen nádobový pokus se třemi odrůdami jarního ječmene – českou odrůdou 
Malz, holandskou odrůdou Jersey a českou historickou odrůdou Valtický. Všechny odrůdy 
byly pěstovány ve 2 variantách – kontrolní a stresované. Zálivka byla u stresované varianty 
snížena na počátku sloupkování (31.DC) na 30 % maximální kapilární vodní kapacity, 
kontrolní varianta byla nadále zalévána na 70 % maximální kapilární vodní kapacity. Zálivka 
byla obnovena u stresovaných rostlin v plném rozsahu (70 % maximální kapilární vodní 
kapacity) v období plného sloupkování (35.DC). Ze získaných výsledků je patrný rozdíl mezi 
jednotlivými odrůdami v tvorbě klasů pod vlivem vodního stresu. U odrůdy Malz bylo snížení 
počtu obilek v klasu kompenzováno jejich zvýšenou hmotností. U odrůdy Jersey došlo ke 
snížení  počtu obilek v klasu, ale kompenzace zvýšenou hmotností obilek zjištěna nebyla. 
Odrůda Valtický nevytvořila dostatečné množství klasů pro hodnocení tohoto znaku. 
 
ÚVOD 

Ze všech abiotických faktorů, které omezují růst a produktivitu rostlinstva na naší 
planetě, stojí na prvním místě nedostatek vody. Voda, na rozdíl od minerálních živin, má 
v ekosystémech velmi rychlý koloběh a její zásoba v rostlinách i půdě stačí na poměrně 
krátkou dobu. Navíc doplňování zásob vody srážkami bývá obvykle nepravidelné, náhodné a 
nejsou tedy vyloučeny ani delší periody sucha. Vodní stres je proto významným omezujícím 
faktorem v zemědělství /1/ a podle /2/ má 61 % ploch na Zemi srážek méně než 500 mm.   

V období dozrávání semen se vodní stres projevuje nejvíce zrychleným stárnutím a 
opadem listů. Snížení tvorby asimilátů s tím spojené a dále zhoršené podmínky pro transport 
asimilátů vedou ke zpomalení růstu plodů, semen apod. /3/. Omezení schopnosti rostlin 
převádět po skončení vodního stresu asimiláty z místa tvorby (source) v listech  do místa 
spotřeby (sink) v klasech zjistil u jarních ječmenů /4/. 

Jako jedna z možných metod stanovení odolnosti rostlin vůči stresorům může sloužit i 
metoda spalné kalorimetrie, jak dokládají práce /5/ a /4/ neboť jak uvádí /6/, energetická 
hodnota rostlinného materiálu je funkcí genotypu, ale závisí také na podmínkách prostředí: 
intenzitě ozáření, fotoperiodě, dostupnosti živin, typu půdy atd. 

Pomocí spalné kalorimetrie lze sledovat pohyb asimilátů v rostlině z jejich míst tvorby 
do míst spotřeby. Rozsah transportu asimilátů z místa tvorby do míst jejich spotřeby má 
rozhodující význam pro utváření zásobních orgánů (semen, hlíz, kořenů), které ve většině 
případů představují hospodářsky významné části zemědělských plodin /7/. 

 
 
MATERIÁL A METODY 

Jako pokusné rostliny byly vybrány 3 jarní odrůdy ječmene obecného – Jersey 
(holandská odrůda) a Malz (česká odrůda) a Valtický (historická odrůda). Každá odrůda byla 
pěstována ve 2 variantách – kontrolní a stresované (15 rostlin v nádobě). 
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Rostliny ječmene byly pěstovány jako pískové kultury v nádobách s křemičitým 
pískem ve skleníku s částečně řízeným teplotním (25˚C ve dne, 18˚C v noci) a světelným 
režimem (16 hodin světlo/8 hodin tma). 

Množství zálivkové vody bylo zjišťováno gravimetricky. Rostliny byly během 
vegetace zalévány Knopovým živným roztokem 2x týdně a zbývající dny v týdnu 
destilovanou vodou. Rostlinám byl dodán 2x za vegetační období roztok s mikroelementy 
podle Bensona.  

Zálivka byla u stresované varianty snížena na počátku sloupkování (31.DC) na 30 %  
maximální kapilární vodní kapacity, kontrolní varianta byla nadále zalévána na 70 % 
maximální kapilární vodní kapacity. Zálivka byla obnovena u stresovaných rostlin v plném 
rozsahu (70 % maximální kapilární vodní kapacity) v období plného sloupkování (35.DC). 
Průběh vodního stresu v rostlinách byl sledován měřením VSD (vodního sytostního deficitu). 
Akumulační efekt sinku byl hodnocen ve fázi plné zralosti na typických nepoškozených 
klasech. Byl zaznamenáván počet a umístění nevyvinutých obilek a následně byly obilky 
z jednotlivých částí klasu (báze klasu, střední část, vrcholová část) sesypána do jednotného 
směsného vzorku a kvantitativně hodnocena. 

Byla zjišťována hmotnost obilek z jednotlivých částí klasu. Metoda umožňuje 
determinovat efektivitu autoregulační a kompenzační schopnosti celistvých rostlin ve 
stresových podmínkách. 

Obsah energie v typických nepoškozených klasech byl hodnocen metodou spalné 
kalorimetrie pomocí automatického adiabatického spalného kalorimetru MS 10A německé 
firmy Laget. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Vodní stres způsobil u všech sledovaných odrůd snížení počtu obilek v klasech. U 
odrůdy Malz byl průměrný počet obilek v klase kontrolních rostlin 18,6 ks a u stresovaných 
rostlin 15,4 ks, což představuje rozdíl 17,5 %. U odrůdy Jersey dosáhl průměrný počet obilek 
v klase u kontrolní varianty 22,5 ks. U stresované varianty byl počet obilek v klase pouze 18,7 
ks, což je o 16,7 % méně. Průměrný počet obilek byl u kontrolní varianty odrůdy Valtický 
19,6 ks, ve stresované varintě nebyl vytvořen dostatečný počet obilek pro hodnocení tohoto 
znaku. 

 

 
Obr. 1: Hmotnost obilek (g) v jednotlivých pozicích v klase u odrůdy Malz. 
 Legenda: 1) báze klasu, 2) střed klasu, 3) vrchol klasu  
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U rostlin odrůdy Malz stresovaných suchem byl nižší počet obilek v klase 
kompenzován vyšší hmotností obilek v porovnání s hmotností obilek kontrolních 
nestresovaných rostlin. K obdobným výsledkům v případě pšenice ozimé dospěli /8/. Jak dále 
vyplývá z obrázku 1, u stresované varianty odrůdy Malz byla hmotnost jednotlivých obilek 
vyšší v porovnání s kontrolou ve všech sledovaných částech klasu. Nejvyšší hmotnost byla 
zjištěna ve středu klasu – 0,0518 g, což je o 0,0047 g více, než u varianty kontrolní.  U této 
varianty byla také stanovena při vrcholu klasu nejnižší průměrná hmotnost obilek v rámci 
celého pokusu – 0,0348 g.  

U odrůdy Jersey dochází při působení vodního stresu nejen ke snižování počtu, ale i 
hmotnosti jednotlivých obilek v klase v porovnání s kontrolní variantou (obr. 2). Nejvyšší 
hmotnost obilek byla i u odrůdy Jersey zjištěna na střední pozici v klase. V případě kontrolní 
varianty 0,0519 g, což je nejvyšší zjištěná průměrná hmotnost ze všech sledovaných obilek. U 
obilek ze stresovaných rostlin byla na této pozici hmotnost o 0,0075 g nižší. Nejnižší 
hmotnost obilek byla zjištěna při vrcholu klasu jak v kontrolní, tak stresované variantě. Ve 
stresované variantě byla hmotnost obilek o 8 % nižší oproti kontrolní. 

 
Obr. 2: Hmotnost obilek (g) v jednotlivých pozicích v klase u odrůdy Jersey  

Legenda: 1) báze klasu, 2) střed klasu, 3) vrchol klasu  
 

Oproti předchozím odrůdám nebyla u odrůdy Valtický zjištěn nejnižší hmotnost obilky 
při vrcholu klasu, ale naopak při bázi klasu. Nejnižší hmotnost této obilky byla 0,0370 g. 
Nejtěžší zrna se opět nacházela ve středové části, jak vyplývá z obr. 3, a jejich průměrná 
hmotnost byla 0,0479 g. 

Výše zmíněné výsledky ukazují, že tvorba výnosových prvků  u obilnin (počet a 
hmotnost obilek v klasu) je významně ovlivněna podmínkami vnějšího prostředí, v tomto 
případě sníženou dostupností vody. To je v souladu s výsledky publikovanými /4/ pro různé 
genotypy jarního ječmene. Experiment také potvrdil odrůdové rozdíly v odezvě rostlin 
k vodnímu stresu a navázal tak na výsledky publikované pro pšenice např. /5/. 

Při hodnocení obsahu netto energie u vybraných odrůd jarního ječmene v sušině klasů 
jsou uvedeny na obr. 4. 
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Obr. 3: Hmotnost obilek (g) v jednotlivých pozicích v klase u odrůdy Valtický  

Legenda: 1) báze klasu, 2) střed klasu, 3) vrchol klasu  
 
 

Nejvyšších hodnot netto energie bylo dosaženo u kontrolní varianty historické odrůdy 
Valtický – 15,13 kJ.g-1. Nejnižší obsah byl naměřen u zahraniční odrůdy Jersey ve stresované 
variantě – 14,6 kJ.g-1. V průměru se však kontrolní a stresovaná varianta v obsahu netto 
energie u klasů liší pouze o 1 % ve prospěch kontrolní varianty. U odrůdy Jersey a Valtický 
byl v obou případech naměřen obsah energie ve stresované variantě nižší než ve variantě 
kontrolní. U české odrůdy Malz byl obsah energie u stresované varianty o 0,18 kJ.g-1 vyšší 
než u varianty kontrolní. 
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Obr. 4: Obsah netto energie (kJ.g-1 sušiny) v klasech vybraných odrůd 
 
 
 
 



 Vliv abiotických a biotických  stresorů na vlastnosti rostlin ………………….21.-22.3.2007 

 343

LITERATURA 
/1/ Solomon K.F. – Labuschagne M.T. :Expression of drought tolerance in F-1 hybrids of a diallel 
cross of durum wheat (Triticum turgidum var. Durum L.) – Cereal Research Communications, 2003 
vol. 31 no. 1-2, 49-56 pp. 
/2/ Deng, XP. – Shan, L. – Inanaga, S. – Inoue, M. Water-saving approaches for improving wheat 
production. In: Journal of the Science of Food and Agriculture, 85 (8), 1379 – 1388, 2005 
/3/ Kostrej A. : Ekofyziológia produkčného procesu porastu a plodín [in Slovak] Slovak University of 
Agriculture, Nitra, 1998 
/4/ Hejnák, V.: Využití izotopové metody (15N), spalné kalorimetrie a gazometrie v produkční fyziologii 
ječmene jarního a špenátu setého. ČZU v Praze, 2003 
 /5/ Hnilička, F.- Bláha, L.- Zámečník, J.- Novák, V.- Ottová, M.: Vliv abiotických stresů na akumulaci 
netto energie v obilkách ozimé pšenice (Triticum aestivum L.). Rostlinná Výroba, 46, 2000 (12) : 549 – 
554 
/6/ Golley, F. B.: Energy valeres of ocological materials. Ecology, vol. 42, č. 3, 1961, 581-584 
/7/ Brestič, M.: Vodný režim, rastové a akumulační procesy jerného jačmena. Rostl. Výr., 42, 1996 
(11) 
/8/ Bláha, L. - Hnilička, F. - Hořejš, P. - Novák, V.: Influence of abiotic stresses on the yield, seed and 
root traits at winter wheat (Triticum aestivum L.) - Scientia Agriculture Bohemica, 2003 vol. 34 no.1 
1–7 pp. 
 

Summary 
In the green-house was inception pot trial with the three types of spring barley – Jersey 
(autland typ), Malz (czech type) and Valticky (historic type). All of these types were grown in 
two version – kontrol and under the water stress. Watering was reduced in the stadium 
32.DC. The watering was renovation in the stadium 35.DC. In the results is evident contrast 
amog in the types of spring barley at activity of spikes. 
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Souhrn 
 
Vliv vodního stresu a exogenní kyseliny abscisové (ABA) na parametry fotosyntézy byl sledován u transgenních 
rostlin tabáku (ZOG) s vneseným genem pro trans-zeatin O-glukosyltransferázu (ZOG1) pod konstitutivním 
promotorem 35S a tím zvýšeným obsahem převážně zásobních cytokininů a netransformovaných rostlin 
(Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38; W38). Po aplikaci 100 μM ABA u rostlin dostatečně zásobených vodou, 
průduchy na listech ZOG rostlin se zavíraly stejně jako na listech rostlin W38. Vodivost průduchů, rychlost 
transpirace a rychlost příjmu CO2 se výrazně snižovaly působením vodního stresu u obou typů rostlin. Obsah 
chlorofylu a+b (Chl) se během vodního stresu snižoval pouze u W38, celkový obsah karotenoidů se neměnil, 
zatímco obsah pigmentů xantofylového cyklu a stupeň jejich deepoxidace se zvyšovaly. Předpůsobení ABA 
zmírňovalo negativní vliv vodního stresu na výše uvedené parametry fotosyntézy u obou typů rostlin. Zvýšený 
obsah endogenních cytokininů u transgenních rostlin tedy nebyl překážkou jejich reakce na ABA. 
 
ÚVOD 
Cytokininy jsou často považovány za antagonisty působení kyseliny abscisové. Pokud 
uvažujeme úlohu těchto fytohormonů v odpovědi rostlin na vodní stress, pak k jejich interakci 
může docházet jak na úrovni ovlivnění stresem indukované biosyntézy tak na úrovni jejich 
působení na otevřenost průduchů a tím na parametry výměny plynů. V předešlých pokusech 
bylo např. zjištěno, že aplikace cytokininu benzyladeninu (BA) inhibovala vodním stresem 
indukované zvyšování obsahu ABA v listech fazolu a kukuřice, ale nikoli v listech cukrovky a 
tabáku /1/. Rovněž zvýšení hladiny endogenních cytokininů v rostlinách tabáku exprimujících 
SAG12-IPT nevedlo ke snížení indukce ABA /2/.  
 Interakce mezi oběma fytohormony při regulaci otevřenosti průduchů může být 
sledována: 1) při současném exogenním působení ABA a cytokininů, 2) při působení 
exogenního cytokininu na rostliny se zvýšeným obsahem endogenní ABA indukované 
vodním stresem, 3) při působení exogenní ABA na transgenní rostliny se zvýšeným obsahem 
endogenních cytokininů a 4) při současném zvýšení endogenního obsahu obou fytohormonů 
(transgenní rostliny tabáku při vodním stresu).  
 V předešlých pokusech bylo zjištěno, že při současné aplikaci cytokininu BA a ABA 
došlo u rostlin fazolu k menšímu snížení vodivosti průduchů (gs) a tím parametrů výměny 
plynů než při aplikaci samotné ABA /3/. Dále, předpůsobení BA zmírňovalo vliv vodního 
stresu na fotosyntetické pigmenty /4/, zatímco předpůsobení BA na parametry výměny plynů 
bylo druhově specifické a pohybovalo se od positivního po negativní /5/.  
 Cílem těchto pokusů bylo proto zjistit jak transgenní rostliny tabáku se zvýšeným 
obsahem endogenních cytokininů reagují na působení ABA a jak se u nich mění parametry 
fotosyntézy během vodního stresu. 
 
MATERIÁL A METODY 
Rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38; W38) a z nich odvozené transgenní 
rostliny s vneseným genem pro trans-zeatin O-glukosyltransferázu (ZOG1) pod 
konstitutivním promotorem 35S a tím se zvýšeným obsahem převážně zásobních forem 
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cytokininů (ZOG) byly pěstovány v nádobách s Perlitem a živným roztokem při 16-h 
fotoperiodě, ozářenosti 250 μmol m-2 s-1 (400 - 700 nm), teplotě 25/20 °C, a vlhkosti vzduchu 
okolo 50 %. Vodní stres byl indukován přerušením zálivky. Bezprostředně před jeho indukcí 
byla polovina rostlin obou typů zalita vodou nebo 100 μM roztokem ABA (50 cm3). Čistá 
rychlost fotosyntézy (PN), rychlost transpirace (E) a vodivost průduchů (gs) byly měřeny na 
intaktních listech pomocí LCA-4 (ADC Bio Scientific, Hoddesdon, UK) při teplotě 25 °C, 
ozářenosti 750 μmol m-2 s-1, koncentraci CO2 350 μmol mol-1, a vlhkosti vzduchu 30 % u 
rostlin dostatečně zásobených vodou 1 h a 24 h po aplikaci ABA nebo při mírném a silném 
vodním stresu (viditelném vadnutí) a 2 dny po rehydrataci. Relativní obsah vody (RWC) byl 
stanoven gravimetricky metodou Čatského /6/. Obsah fotosyntetických pigmentů byl měřen v 
acetonovém extraktu pomocí HPLC (Spectra Physics, San Jose, USA) při použití kolony 
s reverzní fází (Sepharon SGX C18, velikost částic 5 μm, 150 × 3 mm, Tessek, Praha) a 
gradientem mobilních fází mezi směsí acetonitril : methanol : voda (80 : 12 : 6) a 100 % 
methanolem, průtoková rychlost byla 1 cm3 min-1, detekční vlnová délka 445 nm. Data byla 
zpracována pomocí software Clarity (DataApex, Praha). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Všechny parametry výměny plynů (gs, E, PN) se začaly snižovat již 1 h po aplikaci 100 μM 
ABA a byly výrazně sníženy po 24 h. Zvýšená koncentrace endogenních cytokininů u ZOG 
rostlin nebránila jejich reakci na aplikaci ABA, dokonce snížení gs a PN po 24 h bylo o něco 
výraznější u ZOG než u W38 rostlin (tab. 1). 
 
Tabulka 1: Změny stomatální vodivosti (gs) a rychlosti fotosyntézy(PN) u W38 a ZOG rostlin  
1 h a 24 h po aplikaci 100 μM ABA. 
 

[h] gs [mol m-2 s-1]  PN [μmol m-2 s-1]  
 W38 ZOG W38 ZOG 

  0 0.088 ± 0.003  0.083 ± 0.005  11.17 ± 0.27  12.42 ± 0.34 
  1 0.068 ± 0.005  0.032 ± 0.005    8.57 ± 0.35    6.96 ± 0.53  
24 0.034 ± 0.004  0.012 ± 0.003    6.55 ± 0.59    4.07 ± 0.60  

 
 Rostliny tabáku patří k isohydrickým rostlinám a proto i při silném vodním stresu se 
RWC snížil pouze na hodnoty okolo 70 %. Při mírném stresu se hodnoty RWC snížily více u 
W38 než u ZOG, ale při silném stresu a po rehydrataci již nebyly patrné žádné rozdíly mezi 
ZOG a W38 (obr. 1). Vodivost průduchů se snižovala k velmi nízkým hodnotám, zejména u 
ZOG, a po dvoudenní rehydrataci nedocházelo k úplnému otevření průduchů. Snížení PN 
indukované vodním stresem bylo menší než snížení gs a E. Nižší hodnoty gs a PN u ZOG 
rostlin mohly být v důsledku pomalejší akumulace endogenní ABA, jak u těchto transgenních 
rostlin zjistili Havlova et al. /7/.  
 Endogenní koncentrace ABA se výrazně zvyšuje při vodním stresu. Po aplikaci 
exogenní 100 μM ABA dochází k dalšímu zvýšení jejích endogenních hladin /1/. Na základě 
výše uvedeného pokusu u rostlin dostatečně zásobených vodou (tab. 1) je možné se domnívat, 
že předpůsobení ABA vedlo ke snížení gs již první den po přerušení zálivky a tím došlo ke 
zpomalení vývoje vodního stresu a tím i zachování vyšších hodnot RWC v průběhu dalšího 
vadnutí. Proto i hodnoty gs byly při mírném a silném vodním stresu a po rehydrataci vyšší u 
obou typů rostlin po předpůsobení ABA (obr. 1). Po předpůsobení ABA byly hodnoty PN 
vyšší u W38 rostlin při silném stresu a po rehydrataci a u ZOG rostlin při mírném stresu. 
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Podobné výsledky byly zjištěny v předchozích pokusech u fazolu, cukrovky a kukuřice /5/. 
Naproti tomu aplikace ABA u topolu /8/ dále snižovala E a PN při vodním stresu. 
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Obr. 1: Vliv předpůsobení ABA na relativní obsah vody (RWC), vodivost průduchů (gs) a 
rychlost fotosyntézy (PN) měřené při mírném a silném vodním stresu a dva dny po rehydrataci 
u netransgenních (W38) a transgenních (ZOG) rostlin tabáku (± SE, n = 9). C - kontrolní 
rostliny trvale zalévané, H2O - rostliny před stresem zality vodou, ABA - rostliny před stresem 
zality 100 μM ABA. 
 
 Při mírném vodním stresu se obsah chlorofylu a+b (Chl) neměnil. Při silném vodním 
stresu a po rehydrataci byl obsah Chl snížen u W38 rostlin, ale zůstal zachován u ZOG rostlin 
(obr. 2). To odpovídalo předchozím pokusům ve kterých se obsah Chl nesnižoval vlivem 
vodního stresu po předpůsobení cytokininen BA /4/. Obsah Chl zůstal zachován i u W38 
rostlin po předpůsobení ABA podobně jako tomu bylo v předchozích pokusech u rostlin 
fazolu, cukrovky a kukuřice /4/. Také u pšenice aplikace ABA snižovala pokles Chl při 
vodním stresu /9/. Obsah karotenoidů se neměnil ani při silném vodním stresu a u obou typů 
rostlin se mírně zvyšoval po předpůsobení ABA.  
 Obsah ochranných pigmentů xantofylového cyklu (zeaxanthin + anteraxanthin + 
violaxanthin) se zvyšoval během vodního stresu a jen mírně se snižoval po rehydrataci u obou 
typů rostlin (obr. 2). Po předpůsobení ABA docházelo k dalšímu zvýšení obsahu xantofylů 
což může být důležité pro zvýšení disipace zářivé energie ve formě tepla a tím ochraně 
fotosystému 2. Stupeň jejich de-epoxidace na jednotku Chl [DEPSC = (zeaxanthin + 0.5 
antheraxanthin)/Chl] se výrazně zvyšoval během vodního stresu u obou typů rostlin, ale méně 
výrazně po předpůsobení ABA. 
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Obr. 2: Vliv předpůsobení ABA na obsah chlorofylu a+b (Chla+b), karotenoidů (Car) a 
pigmentů xantofylového cyklu (XCP), a stupně jejich de-epoxidace (DEPSC) měřené při 
mírném a silném vodním stresu a dva dny po rehydrataci u netransgenních (W38) a 
transgenních (ZOG) rostlin tabáku (± SE, n = 3). C - kontrolní rostliny trvale zalévané, H2O - 
rostliny před stresem zality vodou, ABA - rostliny před stresem zality 100 μM ABA. 
 
 Výše uvedené výsledky ukázaly, že transgenní rostliny se zvýšeným obsahem 
endogenních cytokininů jsou schopny reagovat na aplikaci exogenní ABA podobně jako 
netransgenní rostliny. Dále bylo zjištěno, že předpůsobení ABA může zmírňovat negativní 
účinky vodního stresu i u rostlin se zvýšeným obsahem endogenních cytokininů. 
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Responses of transgenic tobacco plants with increased cytokinin content to 
abscisic acid application 
 

Summary 
 
The trangenic tobacco expressing ZOG1 gene from Phaseolus lunatus, driven by constituive (35S) promoter 
(ZOG) and the corresponding wild type tobacco (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38; W38) were compared 
in their responses to exogenous abscisic acid (ABA) application and to water stress. In plants sufficiently 
supplied with water, stomata in ZOG plants closed after abscisic acid (ABA) application similarly as those in 
W38. During water stress stomatal conductance (gs) and net photosynthetic rate (PN) decreased considerably in 
both plant types, while the chlorophyll a+b (Chl) content decreased only in W38 plants, carotenoid (Car) 
content remained unchanged and contents of xanthophyll cycle pigments and their de-epoxidation in both plant 
types increased. The gs was always less decreased in ABA pre-treated plants. Similarly, ABA pre-treatment led 
to higher PN  values under severe water stress and after rehydration in W38 and under mild water stress in ZOG 
plants in comparison with H2O pre-treated plants. ABA application ameliorated negative effects of subsequent 
water stress on photosynthetic pigments in both W38 and ZOG plants. Thus increased content of endogenous 
cytokinins in ZOG plants did not prevent their responses to ABA.  
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Souhrn 
Studie hodnotí chmelové rostliny po poškození látkou MCPA a jejich regeneraci 

protistresovým ošetřením, k němuž byly užity cytokininy. Jejich aplikace umožnila především 
přežití rostlin, oddálila senescenci, snížila potřebu iniciační energie fotosyntézy. Lze očekávat 
změny v produkci metabolitů, způsobené substitucí přenosu energie xantofylovým cyklem. 
Jeho činnost nastupuje při silném poškození chloroplastů a může vyvolat tvorbu toxických 
metabolitů. Cytokininy i přes kladnou roli, kterou sehrály, nejsou všelékem vzhledem k 
výrobní ceně u některých derivátů a tím i potřebné aplikační dávce.  
 
ÚVOD 

Výsledky pěstování chmele jsou výrazně ovlivňovány řadou různých stresů. 
Z biotických stresorů jsou nejvýznamnější specializovaní škůdci a choroby chmele – sviluška, 
mšice a peronospora. Z biotických stresorů , zejména na Žatecku, negativně působí hlavně 
častý nedostatek srážek. Stresy antropogenní povahy jsou rovněž poměrně časté, ale jejich 
negativní vliv je však nesrovnatelně méně patrný. V tomto směru ke značně kuriózní situaci 
došlo v roce 2006, kdy chmelový porost byl ošetřen herbicidem Dicopur M 750 v domnění, že 
jde o rostlinný stimulátor Bio-Algeen. 
Postřik chmele herbicidem Dicopur M 750 i nápravná opatření spočívající v aplikaci 
cytokininů, včetně sledování jejich účinnosti byly uskutečněny na chmelnicích Ing. V. 
Emingera, SHR, v  Kozojedech, bývalý okres Rakovník. K poškození došlo 24.7.2006 
postřikem cca 2 ha chmelnic přípravkem Cuproxat SC proti peronospoře chmelové 
v tankmixu s růstovým herbicidem Dicopur M 750 v dávce 2,5 l/ha. Byla žádána náprava 
gradujícího poškození chmelových porostů. Okamžité odřezání nadzemních částí chmelových 
rostlin, kterým by se zamezilo translokaci herbicidu do jejich podzemních orgánů farmář 
akceptoval. 
 
MATERIÁL A METODY 

Dicopur M 750, obsahující MCPA (750 g/l), je systémový herbicid auxinového typu. 
Působí v malých dávkách, pozvolně a spolehlivě proti většině dvouděložných, jednoletých i 
vytrvalých plevelů. Obvykle se dává do obilnin bez podsevu (0,75 - 1,0 l/ha). Z 
dvouděložných rostlin nepůsobí jen na len. Jeho herbicidní účinnost závisí mj. i na 
agroekologických podmínkách1. 

Při aplikaci herbicidu na chmelový porost (24.7.2006) bylo bezvětří, teplo (cca 28°C) 
a malá oblačnost. Následovalo velmi teplé a slunné počasí bez srážek. Půda však nebyla 
dosud příliš proschlá. Měkká, odstátá voda užitá při postřiku omezila vznik špatně 
rozpustných vápenatých a hořečnatých solí účinné látky, které by rostliny hůře přijímaly1. 
Z výše uvedených skutečností bylo možné předpokládat vysokou účinnost herbicidu, a tím 
velké až letální poškození chmele. 
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S ohledem na známé fyziologické účinky cytokininů v různých procesech růstu a vývoje 
rostlin (podpora dělení buněk, inhibice senescence, regulace apikální dominance – 
antagonizmus k auxinům, protistresové působení, zvýšení kapacity sinku, aktivace enzymů 
apod.), vlastní pozitivní poznatky s jejich působením na chmel2 a doporučení řady 
renomovaných vědeckovýzkumných a odborných pracovišť jsme se rozhodli zmírnit škodlivý 
vliv použitého herbicidu aplikací cytokininů. K foliární aplikaci (pomocí rosiče Monzun) byl 
použit 6-benzylamonopurin (Sigma–Aldrich) – pouze k prvnímu ošetření a 6-
(3methoxybenzylamino)purin-9-ribosid3 k dalším ošetřením. Při 1. ošetření byly cytokininy 
aplikovány současně s přípravkem Lignohumát (20% směs huminových a fulvových kyselin) 
s cílem zvýšit regenerační efekt. Při dalších regeneračních ošetřeních byly cytokininy 
aplikovány samostatně, při nejistém počasí s přípravkem Spodnam DC, aby bylo sníženo 
jejich smytí případným deštěm. 
 
Přehled hlavních pěstebních opatření (od doby aplikace herbicidu) 
24. 7- postřik proti peronospoře (Cuproxat SC – 0,6%) + Dicopur M 750 /MCPA/ (cca 2,5 

l/ha) – poškození chmele 
28. 7.  1. regenerace: cytokinin - 12,5 g/ha + Lignohumát -0,1% + Spodnam DC -1,25 l/ha- 

1800 l/ha 
30. 7.  aplikace hnojiva DAM 390 - 250 kg/ha (DAM 390: H2O = 1:3) 
1. 8.  2. regenerace: cytokinin (cca 400 mg/ha) + Spodnam DC (1,25 l/ha) – 1800l/ha 
2. 8.  3. regenerace: cytokinin (cca 400 mg/ha) + Spodnam DC (1,25 l/ha) – 1800 l/ha 
2. 8.  postřik proti svilušce (Omite 30W – 0,2%, 1800 l/ha) 
5. 8.  4. regenerace: cytokinin (cca 200 mg/ha)  
6. 8.  odběr listů k chemickým rozborům  
10. 8.  5. regenerace: cytokinin (cca 200 mg/ha) 
12. 8.  postřik proti peronospoře (Cuproxat SC – 0,6%) + hořká sůl + močovina 
12. 8.  postřik přípravkem Kalmag 
16. 8.  mimokořenová výživa fosforečnanem draselným (5 kg/ha) 
20. 8.  mimokořenová výživa (hořká sůl + močovina) 
25. 8.  postřik proti peronospoře – Cuproxat SC – 0,6% 
31. 8. 2006 postřik proti svilušce – Omite 30W - koncentrace nespecifikována - poškození chmele 

 

Chmel byl sledován konvenčními chmelařskými metodami včetně fotodokumentace. K  
bilanci fotosyntézy po regeneraci poškozených rostlin různého ontogenetického stáří a 
porovnání s kontrolou byla užita rychlá fluorescenční indukce (RFI) - analyzátor Hansatech 
„PEA“ Norfolk - P02.003, softw. Winpea 32. Hodnotilo se 10 rostlin z varianty.Obsah 
chlorofylu byl stanoven chlorofylometrem Hydro. Stanovení α-hořkých kyselin, makro a 
mikroelementů a reziduí herbicidu v hlávkách zajistila ZOL Postoloprty. 

 
VÝSLEDKY 
 
Vegetační pozorování 
 
 Stav chmelových rostlin po ošetření MCPA 
Krátce po aplikaci MCPA se objevily symptomy, typické pro herbicid auxinového typu - 
epinastické ohyby a tumorové zduřeniny Následovala inhibice růstu  a nekrózy. V odstupu 
několika dnů na tzv. letním kořání zduřely špičky(= signál vážné fyziologické poruchy 
rostlin.)  
Stav chmelových rostlin po ošetření cytokininy 

Po 1.regeneraci cytokininem (v odstupu asi 4 dnů) se u poškozených rostlin pozastavil 
rozvoj chorobných změn. Nové regenerační ošetření cytokininy dále zlepšilo stav 
poškozených porostů chmele. V porovnání s tím plevelné rostliny v podrostu chmelnice, které 
byly cytokininy ošetřeny jen minimálně (trysky rosiče při aplikaci byly orientovány 
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vertikálně, k ošetření zejména plodného středního a horního výškového profilu porostu 
chmele), postupně odumíraly. Po opakované dávce cytokininů se porost chmele dále 
zlepšoval, šíření nekróz se zastavilo, narůstal obsah chlorofylu (Obr. 1), přirůstaly révy, 
tvořily se nové hlávky. 

Obr.1 Vliv regenerační aplikace cytokininů na obsah chlorofylu poškozeného chmele 
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Koncem srpna, nástupem anticyklonálního typu počasí, které bylo optimální pro 

přemnožení a škodlivost svilušky, došlo při likvidaci tohoto nebezpečného škůdce chmele 
akaricidem Omite 30W k silnému poškození zregenerovaných porostů chmele. Zásah 
stimulující fotosenzitivitu velmi silně poškodil (popálil) hlavně hlávky. V podstatě ukončil 
jejich další vývin a současně výrazně znesnadnil, prakticky znemožnil, jejich strojovou 
sklizeň. Chmelové rostliny proto nebyly sklizeny (očesány), ale strhány, odřezány a spáleny.  

Poškození látkou MCPA zvýšilo Fo a snížilo fotosyntézu. S chemickým stresem se 
mladé rostliny vyrovnaly lépe díky méně pokročilé ontogenezi. Starší révové listy reagovaly 
negativně. Mladší pazochové listy i po stresu přirůstaly, a jejich vyšší Fo zefektivnilo vazbu 
energie. Aplikace cytokininů rostliny (Obr. 2) vyvádělo ze stresu regulací metabolických 
pochodů. Ošetření cytokininy snížilo hodnoty Fo a umožnilo lépe využít fotochemickou 
energii. Počáteční fluorescence Fo po zátěži herbicidem byla vyšší než u kontroly. MCPA 
měnilo i Fv/Fm. Pazochové listy po použití cytokininů lépe regenerovaly než listy révové. 

 
Obr. 2 MCPA srovnání vegetační reakce u rostlin s rozdílnou dobou jarního řezu 

Vliv aplikace MCPA na změny počáteční fluorescence listů chmele (Fo)
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Obr. 3 Protistresový vliv cytokininů - ošetření poškozených porostů 

 
Vliv aplikace BAP na změny počáteční fluorescence listů  poškozeného chmele (Fo)
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Obr. 4 Možnosti sanace poškozeného porostu aplikací cytokininů 

Protistresový vliv   BAP na změny kvantového výtěžku fluorescence (Fv/Fm)
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Po ošetření cytokininy využití záření poškozeným porostem vzrostlo na 105% kontroly, 

ale bez ošetření cytokininy klesalo.Čas dosažení maxima fluorescence (Tfm) se měnil (Obr. 4 
a 5) v relaci s energetickou bilancí fotosyntézy  a stářím porostů. 

 
Obr. 4 (Tfm) po MCPA a cytokininech   Obr.5 (Tfm) Vliv ontogenetického stáří 
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Obr. 9 Vliv ošetření cytokininy na energetickou bilanci fotosyntézy chmele poškozeného MCPA 

Energetická bilance fotosyntézy chmele poškozenýého MCPA a sanovaného BAP
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Ošetření cytokininy záhy snížilo potřebu iniciační energie i potřebu membrán a red/ox 

dějů, a tak zbylo více energie na činnost fotosystémů. 
 
ZÁVĚR 

Výsledky vegetačního pozorování i analytické metody studia fyziologického stavu 
chmelových rostlin prokázaly regenerační, protistresové působení cytokininů. 
Aplikace cytokininů oddálila projevy související s ontogenetickým stářím, snížila potřebu 
energie fotonů k zahájení fotosyntézy a přenosů reakčním centrům. Podle literatury bylo 
možné očekávat změny v produkci metabolitů, způsobené náhradou přenosu elektronvoltů 
zachycené sluneční energie na reakční centra cestou zprostředkovanou substitucí činnosti 
chlorofylu xantofylovým cyklem. Ta se realizuje v případech silného poškození struktury 
chloroplastů a mohla být u rostlin chmele provázena produkcí některých toxických 
metabolitů4. Bylo by proto vhodné věnovat větší pozornost jakosti sklizených hlávek nejen 
v letošním roce, což však nebylo umožněno, ale vzhledem k vytrvalosti kultury i v letech 
následujících.  
Pro tvorbu výnosu v příštích letech bude rozhodující nejen hustota zapojení poškozených 
chmelových porostů (počet rostlin, které přežily poškození MCPA), ale produktivní stav 
jednotlivých rostlin, které ve svém souboru tvoří nejen výnosový potenciál těchto porostů, ale 
ovlivňují v konečném důsledku i biosyntézu hořkých látek.  
Předpokládáme, že uskutečněný experiment má hodnotu jak praktickou, jíž je záchrana 
chmelových porostů, tak i teoretickou, neboť napomáhá rozvinout poznání ve směru 
základního výzkumu. Výsledky experimentu rovněž odhalují i některé nové možnosti 
v uplatnění cytokininů. Je však zřejmé, že některé deriváty cytokininů i přes kladnou roli, 
kterou při ošetření chmele sehrály, nelze považovat za všelék, mimo jiné i vzhledem 
k výrobní ceně, která možnost jejich aplikace k sanaci chybných agrotechnických zásahů 
v praxi (v některých plodinách) bude omezovat5.�
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CHANCE OF BAP USAGE FOR MODULATION OF HOP DAMAGE BY HERBICIDE 

AUXINOID TYPE 
 

Summary 
Paper appreciates physiology of hop plant after damage made by auxinoid herbicide 

Dicopure M 750 (which contains substance MCPA) during regeneration by cytokinine BAP. 
Application of cytokinine removed senescence, diminished exigency of energy for initiation 
of photosynthesis but is expensive in some of derivatives. But it is related to recomended 
doses. 
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Souhrn 

V roce 2006 jsme na lokalitě Studeněves ověřovali antistresový vliv nového stimulátoru růstu (Lexin) na 
bázi syntetických auxinů s donorem vysokomolekulárních huminových kyselin a nízkomolekulárních fulvokyselin.  
Na aplikaci stimulátoru Lexin lupina modrá reagovala (z hlediska výnosu semene) velmi pozitivně, neboť 
poskytla o cca 20 % vyšší výnos než kontrola. Ze zjištěných výnosových výsledků je patrné, že aplikace přípravku 
Lexin působila výrazně antistresově. Jednak vůči poměrně agresivně působící (jinak velmi dobré a často 
užívané) herbicidní kombinaci Escort + Stomp 400 SC, jednak snižovala negativní vliv nepříznivého průběhu 
povětrnostních podmínek.  
 
ÚVOD 

Z výsledků přesných pokusů ČZU v Praze vyplývá, že herbicidy všeobecně působí 
slabou až silnou retardaci rostlin lupiny. Skutečností však je, že plevele retardují porost lupiny 
zpravidla mnohem silněji než herbicidy. Proto volba vhodného herbicidu, stanovení optimální 
doby aplikace a případné snížení jeho fytotoxicity na porost lupiny je jedním z klíčových 
pěstebních opatření (Štranc et al. 2007). Na základě výše uvedených skutečností jsme v roce 
2006 založili pokusy s nově registrovaným stimulátorem růstu Lexin, který v tomto případě 
sloužil ke snížení stresového působení u nejčastěji používané herbicidní kombinace Escort 
(3,0 l/ha) + Stomp 400 SC (1,0 l/ha). 

Přípravek Lexin je kapalný koncentrát vysokomolekulárních huminových kyselin a 
nízkomolekulárních fulvokyselin, které mimo jiné plní funkci donoru jeho hlavní 
komponenty, syntetického analogu auxinu. Lexin působí jako rostlinný stimulátor a 
adaptogen a současně jako půdní kondicionér. Používá se ve formě postřiku, event. jako 
zálivka, ke zvýšení výnosu a kvality produkce polních a zahradních plodin. Lexin stimuluje 
jak dlouživý růst buněk, tak i jejich dělení. Podporuje rovněž jejich diferenciaci a tvorbu 
cévních svazků. Příznivě ovlivňuje i propustnost buněčných membrán. Tím stimuluje nejen 
dlouživý růst rostlin, ale i jejich regeneraci, rhizogenezi, příjem a využití rostlinných živin 
(Hradecká et al. 2006). V rostlinách mimoto zvyšuje obsah chlorofylu, transport asimilátů do 
semen a plodů, čímž pozitivně ovlivňuje jejich produkci. 
V Lexinu obsažené huminové látky nejen stimulují činnost mikroorganismů a jejich příznivý 
vliv na půdu, ale svými sorpčními vlastnostmi snižují negativní působení a vstup řady 
toxických látek do rostlin. Tím současně zlepšují ekologickou situaci stanoviště i kvalitu a 
bezpečnost celého potravního řetězce. 

Herbicidní kombinace Escort + Stomp 400 SC s účinnými látkami imazamox a 
pendimethalin inhibuje počáteční růst a vývoj klíčních rostlin plevelů. Účinné látky jsou 
přijímány listy i kořeny a rozváděny v rostlině. Zasažené rostliny hynou po vyklíčení nebo 
vzejití (Kolektiv 2006). I přestože je tato kombinace v lupině velmi hojně využívána, není do 
této plodiny registrována. Je třeba poznamenat, že citlivost jednotlivých druhů lupiny (a 
někdy i odrůd téhož druhu) ke stejným herbicidům a jejich kombinacím je značně rozdílná. 
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Lupina modrá všeobecně vykazuje podstatně vyšší citlivost k herbicidům než lupina bílá, 
proto byla vybrána jako modelová. 
 
MATERIÁL A METODY 

 
Základní informace o pokusném stanovišti 

Lokalita:  okres Kladno, katastr Studeněves 
Název stanoviště: Studeněves 
Geomorfologie:  pokusné stanoviště je součástí Kladenské tabule 
Název honu:   Na Richardě 
Nadmořská výška:  313 m 
Poloha:   jižní svah 
Výměra honu:  23 ha 
Půdní typ:   kambizem arenická na karbonátové svahovině 
Půdní druh:   středně těžká až lehčí 
Výsledky AZP:  pH – 7,7; P – 77; K – 204; Ca – 6128; Mg – 182 (obsah humusu 2,6%) 
Klima oblasti:  B1 – mírně teplá, suchá, s mírnou zimou,    
   ∅ roční teplota 8-10°C, ∅ roční úhrn srážek 450 – 550 mm 
 
Základní informace o pokusu 
Odrůda:   Boregine 
Počet variant:  4 
Počet opakování:  4  
Rozměry parcelek:  hrubá plocha 13,125 m2, sklizňová plocha 10 m2 

Rozteč řádků:  25 cm 
Hustota výsevu: 70 semen/m2 
Předplodina:  2005 – pšenice ozimá 
   2004 – ječmen jarní 
   2003 – pšenice ozimá 
Aplikační technika:  zádový postřikovač Cooper Pegler CP 15 
   trysky Lurmark 02-F110 
Poslední hnojení N, P, K:  Podzim 2004: P – 52 kg/ha, K – 60 kg/ha 
 
Pěstební technologie a termíny bonitací:  
Podzim        –  disky Väderstad na hloubku 14 cm 
Jaro 9.   4. 2006 –  1x kompaktor Farmet na hloubku 5 – 6 cm 

19. 4. 2006 – inokulace osiva přípravkem Rizobin u všech variant 
20. 4. 2006 –  setí pokusů (maloparcelní sečka Hege – upravená na diskovou) 
20. 4. 2006 – preemergentní herbicidní ošetření přípravky Escort a Stomp 400 SC 

(var. 2 až 4) 
15. 5. 2006 – ošetření var. 3 a 4 přípravkem Lexin, příp. Kristalon hnědý (v 

doporučené dávce viz tab. 1), při výšce porostu 8 – 10 cm 
15. 5. 2006 – ruční likvidace jednoděložných plevelů (zejména ovsa hluchého) 
19. 6. 2006 –  vegetační pozorování (hustota porostu, zaplevelení, nodulace) 
  5. 9. 2006 – bonitace porostu před sklizní (výška nasazení prvních lusků, výška 

rostlin, polehání atd.) 
14. 9. 2006 – desikace přípravkem Reglone v dávce 3,0 l/ha 
21. 9. 2006 – sklizeň pokusů maloparcelkovou sklízecí mlátičkou značky 

Wintersteiger 
22. 9. 2006 – posklizňová bonitace 
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Tab. I: Varianty pokusu (přípravky, dávky a kombinace) 
Var. Přípravek Dávka 

L 1 Kontrola 1 - herbicidem neošetřeno  

L 2 Kontrola 2 - Escort + Stomp 400 SC preemergentně 3,0 + 1,0 l/ha 
Escort + Stomp 400 SC preemergentně  3,0 + 1,0 l/ha 

L 3 Lexin postemergentně (výška porostu 8-10cm) 0,25 l/ha 
Escort + Stomp 400 SC preemergentně  3,0 + 1,0 l/ha 

L 4 Lexin + Kristalon hnědý postemergentně (výška porostu 8-10cm) 0,25 l/ha + 1,25kg/ha
 
Sledované parametry porostu lupiny: zaplevelení, výška nasazení prvních lusků (cm), sklon 
k poléhání, výška porostu před sklizní (cm), doba zrání, výnos (t/ha), vlhkost semen (%), 
nečistoty, HTS (g), sklizňové ztráty (kg/ha) 
 
VÝSLEDKY 

Z hlediska průběhu povětrnostních podmínek byl rok 2006 na lokalitě Studeněves pro 
pěstování lupiny modré značně nepříznivý (obdobně jako pro většinu ostatních zemědělských 
plodin). Lupina modrá na této lokalitě dosáhla podprůměrných výnosů. 

V důsledku zejména teplotně výrazně podnormálního zimního a předjarního období se 
všeobecně předpokládalo velmi opožděné zahájení polních prací. S výsevem některých jařin 
(ječmen) se již téměř neuvažovalo. 
Nadnormální teploty v dubnu, které měly v průběhu tohoto měsíce vcelku plynule vzestupný 
trend urychlily rozmrzání půdy. Kontraproduktivně však působily nadnormální srážky (v 
Žatci spadlo 191% normálu). Vysoké teploty ve 4. týdnu dubna (20.4.-26.4.), kolem 25°C, 
však umožnily částečné naschnutí povrchové vrstvy půdy, a tím realizovat přípravu půdy a 
založení maloparcelkových pokusů s lupinou. Upozorňujeme, že tento termín výsevu lze pro 
lupinu hodnotit jako velmi pozdní. 

Dostatečně vlhká půda a její rychlé prohřívání, v důsledku slunného a teplého počasí, 
umožnily rychlé vyklíčení a růst lupiny. Rychlý růst lupiny nebyl narušen ani v období 
„ledových mužů“, příchodem zvýšené oblačnosti a srážek, neboť zvýšené teploty trvaly 
prakticky až do konce května. Na přelomu května a června, opožděným příchodem vlastních 
„ledových mužů“, se výrazně ochladilo, následkem čehož lupina mírně zbrzdila svůj růst. 
Ve 2. dekádě června, po oteplení s dostatkem slunečního svitu a vcelku normálními srážkami, 
lupina opět pokračovala v intenzivním růstu. V tomto období jsme zaznamenali počátek květu 
lupiny. 
Koncem června a počátkem července, při výrazně nadnormálních teplotách (3,0°C – 5,5°C 
nad normálem), intenzivním slunečním svitu a velmi nevyrovnaných srážkách v rámci 
pokusného regionu, lupina začala místy trpět nedostatkem vláhy. V důsledku pokračujícího 
aridního počasí klesla v polovině července zásoba vody v půdě až k bodu vadnutí a u lupiny, 
podobně jako u dalších plodin, jsme zaznamenali značné poškození suchem. Rostliny omezily 
tvorbu plodných větví, následně zcela zastavily růst, květy, listy a zčásti i lusky zasychaly a 
opadávaly. 
Ve 2. polovině července, kdy aridita počasí vrcholila (teplota 5,8°C nad normálem, denní 
maxima dosahovala 33°C až 37°C, relativní vlhkost vzduchu kolem 30% a méně, intenzivní 
sluneční svit) a VVK půdy se pohybovala pod 20%, tedy při výrazném, několikanásobném 
stresu (přehřátí rostlin, atmosférické a půdní sucho) lupina předčasně (nouzově) dozrála. Na 
přelomu července a srpna, po cca 6 týdnech prakticky bez přerušení trvajících nadnormálních 
teplot a podnormálních srážek, nastoupilo chladnější a srážkově bohatší období, které trvalo 
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téměř po celý srpen. Vlhké a chladnější počasí v srpnu ale již nemohlo zvrátit nouzové 
dozrávání lupiny modré, což se projevilo i na jejích výnosech. 
 
Tab. II: Výsledky předsklizňové bonitace 

Var. Přípravek 
Výška 

nasazení* 
(cm) 

Výška 
porostu# 

(cm) 

Počet 
rostlin 
na m2 

Stupeň 
polehání

L 1 Kontrola 1 - herbicidem neošetřeno 27,8 40,7 49 9,0 

L 2 Kontrola 2 - Escort + Stomp 400 SC 19,8 34,9 60 9,0 
Escort + Stomp 400 SC 

L 3 Lexin postemergentně 21,9 41,1 60 9,0 
Escort + Stomp 400 SC 

L 4 Lexin + Kristalon hnědý postemergentně 22,1 38,9 62 9,0 
Výška nasazení* - výška apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy 
Výška porostu# - výška porostu před sklizní 
 
Následkem velmi pozdní sklizně porostu lupiny (zpoždění cca 7 – 8 týdnů) došlo k 
druhotnému zaplevelení nejen uliček (mezi variantami), ale i vlastních variant. Před sklizní 
jsme proto porost desikovali přípravkem Reglone (s ohledem na zralost lupiny byl tento zásah 
nadbytečný). 

Na porostu lupiny, na žádné z variant, jsme nepozorovali významný výskyt 
houbových patogenů (antraknóza, rzi apod.). 
Zaplevelení bylo relativně silné na herbicidně neošetřené variantě (kontrola - L 1). Důsledkem 
většího zaplevelení byla mírně nižší hustota porostu lupiny, větší výška nasazení prvních 
lusků (došlo k jejich opadu, „vyholování“) a následně i jeden z nejnižších výnosů semene. 
Relativně dobrou hustotu vykazoval porost lupiny modré po preemergentní aplikaci 
herbicidní kombinace Escort + Stomp 400 SC (3,0 + 1,0 l/ha – var. L 2 až L 4), která snížila 
počet rostlin na 62 až 60 ks/m2. Naproti tomu u herbicidně neošetřené varianty (L 1) jsme 
zaznamenali pouze 49 rostlin na m2.  
U žádné z pokusných variant jsme nepozorovali zvýšený sklon k polehání lupiny vlivem 
použitého herbicidu či stimulátoru. 
Výška porostu (lupiny) před sklizní byla poměrně nevyrovnaná a pohybovala se mezi 34,9 až 
41,1 cm. Výsledky prokazují, že herbicidní kombinace Escort + Stomp 400 SC (var. L 2) 
působila značnou retardaci rostlin, neboť oproti  herbicidem neošetřené variantě (L 1) snížila 
výšku porostu o 5,8 cm. 
V pokusech jsme zaznamenali pozitivní (antistresový) efekt stimulátoru Lexin na výšku 
porostu, neboť při samostatné aplikaci tohoto přípravku (var. L 3) došlo ke zvýšení porostu o 
6,2 cm oproti kontrole ošetřené pouze herbicidy (var. L 2 – viz tab. 2). Obdobných výsledků 
jako u celkové výšky porostu jsme dosáhli i při hodnocení výšky nasazení prvních lusků s 
tím, že silné zaplevelení podpořilo „vyholování“ rostlin lupiny, a první lusky byly nasazeny 
ve větší výšce. Proto byla výška apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy u 
kontrolní varianty (L 1) vyšší než u rostlin ošetřených herbicidy. 
Porosty lupiny modré trpěly poměrně silným vylušťováním semen, zejména z důvodu velmi 
opožděné sklizně (7 – 8 týdnů po plné zralosti), což je odrůdovou vlastností této lupiny. 
Z výše uvedených důvodů jsme proto považovali za rozhodující kriterium pro posouzení 
sklizňových výsledků stanovení teoretického výnosu při nulových ztrátách, kdy byly veškeré 
ztráty připočteny k dosaženému čistému výnosu (viz tab. 3). 
Jednoznačně pozitivní vliv použití herbicidů v porostech lupiny jsme zaznamenali při 
hodnocení dosažených výnosů semene. U varianty ošetřené přípravky Escort + Stomp 400 SC 
(L 2) jsme zaznamenali teoretický výnos při nulových sklizňových ztrátách 1,973 t/ha, což 
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znamená zvýšení výnosu, ve srovnání s herbicidně neošetřenou kontrolou (var. L 1), na 
úroveň 164% (viz tab. 3). Z dosažených výsledků dále vyplývá, že herbicidy všeobecně 
působí slabou až silnou retardaci rostlin lupiny. Skutečností však je, že plevele retardují 
porost lupiny zpravidla mnohem silněji než herbicidy. 
  
Tab. III: Sklizňové výsledky 

Var. Přípravek 
Čistý výnos v 
přepočtu na 
vlhkost 13% 

(t/ha) 

Sklizňová 
vlhkost 

(%) 

Ztráty 
při 13% 
vlhkosti 
(kg/ha) 

HTS při 
13% 

vlhkosti 
(g) 

Teoretický výnos 
při nulových 
sklizňových 

ztrátách (t/ha) 

L 1 Kontrola 1 - herbicidem neošetřeno 0,856 12,3 346,1 149,6 1,203 

L 2 Kontrola 2 - Escort + Stomp 400SC 1,571 12,5 402,2 168,5 1,973 
Escort + Stomp 400 SC 

L 3 Lexin post. 1,893 12,0 476,7 159,8 2,370 
Escort + Stomp 400 SC 

L 4 Lexin + Kristalon hnědý post. 1,760 11,7 465,4 164,5 2,226 

 
Na aplikaci stimulátoru Lexin lupina modrá reagovala i z hlediska produkce semene velmi 
pozitivně, zejména při jeho samotné aplikaci (var. L 3, výška porostu 8–10 cm), a to výnosem 
2,370 t/ha, což představuje zvýšení výnosu oproti kontrole ošetřené pouze herbicidy (var. L 2) 
cca 20 %. Ze výnosových výsledků je tedy patrné, že aplikace přípravku Lexin působila 
v roce 2006 výrazně antistresově. Jednak vůči poměrně agresivně působící (jinak velmi dobré 
a často užívané) herbicidní kombinaci Escort (3,0 l/ha) + Stomp 400 SC (1,0 l/ha), jednak 
snižovala negativní vliv nepříznivého průběhu povětrnostních podmínek. 
Při podrobnějším rozboru sklizených semen lupiny je třeba přihlížet i k HTS (hmotnost tisíce 
semen – viz tab. 3). U variant ošetřených přípravkem Lexin jsme zaznamenali o cca 4 – 9g 
nižší HTS než u kontroly (var. L 2), což naznačuje, že následkem atypického průběhu počasí 
v červenci nebylo při použití tohoto přípravku dosaženo plného nárůstu semen (došlo 
k výrazně předčasnému dozrávání). Tím tedy nebyl plně využit jeho produkční potenciál. 
V případě obvyklého průběhu počasí by po ošetření Lexinem bylo možné očekávat mírné 
prodloužení vegetační doby lupiny, delší období tvorby semen, nárůst HTS a tím další zvýšení 
výnosu o cca 2 – 5 %. Pozitivní je i ta skutečnost, že porost lupiny se po aplikaci přípravku 
Lexin vyznačoval silnějším ozeleněním („green effectem“), větší velikostí listů a lepším 
turgorem oproti kontrole (var. L 2). Orientačním šetřením jsme rovněž zjistili, že rostliny 
lupiny variant ošetřených uvedeným přípravkem měly poněkud mohutnější kořenový systém. 
 
DISKUZE 
Jestliže odhlédneme od kompetitivního působení plevelů v porostech lupiny, pak musíme 
konstatovat, že všeobecný propad jejích výnosů na lokalitě Studeněves v roce 2006 byl 
způsoben nejen vlastní existencí stresorů a jejich intenzitou, ale i dobou jejich výskytu 
vzhledem k ontogenezi této plodiny. Prakticky až do období květu rostliny lupiny vyrůstaly 
v relativně příznivých podmínkách, bez výraznější stresové zátěže. Ve fenofázi kvetení, 
kterou lze z hlediska vodního režimu této plodiny, resp. její citlivosti na nedostatek vody 
označit jako kritickou, však došlo k náhlé a výrazné změně povětrnostních podmínek. 
Příchodem neobvykle stabilní anticyklóny nastoupilo vysloveně kontinentální, aridní počasí, 
které trvalo nejen do konce kvetení lupiny, ale po celou dobu tvorby a nalévání semen a 
způsobilo jejich předčasné dozrání. 
Rostliny lupiny se na rychlou změnu růstových podmínek nestačily dostatečně adaptovat. Jak 
z hlediska svých fyziologických a biochemických procesů, tak i svojí morfologickou a 
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anatomicko-histologickou stavbou (velikost a orientace listů, síla kutikuly, impregnace 
buněčných stěn apod.). 
Půdní a atmosférické sucho, vysoké teploty a intenzivní sluneční záření působily dehydrataci 
buněk a pletiv, a tím negativně ovlivnily řadu zmíněných fyziologických a biochemických 
procesů. Snižovaly především tvorbu, transport a celkovou aktivitu endogenních růstových 
hormonů v rostlinách, hlavně auxinů, giberelinů a cytokininů. Naopak tvorba inhibitorů růstu 
fenolické a terpenoidní povahy narůstala (Genkel 1982, Pustovojtova 1972, Kaldewey, 
Ginkel, Waweryniak 1974, Dőrffling 1985). V případě auxinů nepochybně došlo již ke 
snížení obsahu jejich prekurzoru – tryptofanu, nebo k jejich zvýšené oxidaci (Darbyshire 
1971, Kutáček 1988 in Procházka et al. 1997, Procházka et al. 1997). Syntézu auxinů zřejmě 
snížil i narůstající obsah kyseliny abcisové (Kutáček 1988 in Procházka et al. 1997). Původně 
vzájemně vyvážené působení fytohormonů a inhibitorů, které v podstatě určovalo normální 
růst rostlin lupiny, bylo rychlým nástupem výše zmíněných fyzikálních stresorů silně 
narušeno. Posílení tvorby a aktivity inhibitorů na úkor fytohormonů retardovalo prodlužovací 
růst a dělení buněk, čímž se pozastavil, příp. až zastavil, nárůst biomasy rostlin. Došlo rovněž 
k vzestupu aktivity celé řady hydrolytických enzymů. Tyto skutečnosti zpětně ovlivnily 
fyzikálně-chemický a biochemický stav buněk a pletiv. 
Z dosažených výsledků vyplývá, že exogenní růstové látky (aplikace přípravku Lexin) 
zpomalily výše uvedené negativní procesy, podpořily mimo jiné tvorbu kořenů, a tím 
rostlinám lupiny umožnily lépe překonat neobvykle dlouhé stresové období. Lze tedy 
konstatovat, že po aplikaci přípravku Lexin došlo k intenzivnější mobilizaci kompenzačních 
mechanizmů rostlin (restituční fázi), směřujících ke zvýšení jejich odolnosti vůči stresovým 
faktorům – fáze restituce (Procházka et al. 1998). Výsledky sledování rovněž naznačují, že 
tvorbě a nárůstu semen lupiny by zřejmě prospěla větší frekvence ošetření Lexinem. 
Domníváme se, že postřiky tímto přípravkem, zejména v době květu a nalévání semen by 
posílily dominantní postavení těchto orgánů, a tím i jejich atrakční schopnost a mohly by tak 
být z hlediska tvorby výnosu značně efektivní. 
 
ZÁVĚR 
Výsledky dosažené v roce 2006 lze považovat za orientační, neboť se jedná o výsledky 1. 
roku pokusů. Za účelem dosažení větší vypovídací hodnoty je třeba tyto pokusy opakovat 
v následujících letech. Současně poznamenáváme, že zjištěné výsledky je nutné vždy hodnotit 
ve vztahu k uplatněné agrotechnice a k ekologickým podmínkám daného stanoviště, vč. 
průběhu počasí daného roku. 
Přípravek Lexin působil ve sledovaném roce antistresově jednak tím, že tlumil negativní vliv 
poměrně agresivní herbicidní kombinace Escort + Stomp 400 SC, jednak tím, že částečně 
eliminoval nepříznivé působení povětrnostních podmínek. Přínos v důsledku jeho použití činil 
neuvěřitelných cca 20 %. 
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ANTISTRESS INFLUENCE OF AUXINOIDE TYPE GROWTH 
STIMULATOR IN LUPINUS ANGUSTIFOLIUS 

Summary 
In 2006 at locality Studeněves we have verified antistress influence of new growth stimulator (Lexin) on the basis 
of synthetic auxins with donor of high molecular humic acids and low molecular fulvic acids. Lupin responded 
very positively to stimulator Lexin application (from the view of seed yield), because it reached approximately by 
20 % higher yield compared to control. It is apparent from obtained yield results that application of Lexin 
preparation had significant antistress activity against relatively agressive (but otherwise very well and often 
used) herbicide combination of Escort + Stomp 400 SC and Lexin also decreased negative influence of 
unfavourable weather conditions.  
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Souhrn 
Příspěvek prezentuje výsledky měření koncentrací přízemního ozonu pasivními dosimetry Ogawa, které byly 
použity v letech 2004–2006 pro zjišťování prostorové a časové variability v Národním parku České Švýcarsko, 
Chráněných krajinných oblastech Orlické hory a Jizerské hory a Přírodním parku Novohradské hory. Výsledky 
indikují významný gradient koncentrací s rostoucí nadmořskou výškou, který v Jizerských horách dosahuje cca 
11 µg.m-3 na 100 výškových metrů a významný rozdíl koncentrací měřených na mýtině a v bezprostřední blízkosti 
porostu. Prezentovány jsou mapy polí průměrných koncentrací ozonu a expozičního indexu AOT40 pro Jizerské 
hory za vegetační období 2006, které lze využít pro vymezení rizikových oblastí z hlediska potenciálního 
poškození vegetace ozonem. Výsledky studie indikují významné překračování kritických hodnot s nejvyššími 
koncentracemi i expozicemi ve vrcholových partiích a velmi významné riziko poškození vegetace. 

 
 ÚVOD  
 

Znečištění venkovního ovzduší představuje významný faktor abiotického stresu 
vegetace. Znečištění ovzduší může působit na rostliny buď přímo prostřednictvím interakce 
mezi atmosférou a nadzemní částí rostliny nebo nepřímo, přes pedosféru prostřednictvím 
mechanismu atmosférické depozice. 

Z hlediska přímého působení znečišťujících látek v atmosféře jsou v současné době 
rutinně sledovány 3 plynné látky – oxid siřičitý, oxidy dusíku a přízemní ozon. Pro tyto 
znečišťující příměsi existují v rámci EU a v rámci české legislativy limitní hodnoty (Tab. 1), 
které by podle současného vědeckého poznání měly zaručit ochranu vegetace před působením 
znečištěného ovzduší. Problematika tvorby limitních hodnot pro ochranu vegetace je 
podrobně diskutována v článku /4/. 

V ČR neplatí tyto limity pro ochranu vegetace a ekosystémů celoplošně, ale jsou 
závazné pouze na území národních parků a chráněných krajinných oblastí, v nadmořské výšce 
nad 800 m n.m. a dále ve specielně vyhlášených lesních oblastech (Věstník MŽP). Opatření 
pro snížení koncentrací se přijímají tehdy, pokud dojde k překročení limitů na těchto 
vymezených územích. 

Z výše uvedených látek je jednoznačně (vzhledem k dosahovaným koncentracím, 
překračování limitu a rozloze zasaženého území) největším problémem ve vztahu k přímému 
působení na vegetaci přízemní ozon. Z pravidelných hodnocení kvality venkovního ovzduší, 
které provádí ČHMÚ /2/  vyplývá, že limity pro ochranu vegetace a ekosystémů jsou kvůli 
vysokým hodnotám ozonu překračovány každoročně na velké ploše ČR. Z posledního 
hodnocení zpracované za r. 2005 např. vyplývá, že cílový imisní limit pro ozon daný 
expozičním indexem AOT40 je překračován na 72,4 % plochy území vymezeného nařízením 
vlády 597/2006 Sb.  pro ochranu ekosystémů a vegetace.  

 
 

mailto:hunova@chmi.cz
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Tab. I: Imisní limity pro ochranu vegetace a ekosystémů v ČR (Nařízení vlády ČR 
597/2006 Sb.) 

Znečišťující látka Časový interval Limitní hodnota 
SO2 Kalendářní rok a zimní období 

(1.10.–31.3.) 
20 µg.m-3 

NOx (NO + NO2 [v ppb]) Kalendářní rok  30 µg.m-3 
O3 AOT40, vypočten z 1 hod. 

hodnot za období květen-
červenec, průměr za 5 let  

18 000 µg.m-3 
(cílový imisní limit) 

O3 AOT40, vypočten z 1 hod. 
hodnot za období květen-
červenec, průměr za 5 let 

6 000 µg.m-3 
(dlouhodobý imisní cíl) 

Přízemní ozon jako látka prokazatelně fytotoxická je předmětem řady studií, které se 
zabývají jeho účinky na vegetaci na nejrůznějších úrovních /10/. Předmětem obav jsou jeho 
stále rostoucí koncentrace a rozšiřující se plocha dotčeného území. Působení zvýšených 
koncentrací ozonu se dnes již pokládá za problém globálního charakteru /1/. 

V České Republice jsou koncentrace přízemního ozonu sledovány národní monitorovací 
sítí od r. 1993, měří se kontinuální metodou na stanicích automatizovaného imisního 
monitoringu provozovaných ČHMÚ a výsledky jsou publikovány /3, 6/. V současné době se 
měří přízemní ozon kontinuálně (základní data průměrné hodinové koncentrace) celkem na 60 
stanicích AIM ČHMÚ.  

Cílem prezentované studie je podrobnější vymezení rizikových oblastí z hlediska 
potenciálního poškození vegetace zvýšenými koncentracemi přízemního ozonu využitím 
pasivních dosimetrů např. v rámci jednoho horského celku, což neumožňuje stávající 
monitorovací síť, ve které jsou jednotlivé horské celky reprezentovány jedinou stanicí AIM. 

 
MATERIÁL A METODA  

Ve vegetačním období 2004–2006 aplikoval Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ ve 
vybraných horských lesích pasivní dosimetry Ogawa (Obr. 1) pro měření koncentrací 
přízemního ozonu. Měření probíhalo na vybraných lokalitách CHKO Orlické a Jizerské hory, 
NP České Švýcarsko, PP Novohradské hory. 

Byly používány komerčně dostupné pasivní dosimetry Ogawa (www.ogawausa.com) 
americké výroby. Při aplikaci pasivních dosimetrů nejsou potřeba, na rozdíl od klasického 
kontinuálního měření, čerpadla závislá na zdroji elektrické energie, a zejména z tohoto 
důvodu se stává v poslední době tato metoda velmi oblíbenou a široce používanou při 
sledování koncentrací znečišťujících látek v ovzduší zejména v málo dostupných oblastech, 
např. v horských lesích /9/. Odběr vzorku ovzduší je založen na prosté difuzi, tedy procesu, 
při kterém v koncentračně nehomogenním prostředí dochází k samovolnému vyrovnání 
koncentrací podle koncentračního gradientu. Principem metody měření je oxidace dusitanů na 
filtru přízemním ozonem na dusičnany /8/, jejichž množství je následně po ukončení expozice 
stanoveno iontovou chromatografií. Z množství dusičnanů se vypočte průměrná koncentrace 
ozonu, který se účastnil reakce, detailní postup je publikován /5/. Pro výpočet koncentrace 
ozonu byl využit empiricky zjištěný účinný odběrový průtok ze souběžného měření pasivního 
dosimetru a kontejnerů AIM na lokalitách Souš, Šerlich, Hojná Voda, Děčínský Sněžník a 
Rudolice, které zajišťovaly návaznost na kontinuální měření ČHMÚ (metoda UV-
absorbance).  

Nevýhodou pasivní dosimetrie je to, že poskytuje informaci pouze o průměrné 
koncentraci za určité delší časové období (zpravidla 1–2 týdny) a nelze získat informaci o 
denním chodu koncentrací na lokalitě. Významným způsobem mohou měření ovlivnit  
meteorologické faktory ( rychlost a směr větru, teplota, apod.). 

http://www.ogawausa.com/
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Obr. 1: Pasivní dosimetr Ogawa umístěný souběžně s měřením kontinuální metodou 
zajištěnou stanicí AIM ČHMÚ  Hojná Voda v Novohradských horách. Samotný 
dosimetr nese 2 paralelní filtry a je chráněn před nepříznivými meteorologickými vlivy 
krytem z tvrdého plastu bílé barvy. Manipulace s dosimetrem je velmi jednoduchá. 
 

 
 
Pro Jizerské hory, kde bylo provedeno intenzivní měření na 13 lokalitách pokrývajících 

reprezentativně celou oblast, byl spočítán expoziční index AOT40, který určuje kumulativní 
expozici ozonem za celé vegetační období a slouží jako nástroj pro odhad potenciálního rizika 
pro poškození lesa zvýšenými koncentracemi přízemního ozonu. Pro odhad expozičního 
indexu AOT40 z průměrné koncentrace naměřené pasivními dosimetry byla využita 
polynomická regrese podobně jako v publikovaném skandinávském projektu /7/. Rovnice 
regrese byla sestavena na základě dat kontinuálního měření na stanici AIM ČHMÚ Souš za 
období duben-září 2000–2006. 

Z bodových hodnot naměřených koncentrací byly vytvořeny mapy polí koncentrací a 
expozičních indexů. K interpolaci naměřených hodnot byla použita metoda IDW (Inverse 
Distance Weighted Interpolation) s váhovým gridem podle koeficientu regrese koncentrací 
ozonu v závislosti na nadmořské výšce. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE  
 

Výsledky měření potvrzují předpokládaný růst koncentrací přízemního ozonu 
s nadmořskou výškou. V Jizerských horách je tento růst překvapivě strmý, a to o plných 11 
µg.m-3 na 100 výškových metrů. Ukazují se významné diference mezi koncentracemi 
měřenými na otevřené mýtině a v blízkosti porostu. Porost totiž snižuje koncentraci plynů ve 
volném ovzduší mechanismem atmosférické depozice a dále absorbcí stomaty. Byly 
zaznamenány i významné rozdíly z hlediska expozice svahů (na jižních svazích vyšší 
koncentrace než na severních). 

Na Obr. 2 je prezentována mapa polí průměrných koncentrací přízemního ozonu pro 
Jizerské hory pro vegetační období 2006, na Obr. 3 je prezentována mapa polí expozičních 
indexů AOT40 pro Jizerské hory pro vegetační období 2006. Obě mapy uvádějí výsledky 
pouze v nadmořské výšce nad 700 m n.m., kde byla měření prováděna (rozmezí nadmořských 
výšek měřících lokalit: 714–1000 m n.m.). Z analýzy Obr. 3 vyplývá, že celé sledované území 
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se pohybuje nad kritickou hodnotou 20 000 µg.m-3.h. V nejvyšším ohrožení jsou vrcholové 
partie, kde je kritická hodnota překročena až šestinásobně. Vysokou expozici vypočtenou na 
základě vnější koncentrace přízemního ozonu však není možné automaticky spojovat 
s poškozením. Je známo, že vlastní fyziologická dávka /11/, která se dostane do rostlin je 
ovlivňována celou řadou faktorů stanovištních (např. půdní a vzdušná vlhkost) i 
fyziologických (podmíněných např. druhem a vývojovým stádiem). Jde spíše o indikaci 
oblastí, kde jsou koncentrace natolik vysoké, že za určitých podmínek mohou rostliny 
poškodit. Přes řadu nedostatků zůstává stále expoziční index vhodným, relativně jednoduše 
stanovitelným a tedy praktickým indikátorem pro vymezení rizikových oblastí. Je přijatelný 
zejména pro odhad potenciálního rizika O3 pro rostliny rostoucí v optimálních podmínkách 
s vysokou dostupností vody a živin /11/. 

Závěrem lze konstatovat, že pasivní dosimetry umožňují studovat prostorovou a 
časovou variabilitu koncentrací přízemního ozonu v rámci menšího územního celku 
v mnohem podrobnějším měřítku než to umožňuje stávající optimalizovaná měřící síť AIM 
ČHMÚ, což dokládají prezentovaná mapová znázornění. Pasivní dosimetry jsou tedy velmi 
užitečným nástrojem pro sledování a zejména vymezování rizikových oblastí z hlediska 
potenciálního poškození vegetace a ekosystémů znečištěným ovzduším.  
 

 
 

 
 

Obr. 2: Pole průměrných koncentrací přízemního ozonu na území CHKO Jizerské hory 
za celé období měření (1.6.–31.10.2006), na základě měření pasivními dosimetry 
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Obr. 3: Pole hodnot expozičního indexu AOT40 na území CHKO Jizerské hory za celé 
období měření (1.6.–31.10.2006), na základě měření pasivními dosimetry 
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Application of diffusive samplers for risk assessment regarding the 
potential impacts of surface ozone on vegetation  

 

Summary 
The paper presents the results of ambient ozone concentration measurement using the diffusive samplers 

Ogawa. These were used for assessment of spatial and temporal variability of ozone concentrations in National 
park České Švýcarsko, Landscape protected areas Orlické hory Mts. and Jizerské hory Mts. and Natural park 
Novohradské hory Mts. According to the results, there is a significant gradient of ozone concentrations with 
altitude, which is in the Jizerské hory Mts. as high as 11 µg.m-3 per 100 metres of elevation. A significant 
difference in concentrations was observed when measured at the clearing and in close vicinity of the forest. A 
map of mean ozone concentrations as well as a map of exposure index AOT40 for the Jizerské hory Mts. for 
2006 are presented. These might be used for risk assessment regarding the potential impacts of surface ozone on 
vegetation. Study presented reveals significant violation of AOT40 critical value with highest concentrations and 
exposures reached in the top mountain areas with high risk for vegetation. 
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VLIV TEPLOTNÍCH A SRÁŽKOVÝCH POMĚRŮ NA 
FOTOSYNTETICKÉ CHARAKTERISTIKY OZDRAVENÉHO 
A NEOZDRAVENÉHO CHMELE 
 
Türkott Luboš 
 
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, 
165 21 Praha 6 - Suchdol, Česká republika, turkott@af.czu.cz 
 

Souhrn 
V roce 2001 a 2002 byl na pokusné chmelnici chmelařského institutu v Žatci sledován vliv vybraných 
meteorologických prvků na fotosyntetické charakteristiky ozdravených a neozdravených klonů chmele žateckého 
poloraného červeňáku Osvaldova klovu č. 72. Ozdravené rostliny v obou pokusných letech měly vyšší obsah 
netto energie v jednotce sušiny oproti rostlinám neozdraveným. Srážkový deficit v roce 2001 způsobil zpomalení 
růstu chmele v období pazochování. To se projevilo sníženým obsahem netto energie v jednotce sušiny, poklesem 
obsahu pigmentů v listech a společně s nízkou sumou slunečního svitu též nižším výnosem chmelových hlávek. 
Teplotně silně nadnormální vegetační období roku 2002 s normálními srážkami a normálním slunečním svitem 
umožnilo dosažení vysokých výnosů chmelových hlávek. Jejich kvalita však byla negativně ovlivněna mimořádně 
nadnormálními srážkami v měsíci srpnu.   
Úvod 

Chmelová rostlina je díky svému habitu a životnímu cyklu naprosto atypickou 
zemědělskou plodinou. Na konci vegetačního období chmele odumírají veškeré nadzemní 
orgány a období vegetačního klidu rostlina přežívá pomocí soustavy podzemních lodyžních 
orgánů a kořenového systému. Proto při hodnocení vlivu povětrnostních podmínek na růst 
a vývoj chmelových rostlin nelze sledovat jen průběh počasí v období vegetace, ale je nutné 
brát zřetel i na období vegetačního klidu. V zimním období se vytvářejí zásoby půdní vláhy 
potřebné pro včasný nástup vegetace a pro překonání případných bezesrážkových období 
během vegetace. Chmel je především díky své mohutné listové ploše rostlinou velmi 
náročnou na dostatek vláhy. Rostliny mohou přijímat vodu nejen kořenovým systémem, ale 
také nadzemními orgány, převážně listy. Proto mohou být pro chmel důležitým dodatkovým 
zdrojem vláhy i noční rosy. Teplotní nároky chmele se významně liší podle vegetační fáze 
rostliny. V období vegetačního klidu jsou rostliny v našich podmínkách velmi odolné proti 
vymrzání. Při brzkém nástupu vegetace však může dojít k spálení mladých listů přízemními 
mrazíky a k zastavení růstu rostlin. Vysoké teploty v době vegetace škodí zejména snížením 
poměrné vzdušné vlhkosti, což má za následek zvýšení intenzity transpirace rostlin. Hlavním 
produktem při pěstování chmele jsou chmelové hlávky. Jejich tvorba a kvalita je významně 
podporována intenzivním osvětlením. Nedostatek světla zpomaluje vývoj rostlin, opožďuje 
nebo úplně zastavuje nástup generativní fáze a již vytvořené hlávky snižují svou kvalitu 
především nižším obsahem lupulinu.  
Metodika 

Pokusná chmelnice leží na okraji obce Chrášťany. Sledovanými rostlinami byly 
ozdravené a neozdravené klony žateckého poloraného červeňáku Osvaldova klonu č. 72. 
V letech 2001 a 2002 byly u těchto rostlin  stanoveny v pěti termínech odběru obsah 
fotosyntetických pigmentů (stanovený metodou měření absorbance acetonového výluhu 
pigmentů na spektrofotometru), fotosyntetický výkon rostlin (metodou kalorimetrického 
stanovení spalných tepel organických látek sušiny rostlin) a výnosové parametry. V roce 2001 
byla současně ambulantně měřena intenzita fotosyntézy listů chmelových rostlin, intenzita 
transpirace a vypočtena efektivita využití vody (WUE).  
 
Termíny odběrů odpovídaly hlavním vývojovým etapám chmelových rostlin.  
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1. odběr - období zavádění rév 
2. odběr – období pazochování 
3. odběr – období paličkování (butonizace) 
4. odběr – období kvetení 
5. odběr – období hlávkování 

Současně byly sledovány i vybrané meteorologické prvky na meteorologické stanici v Žatci.  
 

Datum odběrů v pokusných letech 2001 a 2002. 
 Odběr 

Rok 1 2 3 4 5 
2001 22.5. 22.6. 13.7. 26.7. 20.8. 
2002 3.6. 20.6. 8.7. 31.7. 20.8. 

Výsledky a diskuse 

Teplotní poměry v předjaří resp. na konci zimy hrají důležitou úlohu při včasném 
nástupu vegetace chmelových rostlin. Nízké teploty mohou výrazně zpomalit růstový vývoj 
chmelové révy.  V pokusném roce 2001 byla v Žatci průměrná únorová teplota vzduchu 
1,3 °C, což odpovídá odchylce od normálu +2,3 °C. V březnu pak teplotní průměr dosáhl 
hodnoty 4,6 °C s odchylkou od normálu +1,7 °C. Oba tyto měsíce lze hodnotit dle hodnocení 
normality měsíců dle /2/ jako teplotně normální. V druhém pokusném roce 2002 byla únorová 
průměrná teplota vzduchu 5,0 °C s odchylkou od normálu +6,0 °C a v měsíci březnu 5,6 °C 
s odchylkou +2,6 °C. V tomto roce pak měsíc únor hodnotíme z teplotního hlediska jako 
mimořádně nadnormální a měsíc březen jako nadnormální. V roce 2002 tak byly příznivější 
podmínky pro časný nástup vegetace chmelových rostlin, což umožnilo řez révy v optimálním 
čase a tím byl dán předpoklad vyšší ho výnosu.  
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Obr. 1 Teplotní extrémy v období vegetace chmele v roce 2001 a 2002  
 

V obou pokusných letech se do druhé třetiny měsíce dubna vyskytovaly mrazové dny, 
kdy tmin ≤ -0,1 °C. V roce 2001 se v období tzv. Ledových mužů v polovině května 
vyskytovaly přízemní mrazíky tj. tmin 5cm ≤ -0,1 °C (obr. 1). Tyto nízké teploty v době 
vegetace chmele mohou způsobit zpomalení růstu a při výraznějším poklesu i popálení 
mladých listů mrazem. Vliv počasí na průběh fenologických fází chmele a na jeho výnosy 
sledoval /4/. Z jeho výzkumů vyplývá vyšší vliv srážek na výnosové parametry chmele oproti 
vlivu teplot. Vyšší teploty pozitivně působí na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry 
jen v letech s dostatečným množstvím srážek a to převážně v době jejich největší potřeby. 
Naopak v teplých, ale srážkově podprůměrných letech je nutné počítat s výnosy výrazně 
nižšími.  
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Názory autorů na období, kdy jsou chmelové rostliny nejnáročnější na dostatek vláhy 
se liší. Většina z nich se však shoduje, že srážky v druhé polovině května a v červnu mají 
významný vliv na tvorbu výnosu chmele. Za nejkritičtější období, kdy je chmel na dostatek 
vláhy velmi citlivý považuje /5/ třetí dekádu května a červen. Měsíc květen byl v obou 
sledovaných letech srážkově normální. V roce 2001 dosáhl květnový úhrn srážek 
75,7 % normálu a v roce 2002 85,4 %. Výrazný rozdíl byl však zaznamenán v měsíci červnu, 
který je dle většiny autorů z hlediska vláhové potřeby chmele nejkritičtější. Výrazný srážkový 
deficit měsíce června roku 2001 je patrný z obr. 6. Tento měsíc činil úhrn srážek v roce 2001 
43,8 % normálu, což lze považovat za silně podnormální, oproti roku 2002, kdy byl v měsíci 
červnu úhrn srážek normální a to 117,5 % normálu. Výrazný červnový srážkový deficit v roce 
2001 byl navíc doprovázen nízkým úhrnem slunečního svitu, který činil 81,4 % 
dlouhodobého průměru a nižšími průměrnými denními teplotami. Tyto vlivy se samozřejmě 
projevily i na růstu a vývoji chmelových rostlin. Nedostatek vláhy, nízké teploty a nižší úhrn 
slunečního svitu způsobily v roce 2001 zpomalení růstu chmelové révy ve fázi pazochování, 
kdy u chmele dochází k intenzivnímu nárůstu biomasy a vzrůstu produktivity fotosyntézy. 
Toto zpomalení se projevilo na výkonu fotosyntézy vyjadřovaným akumulací netto energie 
v sušině listů dlouhodobým a výrazným poklesem (obr. 2). U rostlin neozdravených, jejichž 
fotosyntetický aparát je zatížen virovou infekcí byl tento pokles ještě hlubší.  

 
Tab. 1 Obsah pigmentů v listech ozdraveného a neozdraveného chmele v roce 2001 a 2002 
[mg.g-1] 
  Chlorofyly a,b  Karotenoidy 

  Oz 01 Neoz 01 Oz 02 Neoz 02 Oz 01 Neoz 01 Oz 02 Neoz 02 
1.odběr 0,732 0,647 0,771 0,768 0,429 0,382 0,321 0,306 
2.odběr 1,156 1,291 0,805 0,681 0,393 0,426 0,228 0,185 
3.odběr 0,769 0,955 0,910 0,987 0,258 0,310 0,271 0,297 
4.odběr 1,028 1,037 0,995 0,950 0,376 0,329 0,256 0,273 
5.odběr 1,089 1,065 0,915 0,921 0,349 0,362 0,333 0,315 

 
Nepříznivý průběh meteorologických prvků mezi druhým a třetím odběrem v roce 

2001 vedl i k poklesu obsahu fotosyntetických pigmentů (tab. 1). Ve stejném období v roce 
2002 množství chlorofylů i karotenoidů v listech chmelových rostlin narůstalo.  
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Obr. 2 Obsah netto energie v sušině listů 
 

Přechod rostlin z vegetativní fáze do generativní, kdy se začínají tvořit a formovat 
rozmnožovací orgány, je doprovázen zvýšením fotosyntetické aktivity. Toto období se 
u chmele označuje jako fáze paličkování. Vyznačuje se zpomalením tvorby biomasy, vzrůstá 
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činnost kořenového systému a pozvolna se zvyšuje hladina zásob organických látek 
v podzemních orgánech. V úžlabí listů plodných pazochů se vytvářejí paličky chmelových 
hlávek. Zpomalení tvorby biomasy a fotosyntetická aktivita nově se tvořících chmelových 
hlávek má za následek zvýšení obsahu netto energie v sušině listů.  

Toto zvýšení kalorické hodnoty se projevilo pouze v roce 2002, kdy byl v tomto 
období dostatečný úhrn srážek, optimální teplotní podmínky a průměrný úhrn slunečního 
svitu. V roce 2001 se toto období vyznačovalo výrazným vláhovým deficitem (obr. 4) 
způsobeným vyššími teplotami vzduchu doprovázenými vyšším úhrnem slunečního svitu. To 
vše pak vedlo k dalšímu poklesu obsahu energeticky bohatých látek v sušině listů 
a chmelových hlávek. Intenzita fotosyntézy listů stejně jako efektivita využití vody 
zaznamenala v tomto období výrazný pokles. Intenzita transpirace od fáze paličkování 
postupně narůstala (obr. 3).  
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Obr. 3 Intenzita fotosyntézy (PN) a transpirace (E) listů chmele v roce 2001 
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Obr. 4 Bilance aktuální spotřeby a kritického deficitu vláhy na chmelnicích [mm] 

 

Fáze paličkování je zakončena kvetením a v přirozených podmínkách s přítomností 
opylovačů dozráváním semen. Kvetení rostlin, tvorba a zrání semen jsou energeticky velmi 
náročné procesy a proto rostliny v době zakvétání přesouvají energeticky bohaté asimiláty 
z vegetativních orgánů do orgánů generativních. Obsah energie v sušině listů a především 
hlávek postupně narůstá.  
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Obr. 5 Průměrná teplota vzduchu a úhrn srážek za pentády 
 

Průběh meteorologických prvků v posledních fázích vývoje chmelových rostlin 
(období hlávkování) výrazně ovlivňuje kvalitu chmelových hlávek a to převážně tvorbu alfa 
hořkých kyselin. Za rozhodující období je považován měsíc srpen a zejména jeho druhá 
polovina, tedy těsně před sklizní. Toto období v obou sledovaných letech bylo hodnoceno 
jako teplotně silně nadnormální, což se v roce 2001 projevilo spolu s poměrně vyrovnaným 
srážkovým úhrnem a průměrnou sumou slunečního svitu vyšším obsahem alfa hořkých 
kyselin. Jejich obsah byl u neozdravených klonů 3,81 % a u ozdravených 4,27 %. V roce 
2002 byly optimální teplotní poměry negativně zastíněny vysokými úhrny srážek v průběhu 
celého měsíce srpna. Tyto mimořádně nadnormální srážky měly vliv na snížení obsahu alfa 
hořkých kyselin v chmelových hlávkách u neozdravených klonů na 3,21 % a 3,72 % u rostlin 
ozdravených.  
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Obr. 6. Měsíční úhrn srážek v Žatci 

 
Úhrn a rozložení srážek měly v obou pokusných letech rozhodující vliv na celkový 

výnos chmelových hlávek. Červnová sucha a nízká suma slunečního svitu v roce 2001 
negativně ovlivnila růst a vývoj chmele v období nejvyšších nároků na vláhu. To se společně 
se srpnovými přísušky projevilo snížením výnosu chmelových hlávek u neozdravených klonů 
na 0,977 t/ha a 1,065 t/ha u ozdravených. Rok 2002 byl v průběhu vegetačního období chmele 
srážkově normální (s výjimkou silně nadnormálního srpna), teplotně silně nadnormální 
s průměrnou sumou slunečního svitu. To vše mělo výrazný podíl na dosažení poměrně 
vysokých výnosů 1,042 t/ha u neozdravených rostlin a 1,151 t/ha u ozdravených. Jako 
optimální množství srážek pro zdárný růst a vývoj chmelových rostlin za měsíce červen, 
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červenec a srpen považuje /4/ 200 mm. Srážkový normál za toto období pro žateckou oblast 
činí 177 mm. V roce 2001 nebylo se srážkovým úhrnem 148,3 mm za měsíce červen, 
červenec a srpen dosaženo optimálních srážek a dokonce ani normálu pro danou oblast. Obě 
tyto hodnoty však byly výrazně překročeny v roce 2002 se srážkovým úhrnem za tyto tři 
měsíce 308,8 mm. 
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The Influence of Temperature and Precipitation Conditions on the 
Photosynthetic Characteristics of Recovered and Non-recovered Hops 

 
 

Summary 
The influence of chosen meteorological elements on  photosynthetic characteristics of recovered and non-
recovered hop plants – variety Žatecký semi-early red bine (Osvald clone No. 72) was investigated in the hop 
gardens of the Hop Research Institute in Žatec between years 2001 and 2002. A higher content of netto energy at 
dry matter was found in recovered plants in comparison to non-recovered plants. In 2001 precipitation deficit 
caused restraint of hop plants growth within period of shoots and shooting. It became evident in lower content of 
netto energy in dry matter, lower content of photosyntetic pigments in leaves and together with lower amount of 
sunshine  lower yield of hop cones. Very above-normal temperatures within vegetative season 2002 with normal 
precipitation and normal sunshine enable to reach high yields of hop cones. The quality of hop cones was 
negatively influenced by extraordinary above-normal precipitation in August. 
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OBSAH FUZÁRIOVÝCH MYKOTOXINŮ V OVSU 

�������� � ���� �� �������ů������������
1Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, Kroměříž, polisenska@vukrom.cz 
2Státní rostlinolékařská správa, OBO Brno, Zaoralova 103, Brno  
 

Souhrn 
 

V podmínkách umělé infekce byl sledován obsah některých fuzáriových mykotoxinů v různých odrůdách 
ovsa. Bylo hodnoceno vizuální napadení lat, počet zrn a jejich hmotnost z 10 lat, HTZ z ruční i kombajnové 
sklizně, objemová hmotnost a podíl zrna nad sítem. V roce 2005 byl průměrný obsah DON 5 551 μg/kg, nejméně 
DON obsahovala odrůda Abel (740 μg/kg), nejvíce Veli (12 620 μg/kg). V roce 2006 byl průměrný obsah DON  
367 μg/kg, pět odrůd mělo obsah DON pod limit detekce, největší obsah měla odrůda Saul (450 μg/kg). U 
inokulovaných variant byla redukována zejména hmotnost a počet  zrn z 10 lat. Na vzorcích ovsa pocházejících 
z různých oblastí ČR bylo sledováno zastoupení různých druhů patogenů Fusarium, obsah DON a T-2 toxinu. 
Z 9 vzorků ovsa bylo získáno 15 izolátů, ze kterých bylo 7 určeno jako Fusarium sporotrichoides, 6 jako F. poae 
a 2 jako F. culmorum. Pozitivní obsah DON byl zjištěn u dvou, T-2 toxin u všech sledovaných vzorků. 
 
ÚVOD 

Fuzariózy klasů byly donedávna považovány za problém pouze u pšenice a ječmene. Na 
rozdíl od těchto plodin, kde jsou příznaky zřejmé již za vegetace, u ovsa nemusí být napadení 
fuzárii v průběhu vegetace vůbec viditelné, ale  patogeny Fusarium spp. oves v příznivých 
klimatických podmínkách zcela běžně napadají a kontaminují jej svými toxickými produkty 
(Tekauz et al. 2004). Tekauz a Mueller (2006) uvádějí, že fuzariózy ovsa jsou v Kanadě od r. 
2002 považovány za významnou chorobu ovsa. Podle jejich zjištění se nejčastěji na ovsu 
vyskytují F. graminearum, F. poae, F. sporotrichoides a F. avenaceum. F. poae a 
F. sporotrichoides produkují trichotheceny typu A (např. T-2 a HT-2 toxiny), 
F. graminearum a F. avenaceum trichotheceny typu B (např. deoxynivalenol [DON], 
nivalenol). Parrika et al. (2006) studovali výskyt patogenů Fusarium v různých růstových 
fázích ovsa. Ihned po metání identifikovali na latách F. langsethiae, které také produkuje T-2 
toxin, a dále F. poae. Druhy produkující deoxynivalenol, jako jsou F. culmorum a F. 
graminearum kolonizovaly zrna později, F. avenaceum bylo nejhojněji nalézáno až v době 
plné zralosti. V této době již byl naopak výskyt F. langsethiae nízký. Výskyt druhů Fusarium 
na ovsu a obsah mykotoxinů v této obilovině ve Velké Británii sledovali Imathiu et al. (2006). 
Ve vzorcích ovsa sklizených v letech 2002 až 2005  identifikovali vysoký obsah mykotoxinů 
ze skupiny trichothecenů typu A  (HT-2 a T-2 toxinů). Průměr součtu obsahu obou toxinů byl 
pro sledovaných 324 vzorků více než 500 ppb (μg/kg). Molekulární analýzou PCR 
identifikovali ve všech vzorcích s vysokým obsahem HT-2 a T-2 toxinů přítomnost 
F. langsethiae. F. sporotrichoides, které je také producentem těchto toxinů, nezjistili ani 
v jednom ze sledovaných vzorků.   
Vzhledem k  negativnímu vlivu na lidský organismus je obsah některých fuzáriových 
mykotoxinů v obilovinách určených pro výrobu potravin v rámci EU limitován. V současné 
době platí Nařízení komise (ES) č. 1881/2006, které pro oves udává omezení pro obsah DON  
(1750 μg/kg) a zearalenonu (100  μg/kg), v diskusi je zavedení souhrnného limitu pro T-2 a 
HT-2 toxiny.  

Cílem prezentovaného výzkumu bylo:  
i) Ověřit možnost sledování odrůdové odolnosti některých kultivarů ovsa vůči 

patogenům Fusarium spp. v podmínkách umělé infekce s důrazem na oves nahý. 

mailto:polisenska@vukrom.cz
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ii) Získat informace o úrovni obsahu trichothecenových mykotoxinů v ovsu v ČR a o 
spektru patogenů Fusarium spp. které je produkují . 

 
MATERIÁL A METODIKA 

Rok 2005: Do polního pokusu v Kroměříži byly zařazeny v ČR a SR pěstované odrůdy 
nahého ovsa a vybrané pluchaté odrůdy zahraniční. Finská Veli a švédská Salo jsou podle 
dostupných literárních údajů hodnoceny jako odrůdy náchylné. Byly vysety odrůdy ovsa 
nahého Izák, Abel, Detvan a Jakub a ovsa setého Flamingsprofi, Salo a Veli. Ve fázi kvetení 
byla provedena umělá infekce postřikem suspenzí směsi spor Fusarium culmorum a 
F. graminearum. Ve stádiu zralosti pak bylo hodnoceno vizuálně napadení klasů (FHB, 
stupnice 0-3, 0 bez napadení, 3 nejvyšší pozorované napadení) a byl ve sklizeném zrnu byl 
stanoven obsah DON.  Rok 2006: Polní pokus v Kroměříži byl rozšířen oproti roku 2005 o 
odrůdy Neklan, Atego a Saul. Kromě obsahu DON byl stanoven také obsah T-2 toxinu, dále 
byla hodnocena hmotnost tisíce zrn (HTZ) z kombajnové i ruční sklizně, objemová hmotnost 
(OH), podíl zrna nad sítem (1,8 mm pro bezpluché ovsy, 2,0 mm pro pluchaté), váha zrna z 
10 lat a počet zrn z 10 lat. U 9 vzorků ovsa pocházejících ze 7 krajů ČR byly metodou 
světelné mikroskopie po klasické izolaci identifikovány druhy patogenů Fusarium spp. a byl 
stanoven obsah DON a T-2 toxinu. Obsah mykotoxinů byl stanoven metodou ELISA 
s využitím kitů firmy R-Biopharm AG s limitem detekce (LOD) pro DON 200 μg/kg, pro T-2 
toxin 5 μg/kg. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Výsledky roku 2005 jsou shrnuty v Tabulce I. Potvrdily se informace o vyšším obsahu DON 
v odrůdách Salo a Veli (Hitaniemi et. al., 2004) i v našich podmínkách. Z odrůd u nás 
povolených měla nejvyšší obsah DON pluchatá odrůda Flamingsprofi, jako jedna ze dvou 
obsahovala měřitelné množství toxinu i bez umělé infekce, stejně jako Veli. Podmínky pro 
rozvoj fuzarióz byly ve vegetační sezóně 2005 velmi příznivé. Jako odrůda s nejnižším 
obsahem DON z našeho sortimentu se ukázala odrůda Abel. Ačkoliv hodnoty obsahu DON 
byly u infikovaných variant vysoké, napadení nebylo u některých kultivarů v polním 
hodnocení vůbec patrné (např. Salo). Průměrný obsah DON u inokulovaných variant byl 
5551 μg/kg. 
Tabulka I.: Hodnocení napadení FHB a obsah deoxynivalenolu u některých odrůd ovsa 
po umělé infekci patogenem Fusarium culmorum (rok 2005) 

 
Hodnocení FHB DON (μg /kg) Odrůda 

umělá infekce K umělá infekce K 

Abel 0 0 740 pod LOD 

Detvan 2 0 2 250 pod LOD 

Izák 1 0 pod LOD pod LOD 

Jakub 3 0 2 160 pod LOD 

Flamingsprofi 0 0 5 110 240 

Salo 0 0 10 430 pod LOD 

Veli 2 0 12 620 270 
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Výsledky roku 2006 jsou shrnuty v Tabulce II.  
Tabulka II.: Hodnocení obsahu mykotoxinů a výnosotvorných prvků u některých odrůd 
ovsa po umělé infekci patogeny Fusarium culmorum a F. graminearum (rok 2006) 

 

 
 
 
 

Vari
anta 

č. název typ HTZ z 
kombaj

nové 
sklizně 

OH podíl zrna 
nad sítem

váha 
zrna 10 

lat 

počet zrn 
10 lat 

HTZ z 
rozboro
vaných 

lat 

DON T-2 

    g kg/hl % g ks g mg/kg μg/kg 
K 674 Detvan nahý 22,8 69,2 84,5 24,93 1053 23,68 pod LOD 21,795
K 675 Jakub nahý 25,7 71,6 93,8 21,95 802 27,37 pod LOD 23,079
K 676 Salo plucha

tý 
33,5 54,5 90,1 21,73 584 37,21 pod LOD 29,697

K 677 Neklan plucha
tý 

31,5 55,0 86,8 31,27 817 38,27 pod LOD 26,430

K 678 Abel nahý 22,8 70,6 84 16,21 734 22,08 pod LOD 19,335
K 679 Izak nahý 24,3 71,0 93,4 24,17 913 26,47 pod LOD 24,462
K 680 Veli plucha

tý 
28,6 54,4 38 38,95 1304 29,87 pod LOD 17,650

K 681 Flamingspro
fi 

plucha
tý 

35,4 54,6 92,4 44,84 1126 39,82 pod LOD 14,159

K 682 Atego plucha
tý 

29,1 52,0 81,9 39,29 1090 36,05 pod LOD 14,594

K 683 Saul nahý 23,9 72,0 90,7 27,24 1126 24,19 pod LOD 18,964
K  průměr  27,8 62,5 83,6 29,06 955 30,50  21,017
F 684 Detvan nahý 23 70,8 86,4 15,54 669 23,23 pod LOD 29,215
F 685 Jakub nahý 26,1 71,1 93,3 25,81 951 27,14 pod LOD 17,590
F 686 Salo plucha

tý 
32,2 54,0 89,2 19,58 488 40,12 pod LOD 27,797

F 687 Neklan plucha
tý 

32,3 55,7 89,3 24,29 639 38,01 pod LOD 28,249

F 688 Abel nahý 23,9 71,7 88,8 23,12 917 25,21 pod LOD 16,597
F 689 Izak nahý 24,1 71,7 93,6 20,04 806 24,86 0,358 26,420
F 690 Veli plucha

tý 
25,5 54,1 43,8 29,94 1052 28,46 0,404 29,665

F 691 Flamingspro
fi 

plucha
tý 

34,1 53,6 92,7 31,90 821 38,86 0,256 26,692

F 692 Atego plucha
tý 

29,6 51,7 82,9 25,25 715 35,31 pod LOD 27,002

F 693 Saul nahý 24,2 72,6 89,9 22,62 972 23,27 0,450 21,889
F  průměr  27,5 62,7 85,0 23,81 803 30,45 0,367 25,112
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 Podmínky pro rozvoj fuzarióz byly ve vegetační sezóně 2006 mnohem méně příznivé, 

než v roce 2005. Období květu obilovin, které je pro napadení touto chorobou podstatné, bylo 
v  roce 2006 charakterizováno velmi suchým a teplým počasím. Nebyly pozorovány žádné 
vizuelní symptomy napadení lat. Celková úroveň obsahu DON byla značně nižší, než v roce 
2005, žádná ze sledovaných odrůd neměla pozitivní obsah DON ve variantě bez inokulace. 
V  inokulované variantě měly pouze 4 odrůdy z 10 pozitivní obsah DON, průměrný obsah 
činil 367 μg/kg. Nejvíce DON obsahovala odrůda Saul. Průměrný obsah T-2 toxinu byl pro 
neinokulované varianty 21 μg/kg, pro inokulované varianty 25 μg/kg. Z hodnocení 
výnosotvorných prvků vyplývá, že u inokulovaných variant (F) byla oproti kontrolním (K) 
redukována váha zrna z 10 lat (Obr. 1) a počet zrn z 10 lat (Obr. 2), což bylo zřejmé 
především pro pluchaté odrůdy. Hodnota HTZ nebyla ovlivněna; rozdíl byl zaznamenán u 
obsahu T-2 toxinu (Obr. 3). Pluchaté odrůdy inokulované obsahovaly průměrně 27 μg/kg T-
toxinu, zatímco neinokulované 20 μg/kg; pro nahé odrůdy byl rozdíl menší – 21 μg/kg 
v kontrole oproti 22 μg/kg v inokulované variantě. Je zřejmé, že i v klimatických podmínkách 
roku 2006 které nepodporovaly napadení fuzárii a vizuelní příznaky napadení nebyly vůbec 
viditelné se u ovsa projevily v toleranci k chorobě rozdíly, a to jednak mezi ovsy nahými a 
pluchatými, tak také mezi jednotlivými odrůdami v rámci těchto skupin. 
 
Ze sledovaných 9 vzorků sklizeného ovsa bylo nejčastěji vyizolováno F. sporotrichoides 
(7 x), druhým nejčastějším bylo F. poae (6 x) a ve dvou případech bylo nalezeno F. poae 
(Tabulka III). Pozitivní obsah DON byl identifikován u dvou, T-2 toxin byl nalezen u všech 
sledovaných vzorků. Ve spektru patogenů vyskytujících se na ovsu byly zjištěny zejména 
druhy produkující T-2 a HT-2 toxiny. Tyto látky mají být v EU v blízké době v obilovinách 
limitovány, zatím však, vzhledem k nedostatku údajů o jejich výskytu nejsou odborníci 
ohledně limitních hodnot jednotní. Jejich toxicita je však v porovnání s toxicitou např. nyní 
limitovaného deoxynivalenolu mnohem vyšší. Získávání údajů o výskytu T-2 a HT-2 toxinů 
zejména v ovsu a v produktech na bázi ovsa je v rámci EU označováno za výzkum s vysokou 
prioritou (Nařízení Komise (ES) č.1881/2006).  
 
Tabulka III.: Obsah mykotoxinů a přítomnost druhů Fusarium na ovsu, ČR, 2006. 

Kraj Okres Odrůda DON 
(μg/kg) 

T2-toxin
(μg/kg) 

F.c. F. poae F. sp. 

Středočeský Benešov Auron pod LOD 32 * * * 
Jihomoravský Znojmo Neklan pod LOD 93 ne ne * 

Vysočina Žďár nad 
Sázavou 

Jumbo 206 26 ne * * 

Olomoucký Jeseník Auron pod LOD 23 ne * * 
Olomoucký Jeseník Atego pod LOD 24 ne * ne 
Vysočina Jihlava Jumbo pod LOD 80 ne * ne 
Jihočeský Jindřichův 

Hradec 
Vok pod LOD 22 * * * 

Jihočeský Jindřichův 
Hradec 

Vok pod LOD 36 ne ne * 

Moravskoslezský Nový Jičín Atego 271 36 ne ne * 
F.c. = Fusarium culmorum, F. sp. = Fusarium sporotrichoides,  
* přítomnost patogena na vzorku ovsa 
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Obr. 1: Reakce odrůd ovsa na inokulaci patogeny Fusarium, váha zrna z 10 lat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Reakce odrůd ovsa na inokulaci patogeny Fusarium, počet zrn z 10 lat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Reakce odrůd ovsa na inokulaci patogeny Fusarium, obsah T-2 toxinu 
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Content of Fusarium  mycotoxins in oat 

���� �
Various oat cultivars were examined for  a content of some Fusarium mycotoxins under 
conditions of artificial infection. Visual infection of panicles, grain number and weight from 
10 panicles, TGW from hand harvest and combine harvest, grain volume weight and 
proportion of sieving fractions (1.8/2.0 mm) were assessed. In 2005, an average content of 
DON was 5,551  g/kg; the lowest DON concentration was found in cv. Abel (740  g/kg) and 
the highest one in cv. Veli (12,620  g/kg). In 2006, the average DON content was 367  g/kg; 
five cultivars had the DON content under the detection limit and the highest content was 
found in cv. Saul (450  g/kg). The inoculated variants reduced particularly grain weight and 
number from 10 panicles. The oat samples collected in various regions of the Czech Republic 
were screened for proportions of various Fusarium pathogens, the content of DON and T-2 
toxin. From 9 oat samples, 15 isolates were obtained of which 7 isolates were identified to be  
Fusarium sporotrichoides, 6 F. poae and 2 F. culmorum. The detectable DON content was 
found in two and T-2 toxin in all examined samples.  

 

key words: oat, mycotoxins, Fusarium, deoxynivalenol, T-2 toxin 

Poděkování 

Výsledky byly získány v rámci řešení Výzkumného záměru MSM 2532885901: 
„Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje 
geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod“. 
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VLIV OŠETŘENÍ ROSTLIN LÁTKAMI PŘÍRODNÍ POVAHY NA 
VÝSKYT MYKOFLÓRY. 
 
 Eliška Sychrová ,Ladislav Bláha 
Research    Institute for Plant Production,  161 06  Prague- Ruzyně , Drnovská 507, Czech 
Republic, sychrova@vurv.cz                                                                                                                              
 

Souhrn 
  V roce 2006 byl průběh povětrnostních podmínek pro většinu sledovaných patogenů málo 
příznivý.  Dlouhotrvající sněhová pokrývka a vytrvalé mrazy podpořily rozvoj sněžné 
plísňovitosti obilnin. Další vývoj vlivu abiotických faktorů byl pro rozvoj a šíření většiny 
houbových patogenů nepříznivý. Vliv ošetření rostlin látkami přírodního původu mělo sice 
vliv na rostliny samotné, ale jen nepatrný na výskyt a napadení patogeny.Na rozdíl od 
předchozích ročníků. Na semenech byly přítomny většinou jen konidie hub rodu Alternaria. A 
to v menší intenzitě než v předchozích letech. Jen v malé míře spory dalších rodů hub, 
většinou se nejednalo o patogeny. 
 
 
Materiál a metody 
         Byl sledován materiál z pokusů Ing.L.Bláhy. Jednalo se o aplikaci vybraných látek 
přírodního  
původu na rostliny. Byl aplikován 24-epibrassinolid a přípravek Unicum. Unicum je označení 
pro výtažek ze zelených částí stromů jedle sibiřské. 24-epibrassinolid je rostlinný steroidní 
hormon, získávaný buď přírodní nebo syntetický. Přípravky byly aplikovány formou spreje  
v polních podmínkách ve třech opakováních. Byly aplikovány především na pšenici, pohanku 
a na krmný sléz. Aplikace těchto látek proběhla během vegetace třikrát, u pšenice na počátku 
sloupkování, u ostatních plodin přibližně v době, kdy rostliny dosáhly třetiny své konečné 
výšky a u všech plodin na počátku kvetení a přibližně dva týdny po počátku kvetení. Během 
vegetace byly hodnoceny zdravotní stav a vybrané vlastnosti rostlin. Zdravotní stav rostlin na 
poli byl sledován průběžně. Přítomnost mykoflóry semen byla sledována metodou vlhkých 
komůrek. Na vlhký filtrační papír v Petriho miskách za sterilních podmínek uložena semena 
sledovaných rostlin. Pokojová teplota kolem 20° C. Každá varianta sledována ve 4 
opakováních. Hodnocení mykoflóry po 7 a 10 dnech pomocí stereomikroskopu. Výsledky 
uvedeny v tabulkách.  
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Tab,č.1   Mykoflóra obilek pšenice v %, ze 3 opakování.  Sklizeň 2005 
Odrůda    Typ ošetření  Alter, Clad. Fusarium Helm.  

(Bipol.)
Sept. Epic. Penic. 

Standard.  22,0  3.0     2.0    0          0  4.0    0 EBI 
 Unicum    8.0   0            0     0   0  2.0    0 
 Standard.  25.0     2.0     3.0    0          0   3.0    0 ESTICA  
 Unicum    5.0   1.0        0       0    0    0    0 
 Standard   26.0   7.0      1.0    1.0   0   3,0    0 SAMANTA 
 Unicum   19.0   2.0        0     0   0    0     0 
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Tab.č.2.    Mykoflóra obilek pšenice v %, ze 4 opakování.   Sklizeň 2006 
 
Odrůda    Typ ošetření  Alter, Clad. Fusarium Helm.  

(Bipol.)
Sept. Epic. Penic. 

Standard.   11.5  4.0        0    0          0    0    0 
Epibras.   17.0   1.5      0.5     0   0    0   1.0 

ESTICA 

 Unicum    11.0  2,0          0     0  0.5     0   0.5  
 Standard.    11,0      0       1.0    0          0   0,5    0 
 Epibras.      9.5    0        0     0   0     0.5     0 

EBI  

 Unicum    8.0    0        0       0    0    0.5    0 
 Standard   16.0   0.5      0.5     0.5  3.0    1,0    0 
 Epibras,    16.5   0.5      1.0     1.0    0   0.5     0 

SAMANTA 

 Unicum      8.5   1.0      2.5       0   0    0     0 
 Standard.    10.0    3.0      0.5     0   0    0    0.5 
 Epibrass.      8.0   1.5       0       0   0    0     0.5  

MOLLERA 

 Unicum      6.5   1.5        0         0    0    0      0 
 Standard      6.5     0       0     0   0    2.0    0.5 
 Epibrass.      6.0     0       0     0   0    0    0 

LUCIA 

 Unicum      5.0     0       0     0    0    0      0 
 Standard     11.5      0       0     0   0    0     0 
 Epibrass.       6,0     0       0     0   0    0     0 

Helena 

 Unicum       7.5     0       0     0   0    0      0 
 
Tab.č.3.  Mykoflóra obilek žita lesního v %. Ze 4 opakování.  Sklizeň 2006 
 

Alternaria Cladosp. Rhizopus sp.  
Odrůda 
LESAN  
(neošetřeno) 

    6.0      1.5         1.5 
 
 

 
Tab.č.4.    Mykoflóra dalších semen dalších plodin v %. Ze 4 opakování,  Sklizeň 2006 
 
plodina Alternaria Cladosp.   Steril .myc. 

Lesknice 
kanárská 

   
     9.5 

 
    4.0 

 
        0 

Svazenka 
vratičolistá 
cv. Větrovská 

 
     12.0 

 
     4.5 

 
       2.0 

 
Tab.č.5.    Mykoflóra semen slézu krmného v %, ze 4 opakování. Sklzeň 2006 
 plodina   Alternaria    Cladospor.   Stachybotrys 

  alternans 
Botryotrichum Ster.myc. 

Malva- stand.        11.5         1.0       6.0       6.5      2.0 
Malva -Unicum          8.5         1.5       5.0        4.0        0 
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  Tab.č.6.   Mykoflóra semen pohanky v %, ze 4 opakování.   Sklizeň 2006. 
 
Odrůda    ošetření Alternaria Cladospor. Stachybotr. 

alternans 
Botryotrichum 

Standard.    15,0      3,0        0         0 
Unicum     12.5       1.5        0         0 

pohanka 

Epibrass.       9,0      0,5        0         0 
 
 
         Zdravotní stav rostlin v roce 2006 byl silně ovlivňován abiotickými faktory. Během 
zimy a začátkem jara sněhová pokrývka zabraňovala šíření většiny houbových patogenů 
v porostech ozimých plodin. Zároveň v některých oblastech ( Českomoravská vrchovina a 
některé lokality na Moravě) , kde sníh napadl na nezamrzlou půdu, došlo k poškození části 
porostů obilnin tím, že rostliny i při sníženém metabolismu prodýchaly rezervní látky a 
hynuly částečně vyčerpáním. Komplex sněžné plísňovitosti situaci zhoršoval a vedl k uhynutí 
rostlin. Na porostech pšenic v Ruzyni byl vliv sněžné plísňovitosti slabší. Sníh napadl na 
zamrzlou půdu, která dále pozvolna promrzala do hloubky. V únoru po dobu 9 dnů až do 
hloubky 50 cm. Následovalo teplotně nevýrazné jaro, kdy se pomalu šířilo padlí travní a 
někteí původci listových skvrnitostí. V Ruzyni jen slabě. Po 10. červnu, kdy se místy 
vyskytovaly i přízemní mrazíky,  nastal obrat v průběhu povětrnostních podmínek. 
Následovalo období s relativně vysokými teplotami a nedostatkem srážek. Nízká vzdušná 
vlhkost v kombinaci s vysokými teplotami vzduchu byla nepříznivá pro rozvoj houbových 
patogenů a jejich další šíření v porostech. Výskyt listových skvrnitostí byl velmi slabý.    
         Lze konstatovat, že ve vegetační sezóně 2006 byl výskyt houbových chorob na 
pokusných porostech v Ruzyni i na dalších lokalitách minimální. To se projevilo i na výskytu 
mykoflóry na sklizených semenech.  Nebyly pozorovány  větší rozdíly mezi jednotlivými 
pokusnými variantami ošetření. Lze konstatovat nižší přítomnost hub oproti předchozím 
ročníkům. Pro srovnání uvedena tab.č.1. s rozborem ze sklizně 2005. Na semenech byla 
přítomna především houba Alternaria, a to ve slabém zastoupení oproti předchozím ročníkům. 
Jen v malém procentu zastoupení pak spory dalších rodů hub. Většinou se nejednalo o 
patogeny.         
    
       Influence of plants treatment by application of some products of natural origin on 
the mycoflora. 
 

Summary 
          Influence of abiotic factors  mainly climatological factors on the developement of field crops was very 
important in the year 2006. The long terming duration of snow and frosty weather were suitable for complex of 
snow mold of cereal crops. The weather in the end of spring and in the early summer was too dry and hot for 
development of fungal diseases.The effect of treatment of field crops by application of 24- epibrassinolid and 
Unicum product was not so important for development of fungal diseases as in previous years. Plants in the field 
trials were healthy. On the seeds we found mainly spores of the fungus Alternaria.                       
 
 
        Poděkování: Práce vznukla za podpory  projektu   QF 3056 MZe 
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IMPORTOVANÉ PATOGENY OKRASNÝCH ROSTLIN 
 
Ivana Šafránková1 

1Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ústav pěstování, šlechtění rostlin  
a rostlinolékařství, Zemědělská 1, 613 00 Brno-Černá Pole, Česká republika, 
safran@mendelu.cz  
 

Souhrn 
V průběhu dlouhodobého sledování výskytu patogenů okrasných rostlin v Botanické zahradě 
a arboretu MZLU v Brně byl v r. 2002/2003 zjištěn výskyt nového druhu patogenu na 
pachysandrách (Pachysandra terminalis) - Volutella pachysandricola. V r. 2006 byla nalezena 
na importovaných rostlinách Argyranthemum frutescens plíseň Peronospora radii. Diskutován 
je význam patogenů, jejich škodlivost a příčiny šíření.  
 
ÚVOD  

S dovozem a výsadbou nových druhů okrasných rostlin se objevily i nové patogeny.  
U okrasných rostliny i slabé napadení má za následek významné snížení estetické hodnoty, 
případně se stávají hůře či zcela neprodejnými. Pachysandry (P. terminalis S. et Z.) jsou 
pokryvné poléhavé dřeviny, často postižené volutelovou spálou, kterou způsobuje 
Pseudonectria pachysandricola (anamorfa Volutella pachysandricola). Výskyt volutelové 
spály (Dodge 1944; Sinclair et al. 1987; Hudler et al. 1990; Rossmann et al. 1993;) byl dlouho 
omezen pouze na země původního výskytu pachysandry, tj. východní Asii a východní oblasti 
Severní Ameriky (Dodge 1944, Chilton 1954; Samuels 1977; Gould & Kackley-Dutt 1992; 
Rossman 1993). Od 80. let minulého století se postupně rozšířil i do evropských zemí - 
Anglie (Sinclair et al. 1987), Německa (Nennmann 2004), Polska (Wojdyla et al. 2000) aj.  
V našich klimatických podmínkách jsou nejčastěji vysazovány mrazuvzdorné druhy 
pachysandry P. terminalis  var. „Green Carpet“ nebo panašovaná P. terminalis var. 
„Variegata“, P. axillaris a P. procumbens. Výskyt patogenu byl zjištěn pouze na listech  
a stoncích u kultivarů P. terminalis. 

Plísně (Chromista, Oomycota, Peronosporales, Sclerosporales) jsou v České republice 
značně rozšířené, především v období s vyšší vzdušnou vlhkostí nebo srážkami. Peronospora 
radii je variabilní druh, který se od plísní vyskytujících se na druzích čeledi Asteraceae liší 
světle hnědými konidiemi a uniformními větvemi. P. radii se vyskytuje v České republice jen 
vzácně na planých druzích. Většina dosavadních nálezů pochází z počátku 20. stol. Poslední 
známý nález na Tripleurospermum inodorum je z r. 1966 (Müller, ústní sdělení).  
Na okrasných druzích Argyranthemum frutescens nebo Chrysanthemum spp. byla P. radii 
nalezena až v 60. letech 20. stol., kdy způsobila významné škody v Anglii (Wilcox, 1961), v 
bývalé Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora) (Mijušković, 1968), později v Izraeli (Kenneth a 
Ben-ze´ev, 1985; Ben-ze´ev et al., 1987), v Polsku (Wojdyła, 2001) a v Kalifornii v USA 
(Koike et al., 2004). V České republice byla nalezena r. 2006 na hrnkových rostlinách 
Argyranthemum frutescens ´Butterfly´.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE  

V Arboretu a botanické zahradě MZLU v Brně byl během podzimu a zimy 2002/2003 
porost P. terminalis silně napadený houbou Volutella pachysandricola Dodge (teleomorfa: 
Pseudonectria pachysandricola Dodge, Hypocreales, Hypocreaceae) (Šafránková, 2006). 
V dalších letech byl zaznamenán výskyt i na dalších místech republiky (např. v Botanické 
zahradě v Praze aj).  
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Pseudonectria pachysandricola je ranový parazit. Na povrchu korových nekróz nebo 
na rubu nedávno uhynulých listů se za vlhkého počasí koncem léta a během podzimu vyvíjejí 
sporodochia anamorfy Volutella pachysandricola. Sporodochia s bezbarvými řídkými sety  
po obvodu dosahují velikosti až 400 μm. Konidie jsou jednobuněčné, bezbarvé, protáhlé 14–
24 x 2–4 μm, s mírně zašpičatělými konci,  1– 2 olejovými kapkami. Uvolňované konidie 
tvoří růžově zbarvenou masu. Během léta a začátkem podzimu vznikají na právě infikovaných 
stoncích jednotlivě nebo v polštářcích červená perithecia teleomorfy Pseudonectria 
pachysandricola. Perithecia jsou ±globózní, velikosti 220–240 μm, s kyjovitými 
unitunikátními asky (46–58 x 7–8 μm) s osmi elipsoidními jednobuněčnými bezbarvými 
askosporami (10–15 x 3–3,5 μm).  
Houba V. pachysandricola je příležitostný parazit, který je pro silné rostliny neškodný, 
případně způsobuje jen nepatrné škody. Poraněné či stresované rostliny, především za 
vlhkého počasí, však osídluje velmi agresivně. Během krátké doby znetvořené rostliny, 
případně značná část porostu hyne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     OBR. 1: LISTY PACHYSANDRY NAPADENÝ V. PACHYSANDRICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         OBR. 2: STONEK PACHYSANDRY NAPADENÝ V. PACHYSANDRICOLA  



 Vliv abiotických a biotických  stresorů na vlastnosti rostlin ………………….21.-22.3.2007 

 385

 
 

 
BR. 3:  SPORODOCHIUM  V. PACHYSANDRICOLA 

 
V České republice byla zjištěna v r. 2006 plíseň Peronospora radii na okrasných 

hrnkových rostlinách Argyranthemum frutescens cv. ´Butterfly´ importovaných z Německa.  
Primárně jsou napadány nové rozvíjející se listy a květní pupeny na vrcholcích výhonů. Listy 
s chlorotickými skvrnami se deformují a krní, od špiček hnědnou a zasychají. Na rubu 
infikovaných listů za dostatečné vlhkosti (RVV > 90 %, t 10–20 °C) vyrůstají z průduchů 
bezbarvé vzpřímené konidiofory (320–560 μm), na bázi ztloustlé 15–23 μm, vrcholová část 
žlutavá rozvětvená, větve 3–4x dichotomicky větvené. Koncové větvičky se postupně zužují 
pod uťatou špičku s šedivými až nahnědlými obvejčitými až elipsoidními (28–36 × 19–21 
μm) konidiemi. Starší, zcela vyvinuté listy již nebývají napadeny. Napadené úbory jsou 
menší, asymetrické, s různě deformovanými květy, případně dosud nevyvinuté úbory 
zasychají, hnědnou a odumírají. V porostu se plíseň šíří konidiemi v odstřikujících kapkách 
nebo vzdušnými proudy, přežívá oosporami v odumřelých zbytcích napadených rostlin. 
Oogonia ani oospory, které se vyskytují v jazykovitých květech, nebyly nalezeny. 
 

 
 
                                   OBR. 4: ARGYRANTHEMUM FRUTESCENS INFIKOVANÉ P. RADII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   OBR. 5:  DEFORMACE VRCHOLKŮ INFIKOVANÝCH P. RADII 
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                                   OBR. 6: KONIDIOFOR A KONIDIE P. RADII 
 

Plíseň se nejčastěji vyskytuje na žlutě kvetoucích kultivarech ´Butterfly´a´ Vanilla 
Butterfly´, ´Creme´, dále 'Butcon' a 'Moby'. V současné době je to však jediný známý nález 
patogenu v České republice a nehrozí jeho výrazné rozšíření. V produkčním zahradnictví, při 
výskytu patogenu, je nezbytná fungicidní ochrana.  

Výskyt uvedených nových patogenů a jejich případné rozšíření je spojeno s činností 
člověka. Volutella pachysandricola byla na území ČR zavlečena s infikovanými rostlinami. 
Peronospora radii, i když se v ČR ojediněle vyskytuje na planých druzích, nepředstavuje 
nebezpečí pro pěstované druhy r. Argyranthemum. Vzhledem k malému rozšíření obou 
hostitelských druhů rostlin nehrozí ani jejich zvýšený výskyt, případě nutnost ochrany.  
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IMPORT PATOGENS OF ORNAMENTAL PLANTS 
Summary 

         The woody ornamental cover plants, Japanese pachysandra (P. terminalis S. et Z.), are planted in parks 
and gardens in the Czech Republic. A serious disease of these plants is Volutella leaf blight and stem canker 
caused by the fungus Pseudonectria pachysandricola (anamorph Volutella pachysandricola. In 2002, disease 
symptoms were observed on Japanese-pachysandra (P. terminalis cv. ‘Green Carpet’ and P. terminalis cv. 
‘Variegata’) and was isolated from leaf spots and stem and stolon cankers.     
Marquerite daisy (Argyranthemum frutescens) is an ornamental plant, that is used as a potted and landscape 
plant. In 2006, disease symptoms were observed on marguerite daisy (A. frutescens cv. ‘Butterfly’) in 
greenhouses in Brno. The pathogen - Peronospora radii primarily affected newly expanded young leaves and 
shoot tips. It was isolated from young leaves and shoot tips.     
                         

Poděkování 
Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905 

„Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na 
změnu klimatu“ uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
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VPLYV PODMIENOK PROSTREDIA NA ÚRODU A KVALITU  

Božena Šoltysová, Martin Danilovič  

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu – VÚRV – Ústav agroekológie 
Michalovce, Špitálska 1273, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, soltysova@minet.sk  

Súhrn 
Cieľom štúdia bolo sledovanie vplyvu obrábania pôdy a klimatických podmienok na úrody a kvalitatívne 

parametre jačmeňa siateho jarného. Pokusy boli založené v rokoch 1999 - 2005 na stredne ťažkej fluvizemi 
modálnej (lokalita Vysoká nad Uhom) a ťažkej fluvizemi glejovej (lokalita Milhostov). Sledované oblasti majú 
kontinentálny charakter počasia. Poľné pokusy s jačmeňom siatym jarným boli založené pri dvoch spôsoboch 
obrábania (konvenčná agrotechnika, priama sejba). Úroda zrna a kvalitatívne parametre boli preukazne 
ovplyvnené obrábaním pôd, ročníkom a pôdnym typom. Pri konvenčnej agrotechnike boli zistené vyššie úrody 
v priemere o 1,27 t.ha-1  v porovnaní s priamou sejbou. Chladnejšie a vlhšie počasie v máji 2004 sa pozitívne 
prejavilo na úrodách zrna jačmeňa. Najnižšie úrody zrna dosiahnuté v roku 2000 súviseli s oneskorenou sejbou 
jačmeňa. Jačmeň jarný s obsahom dusíkatých látok v sušine nižším než 11 % bol získaný pri priamej sejbe 
v podmienkach fluvizeme modálnej.  

 

���
Jačmeň siaty jarný vyžaduje vhodné podmienky pre koreňovú sústavu, t.j. zaistenie 

dostatočného prísunu živín, vody a dostatok vzduchu. Základné a predsejbové obrábanie pôdy 
má pripraviť pôdu pre sejbu v optimálnom agrotechnickom termíne, vytvoriť kvalitné osivové 
lôžko v požadovanej hĺbke, zabezpečiť priaznivé vlhkostné a teplotné podmienky pre 
klíčenie, vzchádzanie a ďalší rast a vývoj, optimalizovať fyzikálne vlastnosti pôdy a tým 
zabezpečiť priaznivé biologické pochody v pôde (Demo, Kollár, Hraško, 1995). 

Lepšie podmienky pre rast koreňov jačmeňa vytvára priama sejba ako minimalizácia a 
podrývanie, čoho dôkazom sú aj vyššie úrody zrna (Lampurlanés, Angás,  Cantero-Martínez 
et al., 2001).   
Pôdoochranné technológie využívajú ochranný efekt rastlinných zvyškov, čo znamená značný 
prínos z hľadiska protieróznej ochrany pôdy. Hlavným faktorom pri výbere spôsobu 
obrábania pôdy je podľa Erbacha (1992) dobré hospodárenie pôdy s vodou, uchovanie 
úrodnosti pôdy, hospodárenie s pozberovými zvyškami a zvládnutie stresov spôsobujúcich 
zhutnenie pôdy. Nepovšimnutou nezostala ani otázka efektívnosti obrábania pôdy.  

Objektívnym výrobným činiteľom v rastlinnej výrobe je počasie. Vplyv počasia na úrodu a 
kvalitu jačmeňa sa významne podieľa na ekonomike jeho pestovania. 
Cieľom práce bolo, v konkrétnych pôdno-klimatických podmienkach Východoslovenskej 
nížiny, získať poznatky o vplyve spôsobu obrábania pôdy a priebehu počasia na 
produktívnosť a kvalitatívne ukazovatele zrna jačmeňa siateho jarného. 

 

MATERIÁL A METÓDA 

         Pokusy s diferencovaným obrábaním pôdy jačmeňa siateho jarného boli založené 
v rokoch 1999 – 2005 na experimentálnych pracoviskách SCPV – VÚRV – Ústavu 
agroekológie Michalovce vo Vysokej nad Uhom v podmienkach fluvizeme modálnej (FMm) 
a v Milhostove na fluvizemi glejovej (FMG). Podľa Novákovej klasifikačnej stupnice patria 
fluvizeme modálne k stredne ťažkým, hlinitým pôdam s priemerným obsahom ílovitých častíc 
nad 30 % a fluvizeme glejové sú pôdy ťažké, ílovito-hlinité s priemerným obsahom ílovitých 
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častíc nad  50 %. Podrobnejšie charakteristiky stanovíšť sú v práci Matiho, Šoltysovej, 
Kotorovej (2005).  

Pracoviská sú situované v centrálnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej 
výške 105 m. Obidve experimentálne pracoviská patria do teplého, veľmi suchého, nížinného, 
kontinentálneho klimatického regiónu s priemernou teplotou vzduchu za rok  9,0 oC (Vysoká 
nad Uhom) resp. 8,9 oC (Milhostov), za vegetačné obdobie 16,1 oC resp. 16,0 oC a úhrnom 
zrážok za rok 584 mm resp. 560 mm, za vegetačné obdobie 344 mm resp. 350 mm. 
Každoročne boli hodnotené klimatické podmienky v daných lokalitách. Údaje boli získané z 
meteorologických staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu.  

Poľný pokus s jačmeňom siatym jarným sa realizoval v  podmienkach bez závlah pri 
dvoch spôsoboch prípravy pôdy:  
- KA (konvenčná agrotechnika) – po zbere predplodiny (kukurice siatej) sa urobila stredná 

orba a predsejbové spracovanie pôdy súpravou strojov (smyk a ťažké brány), po ktorom 
nasledovala sejba sejačkou Great Plains (fi Manufacturing, Assaria, Cansas, USA) 

- PS (priama sejba) – priama sejba do nespracovanej pôdy sejačkou Great Plains. 
Úroveň hnojenia bola pri oboch prípravách pôdy rovnaká, pričom v sledovanom 

období bolo priemerne aplikovaných 14,9 kg.ha-1 N, 22,0 kg.ha-1 P, 45,5 kg.ha-1 K. Potreba 
živín vychádzala z fyziologických požiadaviek jačmeňa  a obsahu prístupných živín v pôde. 
Živiny boli  aplikované jednorazovo pred sejbou.  

Každý variant mal plochu 414 m2 (18 x 23 m) v štvornásobnom opakovaní. Výsevok 
bol na všetkých variantoch rovnaký – 4,5 milióna klíčivých zŕn na hektár pri medziriadkovej 
vzdialenosti 175 mm. Termíny sejby sú uvedené v tabuľke 1. 

Tab. 1: Dátum realizovanej sejby jačmeňa siateho jarného 
rok Vysoká nad Uhom Milhostov 

1999 29.03. 01.04. 

2000 14.04. 10.04. 
2001 03.04. 05.04. 

2002 13.03. 12.03. 
2003 04.04. 02.04. 
2004 05.04. 24.03. 
2005 01.04. 02.04. 

 
Pri zbere úrody (maloparcelkovým kombajnom) sa odobrali priemerné vzorky zrna na 

chemické analýzy. Dusíkaté látky  sa stanovili Kjeldahlovou metódou a obsah škrobu 
Ewersovou metódou (Javorský, 1987).  

Získané výsledky boli spracované matematicko-štatistickými metódami, 
viacfaktorovou analýzou rozptylu, mnohonásobným testom porovnávania a jednoduchou 
regresnou lineárnou analýzou podľa Grofíka a Fľaka (1990). 

.  

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Jačmeň siaty jarný je plodina veľmi citlivá na priebeh poveternostných faktorov počas 

vegetácie. Priemerné mesačné teploty vzduchu a úhrny zrážok v pokusných rokoch  sú 
uvedené v tabuľke 2. Vegetačné obdobia sledovaných rokov 1999 – 2005 vo Vysokej nad 
Uhom a v Milhostove je možné teplotne hodnotiť ako normálne. Veľmi teplý bol vo Vysokej 
nad Uhom mesiac apríl roku 2000 a máj roku 2003 a v Milhostove apríl roku 1999 a máj 
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v rokoch 2002 a 2003. Dokonca extrémne teplý bol apríl roku 2000 v Milhostove, keď 
priemerná teplota vzduchu dosahovala 142,3 % dlhodobého priemeru pre danú lokalitu. 

Tab. 2: Priemerná teplota vzduchu [ºC] v pokusných rokoch  
stanovište mesiac DP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IV. 9,7 11,6 13,5 10,0 10,0 9,5 10,4 10,7
V. 14,8 14,7 17,5 16,2 17,8 18,7 13,4 15,4
VI. 18,5 20,0 19,0 17,2 19,2 20,1 18,0 17,7
VII. 19,8 21,8 18,8 21,0 23,1 21,1 20,4 20,7
VIII. 19,0 18,8 21,3 21,2 20,6 21,5 19,7 19,5
IX. 14,8 17,2 13,8 13,4 14,2 14,2 14,0 15,9

Vysoká 
nad 
Uhom 

∅ IV.-IX. 16,1 17,3 17,3 16,5 17,4 17,5 16,0 16,7
IV. 9,7 11,9 13,8 10,0 10,6 9,5 10,7 11,0
V. 14,6 14,7 17,2 16,4 17,8 18,5 13,7 15,5
VI. 18,2 19,9 19,1 17,1 19,2 20,3 18,2 18,1
VII. 19,6 22,0 18,9 20,8 22,7 21,3 20,3 20,5
VIII. 19,0 19,4 21,0 21,0 20,8 21,7 19,6 19,2
IX. 14,8 17,5 13,6 13,6 14,4 14,5 14,0 15,8

Milhostov 

∅ IV.-IX. 16,0 17,6 17,3 16,5 17,5 17,6 16,1 16,7
kde: DP – dlhodobý priemer (roky 1951 – 1980), ∅ IV.-IX. – priemerná teplota za vegetačné 
obdobie 

 V sledovaných rokoch sa potvrdilo, že zrážky na Východoslovenskej nížine sú 
najpremenlivejším meteorologickým prvkom. Letné mesiace vo Vysokej nad Uhom a v 
Milhostove sa vyznačovali extrémnym suchom až extrémnym vlhkom s úhrnom zrážok na 
úrovni 15,2 – 282,7 % dlhodobého normálu pre danú oblasť. Celkový úhrn zrážok za 
vegetačné obdobie, oproti dlhodobému normálu, bol najnižší v Milhostove v roku 1999, ktorý 
možno hodnotiť ako veľmi suchý rok. Vo Vysokej nad Uhom bolo letné obdobie roku 2005 
extrémne vlhké (152,3 % DN) a roku 1999 veľmi vlhké (120,6 % DN). V Milhostove boli 
roky 2004 a 2005 veľmi vlhké so zrážkami 130,9 % resp. s 138,3 % v porovnaní s dlhodobým 
normálom. 

        Tab. 3: Úhrn zrážok [ºC] v pokusných rokoch  
stanovište mesiac DN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IV. 35 42 36 43 24 21 34 62
V. 52 36 31 32 26 43 69 147
VI. 79 71 27 75 81 24 63 74
VII. 66 92 122 78 42 103 70 46
VIII. 66 126 10 30 91 30 87 131
IX. 46 48 83 86 64 79 57 64

Vysoká 
nad 
Uhom 

∑ IV.-IX. 344 415 309 344 328 300 380 524
IV. 39 57 34 34 28 19 35 65
V. 53 35 34 31 90 32 84 105
VI. 78 34 66 83 64 57 73 61
VII. 76 51 172 80 56 90 148 52
VIII. 63 68 14 38 93 34 70 159
IX. 41 15 100 86 70 82 48 42

Milhostov 

∑ IV.-IX. 350 260 420 352 401 314 458 484
kde: DN – dlhodobý normál (roky 1951 – 1980), ∅ IV.-IX.– úhrn zrážok za vegetačné 
obdobie 
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 Jačmeň jarný je plodina náročná na pestovateľské podmienky, ktoré významne 
participujú na tvorbe úrody. Pri rozdielnom obrábaní pôdy v podmienkach obidvoch subtypov 
fluvizeme sa hodnotenom období  úrody zrna jačmeňa siateho jarného pohybovali v pomerne 
širokom rozmedzí 1,00 – 5,57 t.ha-1 (tabuľka 4).  
  
Tab. 4: Úrody a  parametre kvality jačmeňa siateho jarného 

para-
meter 

pôdny 
typ 

obrá-
banie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 priemer 

KA 3,83 3,25 4,53 3,86 4,12 3,92 4,32 3,98FMm 
PS 3,88 1,00 2,68 2,50 2,02 4,06 2,89 2,72
KA 4,91 3,35 3,59 4,30 5,57 4,83 3,44 4,28

úroda 
[t.ha-1] FMG 

PS 2,78 1,90 2,32 2,27 3,76 4,93 3,11 3,01
KA 10,30 9,44 11,12 10,43 11,29 11,43 10,30 10,62FMm 
PS 9,85 9,56 10,08 10,62 10,96 9,43 9,73 10,03
KA 13,23 12,40 14,03 12,58 11,43 10,91 9,24 11,97

NL 
[%] FMG 

PS 12,32 11,00 13,62 12,16 9,70 11,46 9,94 11,46
KA 64,40  62,02 66,76 63,29 60,58 59,74 61,94 62,68FMm 
PS 63,28 66,40 60,19 60,82 61,30 63,30 61,11 62,34
KA 60,47 60,47 56,03 57,49 63,39 58,79 62,58 60,50

škrob 
[%] FMG 

PS 60,39 63,83 57,00 57,53 62,77 61,43 62,83 60,83
kde: FMm – fluvizem modálna, FMG – fluvizem glejová, KA – konvenčná agrotechnika, PS – priama sejba 

Úrody zrna jačmeňa siateho jarného boli štatisticky vysoko preukazne ovplyvnené 
obrábaním pôdy, ročníkom a pôdnym typom (tabuľka 5). Vo všetkých pokusných rokoch sa 
pri konvenčnej agrotechnike dosiahli vyššie úrody zrna než pri priamej sejbe. V priemere za 
pokusné roky boli úrody vyššie o 1,27 t.ha-1 v porovnaní s priamou sejbou (tabuľka 6). 
Rovnaký trend bol zistený na oboch subtypoch fluvizeme.  

Tab. 5: Analýza rozptylu úrod a parametrov kvality jačmeňa siateho jarného   

���� č��������
zdroj 

variability 
stupeň 

voľnosti
úroda NL škrob 

pôdny typ       1 7,301 ++ 3. 75,770 ++ 1. 20,383 ++ 1. 

obrábanie 1 130,429 ++ 1. 11,834 ++ 3. 0,000 - 3. 

rok 6 19,542 ++ 2. 13,063 ++ 2. 8,115 ++ 2. 
zvyšok 100 

celkom 111 

 

 

 

Značné diferencie v úrodách boli zistené nielen medzi variantmi obrábania pôdy, ale aj 
v jednotlivých pestovateľských ročníkoch. Vo väčšine prípadov boli porasty jačmeňa jarného 
zakladané začiatkom apríla, ale v roku 2000 to bolo až v druhej dekáde apríla. Oneskorená 
sejba a tým skrátenie vegetačného obdobia, negatívne vplývali na výslednú produkciu, ktorá 
bola nižšia o 2,05 t.ha-1 v porovnaní s rokom 2004, v ktorom boli dosiahnuté najvyššie 
priemerné úrody zrna na úrovni 4,43 t.ha-1. Na vyššej úrode zrna v roku 2004 sa 
pravdepodobne pozitívne prejavilo chladné a vlhké počasie v máji, pretože pre tvorbu úrody a 
kvalitu zrna sú dôležité májové teploty okolo 14 oC (Petr et al., 1987).  

 Z hľadiska pôdneho typu boli vyššie úrody zrna jačmeňa na priemernej úrovni           
3,65 t.ha-1 zistené v podmienkach ťažkej fluvizeme glejovej.  
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Tab. 6: Mnohonásobný LSD-test porovnávania úrod a parametrov kvality jačmeňa 
siateho jarného (α = 0,05) 

úroda NL škrob 
faktor úrov. 

fakt. priem. homog. 
skupina 

úrov. 
fakt. priem. homog. 

skupina 
úrov. 
fakt. 

prieme
r 

homog.
skupina

FMm 3,35 x    FMm 10,32 x    FMG 60,66 x   
pôdny typ FMG 3,65  x   FMG 11,72 x    

FMm 
62,51  x  

PS 2,86 x    PS 10,75 x    PS 61,58 x   
obrábanie KA 4,13  x   KA 11,29 x    KA 61,59 x   

2000 2,38 x    2005 9,80 x 2002 59,78 x   

2002 3,23  x   2000 10,60 x 2001 60,00 x   

2001 3,28  x   2004 10,81 x 2004 60,81 x x  
2005 3,44  x x  2003 10,85 x x 2003 62,01  x  
1999 3,85   x x 1999 11,43 x x 2005 62,11  x  
2003 3,87    x 2002 11,45 x 1999 62,14  x  

rok 

2004 4,43     x 2001 12,21 x 2000 64,25   x 
kde: úrov. fakt. – úroveň faktora, priem. – priemer, homog. skupina – homogénna skupina, FMm – fluvizem 
modálna, FMG – fluvizem glejová, KA – konvenčná agrotechnika, PS – priama sejba  
 

 Z parametrov kvality jačmeňa siateho jarného sú najdôležitejšie dusíkaté látky a  
škrob. Obsah dusíkatých látok sa vyskytovali v rozmedzí 9,24 – 14,03 % a bol štatisticky 
vysoko preukazne ovplyvnený pôdnym typom, ročníkom a obrábaním pôdy. Podobne aj 
obsah škrobu v zrne sa vyskytoval v širšom rozmedzí (56,03 – 66,76 %) a bol štatisticky 
vysoko preukazne ovplyvnený pôdnym typom a ročníkom (tabuľka 5). 

 Na fluvizemi modálnej boli v zrne jačmeňa zistené nižšie obsahy dusíkatých látok 
priemerne o 1,40 %, s ktorými korelovali vyššie obsahy škrobu priemerne o 1,85 % 
v porovnaní s fluvizemou glejovou. Negatívny vzťah medzi obsahom dusíkatých látok a 
škrobu v zrne bol potvrdený aj preukazne negatívnou korelačnou závislosťou (r = -0,60 – 
význačná závislosť). 

 Limitovanému obsahu dusíkatých látok v sušine (nižší ako 11 %) pre kvalitnú 
sladovnícku surovinu podľa STN vyhovoval jačmeň pestovaný pri priamej sejbe na fluvizemi 
modálnej. Pri konvenčnej agrotechnike v rokoch 2001, 2003 a 2004 obsahy dusíkatých látok 
v zrne mierne prekročili limitované hodnoty. Iná situácia bola na fluvizemi glejovej, kde pri 
oboch agrotechnikách zrno jačmeňa vyhovovalo  kvalitatívnym požiadavkám len v roku 
2005. Nižšie obsahy dusíkatých látok boli ojedinelo zistené pri konvenčnej agrotechnike 
v roku 2004 a pri priamej sejbe v rokoch 2000 a 2003. 

 V podmienkach obidvoch subtypov fluvizeme bol pri konvenčnej agrotechnike zistený 
nepriaznivo vyšší obsah dusíkatých látok v zrne jačmeňa priemerne o 0,59 %, resp. 0,51 % 
v porovnaní s priamou sejbou. Z hľadiska dosiahnutej kvality jačmeňa je optimálnejšia jeho 
priama sejba do neoranej pôdy. 

Obsah dusíkatých látok a škrobu v zrne jačmeňa bol ovplyvnený rozdielnym 
priebehom počasia v pestovateľských ročníkoch. Vyšší obsah dusíkatých látok v zrne súvisel 
s horúcim a suchým počasím, ktoré narušilo plynulý prevod dusíkatých látok do zrna.  
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Úrody a kvalitatívne parametre zrna jačmeňa siateho jarného boli v sledovanom 

období preukazne ovplyvnené priebehom poveternostných podmienok, predovšetkým 
teplotami a zrážkami. Vegetačné obdobia sledovaných rokov boli teplotne normálne, 
s určitými extrémnymi priebehmi na začiatku vegetácie. Z hľadiska úhrnu zrážok sa letné 
mesiace vo Vysokej nad Uhom a v Milhostove vyznačovali extrémnym suchom až 
extrémnym vlhkom. 

Obrábanie pôdy ovplyvnilo úrody zrna jačmeňa. Pri konvenčnej agrotechnike sa 
dosiahli o 1,27 t.ha-1 vyššie úrody zrna než pri priamej sejbe. Rovnaký trend bol zistený na 
oboch subtypoch fluvizeme.  

Úrody zrna záviseli aj od pestovateľského ročníka. Najnižšie úrody zrna jačmeňa 
siateho jarného boli dosiahnuté v roku 2000, keď oneskorená sejba a tým skrátenie 
vegetačného obdobia negatívne ovplyvňovalo produkciu.  

 Z hľadiska pôdneho typu boli v podmienkach ťažkej fluvizeme glejovej zistené vyššie 
úrody zrna jačmeňa priemerne o 0,30 t.ha-1 v porovnaní so stredne ťažkou fluvizemou 
modálnou.  

 Podobne aj kvalitatívne parametre zrna (dusíkaté látky, škrob) boli štatisticky vysoko 
preukazne ovplyvnené pôdnym typom a ročníkom a v prípade dusíkatých látok aj obrábaním 
pôdy. V podmienkach obidvoch subtypov fluvizeme bol pri konvenčnej agrotechnike zistený 
nepriaznivo vyšší obsah dusíkatých látok v zrne jačmeňa priemerne o 0,54 % v porovnaní 
s priamou sejbou.   
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The effect of environment on yield and qualityof spring barley 

Summary 
 
The object of study was to check an influence of tillage technology and climatic conditions on 
grain yield and quality parameters of spring barley. The trial was established in the years 
1999 – 2005 on medium heavy Eutric Fluvisol (locality Vysoká nad Uhom) and heavy gleyic 
Fluvisol (locality Milhostov). Selected territories has continental character of climate. The 
field treatments by spring barley were carried at two tillage technologies (conventional 
tillage, direct sowing). Grain yield and qualitative parameters are significantly influenced by 
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tillage technology, years and soil type. Higher grain yield in average about 1.27 t.ha-1 were 
found at conventional tillage in comparison with direct tillage. Colder and moister weather in 
May 2004 was positive influenced on grain yield of barley. The lowest yields grain attained in 
year 2000 related with delayed seeding.  Spring barley with crude protein content in dry 
matter lower than 11 % was found at direct sowing in condition Eutric Fluvisol.  
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TERMODYNAMICKÁ ANALÝZA PRODUKČNÉHO PROCESU 
TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV V PODMIENKACH HRUBÉHO 
JESENÍKA 
Štýbnarová M.1, Ržonca J.1, Svozilová M.1, Mičová P.2, Vařeková P.1, Krhovjáková J.2 
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  e-mail: marie.stybnarova@vuchs.cz   

2Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. 

Súhrn 
V rokoch 2003 až 2006 boli analyzované termodynamické podmienky produkčného procesu 
trvalého trávneho porastu. Tvorba úrody bola vyhodnotená termodynamickou analýzou – 
zmenou vnútornej energie podľa Kudrnu (1979). Pre maximálnu produkciu fytomasy sú 
charakteristické nízke hodnoty zmeny vnútornej energie v jarných mesiacoch. Bola zistená 
negatívna korelácia medzi zmenou vnútornej energie a produkciou sušiny TTP (r = -0,42). 
 
ÚVOD 

Rozhodujúcimi faktormi hospodárskej úrody trvalých trávnych porastov (TTP) sú 
prirodzená úrodnosť pôdy, priebeh meteorologických prvkov na jar a vo vegetačnom období, 
floristické zloženie, počet a termín kosieb a úroveň výživy. Základným problémom bilancie 
energie v rastlinnej výrobe je miera ovplyvnenia produkčného procesu vkladmi energie a ich 
výsledná účinnosť pri tvorbe biomasy či hospodársky cenného produktu vyjadreného úrodou  
/2, 4/. 

Štúdium produkčného procesu TTP je sťažené skutočnosťou, že ide o zložité fytocenózy, v 
ktorých dochádza k zložitejším vzájomným vzťahom rastlín a ku konkurencii o jednotlivé 
faktory prostredia nadzemnej a podzemnej časti porastu /3/. 

Kudrna /5/ opisuje porast ako sústavu, ktorá je schopná zväčšiť svoj objem, má svoje 
vnútorné energetické pomery, kde pôsobí teplota (odraz slnečného žiarenia), tlak 
a atmosferické zrážky (spotrebiteľ tepla). Optimálny priebeh biologických procesov vyžaduje 
určité termodynamické podmienky v rôznych obdobiach rastu a vývoja, v ktorých dochádza 
k zmene tepla na voľnú energiu. Vnútorná energia (U) sa v určitých obdobiach akumuluje 
a v iných spotrebováva.  

Aplikácia termodynamickej teórie v produkčnom procese rastlín je relatívne málo 
frekventovaná. Vo všeobecnosti je používaná v analýze produkčného procesu plodín 
pestovaných na ornej pôde /6, 7/. Uplatnením termodynamickej teórie pri TTP sa zaoberali 
Slamka /8/ a Vozár et al. /9/.  
 

Cieľom tejto práce bolo vykonať analýzu termodynamických podmienok produkčného 
procesu  intenzívne využívaných trvalých trávnych porastov v podmienkach Hrubého 
Jeseníka. 

 
 

MATERIÁL A METODIKA 

Pokus bol založený v roku 2003 na pokusnom pozemku VÚCHS v Rapotíne. 
Pratotechnické pokusné plochy sa nachádzajú v nadmorskej výške 390 až 402 mnm a patrí do 
geomorfologického útvaru Hrubý Jeseník. Geologickým podkladom sú hlbšie deluvia svorov,  
Pôda je piesočnato - hlinitá, typ pôdy kambizem (horizonty Am-Bv-B/C-C). Pred založením 

mailto:marie.stybnarova@vuchs.cz
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pokusu sa odobrali vzorky pôdy v hĺbke do 0,3 m, s následným obsahom živín: N 1,16 g.kg-1, 
P 100 mg.kg-1, K 220 mg.kg-1 a s pôdnou reakciou 5,3 (pHKCl). Agroklimatické 
charakteristiky sledovaných rokov uvádzame v tabuľke 1. Pre stanovenie primárnej produkcie 
sa porast patriaci do asociácie Arrhenatherion využíval štyrikrát počas vegetačného obdobia 
(termín prvnej kosby do 15.5., následujúcí po 45 dňoch.), bez aplikácie minerálnych hnojív. 
V priebehu vegetačného obdobia sa zaznamenávali sumy zrážok a teploty podľa dekád. 
 
Tab.I: Základné agroklimatické údaje sledovaného obdobia (2003 – 2006) v lokalite Rapotín 

Rok Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Zrážky 
[mm] 74,6 18,7 30,9 25,8 80,8 32,1 59,8 25,9 23,7 70,2 24,8 76,3 

2003 Priemerná 
teplota [°C] -6,0 -14,3 -3,8 6,7 15,5 18,4 18,3 19,2 12,2 5,1 5,2 -4,77 

Zrážky 
[mm] 96,9 31,8 11,9 34,3 20,9 65,4 51,5 59,3 41,0 49,8 114,1 40,9 

2004 Priemerná 
teplota [°C] -9,7 -1,4 2,2 8,93 11,6 15,4 16,93 17,5 12,1 9,4 3,43 1,1 

Zrážky 
[mm] 90,0 45,0 27,5 23,5 76,0 50,0 78,0 69,0 19,0 56 120 74,6 

2005 Priemerná 
teplota [°C] -1,3 -4,5 -0,7 8,9 12,7 15,6 18,3 15,7 13,4 4,9 3,1 -1,7 

Zrážky 
[mm] 36,1 63,7 62,7 62,2 63,5 78,1 52,0 110,0 7,2 24,5 59,1 - 

2006 Priemerná 
teplota [°C] -8,4 -2,6 -1,8 9,3 12,8 17,0 20,5 15,2 14,5 10,1 8,5 - 

 
 
Pre hodnotenie vplyvu termodynamických podmienok na produkciu fytomasy sme použili 
hodnoty zmeny vnútornej energie pri TTP. Pre výpočet zmeny vnútornej energie (ΔU) sme 
použili vzorec publikovaný Kudrnom /5/: 

   

hs
hsn

tc
tcnU −=Δ  

 
kde: 

tcn – teplota sledovaného obdobia (dekáda) v °C 
hsn – suma zrážok v sledovanom období 
tc – suma teplôt za vegetáciu v °C 
hs – suma zrážok za vegetáciu 

 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 
Produkcia sušiny nadzemnej fytomasy podľa jednotlivých rokov, ako aj rozloženie 

v závislosti  kosieb sú uvedené v obrázku 1. Najvyššia priemerná produkcia sušiny na úrovni 
6,29 t.ha-1 bola v roku 2003 a v priebehu sledovaného obdobia sa postupne znižovala až na 
úroveň 3,34 t.ha-1. V rokoch 2003 až 2004 sa v prvej kosbe vyprodukovalo 67,78 až 75,7 % 
z celkového množstva sušiny fytomasy. V rokoch s nižšou produkciou fytomasy podiel prvej 
kosby na celkovej produkcii sušiny tvoril 39,83 až 51,51 %. V týchto rokoch sa zvyšovala 
produkcia z druhej, resp. v roku 2005 z tretej kosby. Znižovanie úrody fytomasy pri 
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nehnojenom poraste súvisí jednak so znižovaním zásoby prístupných živín v pôde, ako aj 
s rozdielnym priebehom počasia.  

 

r. 2003 r. 2004
r. 2005

r. 2006

4. Kosba

3. Kosba
2. Kosba

1. Kosba

0

1

2

3

4

5

t.h
a-1

 
Obr. 1: Produkcia sušiny podľa jednotlivých rokov a kosieb 

 
 
 

Voľná energia je dôležitou termodynamickou funkciou. Pomocou nej môžeme 
interpretovať vzťahy charakterizujúce fyzikálno-chemické vlastnosti systému. V živých 
systémoch prebiehajú biochemické reakcie, ktorých hybnou pákou je energia, ktorá je pri 
prechode do nerovnovážneho stavu schopná vykonať prácu. Čím je záporná hodnota voľnej 
energie väčšia, tým je väčšia hnacia sila reakcie, a tým viac práce môže systém vykonávať /1/.    

Na obrázku 2 je znázornený priebeh zmien vnútornej energie (ΔU) v ročníkoch 
s maximálnou a minimálnou produkciou. Pre ročník s maximálnou produkciou (r. 2003) sú 
charakteristické nižšie hodnoty ΔU na začiatku vegetácie. Koniec vegetačného obdobia, kedy 
dochádza k výraznej redukcii tvorby fytomasy, je charakterizovaný kladnými hodnotami ΔU.  

Pre ročník s minimálnou produkciou sušiny fytomasy (r. 2006), sú charakteristické 
výrazné výkyvy v zmene vnútornej energie, ako aj jej vyššie hodnoty na začiatku vegetačného 
obdobia. 

Vzťah medzi zmenami vnútornej energie a produkciou fytomasy je znázornený na 
obrázku 3. So znižujúcimi sa hodnotami ΔU dochádzalo, napriek výraznej ročníkovej 
variabilite, k nárastu produkcie sušiny (r = -0,42). Na základe našich výsledkov, ako aj 
výsledkov Vozára et al. /9/ a Slamku /8/ môžeme konštatovať, že pozitívne hodnoty zmeny 
vnútornej energie patria k významným stresovým faktorom pri TTP, zvlášť pri intenzívne 
využívaných porastoch. 
 
 
 
 
 
 
 



 Vliv abiotických a biotických  stresorů na vlastnosti rostlin ………………….21.-22.3.2007 

 398

 
 

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

1. 
- 1

0. 
4.

11
. - 

20
.4.

21
. - 

30
. 4

.

1. 
- 1

0. 
5.

11
. - 

20
. 5

.

21
. - 

31
. 5

.

1. 
- 1

0. 
6.

11
. - 

20
. 6

.

21
. - 

30
. 6

.

1. 
- 1

0. 
7.

11
. - 

20
. 7

.

21
. - 

31
. 7

.

1. 
- 1

0. 
8.

11
. - 

20
. 8

.

21
. - 

31
. 8

.

1. 
- 1

0. 
9.

11
. - 

20
. 9

.

21
. - 

30
. 9

.

Ys max. Ys min.

UΔ

 
Obr. 2:  Zmeny vnútornej energie v priebehu vegetačného obdobia roku s maximálnou 
a minimálnou úrodou 
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Obr. 3: Vplyv zmien vnútornej energie na produkciu fytomasy 
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF GRASSLAND PRODUCTION 
PROCESS IN CONDITION OF HRUBY JESENIK. 
 
Summary 

The thermodynamic analysis of the production process of the natural permanent grasslands was analyzed in the 
Hrubý Jeseník conditions in 2003-2006. The yield (t.ha-1) was evaluated through the thermodynamic analysis 
according to Kudrna (1979). The maximal phytomass production is characterized by the lowest values of the 
internal energy in the spring months. We found the negative correlation among the internal energy change and 
the production of dry matter of grassland (r = -0,42). 
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VLIV TEPELNÉ ÚPRAVY OSIVA NA KLÍČIVOST A PODÍL 
TVRDÝCH SEMEN KRMNÉHO SLÉZU (MALVA VERTICILLATA L.)  
 
Gottwaldová P., Pelikán J. 
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., 664 41 Troubsko, gottwaldova@vupt.cz 
 pelikan@vupt.cz 
 

Souhrn 
 

V laboratorních podmínkách byla analyzována klíčivost semen krmného slézu. Za účelem 
snížení obsahu tvrdých semen byl u slézu sledován vliv různých teplot při zahřívání a délky 
jejich působení na klíčivost a množství tvrdých semen. Z výsledků vyplývá a statisticky bylo 
prokázáno, že semena slézu u většiny vzorků nejlépe klíčila po zahřívání osiva v teplotním 
rozmezí 60 až 70ºC. K zahřívání osiva postačí dvě hodiny. 
 
ÚVOD 

 
      Mezi netradiční pícniny (taktéž nazývané maloobjemové) řadíme mimo jiné také sléz 
přeslenitý, neboli krmný sléz (Malva verticillata L.). U této plodiny se vyskytují značné 
problémy s klíčivostí, způsobené vysokým počtem tvrdých semen. Tvrdá semena se vyznačují 
kutikulou, kterou těžce prostupuje voda, takže semena klíčí až po jejím narušení, což může 
v půdě trvat i několik let. Toto vede k tzv. druhotnému zaplevelování pozemků u následných 
plodin, které trvá pět a někdy i více roků. Z tohoto důvodu jsou hledány postupy, které by 
tento negativní jev eliminovaly na co nejmenší míru. 
 

Foto 1: Krmný sléz - vyskytuje se v Evropě a v Asii. Jedná se o 
rostlinu náročnější na půdu, sléz preferuje zejména vyšší zásobenost 
půdy dusíkem. Je to jednoletá, spíše teplomilná plodina s hluboko 
pronikajícím kořenem. Sléz má dobrou krmnou hodnotu (podobnou 
vojtěšce), ale rychle dřevnatí - proto se musí vysévat hustěji. Je 
vhodný ke krmení hospodářských zvířat (přímo nebo jako siláže a 
senáže). Vzhledem k velké produkci biomasy se jedná i o významnou 
energetickou plodinu. Nevýhodou slézu je postupné a pomalé 
vzcházení a citlivost k suchu v době vzcházení. Výsevek: 10 – 12 
kg/ha.  

 
MATERIÁL A METODA 

 
      V letech 2003 – 2006 byl sledován vliv různých teplot na klíčivost osiva krmného slézu a na 
snížení jeho počtu tvrdých semen. Hledala se optimální teplota, při níž bude mít osivo nejvyšší 
procento klíčivosti a současně nejnižší obsah tvrdých semen. K pokusům byly použity vzorky 
osiva z let 1997 až 2006, které byly zahřívány nejdříve (v prvním roce pokusů) při teplotách 50, 
60, 70 a 80oC, po dobu 2, 4 a 6 hodin. Po prvních dvou letech byla vyřazena teplota 80oC, neboť 
měla negativní vliv na klíčivost (nízká klíčivost z důvodu velkého množství mrtvých semen).  Z 
výsledků z roku 2005 i z let předchozích vyplynulo, že také teplota 50oC není vhodná, a to 
vzhledem k tomu, že při ní nedochází k výraznějšímu snížení počtu tvrdých semen. Laboratorní 
pokusy se zahříváním osiva tedy dále pokračovaly při teplotách 60, 65, 70 a 75oC. Počet hodin, 

mailto:gottwaldova@vupt.cz
mailto:pelikan@vupt.cz
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po které bylo osivo při těchto teplotách zahříváno, byl ponechán (2, 4 a 6 hodin). V roce 2003 
(tabulka 1) byly použity vzorky osiva slézu z let 1997, 1998, 2000 a 2002, v roce 2004 (tabulka 
2) pocházelo osivo ze sklizňových let 2000, 2002 a 2003. V roce 2005 byly provedeny pokusy 
dva. Pro první pokus (tabulka 3) bylo použito osivo z let 2000, 2002, 2003 a 2004 a druhý pokus 
(tabulka 4) byl proveden s osivem z let 1997, 2000, 2003 a 2004. V roce 2006 probíhaly také 
pokusy dva. V prvním z nich (tabulka 5) se jednalo o vzorky osiva z let 1997, 2000, 2003 a 2004 
a k druhém pokusu 2006 (tabulka 6) bylo použito osivo z let 2000, 2003, 2004 a 2006. Roky 
sklizně osiva jsou uvedeny nad jednotlivými tabulkami. V tabulkách jsou uvedeny klíčivosti bez 
tvrdých semen v procentech. Množství tvrdých semen je uvedeno vždy v řádku pod hodnotou 
klíčivosti. Osivo bylo zahříváno v termostatu a po vychladnutí bylo dáno standardním způsobem 
klíčit (4 x 100 ks semen na navlhčený filtrační papír do Petriho misek). Klíčivost a její 
hodnocení byla provedena podle metodik ÚKZÚZ (TRNKA 2004). Dosažené výsledky byly 
statisticky zpracovány metodou analýzy rozptylu dvojného třídění s jedním pozorováním 
v podtřídě, kde zkoušené varianty představovaly daný vzorek (ročník sklizně) při různých 
teplotách zahřívaní, včetně nezahřívané kontroly.  
Na následující fotografii (foto 2) je zobrazeno osivo krmného slézu (poltivé plody). Obrázek 1 
znázorňuje dva týdny starou rostlinu slézu (ve zmenšeném provedení).  

�

Foto 2: Osivo krmného slézu                                          Obrázek 1: Mladá 
rostlina slézu 

 

                                          
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
      Tvrdost semen, jinak řečeno nepropustnost osemení, je přirozenou vlastností všech divoce 
rostoucích rostlin, které tímto způsobem zachovávají druh a jsou schopny takto přečkat i 
dlouho trvající nepříznivá období (ŠTRÁFELDA 1962). U rostlin kulturních je to však 
vlastnost  pro zemědělce značně nepříznivá, neboť díky ní lze obtížněji docílit vyrovnanosti 
porostu (většinou se řeší zvýšeným výsevkem osiva). Možnosti snižování výskytu tvrdých 
semen v procesu jejich tvorby jsou málo známé a těžko regulovatelné. Jednodušší a účinnější 
je narušení nepropustné vrstvy osemení už dozrálých semen (HRUŠKOVÁ 1991). 
Tvrdosemennost byla předmětem studií, které byla zaměřeny několika směry. Za prvé se 
jednalo o studia zvláštností anatomické stavby osemení, která je označována za příčinu 
neschopnosti přijímat vodu, bobtnat a klíčit. V rámci osemení je to především vnější vrstva 
palisádových buněk impregnovaných suberinem a kutinem, které z různých příčin prodělávají 
rozdílné změny a následně způsobují tvrdosemennost. Především v suchých a teplých 
podmínkách se palisádové buňky rozšiřují a tím jsou jejich stěny k sobě natlačeny a je tak 
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znemožněn přístup vody a kyslíku k embryu. Palisádové buňky mohou zůstat pro vodu a 
vzduch neprostupné řadu měsíců i let. Dalšími jsou studie, které se věnují příčinám vzniku 
tvrdých semen. Je zmiňována jak determinace genotypem, odrůdové vlastnosti, tak vliv 
klimatických faktorů a výživy a jejich případné interakce. Z vnějších faktorů podílejících se 
na vzniku tvrdosemennosti je uváděn především vliv vysoké teploty a nízké vlhkosti vzduchu 
i půdy v době formování a zrání semen. Nepropustnost osemení je též ovlivňována 
ponecháním zralých plodů dlouho na mateřské rostlině. Je též diskutován vztah 
tvrdosemennosti a termínu sklizně. V případě vyššího zastoupení tvrdých semen v osivu je 
nutné použít způsoby vedoucí ke snížení tvrdosemennosti, které mohou být mechanické, 
fyzikální, nebo chemické. Mezi mechanické metody se řadí nejčastěji používaná mechanická 
skarifikace. Z fyzikálních metod je možné zmínit působení vysoké teploty, působení 
přerušované teploty, zahřívání semen ve vlhké atmosféře, namáčení semen ve vodě a zahřátí 
na danou teplotu, ozařování infračervenými paprsky, působení ultrazvuku. K chemickým 
metodám patří působení louhy, kyselinami, organickými látkami aj. (HRUŠKOVÁ 1999)  
Semena slézu, jak jsme zjistili, nejlépe reagují na zahřívání a moření semen horkou vodou. 
Těmito metodami lze úspěšně bojovat také proti houbovým chorobám (PAZDERA 2003), 
které se pravidelně vyskytují na osivu slézu a v laboratorních podmínkách jsou s nimi časté 
problémy. Osivo různých druhů plodin, u nichž se vyskytuje vysoký obsah tvrdých semen, 
reaguje na zahřívání odlišně. Jinak reagují semena po sklizni a jinak semena již delší dobu 
uskladněná (ŠTRÁFELDA 1962). 
 
Dosažené výsledky jsou soustředěny v tabulkách, včetně vyznačení statisticky signifikantních 
rozdílů oproti nezahřívané kontrole (* statisticky průkazně vyšší klíčivost oproti kontrole, ** 
statisticky vysoce průkazně vyšší oproti kontrole, o statisticky průkazně nižší oproti kontrole a 
oo statisticky vysoce průkazně nižší oproti kontrole). Výsledky analýz rozptylu nejsou v tomto 
příspěvku uváděny pro jejich rozsáhlost (celkem 69 analýz) a jednoznačnost. Ve všech 
analyzovaných případech byly zjištěny statisticky vysoce signifikantní rozdíly mezi 
zkoušenými variantami s výjimkou pokusu realizovaného v květnu roku 2005 u vzorku 
sklizeného v roce 2002 a při zahřívání po dobu 2 hodin, kdy rozdíly byly pouze statisticky 
signifikantní.  
 
Tabulka 1: Klíčivost slézu duben 2003 
 
  1997 1998 2000 2002 

  zahřívání vzorek A vzorek B vzorek C vzorek D
kontrola nezahř. 40,00 54,00 73,50 37,00 

  tvrdá sem. 17,50 29,50 18,00 38,00 
  2 hod. 41,50 55,00 83,50* 67,00**
  tvrdá sem. 13,50 24,00 11,00 26,50 

50oC 4 hod. 77,00** 79,00** 84,00* 63,00**
  tvrdá sem. 5,50 7,00 6,00 23,00 
  6 hod. 69,00** 77,00** 92,00** 72,50**
  tvrdá sem. 4,50 8,00 3,00 15,50 
  2 hod. 68,50** 88,00** 91,50** 89,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 2,00 

60oC 4 hod. 75,50** 90,50** 93,00** 84,00**
  tvrdá sem. 0,50 0,50 0,00 0,50 
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  6 hod. 66,50** 89,50** 91,50** 85,50**
  tvrdá sem. 1,50 0,50 0,50 0,50 
  2 hod. 75,50** 83,00** 96,50** 93,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

70oC 4 hod. 76,50** 87,00** 89,00** 96,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,50 
  6 hod. 57,50* 83,00** 90,00** 90,00**
  tvrdá sem. 0,50 0,00 0,00 0,50 
  2 hod. 68,50** 85,50** 96,00** 93,50**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

80oC 4 hod. 73,50** 88,50** 95,00** 84,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 
  6 hod. 61,00** 79,00** 91,00** 87,50**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Z tabulky 1 je zřejmé, že vzorek osiva z roku 1997 měl nejvyšší klíčivost při zahřívání osiva 
na 50oC po dobu čtyř hodin, vzorek osiva z roku 1998 k nejvyšší klíčivosti potřeboval 
zahřívání  po dobu čtyř hodin při 60oC. Osivo z roku 2000 nejlépe klíčilo při zahřívání na 
teplotu 70oC po dobu dvou hodin a vzorek osiva sklizeného v roce 2002 klíčil nejlépe také při 
teplotě zahřívání 70oC, ale po dobu čtyř hodin. Nejvyšším obsahem tvrdých semen se 
vyznačovala kontrolní, nezahřívaná varianta, a to u všech vzorků osiva. 
 
Tabulka 2: Klíčivost slézu listopad 2004 
  
  2000 2002 2003 

  zahřívání vzorek A vzorek B vzorek C
kontrola nezahř. 78,5 69,25 33,00 

  tvrdá sem. 16,75 18,25 64,75 
  2 hod. 86,50* 91,50** 81,50**
  tvrdá sem. 3,00 1,50 17,00 

50oC 4 hod. 89,00** 88,50** 87,50**
  tvrdá sem. 4,25 3,00 10,00 
  6 hod. 86,50* 87,00** 89,50**
  tvrdá sem. 3,00 4,25 7,25 
  2 hod. 87,75** 93,75** 97,75**
  tvrdá sem. 0,50 0,75 0,00 

60oC 4 hod. 90,25** 93,50** 98,25**
  tvrdá sem. 0,50 0,00 0,50 
  6 hod. 89,25* 73,50 97,25**
  tvrdá sem. 0,25 0,00 1,00 
  2 hod. 93,75** 85,50** 95,75**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 
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70oC 4 hod. 88,00** 94,25** 97,50**
  tvrdá sem. 0,75 0,00 0,00 
  6 hod. 90,75** 88,25** 98,00**
  tvrdá sem. 0,25 1,00 0,00 
  2 hod. 56,25oo 35,75oo 44,00* 
  tvrdá sem. 0,25 0,00 0,00 

80oC 4 hod. 47,50oo 30,75oo 28,00 
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 
  6 hod. 29,00oo 43,75oo 31,75 
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 

 
Výsledky z tabulky 2 poukazují na to, že vzorek osiva z roku 2000 měl nejvyšší klíčivost při 
zahřívání na teplotu 70oC po dobu dvou hodin, osivo sklizené v roce 2002 potřebovalo 
k nejvyšší klíčivosti taktéž zahřívání na teplotu 70oC, ale po dobu čtyř hodin a osivo z roku 
2003 nejlépe klíčilo při zahřívání na teplotu 60oC po dobu čtyř hodin. Nejvyšší procento 
tvrdých semen měla opět kontrolní varianta u všech hodnocených vzorků osiva.  
 
Tabulka 3: Klíčivost slézu květen 2005 
 
  2000 2002 2003 2004 

  zahřívání vzorek A vzorek B vzorek C vzorek D
kontrola nezahř. 71,50 83,75 32,25 7,50 

  tvrdá sem. 18,00 10,75 56,00 89,75 
  2 hod. 78,25* 74,75 37,50* 11,25 
  tvrdá sem. 12,75 17,25 56,25 82,00 

50oC 4 hod. 79,50* 80,00 49,25** 38,25**
  tvrdá sem. 13,75 11,25 44,25 60,50 
  6 hod. 84,00** 76,50 55,75** 47,25**
  tvrdá sem. 11,00 13,00 37,75 50,25 
  2 hod. 92,50** 93,00* 94,25** 97,25**
  tvrdá sem. 0,75 0,50 2,00 0,75 

60oC 4 hod. 91,25** 93,25** 97,00** 97,75**
  tvrdá sem. 0,00 0,50 0,00 0,25 
  6 hod. 94,00** 92,00* 94,00** 97,25**
  tvrdá sem. 0,00 0,25 0,00 0,75 
  2 hod. 91,67** 92,00 94,33** 92,67**
  tvrdá sem. 0,33 0,00 0,00 1,00 

70oC 4 hod. 94,34** 90,67* 94,00** 97,67**
  tvrdá sem. 0,33 0,00 0,00 0,00 
  6 hod. 98,67** 95,67** 97,67** 96,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,33 

 
Z tabulky 3 vyplývá, že vzorky osiva sklizené v letech 2000, 2002 a 2003 měly nejvyšší 
klíčivost při zahřívání na teplotu 70oC po dobu šesti hodin. Pouze osivo z roku 2004 klíčilo 
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nejlépe při zahřívání na teplotu 60oC po dobu čtyř hodin. Nejvíce tvrdých semen bylo zjištěno 
v kontrolní variantě vzorků slézu z roku 2000 a 2004 a ve variantě zahřívané na 50oC po dobu 
dvou hodin u vzorků sklizených v roce 2002 a 2003. 
 
Tabulka 4: Klíčivost slézu listopad 2005 
 
  1997 2000 2003 2004 

  zahřívání vzorek A vzorek B vzorek C vzorek D
kontrola nezahř. 2,50 77,50 45,75 12,75 

  tvrdá sem. 17,25 14,75 53,25 84,75 
  2 hod. 18,75** 92,75** 98,25** 96,25**
  tvrdá sem. 3,50 0,00 0,25 0,00 

60oC 4 hod. 21,00** 93,50** 97,50** 98,00**
  tvrdá sem. 2,25 0,25 0,00 0,25 
  6 hod. 18,75** 92,25** 98,50** 96,75**
  tvrdá sem. 2,50 0,00 0,25 0,50 
  2 hod. 20,00** 92,50** 96,50** 94,75**
  tvrdá sem. 0,50 0,75 0,25 0,00 

65oC 4 hod. 24,00** 93,75** 97,00** 98,00**
  tvrdá sem. 0,75 0,00 0,00 0,25 
  6 hod. 15,50** 91,75** 97,25** 95,25**
  tvrdá sem. 1,00 0,25 0,25 0,25 
  2 hod. 23,25** 90,75** 98,50** 98,75**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

70oC 4 hod. 15,75** 90,25** 98,75** 95,25**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,50 
  6 hod. 25,00** 91,75** 97,25** 98,75**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,25 
  2 hod. 19,75** 88,50** 97,75** 98,75**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

75oC 4 hod. 18,25** 90,50** 99,75** 96,50**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,25 
  6 hod. 15,00** 90,50** 98,75** 95,75**
  tvrdá sem. 0,25 0,00 0,00 0,25 

 
Tabulka 4 ukazuje, že osivo z roku 1997 mělo nejvyšší klíčivost při zahřívání na teplotu 70oC 
po dobu šesti hodin, vzorek osiva z roku 2000 klíčilo nejlépe při zahřívání na 65oC po dobu 
čtyř hodin. Osivo sklizené v roce 2003 mělo nejvyšší klíčivost při zahřívání na 75oC po dobu 
čtyř hodin a vzorek osiva z roku 2004 měl nejvyšší klíčivost jak při zahřívání na 70oC po 
dobu dvou hodin, tak při zahřívání na 75oC, také po dobu dvou hodin. Nejvyšší množství 
tvrdých semen bylo zjištěno u kontrolní varianty všech vzorků slézu. 
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Tabulka 5: Klíčivost slézu červenec 2006 
 
  1997 2000 2003 2004 

  zahřívání vzorek A vzorek B vzorek C vzorek D
kontrola nezahř. 1,00 64,00 50,25 79,50 

  tvrdá sem. 14,75 14,00 45,75 14,75 
  2 hod. 9,00** 92,00** 85,50** 93,25**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,25 0,00 

60oC 4 hod. 8,25** 88,25** 91,75** 96,00**
  tvrdá sem. 0,25 0,25 0,00 0,00 
  6 hod. 9,00** 91,00** 80,00** 97,25**
  tvrdá sem. 0,25 0,00 0,00 0,00 
  2 hod. 10,00** 86,75** 90,75** 96,50**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

65oC 4 hod. 9,75** 78,75** 90,50** 95,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 
  6 hod. 8,25** 73,50* 87,00** 95,25**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,25 0,00 
  2 hod. 5,75** 39,50oo 92,50** 97,50**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

70oC 4 hod. 9,25** 43,25 oo 91,00** 94,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,25 
  6 hod. 11,00** 42,25 oo 91,50** 93,25**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,50 
  2 hod. 6,25** 23,00 oo 91,25** 64,75 oo

  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 
75oC 4 hod. 5,00* 13,25 oo 65,75** 87,00**

  tvrdá sem. 0,00 0,25 0,00 0,00 
  6 hod. 6,75** 11,25 oo 65,50** 81,00 
  tvrdá sem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Z tabulky 5 je zřejmé, že osivo sklizené v roce 1997 mělo nejvyšší klíčivost při zahřívání na 
teplotu 70oC po dobu šesti hodin, osivo z roku 2000 nejlépe klíčilo při teplotě zahřívání 60oC 
po dobu dvou hodin. Vzorky osiva sklizené v roce 2003 i 2004 vykázaly nejvyšší klíčivost při 
zahřívání na teplotu 70oC po dobu dvou hodin. Nejvíce tvrdých semen měly kontrolní, 
nezahřívané varianty všech hodnocených vzorků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vliv abiotických a biotických  stresorů na vlastnosti rostlin ………………….21.-22.3.2007 

 407

 
Tabulka 6: Klíčivost slézu listopad 2006 
 
  2000 2003 2004 2006 

  zahřívání vzorek A vzorek B vzorek C vzorek D
kontrola nezahř. 79,00 41,75 43,00 52,50 

  tvrdá sem. 12,25 51,00 56,50 45,00 
  2 hod. 86,50* 93,50** 94,00** 90,50**
  tvrdá sem. 0,25 0,00 0,25 5,00 

60oC 4 hod. 83,00 94,50** 95,00** 94,00**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 1,00 3,50 
  6 hod. 87,25 91,25** 95,25** 89,75**
  tvrdá sem. 0,75 0,25 1,00 4,50 
  2 hod. 68,25 oo 91,25** 91,50** 90,75**
  tvrdá sem. 0,00 0,25 1,50 2,50 

65oC 4 hod. 75,50 87,25** 97,25** 91,75**
  tvrdá sem. 0,50 0,00 1,50 3,75 
  6 hod. 84,00 93,00** 93,50** 90,50**
  tvrdá sem. 0,00 0,25 0,75 3,25 
  2 hod. 90,50** 89,25** 92,25** 91,75**
  tvrdá sem. 1,00 0,50 0,75 1,75 

70oC 4 hod. 68,50 91,50** 93,00** 92,75**
  tvrdá sem. 0,25 0,25 0,75 0,50 
  6 hod. 75,50 88,50** 96,50** 92,00**
  tvrdá sem. 0,25 0,00 1,50 2,25 
  2 hod. 19,75 oo 86,50** 84,00** 92,25**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 1,00 1,25 

75oC 4 hod. 22,00 oo 91,50** 95,00** 92,25**
  tvrdá sem. 0,00 0,00 1,25 5,50 
  6 hod. 34,75 oo 91,25** 92,00** 92,75**
  tvrdá sem. 0,00 0,50 0,75 1,75 

 
Z tabulky 6 vyplývá, že vzorek osiva z roku 2000 vykázal nejvyšší klíčivost při zahřívání na 
teplotu 70oC po dobu dvou hodin, vzorky osiva sklizené v roce 2003 a 2006 měly nejvyšší 
klíčivost při zahřívání na teplotu 60oC po dobu čtyř hodin a osivo z roku 2004 klíčilo nejlépe 
při zahřívání na teplotu 65oC po dobu čtyř hodin. Nejvyšší obsah tvrdých semen měly 
kontrolní varianty všech sledovaných vzorků osiva. 
 
ZÁVĚRY 
 
Na základě dosažených výsledků je možno konstatovat, že zahřívání semen krmného slézu má 
jednoznačně pozitivní vliv na snížení počtu tvrdých semen u této plodiny a tím na zvýšení 
jejich klíčivosti. Přitom se ukázalo, že optimální teplota pro zahřívání se pohybuje od 60 do 
70oC. Při zahřívání na vyšší teploty již v některých případech dochází k poškození semen, 
takže se jejich klíčivost výrazně snižuje. Toto může být způsobeno například při vyšší 
vlhkosti zahřívaného materiálu, což by mohlo být předmětem dalšího hlubšího studia. Dále 
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bylo prokázáno, že v podstatě nezáleží na době zahřívání. K zahřívání postačují dvě hodiny, 
ale u velkých partií semen je nutno zabezpečit prohřátí všech semen dané partie. Je také 
otázkou, zda semena nevyklíčená po zahřívání nejsou poškozena při předchozích 
manipulacích s nimi (sklizeň sklízecí mlátičkou, čištění, případně manipulací při skladování). 
Ani toto nebylo předmětem studia a opět by se mohlo stát tématem pro další studium. 
Konečně bylo také prokázáno, že se stárnutím vzorků postupně dochází ke ztrátě jejich 
přirozené klíčivosti a tato se zahříváním zvýší v průměru pouze o 26,5%.  
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THE INFLUENCE OF SEEDS HEATING ON THE GERMINATION AND THE 
PROPORTION OF FODDER MALLOW (MALVA VERTICILLATA L.) HARD SEEDS 
 
 
Summary 
      The germination of fodder mallow seeds under laboratory conditions was analysed. The influence of 
different temperature and the length of heating on the germination and the hard seeds amount were observed. 
The main purpose was the reduction of hard seeds amount. From the obtained results follow that seeds of fodder 
mallow have the best germination after the influence of temperature 60 - 70ºC. Two hours are enough for the 
seeds heating. 
 
Poděkování: 
 
Výsledky byly získány v rámci projektu QF 3056 Národní agentury pro zemědělský 
výzkum: Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných 
netradičních perspektivních plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele.  
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VLIV VYBRANÝCH ABIOTICKÝCH STRESOVÝCH FAKTORŮ 
(KADMIEM A ZINKEM) NA OBSAH A SLOŽENÍ ALKALOIDŮ MÁKU 
(PAPAVER SP.) 

 
Petr Tluka, Jaromír Lachman, Alena Hejtmánková, Daniela Miholová, Dana Kolihová 
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra chemie, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - 
Suchdol, Česká republika, tluka@seznam.cz  
 

Souhrn 
 

Byly sledovány vlivy abiotického stresu těžkými kovy ve čtrnácti vzorcích semen a makoviny máku setého. 
Jednalo se o 8 různých odrůd, kde 7 vzorků bylo shodné odrůdy Opal. Obsahy kadmia a zinku byly měřeny na  
atomovém absorpčním spektrometru metodou elektrothermické atomizace. Množství alkaloidů bylo zjištěno 
stanovením pomocí HPLC. Výsledky byly hodnoceny dle Spearmanova korelačního koeficientu a Pearsonova 
lineárního korelačního koeficientu. Spearmanův koeficient dosahoval významnějších hodnot u dvojic narkotin – 
zinek a narkotin – kadmium v semenech u souboru 14 vzorků. U makoviny je  závislost pravděpodobná u dvojic 
morfin – kadmium v celkovém souboru i v souboru odrůdy Opal, papaverin – zinek  a kodein – zinek u souboru 
odrůdy Opal. Tyto dvojice byly dále vyhodnoceny Pearsonovým korelačním koeficientem na možnost potvrzení či 
vyloučení lineární závislosti. Ta byla s více než 95%  jistotou potvrzena u vztahů narkotin – kadmium u semen a 
morfin – kadmium u vzorků makoviny. S pravděpodobností vyšší než 97,5 % však nebyly vztahy narkotin – zinek 
v semenech  a papaverin – zinek u makoviny lineárně závislé. 
 
ÚVOD 

 
Do rodu Papaver se řadí asi 120 druhů. Z toho bylo  na obsah alkaloidů doposud 

studováno asi 66 druhů a celkem izolováno kolem 130 alkaloidů. Alkaloidy zde nalezené se 
řadí mezi isochinolinové a biogeneticky od nich odvozené varianty /1/. Pothier a Goland /2/ 
uvádějí jako hlavní alkaloidy v máku morfin, kodein, thebain, papaverin a narkotin. 
Märculescu a Dobiţ /3/ stanovili obsah morfinu v různých vývojových fázích.  Nejvyšší obsah 
morfinu se nachází v rostlině ve fázích mléčné zralosti tobolky přes fázi začátku vývoje 
semen až po fázi nezralé tobolky se sadou semen v hlavním pouzdru a bílých semen 
v sekundárním pouzdru. Poté obsah morfinu postupně klesá. Rozdíly v obsahu alkaloidů při 
zrání máku, jejich polohu a polohu enzymů spolupodílejících se na tvorbě alkaloidních látek 
sledovali Roberts et al. /4/. Morimoto et al. /5/  uvádějí, že v reakci na stres se morfin rychle 
metabolizuje na bismorfin, který se skládá ze dvou morfinových jednotek a následně je 
akumulován v buněčné stěně. Tento bismorfin se zde převážně váže na pektiny. Formování 
bismorfinu je katalyzováno aniontovou peroxidázou, která se běžně nachází v tobolkách a 
listech opiových máků. Společná přítomnost morfinu a bismorfin tvořící peroxidázy 
umožňuje máku výrazně zvýšit obranný systém. Chizzola /6/ popisuje nutriční příjem a 
distribuci mikroelementů v máku. Uvádí, že u rostlin docházelo k přednostní koncentraci 
kadmia v semenech. Vysokou schopnost akumulace kadmia u Papaver rhoeas L. pozorovala i 
Haenslerová /7/.  Chizzola /8/ rovněž uvádí, že semena máku tvoří pouze 2,5 až 12,9 % hmoty 
nadzemní biomasy, ale obsahují 15 až 42 % veškerého kadmia, což značí přednostní 
translokaci kadmia do semen. Na základě těchto poznatků byly vybrány stresory kadmium a 
zinek a bylo sledováno, zda stres vyvolaný jejich vyššími výskyty v rostlině máku setého 
způsobí změny obsahů alkaloidů morfinu, kodeinu, papaverinu a narkotinu.  
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MATERIÁL A METODA 

 
Rostlinný materiál. Pro stanovení alkaloidů byly použity odrůdy máku setého (Papaver 
somniferum L.). Jednalo se o 8 různých odrůd, u odrůdy Opal bylo analyzováno 7 vzorků 
z různých lokalit. Místa, kde byly rostliny pěstovány, jsou uvedena v tabulce I. Všechny 
vzorky pochází ze stejného roku, a sice 2003, čímž jsou minimalizovány rozdíly 
v klimatických podmínkách v průběhu růstu rostlin máku setého. Rostliny byly pěstovány 
běžnými agrotechnickými postupy a sklizeny v době plné zralosti a dále vysušeny vzduchem. 
Ve vysušeném stavu byla  oddělena semena od makoviny a materiál byl v tomto stavu po 
úpravách analyzován.  V roce 2003 odchylka od průměrných hodnot teploty v období 1961 až 
1990 činila +0,9 °C. Srážkový průměr oproti stejnému období dosahoval 77 %. Lokality, na 
kterých byly rostliny pěstovány, leží většinou v podobné nadmořské výšce v intervalu 250–
290 m nad mořem. Výjimkami jsou Červený Újezd (593 m n. m.), Žďár nad Sázavou (580 m 
n. m.) a níže položený Hulín (191 m n. m.), Pravčice (193 m n. m.) a Prostějov (225 m n. m.). 
Všechny zkoumané odrůdy patří mezi odrůdy s produkcí opia a s modrými semeny. Hanácký 
modrý se vyznačuje vyšším obsahem oleje. U odrůd Major, Melsar a Maraton se jedná o nově 
introdukované odrůdy s vyšším výnosem semen. Lazur se projevuje vyššími obsahy morfínu. 
 

Tab. I: Odrůdy máku a pěstební lokality 
 
Číslo vzorku Odrůda Lokalita Nadmořská výška (m) 

1 Hanácký modrý Dřetovice  270 
2 Gerlach Dřetovice 270 
3 Lazur Holasovice 278 
4 Major Dřetovice 270 
5 Malsar Dřetovice 270 
6 Maraton Dřetovice 270 
7 Opal (1) Hulín 191 
8 Opal (2) Červený Újezd 593 
9 Opal (3) Pravčice 193 

10 Opal (4) Žďár nad Sázavou 580 
11 Opal (5) Dřetovice 270 
12 Opal (6) Prostějov 225 
13 Opal (7) Jaroměř 250 
14 Zeno Dřetovice 270 

 
Izolace alkaloidů. Makovina (prázdné makovice nenapadené chorobami) a mák byly 
rozemlety na elektrickém mlýnku najemno. Dále se vzorky připravovaly k extrakci. Do 
patrony s obsahem 50 ml bylo naváženo na analytických  váhách u máku i makoviny cca 10 g 
mletého materiálu. Poté byla patrona se vzorkem utěsněna vatou a vložena do Soxhletova 
extraktoru o objemu 250 ml a přelita 150 ml methanolu.  Extrakce probíhala po dobu 24 
hodin. V další fázi se vzorek odpařil do sucha na vakuové rotační odparce. Po odpaření do 
sucha byl vzorek vytřepán 3x10 ml 3% kyselinou sírovou. Po spojení podílů byl vzorek 
přefiltrován přes filtrační papír. Zde došlo k zachycení nečistot a alkaloidy přešly ve formě 
solí do kyselého vzorku. Kyselý extrakt byl třepán 2x15 ml diethyletheru za účelem 
odstranění chloroformu ze vzorku. Po oddělení v dělící nálevce byla vodná vrstva 
zalkalizována přidáním hydroxidu amonného. Tím byly  alkaloidy  převedeny na formu 
volných organických bází. Následně byl vzorek třepán 2x15 ml chloroformu z důvodu 
odstranění vody ze vzorku. Chloroformové podíly byly spojeny a vysušeny bezvodým 
síranem sodným. Poté byl extrakt přefiltrován a znovu odpařen na vakuové odparce do sucha. 
Před vlastní analýzou  na HPLC byly vzorky zředěny na konstantní objem 10 ml methanolem. 
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HPLC alkaloidů. Analýzy byly provedeny na stavebnicovém kapalinovém chromatografu 
firmy Waters. Čerpadlo Waters 616, automatický dávkovač Waters 717, detektor diodového 
pole PDA Waters 996, izokratická eluce na reverzní fázi, kolona Zorbax Extend-C18 3,0 x 
250 mm, 5 µm. Vzorky byly eluovány mobilní fází methanol: směsný pufr 0,025 M Na2HPO4 
+ 0,025 M NaH2PO4 v poměru objemů 1:1/55:45. Průtok mobilní fáze 0,5 ml/min, nástřik 10 
µl vzorku, teplota na koloně 35 °C, pracovní tlak 14 479 kPa. Chromatogramy byly 
vyhodnoceny při vlnových délkách 215 nm a 254 nm. Byly připraveny tři standardy o 
různých koncentracích. Jak je uvedeno v tabulce II, byla koncentrace těchto standardů 1 
mg.ml-1, 0,1 mg.ml-1 a 0,01 mg.ml-1. Vzhledem k tomu, že nebyl k dispozici pro přípravu 
standardu papaverinu tento alkaloid v čisté formě, bylo jeho množství vztahováno 
k naměřeným hodnotám z chromatogramu u kodeinu. HPLC byl kalibrován za použití 
standardů v rozsahu 0 až 1,5 µg.ml-1. 
Analýza obsahů kadmia a zinku. Vzorky máku a makoviny byly analyzovány na obsah 
kadmia a zinku ve Stopové laboratoři katedry chemie České zemědělské univerzity v Praze. 
Suché vzorky o hmotnosti cca 1 g  byly pro stanovení požadovaných prvků rozloženy na 
suché cestě zuhelnatěním na horké desce v teplotním rozmezí 180 až 360 ºC a poté 
zpopelněním v muflové peci v teplotním rozmezí 350 až 500 ºC. Nerozložené zbytky 
organické osnovy byly oxidovány koncentrovanou kyselinou dusičnou a zpopelněny při 500 
ºC. Získaný popel byl rozpuštěn v 1,5% HNO3. Rozpouštění bylo urychleno ultrazvukem dle 
postupu popsaného Szákovou a Maderem /9/. Na měření koncentrace kadmia a zinku 
v připravených mineralizátech byla využita metoda atomové absorpční spektrometrie. 
Koncentrace kadmia byla měřena metodou elektrothermické atomizace (ET-AAS) na přístroji 
Varian SpectrAA 400 s grafitovým atomizátorem GTA-96, koncentrace zinku plamenovou 
technikou (F-AAS) na přístroji Varian SpectrAA 110 s dávkovačem vzorků SIPS. Úroveň 
pozadí laboratoře byla monitorována analýzou slepých vzorků, kvalita analytických dat 
prověřena souběžnou analýzou interního referenčního materiálu o známém obsahu 
sledovaných prvků. 
Statistické metody. Výsledky byly hodnoceny za použití programu Excel a Statcrunch 4.0 
beta. Pro vyhodnocení výsledků byly použity dvě statistické metody – metoda Spearmanova 
koeficientu a metoda Pearsonova lineárního korelačního koeficientu. Spearmanův korelační 
koeficient byl vypočítán dle vzorce: 

 
Pearsonův korelační koeficient byl vypočítán dle vzorce: 

 
kde proměnná x byl obsah zinku nebo kadmia a proměnná y obsah daného alkaloidu. N je 
počet dvojic hodnot. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

 
Obsahy alkaloidů, kadmia a zinku jsou uvedeny v tabulkách II a III. Z těchto hodnot vyplývá, 
že obsahy alkaloidů v makovině významně převyšovaly hodnoty stanovené v semenech. 
Odrůdy Major, Maraton a Malsar obsahovaly menší množství alkaloidů. Nejvyšší obsahy byly 
naproti tomu nalezeny u odrůd Hanácký modrý, Zeno a Opal. Analýzou vzorků Opal bylo 
shodně s výsledky Felklové a Vaverkové /10/ potvrzeno, že obsah alkaloidů je závislý i na 
lokalitě, na které jsou rostliny pěstovány. Obsah kadmia a zinku byl mnohem vyšší 
v semenech než v makovině, což se shoduje se závěry zjištěnými Chizzolou /6,8/ nebo 
Balíkem et al. /11/. Spearmanovy a Pearsonovy korelační koeficienty jsou uvedeny 
v tabulkách IV a V. Z jejich analýzy vyplývá, že z hodnot Spearmanova koeficientu vyplývá 
možnost závislosti u dvojic narkotin – zinek a narkotin – kadmium v semenech u souboru 14 
vzorků. U makoviny je  závislost pravděpodobná u dvojic morfin – kadmium v celkovém 
souboru i v souboru odrůdy Opal, papaverin – zinek a kodein – zinek u souboru odrůdy Opal. 
Analýzou Pearsonova korelačního koeficientu pak vychází možnost vyloučení lineární 
nezávislosti s 95 % jistotou u  vztahů narkotin – kadmium u semen a morfin – kadmium u 
vzorků makoviny. S pravděpodobností vyšší než 97,5 % vztahy mezi narkotin – zinek 
v semenech a papaverin – zinek u makoviny nebyly lineárně nezávislé.  
 

Tab. II: Obsahy alkaloidů, kadmia a zinku v semenech máku [mg.kg-1sušiny] 
 

Vzorek Morfin Kodein Papaverin Narkotin Cd Zn
Gerlach 2.33 0.46 0.41 0.09 0,48 ± 1,42 61,1 ± 1,42
Hanácký modrý 15.50 2.55 4.03 2.73 0,51 ± 0,01 69,7 ± 1,42
Lazur 4.87 2.27 25.10 0.79 0,73 ± 0,04 83,4 ± 1,29
Major 0.82 0.34 2.34 0.08 0,27 ± 0,01 57,3 ± 0,23
Malsar 1.92 0.66 stopové 0.05 0,20 ± 0,01 60,0 ± 0,51
Maraton 1.33 0.41 1.45 0.07 0,29 ± 0,01 58,7 ± 0,59
Opal (1) 0.69 1.12 1.28 0.11 0,71 ± 0,08 71,5 ± 0,38
Opal (2) 0.13 0.75 0.76 0.18 0,71 ± 0,13 78,3 ± 0,17
Opal (3) 1.05 2.04 0.60 1.34 0,92 ± 0,18 79,7 ± 0,74
Opal (4) 0.71 0.43 0.83 1.16 1,17 ± 0,09 94,3 ± 1,52
Opal (5) 1.77 1.16 0.88 0.37 0,35 ± 0,03 82,3 ± 1,00
Opal (6) 1.68 0.27 0.54 0.28 0,41 ± 0,05 67,8 ± 0,60
Opal (7) 0.35 stopové 0.31 2.60 0,74 ± 0,04 90,3 ± 0,19
Zeno 13.20 3.40 4.03 0.39 0,33 ± 0,01 82,5 ± 2,45
průměr 3.31 1.13 3.04 0.73 0,56 ± 0,05 78,1 ± 0,81  
 
Rostlina máku tak reaguje na abiotický stres vyvolaný kadmiem zvýšením obsahu alkaloidů v 
makovině, v tomto případě narkotinu, morfinu a papaverinu u odrůdy Opal. Naproti tomu 
vyšší obsah zinku způsobuje nižší obsah narkotinu v semenech vzorků celého souboru, 
kodeinu u makoviny v souboru odrůdy Opal a papaverinu a narkotinu v makovině u souboru 
všech vzorků. Změny obsahů alkaloidů v závislosti na obsahu kadmia zinku mohou být dány 
schopností tvorby chelátových komplexů. Tento proces by mohly ovlivňovat také prekurzory 
zmíněných alkaloidů. Prekurzory, stejně jako alkaloidy samotné, tvoří významnou obrannou 
odezvu v rostlině. Toto je ve shodě se závěry, které uvedli ve své studii Morimoto et al. /5/. 
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Tab. III: Obsahy alkaloidů, kadmia a zinku v makovině [mg.kg-1 sušiny] 
 

Vzorek Morfin Kodein Papaverin Narkotin Cd Zn 
Gerlach 1381 270 1169 166 0,07 ± 0,04 5,76 ± 0,12 
Hanácký modrý 2599 611   506 1352 0,17 ± 0,02 6,92 ± 0,12 
Lazur 582 430   826 205 0,21 ± 0,02 5,91 ± 0,21 
Major 1283 340 1671 199 0,07 ± 0,05 4,98 ± 0,20 
Malsar 1830 314 1275 242 0,08 ± 0,09 5,83 ± 0,27 
Maraton   955 167   493      55.9 0,07 ± 0,05 5,91 ± 0,56 
Opal (1) 2319 325   588 119 0,42 ± 0,10 14,6 ± 0,28 
Opal (2) 1919 407        35,3      42,1 0,37 ± 0,04 15,6 ± 0,24 
Opal (3) 2727 399 1279 181 1,09 ± 0,16 12,7 ± 0,59 
Opal (4) 3366 349   511 113 0,44 ± 0,13 16,5 ± 0,51 
Opal (5)   595 636   756      41,8 0,16 ± 0,04 8,22 ± 0,09 
Opal (6)   698 194 1246 198 0,44 ± 0,07 15,2 ± 0,50 
Opal (7)   536 232       35.0         6,03 0,27 ± 0,01 37,4 ± 1,35 
Zeno 2603 617 1190 125 0,58 ± 0,33 5,42 ± 0,72 
průměr 1671 378    827 218 0,32 ± 0,08 11,7 ± 0,41 
 
 

Tab. IV: Spearmanovy a Pearsonovy korelační koeficienty u semen máku  
(mg.kg-1 sušiny) 

 
Soubor všech odrůd Odrůda Opal Dvojice 

alkaloid - kov rs rp rs rp 
morfin - Cd -0,3758    -0,2247 -0,4286  -0,5873* 
morfin - Zn -0,1253 0,0343 -0,0714 -0,3617 
kodein - Cd 0,0857 0,0072 -0,1071  0,0851 
kodein - Zn 0,2791 0,2463 -0,1071 -0,2411 
papaverin - Cd      -0,0681 0,1250 -0,2500  0,0185 
papaverin - Zn  0,0945 0,2088 -0,0357 -0,2805 
narkotin - Cd      0,7275** 0,5053      0,5714**    0,5388* 
narkotin - Zn      0,7714** 0,5345     0,8214**    0,7795* 
 

Tab. V: Spearmanovy a Pearsonovy korelační koeficienty u makoviny (mg.kg-1 sušiny) 
 

Soubor všech odrůd Odrůda Opal Dvojice 
alkaloid - kov rs rp rs rp 

morfin - Cd 0,4945  0,5108      0,8214**    0,5610* 
morfin - Zn 0,1648 -0,0992 -0,0714 -0,3014 
kodein - Cd 0,2615  0,1398 -0,2500 -0,1286 
kodein - Zn     -0,0242 -0,3053 -0,5000   -0,6036* 
papaverin - Cd 0,0022  0,0917 0,5000    0,5847* 
papaverin - Zn     -0,5209   -0,5760*    -0,7857**   -0,5713* 
narkotin - Cd     -0,1473  -0,1351     0,7857**    0,6767* 
narkotin - Zn   -0,5868**  -0,2753 -0,3214 -0,4641 

 
*statisticky významné hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro n = 14, hladinu významnosti  
α = 0,05 a kritickou hodnotu 0,5324 
** statisticky významné hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů pro n = 14, hladinu významnosti  
α = 0,05 a kritickou hodnotu 0,5341 
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Effect of selected abiotic stress agents (cadmium and zinc) on the content 
and composition of alkaloids in poppy plants (Papaver sp.) 

 
Summary 

 
The effect of abiotic stress caused by heavy metals was determined in fourteen samples of poppy seeds and 
capsules.  Samples of eight different varieties and seven samples represented by cv. Opa were analysedl. 
Contents of cadmium and zinc were measured by the method of electrothermic atomization and contents of 
selected individual alkaloids by the HPLC method. The results were evaluated by the Spearman correlation 
coefficient and the Pearson linear correlation coefficient. The Spearman coefficient reached significant values 
by the matched values narcotin – zinc and narcotin – cadmium in poppy seeds of all varieties. In the samples of 
poppy capsules and in the group of Opal variety a positive relationship morphine – cadmium in all varieties and 
in cv. Opal relations papaverine – zinc and  codeine – zinc were found. These matched pairs have been tested by 
the Pearson correlation coefficient for a possibility to confirm or exclude linear dependency. This dependency 
was confirmed with the probability higher than 95% in the relations narcotine – cadmium in the seeds and 
morphine – cadmium in the capsules. With the probability higher than 97.5% linear relations narcotine – zinc in 
seeds and papaverine – zinc in capsules were not confirmed. 
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Souhrn 
Pokus analyzuje účinky opakované aplikace Aktivátoru a přípravku Trisol-Stimul Plus na 

výnos ozimých pšenic odrůdy Globus (orientačně i Ebi a Lavendis). Pod zorným úhlem vazby 
fotochemické energie a její náročnosti, studuje hektarový výnos zrna a změny obsahu chlorofylu 
v listech během  sezony. V r. 2006 i při nepříznivém stresujícím počasí fungovaly Trisoly jako pojistka 
a stabilizátor biochemických výnosotvorných pochodů. Výnos po aplikaci vzrostl průměrně o 13%. 
 
ÚVOD   

Trisoly jsou pomocné látky. Účinkují jako stimulátory. Využívají se foliárně např. při 
pěstování brambor, cukrovky, chmele, kukuřice, řepky, hořčice, slunečnice, lnu, máku, 
pšenice, ječmene, dále v ovocnictví při pěstování révy vinné či jahodníku, v pastvinářství, 
pícninářství a trávníkářství, a také v zelinářství. Jsou kapalné, volně kombinovatelné 
s výživou a ochranou rostlin. Podle volby farmáře a jeho rozhodnutí o praktikované úrovni 
hospodaření a dle volných finančních prostředků, lze volit „stavebnicově“ vhodnou 
kombinaci přípravků. Lze je užít podle kapacity postřikovače vodném roztoku, kdy základní 
dávka na ha činí minimálně 150-200 litrů (u chmele až 3000 l/ha). Trisoly je vhodné doplnit i 
souběžně přihnojením. Trisoly harmonizují tvorbu výnosu. V pokusech v r.2005 zvýšily 
obsah chlorofylu, účinnost fotosyntézy a pohyb asimilátů do sinku, a zlepšily kvalitu zrna 
v souladu s literaturou (LIU CH, et al., 1998, TEJADA, GONZALEZ, 2003, 2004, 
MANNING, WANG,1995).V r.2006 byla pozornost soustředěna na opakovanou aplikaci v 
regenerační fázi(1), v odnožování (2), a sloupkování (3)porostů a jejich dopad na hektarový 
výnos. 
 
 
MATERIÁL A METODY 

Pokus byl realizován na farmě SHR Evaň - Libochovice v Českém středohoří. Setí 
probíhalo 28.9.2005 na parcely o velikosti 2ha. Před ním se hnojilo 300kg NPK. Pokusnou 
odrůdou byla ozimá pšenice Globus, souběžná orientační hodnocení se dělala i v porostech 
ozimých pšenic Lavendis a Ebi, na parcelách o stejné rozloze. Dne 18.5.2006 byl aplikován 
Mustang v dávce 0,5 l/ha, na ha Ve sloupkování (22.5.) se hnojilo 200  litry tekutého hnojiva 
DAM 390 na ha. Byly porovnávány: 

 

������ ������ ������
 Regenerace po zimě Odnožování Polovina sloupkování 
Varianta 1 neošetřená KONTROLA  
Varianta 2 Trisol Aktivátor 2 l/ha Trisol Stimul Plus 2 l/ha Trisol Stimul  Plus 2 l/ha 

mailto:hradecka@af.czu.cz
http://www.hnojiva.info/brambory-trisol.php
http://www.hnojiva.info/cukrova-repa-trisol.php
http://www.hnojiva.info/chmel-trisol.php
http://www.hnojiva.info/kukurice-trisol.php
http://www.hnojiva.info/repka-trisol.php
http://www.hnojiva.info/horcice-trisol.php
http://www.hnojiva.info/slunecnice-trisol.php
http://www.hnojiva.info/len-trisol.php
http://www.hnojiva.info/mak-trisol.php
http://www.hnojiva.info/psenice-trisol.php
http://www.hnojiva.info/jecmen-trisol.php
http://www.hnojiva.info/picniny-pastviny-trisol.php
http://www.hnojiva.info/picniny-pastviny-trisol.php
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Energetika fotosyntézy byla studována metodou rychlé fluorescenční indukce (RFI). Při 45% 
světla z 6 diod sycených 12V baterií po dobu 1sec byla registrována fluorescence listů (Hansatech 
Plant Efficiency Analyserem „PEA“ z Norfolku verze P02.003, softw.Winpea 32). Měření předchází 
25-30min. zatemnění, během něhož se odplavují rostlinou dříve vytvořené asimiláty. Bylo 
analyzováno 10 rostlin od varianty . 
VÝSLEDKY 
V roce 2006 i při nepříznivém průběhu počasí fungovaly Trisoly jako pojistka a stabilizátor 
výnosu. Výnos po aplikaci vzrostl o 13% (Tab.1)  
Tab.1 Výnos zrna ozimé pšenice po aplikaci Trisolů 

 Výnos  
v t/ha 

Procenta  
kontroly 

neošetřená KONTROLA  4,70 100% 
Trisol Aktivátor 2 l/ha + 2x Trisol STIMUL PLUS 2 l/ha 5,35 113,8 
 

Odrůdy se lišily rentabilitou vazby zářivé energie fotosyntézou. Lavendis využívala až o 15% 
méně energie fotonů. Proti Ebi a Globusu má menší požadavek na iniciační energii zahajující 
fotosyntézu. Nižší potřeba iniciační energie souvisí s méně intenzivními red/ox přenosy a 
nižším výkonem PS (Obr1). Využití zářivé energie (dle kvantového výtěžku fluorescence 
Fv/Fm) ukazuje využití energie v% Je spíš mírou aktuálního potenciálu rostliny v daném 
okamžiku měření. Ostatní uvedené parametry dokládají, jak je s ním naloženo. 
Obr.1 Srovnání energetiky fotosyntézy vybraných odrůd ozimé pšenice 
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Obsah chlorofylu v listech ukazuje o kolik procent samostatná, či opakovaná aplikace zdvihla 
koncentraci chlorofylu. Je mírou green efektu.(Obr.2 a 3) Zmíněné parametry (včetně chlorofylu) jsou 
přímo úměrné tvorbě výnosu. Srovnávané aplikace (Obr.4) svědčí o jejich různém ovlivnění 
schopnosti využití slunečního záření v metabolických dějích výnosotvorného procesu. To je úměrné 
množství energie, dostupné individuálním strukturám, participujícím na fotosyntéze. Účinnost 
fotochemické vazby energie slunečního záření koreluje i při aplikaci Trisolů s  průběhem počasí, 
zejména s teplotami. Vliv Trisolu Aktivátor i Trisolu Stimul Plus se zvyšuje s oteplením. U obilnin na 
rozdíl od dvouděložných rostlin nedochází k  omezení stimulace Trisolem Stimul Plus za 
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suchého a horkého počasí. Odolnost k suchu a udržení výše výnosu i při vláhovém deficitu, 
který se projevil v postflorálním období roku 2006 se zachovaly. 
 
Výkon fotosystému je přímo úměrný  tvorbě sušiny i výnosu zrna. Je nejdůležitějším 
z hodnocených ukazatelů. V čase se mění s  diurnálními termickými změnami porostu (viz 
kontrola Obr.4). Po opakované aplikaci je intenzivnější. Jen u 3.aplikace v prvních 8 hodinách 
docházelo k nižším výkonům fotosystému, neboť látky aplikované dříve, nebyly dosud 
metabolizovány, a ty opakovaně dodané působily zprvu málo a byly využity až posléze (II. a 
III. termín, po 24  a 48 hodinách). 

 
 
Obr.2 Změny obsahu chlorofylu po aplikaci Trisolu v sezoně Obr.3Obsah chlorofylu po                                 

aplikaci- srovnání odrůd 
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Obr.4 Výkon fotosystémů při opakované aplikaci Trisolu během sezony 
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Část energie tzv.„iniciační energie fotosyntézy“ (Obr.5) se ztrácí při zahájení fotosyntézy. 

Její vyšší hodnoty ukazují nejen na náročnost zahájení fotosyntézy, ale i na zintenzivnění. 

fotochemické vazby energie.(U Trisolu až na 105% kontroly). Energetická potřeba 

membrán (Obr.5) koreluje kladně s výkonem fotosystému. Je mírou dynamiky a 

výkonnosti membránových dějů. Intenzivnější přenos membránami, je výhodnější pro 

pletiva rostlin. Rovněž aktivita red/ox tj.řetězců přenosu energie stimulovaná Trisoly, 

svědčí o intenzivní fotosyntéze. Výkon fotosystému a hospodářský výnos pšenice však 

nedoznal navýšení až na 130% kontroly dosažené redukčně oxidačními ději i přes kladnou 

korelaci mezi nimi. Bilanční model totiž nezahrnuje ztráty energie z turn-overu 

jednotlivých složek, podílejících se na fotochemické vazbě energie  
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Obr.5 Průměrné hodnoty zvýšení energetické bilance fotosyntézy po aplikaci Trisolu ( 
průměr variant ošetření) 
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ZÁVĚR 
Účinek Trisolu Stimul Plus je ekonomicky přínosný. Pozemek nebyl zavlažován a ošetřené 

rostliny lépe prošly červencovým obdobím sucha, což se projevilo pozdějším ukončením vegetace a 
tvorbou výnosu i v nepříznivém období. Látky jsou perspektivní a lze je doporučit pro širší praktické 
využití v rostlinné výrobě.  
 
Klíčová slova: rychlá fluorescenční indukce, fotosystém PS, Trisol Aktivátor Trisol Stimul Plus, 
ozimé pšenice Globus, (Lavendis, Ebi), výnos, chlorofyl 

 
TRISOLY OPTIMALIZUJÍ VÝNOSOVÝ PROCES OZIMÉ PŠENICE 

TRISOL OPTIMISE YIELD PROCESS OF WINTER WHEAT 
Summary 

Paper analyses the impact of repeated spraying with Aktivátor and the preparation Trisol-
Stimul Plus on the yield of winter wheat cv Globus (for guidance also Ebi and Lavendis). From a point 
of view of coupling of photochemical energy and its exigence grain yield per hectar was studied, with 
main changes of chlorophyll content during vegetative period after the treatment. In 2006 year despite 
to inconvenient weather at the end of vegetative period  Trisols  operated as switch fuse and stabiliser 
of  biochemical yield formative processes. Average yield enhances made by treatment with Trisols 
upgraded to of 13% non treated control.  
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Souhrn 

V nádobovém pokusu s Avena sativa L. byl zkoumán vliv stupňovaných dávek dusíku a aplikace Retacelu 
(chlormequatu) na translokaci Ca, Mg a K.  Změny obsahu těchto prvku byly sledovány v latách, stoncích, 
horních zelených a spodních žloutnoucích listech. Aplikace Retacelu se významně projevila ve vyšším obsahu Ca 
a Mg , a to pouze ve spodních žloutnoucích listech. U draslíku toto zvýšení nebylo pozorováno. Stupňované 
dávky dusíku se projevily v nevýznamném zvýšení obsahu vápníku a hořčíku v listech a u draslíku ve stoncích.  
 
ÚVOD 
 

Dusíkatá výživa ovlivňuje především velikost produkce, zejména vegetativního 
charakteru. V porovnání s ostatními živinami je dusík přijímán v největším rozsahu a může 
také významně ovlivňovat příjem a obsah hlavně kationtů (např. K, Mg a Ca) v rostlinách. 
Stupňovaná výživa dusíkem většinou zvyšuje celkový obsah kationů v produkci. Obsah  
jednotlivých kationtů v produkci pak závisí především na jejich obsahu v půdě a vzájemném 
poměru jejich zastoupení v sorpčním komplexu /1/.  Nadbytek draslíku v živném prostředí 
často působí na příjem ostatních kationtů (především Mg a Ca) silně kompetitivně /2, 3, 4 /. 
Draslík je v rostlinách snadno pohyblivý a může se redistribuovat ze starších do mladších 
pletiv. Naopak pohyblivost vápníku a jeho transport v rostlině je velmi omezený. Je 
transportován hlavně xylémem a hromadí se ve starších pletivech ve formě oxalátu a jiných 
těžko rozpustných solích. Rovněž i hořčík je v rostlině transportován především xylémem. Na 
schopnost jeho reutilizace není jednotný názor. Řada autorů ji uvádí jako relativně dobrou, 
svědčí o tom jeho poměrně vysoká koncentrace ve floému /3, 5/.  

Regulátory růstu jsou syntetické látky, které zasahují do hormonálního systému 
rostlin. Retacel (účinná látka Chlormequat chlorid – dále CCC) zvyšuje hladinu cytokininů a 
brzdí syntézu giberelinu. Antigiberelinovým působením tak dochází ke zkrácení stébla, 
redukuje se vegetativní růst a zvyšuje kvetení. U ovsa byl zjištěn větší počet zrn v latách a 
jejich vyšší hmotnost.  Efektivnost ošetření CCC se projevuje i mohutnějším rozvojem 
kořenového systému a zvýšením poměru hmotnost kořenů  / nadzemní hmota /6, 7/. Méně 
poznatků bylo publikováno o vlivu CCC na příjem a translokaci živin.  Byl zaznamenán vyšší 
a harmonický příjmem živin, včetně vápníku. Dále vyšší tvorba odnoží a klasů a je 
omezováno žloutnutí rostlin a odumírání nadzemní biomasy u ozimého ječmenu /8/.  

Cílem naší práce bylo zjistit jak ovlivní stupňované dávky dusíku a aplikace CCC 
příjem a  translokaci kationtů Ca, Mg a K a tím jejich  obsah v sušině lat, stonků, horních 
zelených a dolních žloutnoucích listů ovsa (Avena sativa L.).  
 
 
 

mailto:jiri.tuma@uhk.cz
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MATERIÁL A METODA 
 

Výzkum byl realizován ve formě nádobového pokusu. Pokusnou plodinou byl oves 
setý (Avena sativa L.) odrůda Auron. Za pokusné nádoby byla použita polyetylénová vědra s 
perforovaným dnem, která byla umístěna do misek s molitanovou kruhovou podložkou. Do 
každé pokusné nádoby bylo odváženo 7 kg suché zeminy včetně dávky hnojiv. Agrochemická 
charakteristika použité půdy byla následující: pH/KCl – 7,0; obsah přijatelného P 356    
mg.kg-1, K 634  mg.kg-1, Mg 276 mg.kg-1 (ve výluhu podle Mehlicha III), KVK 129   
mmol.kg-1. V pokusu bylo založeno 5 variant hnojení ve čtyřnásobném opakování. Schéma 
pokusu a dávky chemikálií na nádobu jsou uvedeny v tab. 1.  
 

Tab. 1 Schéma pokusu  
 

Chemikálie  (g / nádoba) Varianta 
číslo   

Hnojení 
NH4NO3 Retacel (CCC) 

I.  N0 - - 
II.  N50 0,33 - 
III.  N100 0,66 - 
IV.  N200 1,33 - 
V.  N200CCC 1,33 0,016 ml 
 
 

Pokus probíhal ve standardních světelných podmínkách a s optimálním vodním 
režimem. Sklizeň ovsa proběhla ve fázi mléčné zralosti. Z každé pokusné nádoby bylo 
sklizeno 8 rostlin, u kterých se zvlášť oddělily laty, stonky, horní zelené listy a dolní 
žloutnoucí listy. Jednotlivé části byly samostatně analyzovány na obsah Ca, Mg a K. Byla 
uplatněna mineralizace tzv. suchou cestou - navážka sušiny 2 g. Obsah sledovaných kationtů 
byl v mineralizátu stanoven pomocí atomové adsorpce. Výsledky byly statisticky zpracovány 
pomocí analýzy rozptylu v programu Statistica.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

Na obr. 1 jsou znázorněny změny obsahu Ca v latách, stoncích, horních zelených a 
spodních žloutnoucích listech ovsa.  Významně vyšší obsah Ca byl zaznamenán  především 
v zelených listech a nejvyšší pak ve žloutnoucích listech.  Stoupající  dávka dusíku se 
projevila ve zvýšeném obsahu Ca pouze nevýznamně a to hlavně v listech.  Aplikace CCC se 
projevila v signifikantně nejvyšším obsahu Ca a to pouze ve žloutnoucích listech (var. V. ) .  
Náš experiment potvrdil, že vápník se hromadí především ve stárnoucích pletivech.  Je 
transportován hlavně xylémem a tato cesta končí právě v listech. Vyšší obsah vápníku ve 
variantě ošetřené CCC by se dal vysvětlit tím, že CCC oddaluje stárnutí a žloutnutí rostlin 
(listů) a přívod vápníku sem trval delší dobu, než byly upřednostněny mladší listy.  

 
Změny obsahu Mg v jednotlivých orgánech rostlin ovsa jsou znázorněny na obr. 2. 

Podobně jako u Ca byl zjištěn vyšší obsah Mg v listech. Nebyl zde ale pozorován tak 
významný rozdíl v obsahu Mg mezi zelenými a žlutými listy, jako v případě Ca. Naznačuje to 
na možnost reutilizace Mg, čili jeho přemístění z odumírajících listů do listů mladých, 
fotosynteticky aktivních. Signifikantně nejvyšší obsah Mg byl, stejně jako u Ca, zjištěn u V. 
varianty ošetřené CCC.  Může to opět souviset s oddálením doby žloutnutí listů u této 
varianty.  
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laty stonky zelené listy žluté listy
-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16 g.kg-1

 var. I   var. II   var. III   var. IV   var. V

 
Obr. 1:  Obsah vápníku v sušině jednotlivých částí Avena sativa L.  
 

Obr. 2:  Obsah hořčíku v sušině jednotlivých částí Avena sativa L. 
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U draslíku (obr. 3) bylo zjištěno trochu jiné rozložení. Signifikantně nejvyšší obsah 
byl zjištěn ve stoncích. Souvisí to zřejmě s úlohou K při transportních pochodech rostlině a 
jeho snadnou translokací mezi jednotlivými  částmi rostliny.  Účinek stupňovaných dávek 
dusíku se promítl ve vyšším obsahu K hlavně ve stoncích. Těžko se vysvětluje významný 
pokles obsahu draslíku u variant IV a V s dvojnásobnou dávkou dusičnanu amonného. 
V literatuře se uvádí kompetitivní vztah mezi K+ a NH4

+, kdy amonný kationt omezuje příjem 
K+ /4/.  Aplikace CCC se signifikantně neprojevila na změnách obsahu K v žádné části 
rostliny ovsa. Výrazné změny v obsahu K po aplikaci CCC nepozoroval ani /8/.   
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Obr. 3:  Obsah draslíku v sušině jednotlivých částí Avena sativa L. 
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The effect of chlormequat chloride on the nutrient translocation in Avena 
sativa L. 

 
Summary 

In a pot experiment using Avena sativa L. the effect of increasing doses of nitrogen 
and the application of chlormequat (CCC) on the translocation of Ca, Mg and K was 
investigated. Changes in the content of these elements were monitored in the panicles, stems, 
upper green leaves and lower yellowing leaves. The application of CCC significantly 
manifested in increased content of Ca and Mg only in the lower yellowing leaves. This 
increase was not observed for K. Increasing the nitrogen doses led to an insignificant increase 
in the content of Ca and Mg in the leaves and K in the stems. 
 
Poděkování  Výzkum proběhl za grantové podpory Univerzity Hradec Králové – specifický 
výzkum 2120 / 2005 a výzkumného záměru MSM 6046070901.  
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Souhrn 
Rostliny se musí kvůli svému přisedlému způsobu života velmi dynamicky vyrovnávat s celou 
řadou nepříznivých vlivů. Vyvinuly si proto širokou škálu obranných mechanismů. Jedním 
z nich je akumulace osmoticky aktivních látek, především prolinu. V naší práci jsme 
porovnávali působení sucha, zvýšené teploty a jejich kombinace na hladiny polyaminů, 
cytokininů, kyseliny abscisové a auxinu v transgenních rostlinách s vneseným genem pro 
pyrrolin 5-karboxylát synthetasu (hlavní enzym biosyntetické dráhy prolinu) a 
netransformovaných, kontrolních linií.  
V hladinách polyaminů byly nalezeny rozdílné odezvy na jednotlivé stresy. Zatímco během 
sucha docházelo u netransformovaných i transgenních rostlin k významnému zvýšení obsahu 
putrescinu, sperminu a spermidinu, v průběhu teplotního šoku byl zaznamenán mírný nárůst 
hladin pouze u sperminu a spermidinu (zejména v horních listových patrech), putrescin 
naopak významně poklesl (opět zejména v horních patrech). Oba abiotické stresy vedly ke 
snížení hladin bioaktivních cytokininů v listech. Zvláště výrazný pokles byl zaznamenán 
v případě déletrvajícího sucha. U transformované linie bylo snížení menší, pravděpodobně 
díky zvýšené odolnosti těchto rostlin na stres. V  průběhu obou stresů docházelo k ustavení 
gradientu bioaktivních cytokininů ve prospěch horních listů, což zřejmě souvisí  s jejich 
přednostní ochranou. Po opětovném zalití se hladiny bioaktivních cytokininů  vyrovnaly na 
úroveň kontrolních rostlin. Zcela odlišná odezva na oba stresy byla pozorována v případě 
kyseliny abscisové (ABA). Zatímco při stresu suchem  se hladina ABA prudce zvýšila 
(především  v listech), během stresu zvýšenou teplotou zůstala její hladina přibližně na úrovni 
kontrolních rostlin. Při stresu suchem byla zjištěna také  výrazná změna hladin auxinu 
(IAA).Zzvýšení hladiny auxinu bylo pozorováno ve spodních listech a v kořenech a její snížení 
v horních listech. Během stresu zvýšenou teplotou žádný vliv na obsah IAA pozorován nebyl. 
Získané výsledky naznačují, že regulace hladin hormonů velmi výrazně závisí na druhu a síle 
stresu, kterému je rostlina vystavena. 
 
 
ÚVOD 

Mezi faktory, které ovlivňují růst a vývoj rostlin, mají významnou  roli zejména sucho, 
vysoké teploty a s tím související hyperosmotický stres. Během evoluce si rostliny vyvinuly 
řadu obranných mechanismů, které jim umožňují minimalizovat negativní dopady abiotických 
stresů. Patří mezi ně kompartmentalizace nadbytečných iontů, především ve vakuolách, 
pokrytí listů látkami voskové povahy zabraňující nadbytečným ztrátám vody, přizpůsobení 
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fotosyntézy (rostliny s CAM typem fotosyntézy) a konečně akumulace osmoticky aktivních 
látek (např. glycin betain, polyoly  a zejména iminokyselina prolin) /5/.  

Rapidní nárůst prolinu, k němuž dochází v důsledku stresových podmínek, byl zaznamenám 
u mnoha rostlinných druhů. Stejně tak byl zdokumentován pokles koncentrace prolinu u 
znovuzalitých rostlin. Akumulace prolinu během stresu může nastat díky zvýšené de novo 
syntéze, snížené degradaci nebo obojímu. V rostlinách může být prolin syntetizován dvěma 
cestami.  Tou první je biosyntetická cesta přes glutamát, která je shodná i pro bakterie. Zde 
jsou hlavními enzymy pyrrolin 5-karboxylát synthetasa (P5CS) a pyrrolin 5-karboxylát 
reduktasa (P5CR). Alternativní cesta vede přes arginin/ornithin (zde může docházet 
k zajímavému propojení s drahou polyaminů) /7/.  

Katabolismus prolinu je během osmotického stresu potlačen a prolin je oxidován po jeho 
ústupu enzymem prolin dehydrogenasou (PDH) na pyrrolin 5-karboxylát, který je dále 
přeměňován na glutamát  pyrrolin 5-karboxylát dehydrogenasou. 

Role prolinu během stresu jsou různorodé, ale v zásadě je jeho úlohou zajistit ochranu 
makromolekul před poškozením. Důležitou funkcí je ochrana enzymů před denaturací. 
Akumulace prolinu vede k vzrůstu osmolarity, což redukuje výdej vody z buněk. Prolin také 
působí jako zdroj uhlíku, dusíku a energie během zotavování se ze stresu. Podílí se na ochraně 
thylakoidních membrán proti volným radikálům, je jedinou osmoticky aktivní látkou, u které 
bylo prokázáno, že chrání rostliny před singletovým kyslíkem.  

V posledních letech byly v rámci snahy o zvýšení tolerance plodin vůči abiotickým stresům 
(zejména suchu) připraveny transgenní rostliny, které mají zvýšenou expresi genů 
participujících v biosyntetické dráze prolinu. Tyto rostliny vykazovaly zvýšenou toleranci 
vůči abiotickému stresu, zvláště pak suchu a zasolení /6/.   

V naší práci jsme porovnávali vliv sucha a/nebo zvýšené teploty na hladiny  polyaminů, 
cytokininů, kyseliny abscisové a auxinu u transgenních rostlin se  zvýšenou hladinou prolinu 
a netransformované kontrolní linie.  
 
 
MATERIÁL A METODY  
Materiál. Rostliny tabáku Nicotiana tabacum cv. M51 s vneseným genem pro Δ1-pyrroline-5 
karboxylát synthetasu (P5CS, klíčový enzym biosyntézy prolinu) pod konstitutivním 
promotorem 35S (M51-1) a odpovídající netransformovaná linie (wild type, WT) byly 6 týdnů 
pěstovány v zemině v kultivačním boxu při 16/8 h fotoperiodě (130 μmol . m-2 . s-1), teplotě 
den/noc 25/23 °C a relativní vlhkosti 80 %. Poté byla polovina rostlin přenesena do boxu se 
stejnými podmínkami, ale relativní vlhkostí 35 % a nebyla zalévána po dobu 10 dní. Po 
odběru byly vzorky zváženy a okamžitě zamraženy v tekutém dusíku. Poté byly rostliny opět 
zality a po 24 h hodinách byly odebrány vzorky po zotavení. 
Při stresu teplem byly použity kontrolní zalévané tabáky, případně rostliny vystavené stresu 
suchem (10 dní). Rostliny byly přeneseny do termostatu a byly vystaveny teplotě 40 °C po 
dobu 3 nebo 6 hodin.  
 
Stanovení chlorofylu. Relativní hodnoty chlorofylu byly měřeny v průběhu sucha 
neinvazívním způsobem pomocí SPAD Meteru (Minolta, USA). 
 
Stanovení polyaminů. Koncentrace polyaminů byly stanoveny podle /4/. 
 
Stanovení fytohormonů. Cytokininy, IAA, ABA byly izolovány podle /2/.  Cytokininy byly 
stanoveny pomocí LC/MS podle /3/,  auxiny a ABA pomocí 2D-HPLC podle /1/. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

Vliv sucha na hladinu chlorofylu 
Měřením obsahu chlorofylu během stresu suchem jsme zjistili, že už po třech dnech po 

přerušení zálivky hladiny chlorofylu v nejstarších listech dramaticky klesají. Během sucha byla 
pozorována výrazná akumulace chlorofylu v mladých listech. Důvodem by mohla být potřeba 
stimulace fotosyntézy v mladých listech, které jsou během stresu přednostně chráněny. 
Zajištění zdroje energie umožňuje rostlině snadnější vyrovnání se se stresem a následnou 
obnovu fysiologických funkcí. 
Vliv sucha a zvýšené teploty na hladiny volných polyaminů 
 Hladiny volných polyaminů byly stanoveny v horních a středních listových patrech a v 
kořenech prolinových transgenů a ve rostlinách WT. Kontrolní zalévané rostliny transgenní linie 
obsahovaly významně vyšší obsah spermidinu (Spd) a mírně zvýšený obsah putrescinu (Put) 
v horních listech, zatímco ve středním patře byla hladina obou polyaminů nižší než ve rostlinách 
WT. Obsah polyaminů v kořenech sledovaných rostlin byl obdobný. Rostliny WT i prolinového 
transgenu reagovaly na stresové podmínky sucha výrazným zvýšením koncentrace volného Put a 
sperminu (Spm) a mírným nárůstem hladiny Spd ve srovnání s kontrolními rostlinami. Po 
rehydrataci byl pozorován u transgenních i WT rostlin v horních listových patrech pokles Put, 
Spd a Spm na hodnoty kontrolních rostlin bez stresu. Ve středních listových patrech však po 
rehydrataci došlo pouze k mírnému snížení hladiny polyaminů. Rostliny WT a prolinového 
transgenu reagovaly na stress vyvolaný vysokou teplotou odlišně od odpovědi na sucho. Byl 
pozorován pokles Put v listech (nejvýraznější v horních listových patrech) i v kořenech a 
významné zvýšení Spd a Spm, především v horních patrech.  

Vliv sucha a zvýšené teploty na hladiny cytokininů 
Působením obou stresů docházelo ke snížení hladiny bioaktivních cytokininů. Toto snížení 

bylo pozorováno již po 3 hodinách teplotního šoku. Současně se snižováním hladiny aktivních 
cytokininů docházelo ke stimulaci deaktivačních mechanismů (O- a N-glukosylace).  Po 6 
hodinách teplotního šoku byl v rostlinách pozorován gradient bioaktivních cytokininů ve 
prospěch horních listů, který zřejmě souvisí se zvýšením síly sinku těchto listů a tedy s jejich 
přednostní ochranou. Podobný gradient se ustavil i po působení sucha.  Při déletrvajícím suchu 
ovšem docházelo k výraznému snížení aktivních cytokininů v listech a ke zmenšení strmosti 
jejich gradientu. V průběhu obou stresů byl pozorován nárůst hladiny derivátů cis-zeatinu. 
V prolinových transgenech bylo snížení hladiny bioaktivních cytokininů menší než u WT, což 
zřejmě souvisí s jejich zvýšenou odolností vůči vodnímu stresu. 
Vliv sucha a zvýšené teploty na hladiny kyseliny abscisové 

Působením sucha docházelo k velmi výraznému nárůstu obsahu ABA v listech obou linií. U 
prolinového transgenu bylo zvýšení ABA větší. Po následné rehydrataci její hladina klesala.   
Tento pokles byl rychlejší u transgenní linie. Po teplotním šoku byl u obou linií zaznamenán 
 mírný pokles ABA.  
Vliv sucha a zvýšené teploty na hladiny kyseliny indolyloctové 

Stres suchem, který vedl k téměř okamžitému zastavení růstu nadzemní části a naopak k 
přechodné stimulaci růstu kořenů, byl spojen se snížením hladiny IAA v horních listech a 
k jejímu výraznému nárůstu ve spodních listech a kořenech. Po rehydrataci  se hladina IAA 
v horních listech začala opět zvyšovat. U transgenní linie byla hladina IAA  za kontrolních 
podmínek nižší než u WT, ale po aplikaci stresu  bylo zvýšení  ve spodních listech výraznější.  
Po aplikaci teplotního šoku nebyl pozorován žádný signifikantní vliv na hladinu IAA.   
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THE IMPACT OF HEAT SHOCK AND/OR DROUGHT STRESS ON POLYAMINE, CYTOKININ, ABSCISIC ACID 
AND AUXIN LEVELS IN TOBACCO PLANTS OVER-PRODUCING PROLINE  
 

Summary 
Due to their sessile character, plants have developed many effective mechanisms to cope with a 
wide range of unfavourable environmental conditions. Important role is played by  accumulation 
of osmoprotective substances, especially proline. In our work we compared the effect of drought 
stress, heat shock and their combination on polyamine, cytokinin, abscisic acid and auxin levels 
in transgenic tobacco plants over-expressing gene for pyrroline 5-carboxylate synthetase (the 
key enzyme of proline biosynthetic pathway) and control non-transformed plants. 
Drought and heat shock differed significantly in their impact on polyamine levels. While during 
drought stress we detected  high increase of putrescine, spermine and spermidine content both in 
transgenic and control plants, after heat shock only mild increase in spermine and spermidine 
levels was observed (especially in young leaves). On the contrary putrescine levels were  
significantly decreased. 
Both abiotic stresses led to the decrease of bioactive cytokinins in leaves, the most profound 
effect being observed during  long-term drought. Nevertheless, during both stresses a gradient of 
bioactive cytokinins in favour of the upper leaves was established, which might be related to 
their preferential protection. In transgenic plants the cytokinin  decrease was less evident, 
presumably due to their better stress resistance. After rewatering, the levels of bioactive 
cytokinins reached those in the control non-stressed plants. Response of abscisic acid (ABA) to 
the tested abiotic stresses differed considerably. While during the drought stress ABA level 
dramatically increased (both in roots and especially in leaves), after heat shock ABA 
concentration was slightly decreased. Significant changes in auxin content and distribution were 
observed only during the drought stress, where the strongest increase was found in the lower 
leaves and roots. The results suggest strict regulation of plant hormone levels during the 
individual stress progression. 

Poděkování:  Tato práce vznikla za podpory GA ČR, projekt č. 206/06/1306. 
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Summary 
In our experiment was evaluated the effect of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 
fluoranthene (FLT) on growth parameters, content of photosynthetic pigments and rate of net 
photosynthesis in pea plants after 21 days of cultivation in vitro. Fluoranthene was added to 
Murashige-Skoog (MS) cultivation medium in concentration 0.1, 1 and 5 mg/L. The 
cultivation medium contained growth regulators indole-3-acetic acid (IAA, 0.1 mg/L) or 
combination of IAA and N6-benzylaminopurine (BA, 0.1 mg/L).  

The obtained results demonstrated that the concentration 0.1 mg/L FLT significantly 
stimulated and concentrations 1 and 5 mg/L FLT significantly inhibited the growth of the pea 
plants after 21 days of cultivation. The content of chlorophylls a, b and carotenoids was 
significantly increased when exposed to the lowest applied concentration 0.1 mg/L FLT and 
significantly decreased when exposed to the highest concentration 5 mg/L FLT. The net 
photosynthesis rate was significantly decreased by increasing concentration of FLT (0.1, 1 a 5 
mg/L) in the environment. Significant differences of investigated parameters were also 
detected in control plants cultivated in medium with IAA and IAA+BA. 

 
 INTRODUCTION  
 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) constitute an important group of micro-
pollutants, which can be found in air, soil, water, vegetation, ice and sediments /1/. Most of 
PAHs are by-products of the incomplete combustion of organic matter and thus can originate 
from both natural and anthropogenic sources. Terrestrial vegetation has an important role in 
the circulation of PAHs in the environment and covers about 80% of Earth surface /2/. The 
plant ability of PAHs uptake, translocation, transformation and accumulation is one of the 
determining factors for phytotoxicity of these compounds. 

 It is well known, that a number of environmental factors cause changes not only in 
processes of energetic metabolism, but also in another regulation mechanisms involved in the 
growth and development of plants. The biochemical (e.g. enzyme activities, content of 
photosynthetic pigments and proteins) and physiological (photosynthesis, respiration, 
transpiration) changes can be detected earlier than the morphological changes (biomass 
production decreases) and can be used as an early bioindicator. It is accepted, that the first 
target on a cellular level is the plasma membrane, where membrane lipids could be oxidized 
and the stability of the membrane and processes connected could be affected. 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 /3/.  

Growth and differentiation processes in plants are controlled primarily by a system of 
endogenous growth regulators. Changes in hormone levels controlled by the respective 

mailto:vanoval@sci.muni.cz
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hormone systems are essential steps in acclimation of the plant to a stress /4/. Information 
about the effect of another important group of environmental contaminants, including PAHs, 
on plant growth and development driving phytohormones are not available yet. 

The objective of the present study was to evaluate the effect of fluoranthene (FLT) on 
the physiological processes in pea plants (Pisum sativum L., cv. Garde) cultivated in vitro. 
Fluoranthene was selected from the PAHs family as one of the most frequent polycyclic 
aromatic hydrocarbons in the environment of the Czech Republic /5/.The effect of FLT 
simulating low (0.1 mg/L) and high (1 and 5 mg/L) environmental loadings and the duration 
of exposure on the growth of plants was investigated. In 21-day-old plants net photosynthesis 
rate and the photosynthetic pigments were also evaluated. 

 
MATERIAL AND METHODS  
 

The plant material used in this experiment was pea plants (Pisum sativum L.) cultivated 
in vitro. Fluoranthen (FLT; Supelco, USA) was dissolved in acetone (Labscan, Ireland) and 
the filter-purified water to the concentration of 500 mg/L. The FLT stock solution was 
delivered to Murashige-Skoog (MS) cultivation medium /6/ in the ratio 1:100 (v/v) to final 
FLT concentration of 0.1, 1 and 5 mg/L. The cultivation medium contained the growth 
regulators indole-3-acetic acid (IAA, 0.1 mg/L) or combination of IAA and N6-
benzylaminopurine (BA, 0.1 mg/L; both manufactured by Lachema, Czech Republic). The 
medium was adjusted to pH 5.5-5.7. Control plants were cultivated on the same medium (IAA 
and IAA+BA) without FLT. The solvent (acetone) used did not affect the germination of 
seeds, the growth of seedlings and other physiological parameters /7/. 

The 1 cm long apical segments of 7-days old plants were placed (6 per flask) into 175 
ml glass flasks (Magenta, Sigma, Germany) containing 20 ml of the relevant cultivation 
medium. The experimental treatments were: IAA and IAA+BA (controls), IAA+FLT (0.1, 1 
and 5 mg/L) and IAA+BA+FLT (0.1, 1 and 5 mg/L). The cultures were incubated under 
irradiation 40 μmol.m-2.s-1 PAR, photoperiod 16/8 and temperature 25±1°C. 

The length of shoot and dry weight of shoot and callus were determined in 6 plants from 
each treatment after 21 days of cultivation. For dry weight measurement, individual plants 
were oven-dried at 80°C for 2 hours. 

The content of photosynthetic pigments (chlorophyll a and b, carotenoids) was detected 
spectrophotochemically (UV-VIS Spectrophotometer SPECORD 205, Analytik Jena AG, 
Germany). For the extraction of pigments in 100% acetone the shoots of plants were used. 
The calculation was made according to /8/. The results are average of four repetitions. 

Net photosynthesis rate of 21-days old pea seedlings was calculated from measurements 
of their CO2 exchange. An open-type system with infrared gas analyzer (EGM 3, PP System, 
UK) was used. The relationship between net photosynthesis rate and photosynthetic photon 
flux density (PPFD) was measured in glass cultivation flasks. The flasks were ventilated and 
temperature controlled (23±2°C) and the irradiation was checked by means of a quantum flux 
sensor (Li-1400, Li-Cor, USA). The air entering the flasks was taken from the outdoor air and 
its relative humidity was 80%. The level of CO2 entering the system was steadily monitored. 
Light was supplied by quartz iodine 1 kW lamp. Infrared part of radiation was eliminated by 
10 cm thick column of water. The level of CO2 was calculated as a mean of 6 flasks 
measurement.  

For a statistical evaluation of results, the software STATISTICA 6 (StatSoft, Inc.®, 
USA) was used. 
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RESULTS AND DISSCUSION  
 

The biomass production is a reliable external indicator of the internal affection of plant 
metabolism. The growth of pea plants was evaluated during 21 days of cultivation on the base 
of measurements of shoot length and dry weight of shoot and callus. The changes in the 
growth parameters of plants enabled to evaluate the extent of their affection in relation to the 
concentration of FLT and the time of exposure. As compared with controls (IAA and 
IAA+BA) the length of shoot and production of biomass of pea plant shoot and callus was 
stimulated by the lowest applied concentration 0.1 mg/L FLT. The applied concentration 1 
and 5 mg/L FLT significantly reduced the shoot length and production of biomass after 21 
days of cultivation (Tab. 1). Plants cultivated in a medium without BA produced shorter shoot 
and also a smaller callus from which, however, adventitious roots regenerated.  

Toxic effect of PAHs on photosynthetic pigments was described by /9/. In the presence 
of these toxicants their content in photosynthetic organs decreased and it is strictly associated 
with the inhibition of photosynthesis and the reduction of biomass production /10/. In our 
experiment significant increase (0.1 mg/L FLT) and decrease (5 mg/L FLT) were detected in 
content of chlorophylls a, b and carotenoids in 21-days old pea plants (Tab. 2).  

 
Tab. 1: Dry weight and length of pea plants shoot after 21 days of cultivation in vitro 
    Dry weight (mg)   Shoot length  
  

Treatment 
  Shoot Callus  (mm)  

 IAA  3.844 ± 0.243 a  2.178 ± 0.418 a  23.94 ± 1.11 ab 
 IAA+FLT (0.1)  4.683 ± 0.376 b  2.695 ± 0.195 ab 25.50 ± 2.66 bc 
 IAA+FLT (1)  4.217 ± 0.431 ab 1.433 ± 0.175 e  26.83 ± 0.98 c  
 IAA+FLT (5)  3.817 ± 0.133 a  1.333 ± 0.151 e  22.17 ± 0.98 ae  
 IAA+BA  4.533 ± 0.329 b  3.506 ± 0.499 cd 26.28 ± 0.83 c  
 IAA+BA+FLT (0.1)  4.650 ± 0.187 b  4.067 ± 0.175 d  29.83 ± 2.48 d  
 IAA+BA+FLT (1)  4.483 ± 0.454 b  3.050 ± 0.451 bc 29.33 ± 0.52 d  
  IAA+BA+FLT (5)   3.667 ± 0.459 a  2.300 ± 0.374 a   20.50 ± 0.84 e  
 
Different letters show significant differences between values on P=0.05. 
 
 
Tab. 2: Content of photosynthetic pigments in pea after 21 days of cultivation in vitro 

  Photosynthetic pigments (mg/g dry matter)  
  

Treatment 
  Chlorophyll a Chlorophyll b Carotenoids  

 IAA  9.035 ± 0.048 a  4.026 ± 0.012 a  2.360 ± 0.011 ab 
 IAA+FLT (0.1)  10.722 ± 0.308 b  4.866 ± 0.085 b  2.743 ± 0.053 bc 
 IAA+FLT (1)  8.534 ± 0.293 ag 4.067 ± 0.194 a  2.104 ± 0.191 a  
 IAA+FLT (5)  7.915 ± 0.234 g  3.147 ± 0.124 e  1.643 ± 0.181 f  
 IAA+BA  15.369 ± 0.227 e  6.609 ± 0.263 cd 3.830 ± 0.071 de 
 IAA+BA+FLT (0.1)  16.803 ± 0.229 f  7.030 ± 0.191 d  4.111 ± 0.133 e  
 IAA+BA+FLT (1)  14.329 ± 0.111 d  6.281 ± 0.264 c  3.497 ± 0.144 d  
  IAA+BA+FLT (5)   13.064 ± 0.326 c  5.377 ± 0.327 b  2.796 ± 0.181 c  
Different letters show significant differences between values on P=0.05. 
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The relationship between photosynthesis rate and plant productivity is difficult to 
establish even through dry matter accumulation obviously reflects the efficiency of the plant 
photosynthetic processes /11/. An inhibition of photosynthetic processes is very often a key 
mechanism of toxical action of many harmful substances /12/. With increasing irradiation 
(PAR 100, 300, 600 and 1200 μmol.m-2.s-1) the rate of net photosynthesis (Pn; μmol CO2.g-

1dw.s-1) increased in plants in all experimental treatments (IAA, IAA+FLT 0.1, IAA+FLT 1, 
IAA+FLT 5, IAA+BA, IAA+BA+FLT 0.1, IAA+BA+FLT 1 and IAA+BA+FLT 5). The 
irradiation dose of 600 μmol.m-2.s-1 was sufficient to saturate the photosynthetic processes. 
The net photosynthesis rate decreased significantly with increasing concentration of FLT in 
the environment (Fig. 1). The net photosynthetic rate can be measured on single leaves, on the 
level of whole plant or even vegetation /13/. 
 In vitro cultivated pea plants had only small leaves and the net photosynthetic rate was 
measured on their whole shoot.  

Fig. 1: The relationship between net photosynthesis rate (Pn) and photosynthetic photon 
flux density (PPFD) in pea plants after 21 days of cultivation in vitro. (Different letters 
show significant differences between values on P=0.05). 
 

Investigated parameters (growth, content of photosynthetic pigments and net 
photosynthetic rate) responded sensitively to the occurrence of stressor in the environment. 
This demonstrated a negative effect of an important polycyclic aromatic hydrocarbon 
fluoranthene on physiological processes taking place in plants. 
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Fotosyntéza jako bioindikátor kontaminace prostředí organickými 
polutanty 

 

Souhrn 
V experimentu byl hodnocen vliv polycyklické aromatické sloučeniny (PAH) fluoranthenu (FLT) na růstové 
parametry, obsah fotosyntetických pigmentů a rychlost čisté fotosyntézy u rostlin hrachu po 21 dnech kultivace 
in vitro. Fluoranthen byl přidán do Murashige-Skoog (MS) kultivačního média v koncentraci 0.1, 1 a 5 mg/L. 
Kultivační medium obsahovalo růstové regulátory kyselinu indolyl-3-octovou (IAA, 0.1 mg/L) nebo kombinaci 
IAA a N6-benzylaminopurinu (BA, 0.1 mg/L).  

Získané výsledky dokládají, že koncentrace 0.1 mg/L FLT významně zvýšila a koncentrace 1 a 5 mg/L FLT 
významně snížily růst rostlin hrachu po 21 dnech kultivace. Obsah chlorofylů a, b a karotenoidů byl významně 
zvýšen nejnižší aplikovanou koncentrací 0.1 mg/L FLT a významně snížen nejvyšší koncentrací 5 mg/L FLT. 
Rychlost čisté fotosyntézy se významně snižovala se zvyšující se koncentrací FLT (0.1, 1 a 5 mg/L) v prostředí. 
Významné rozdíly sledovaných parametrů byly zaznamenány u rostlin kultivovaných v médiu s IAA a IAA+BA. 
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Souhrn 
Studie srovnává účinky aplikace Aktivátoru a přípravku T-Stimul Plus na výnos a kvalitu 

ječmene Jersey, ošetřeného během 15 dní od vzejití a opakovaně ve  sloupkování, kdy látky stimulují 
produkční proces posílením adaptační reakce ke stresu z ošetření samého, i z dlouhodobého působení 
nekontrolovatelných nepříznivých vlivů stanoviště. Mimo hektarový výnos je sledována i kvalita zrna 
a obsah N látek. Bezprostředně po každém ošetření byly hodnoceny změny v energetice fotosyntézy: 
kvantový výtěžek Fv/Fm, výkon PS, iniciační energie a potřeba energie na membránách.  
 

ÚVOD 
V roce 2006 proběhl opakovaně, druhým rokem, pokus s jarním ječmenem Jersey poté, co v r. 

2005 po aplikaci Aktivátoru a T-Stimulu Plus výnos zrna vzrostl v jednotlivých variantách na 109,3 -
117,7% kontroly. Ukázalo se, že výnos koreluje kladně s výkonem fotosystému PS (rozpětí výkonu PS 
se pohybovalo u ošetřených rostlin mezi 105-120% kontroly).  

V r. 2006 byl Trisol Aktivátor porovnán s novým přípravkem Trisol Stimul Plus s cílem 
hodnotit výnos, energetiku fotosyntézy a obsah dusíkatých látek v zrnu. Dvouleté pokusy s Trisoly, 
aplikovanými v mléčné zralosti do ječmene Jersey pěstovaného na vysoké hladině N výživy v Ditaně - 
Velká Bystřice ukázaly, že Trisol Aktivátor snížil obsah N-látek v zrnu, což je perspektivní pro 
pěstitelské systémy sladovnického ječmene z pohledu ekonomického. Bylo by tedy možno, po 
dopracování této metodiky, vyšší dávkou N přihnojení využít lépe genetický potenciál odrůd a 
dosáhnout vyššího výnosu. A pak aplikací Trisolu Aktivátor udržet nízkou hladinu N v zrnu a tím i 
sladovnickou kvalitu. V pokuse bylo také sledováno zda časnější aplikace Trisolu Stimul Plus 
(sloupkování a nikoli počátek mléčné zralosti), ovlivní obsah N v zrnu. 
 

MATERIÁL A METODY 
Na farmě Evaň v Českém středohoří byl zaset jarní ječmen odrůdy Jersey 15. 4. 2006. Výměra 

variant pokusných ploch činila 5ha, výměra kontrolní plochy -5ha. Byla užita konvenční agrotechnika: 
5.5.2006 byl aplikován Mustang 0,5 l/ha, a předseťově 200 kg/ha NPK. V pokuse byly porovnávány: 

 
Varianty do 15 dnů po vzejití. Konec odnožování až počátek sloupkování. 
Varianta 1 neošetřená KONTROLA 
Varianta 2 Trisol Aktivátor 2 l /ha T.Stimul Plus 2 l/ha 
Varianta 3 Trisol Aktivátor 2 l /ha Bez aplikace 
 

Metodou rychlé fluorescenční indukce (RFI) byla analyzátorem Hansatech Plant Efficiency 
Analyser „PEA“ (Norfolk verze P02.003, softw.Winpea 32) při 45% podílu světla z 6 diod napájených 
12V baterií 1sec měřena fluorescence listů a počítána energetická bilance fotosyntézy. Osvětlení 
předcházelo 25-30min. zatemnění, během něhož se odplavily asimiláty. Měření se dělalo na 10 
rostlinách od varianty s cílem postižení zátěže a její regulace přípravky, fungujícími jako 
harmonizátory růstu v období velké periody růstu, kdy ovlivňují výši i kvalitu výnosu. 

VÝSLEDKY 
V počátcích růstu byla Tritolem Aktivátor posílena kořenová soustava. Aplikace Trisolu 

Stimul Plus se příznivě projevila na výnosu a zlepšení sladovnických parametrů i při nepříznivém 

počasí (Tab.1). To má velmi příznivý dopad ekonomický.  

mailto:hradecka@af.czu.cz
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Výsledky fluorescenční analýzy (RFI) objasňují princip účinku Trisolu Stimul Plus. Tvorba 

výnosu je v korelaci s výkonem fotosystému.  

 Tab.1 Vzrůst výnosu zrna a pokles obsahu dusíku u sladovnického ječmene po aplikaci 
Výnos t/ha %kontroly Obsah N % 

neošetřená KONTROLA  3,6 100% 12,1% 
Trisol Aktivátor 2 l/ha + Trisol STIMUL PLUS 2 l/ha 4,15 115,3 11,0% 
Trisol Aktivátor 2 l /ha 3,95 109,7 11,7% 
Snížení obsahu N o 1,1% po aplikaci Trisolu Stimul Plus je zajímavé zvláště proto, že bylo dosaženo 
za razantního přísušku, kdy se díky nízkému objemu přijaté vody, právě přirozené procesy možného 
snížení obsahu N v zrnu výrazně zpomalují až zastavují. 

 
Obr.1 Energie potřebná k zahájení vazby energie fotosyntézou 

Iniciační energie fotosyntézy ječmene Jersey po aplikaci 
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U všech měření se část energie se ztrácí  iniciačními procesy, zahajujícími fotosyntézu 

(Obr.1). Vyšší potřeba iniciační energie neznamená jen to, že zahájení fotosyntézy je 

energeticky náročné, ale může znamenat i to, že start fotosyntézy je velmi silný a aktivní. 

Proto tuto veličinu třeba posuzovat v relaci s parametry ostatními. 

Potřeba energie na membránách je téměř vždy přímo úměrná  výkonu fotosystému. Vyšší 

hodnoty jsou projevem dynamiky membránových dějů a ukazují na to, že i membrány pracují 

na vyšší výkon a přenosy uskutečňované jimi, probíhají aktivněji ve prospěch pletiv a orgánů 

rostlin. Výkon fotosystému (Obr.3) je ukazatel, který je  přímo úměrný tvorbě sušiny i 

výnosu. Z tohoto důvodu je nejdůležitějším z měřených parametrů. Využití zářivé energie 

v procentech zachycuje potenciální možnost využití energie Je spíše jen orientační a ukazuje 

na možný předpoklad přeměny nestabilních fotonů, vyzařovaných Sluncem, v stabilní energii 

vázanou chemicky v metabolitech rostliny. Ostatní parametry ukazují jak je s těmito 

možnostmi rostlinou naloženo. 
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Obr.2 Energie spotřebovaná na aktivitu buněčných membrán    

Energetická potřeba membrán ječmene  Jersey po aplikaci 
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Obr.3 Výkon fotosystému ječmene po aplikaci Trisolů 
 

Výkon fotosystémů ječmene  Jersey po aplikaci 
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Obr. 4 Potenciální možnosti využití energie fotosyntézou 

Využití zářivé energie fotosyntézou ječmenem Jersey
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Obsah chlorofylu v listech po aplikaci přípravku ukazuje o kolik % jednotlivá, či opakovaná aplikace 
přípravku zdvihla koncentraci chlorofylu. Ukazuje míru green efektu přípravku.  
 
Obr.5 Vliv látek na obsah chlorofylu v listech jarního ječmene 

 Obsah chlorofylu po aktivátoru u ječmene
 srovnání  lokalit Borový  (1) a U křížku (2)
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Vyvolání samotného green efektu a to zvláště v pozdním období vegetace je z pohledu 
zvýšení odolnosti rostlin k suchu nežádoucí. Příkladem je modelový graf výkonu fotosystému. 
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 V modelovém srovnání průběhu horkého dne vidíme, že neošetřená rostlina postupně 

zvyšuje výkon fotosystému. V poledne dochází ke zlomu a odpolednímu stresu z horka a 
ztrátě vody.  

 Rostlina ošetřená klasickým stimulátorem má dopoledne vyšší výkon fotosystému, 
odpolední stresová deprese z horka je u ní významně vyšší. Zde se odkrývá jedno 
z významných rizik stimulace. Jestliže totiž stimulujeme rostliny v pozdním období růstu – 
např. před kvetením (řepku, hořčici, mák, ale i obilniny…) klasickými stimulátory se silným 
green efektem a rostliny následně vstoupí do období sucha, pak mohou ztrácet více vody a  
utrpět silnější stres než rostliny neošetřené. Klasickou stimulací se rychleji rozběhne vodní 
provoz a stimulovaná rostlina v suchu pomaleji brzdí svůj vodní provoz a ztratí i víc vody. 
Důsledkem je ztráta HTS proti kontrole. 

 Řešení jsou v podstatě tři: Prvním je nestimulovat vůbec a nevystavovat se riziku, ale 
připravit se i o možné navýšení výnosu. Druhým a v praxi ověřeným řešením je posunout 
aplikaci klasických stimulátorů do časnějšího období, kdy je i dostatek vláhy. Tím získáme 
výhodu ze stimulace a vyhneme se výše uvedenému riziku.  

 Třetím řešením je použití přípravku s protistresovým účinkem (Trisol), který provede 
rostlinu obdobím sucha bez výrazného stresu. Když se podíváme na křivku, která ukazuje 
průběh výkonu fotosystému rostliny protistresově ošetřené, zjistíme, že nárůst výkonu 
fotosystému dopoledne není sice vysoký, ale odpolední deprese z horka má charakter méně 
intenzivního stresu. Rostlina včas uzavře průduchy a neztrácí vodu.  

Nejdůležitějším faktorem je však času. Mnohokrát se jistě každému agronomovi stalo, že čekal zda 
se porosty na polích dočkají příští vláhy. A v tomto okamžiku právě rostliny, které jsou protistresově 
ošetřené, mají významně větší šanci dočkat se příštích srážek, bez stresu, a pak i rychleji pokračovat 
v růstu. 
 
Všechna měření byla vztažena k neošetřené kontrole na stejném pozemku. Praktické měření metodou 
RFI nám ve značné míře a poměrně rychle ukazuje, jak působí aplikovaný přípravek na porost. U 
obilnin po přípravku s protistresovým účinkem, na rozdíl od dvouděložných rostlin, nedochází 
k viditelnému snížení spotřebované energie na membránách. Tato informace vypovídá o jistém 
omezení vlastního stimulačního účinku ve prospěch zvýšení odolnosti k suchu. Schopnost udržení 
kvalitního výnosu při vláhovém deficitu zůstala v pokusu prokazatelně zachována, a navíc se  
současně po aplikaci přípravku Trisol Stimul Plus snížil obsah N v zrnu. 
 
Klíčová slova: rychlá fluorescenční indukce, fotosystém PS, Trisol Aktivátor Trisol Stimul Plus, 
jarní ječmen, výnos kvalita 
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VLIV AKTIVÁTORU TRISOL A TRISOL STIMUL-PLUS NA VÝNOS A KVALITU JARNÍHO JEČMENE  
THE IMPACT OF TRISOL  AND TRISOL STIMUL-PLUS ON THE YIELD  AND QUALITY OF SPRING BARLEY 
 

Summary 
 
Study describes the impact of preparation Aktivator and T-Stimul Plus on yield of grain and 
quality of malting barley Jersey treated 15 days after emerging and again in tillering 
and heading when substances stimulate productive processes by enhancing of adaptation to 
stress from long-lasting effect of uncontrollable inconvenient factors. Grain yield as N 
substances were analysed after the harvest. Parameters of fluorescence FFI and energy 
balance of the photosynthesis were detected immediately concurrently with the treatment.  
 
Podpořeno grantem AV ČR 1QS5510680561 a výzkumným záměrem MSM 6046070901. 
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VPLYV KADMIA NA MODIFIKÁCIE BUNKOVÝCH STIEN KOREŇA 
RASTLÍN RODU Thlaspi spp. 
 
Ivan Zelko1, Alexander Lux1,2  & Karin Kollárová1 

 
1Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, oddelenie glykobiotechnológie, Dúbravská cesta 

9, 845 38 Bratislava, Slovenská republika, ivanzelko@yahoo.com 
2Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra fyziológie rastlín, 

Mlynská dolina, B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 
 

Súhrn 
Rod Thlaspi zahrňuje viacero zaujímavých druhov z pohľadu akumulácie a tolerancie ťažkých kovov. 

Práca je zameraná na druh T. caerulescens (modelový druh hyperakumulácie kadmia, zinku a nikla), ktorý sa 
porovnáva s T. arvense (senzitívny, neakumulujúci druh).  

Koreň T. caerulescens je po štrukturálnej stránke zaujímavý najmä prítomnosťou lignifikovanej peri-
endodermálnej vrstvy. Táto vrstva je charakteristická nepravidelným hrubnutím bunkovej steny a vo 
fluorescenčnom svetle vykazuje silnú autofluorescenciu. Táto zvláštna stenová modifikácia bola pozorovaná pri 
niekoľkých druhoch čeľade Brassicaceae a pôvodne  opísaná ako „réseau sus-endodermique”. Okrem tejto 
stenovej modifikácie peri-endodermálnej vrstvy sme pri oboch druhoch porovnávali ontogenézu endodermy a jej 
zmeny vplyvom kadmia: zakladanie Casparyho pásika (prvé štádium vývinu endodermy) a suberínovej lamely 
(druhé štádium vývinu endodermy). 

Experimentálny materiál T. caerulescens subsp. tatrense pochádza z lokality neďaleko Štiavnických 
Baní, silne kontaminovanej ťažkými kovmi, T. arvense pochádza z nekontaminovanej oblasti. Semená oboch 
druhov sa sterilizovali vodnými roztokmi NaClO a HgCl2 a vysiali sa na pevné médium na Petriho miskách. Pre 
kontrolný variant sa použilo Murashige-Skoog médium bez prídavku vitamínov a regulátorov rastu,  pre Cd 
variant sa pridal Cd(NO3)2.4H2O v koncentrácii 5.10-5 M. Semenáčiky sa pestovali v rastovej komore po dobu 
dvoch týždňov. Vzorky koreňov sme fixovali v metanole. 

Pre bližšiu charakteristiku stenových modifikácii koreňov sa z fixovaného materiálu zhotovili ručné 
rezy, ktoré sa na vizualizáciu suberínovej lamely farbivom Fluorol yellow 088. Pri T. arvense sme Casparyho 
pásik vizualizovali na ručných rezoch farbených berberínhemisulfátom a toluidínovou modrou. Vizualizácia 
Casparyho pásika bola pri  T. caerulescens možná iba v TEM na ultratenkých rezoch kontrastovaných 
roztokom KMnO4. 

Selektívne farbenie suberínovej lamely potvrdilo odlišnosť stenových modifikácii peri-endodermálnej 
vrstvy od endodermy. Stenové modifikácie endodermy sa pri T. caerulescens zakladajú bližšie ako u T. arvense. 
Kadmium u T. arvense zakladanie stenových modifikácií posunulo bližšie k apexu, čo sa pri T. caerulescens 
nepozorovalo. Táto odlišná reakcia na prítomnosť kadmia pravdepodobne priamo súvisí so zvýšenou 
schopnosťou T. caerulescens akumulovať kovy. 

 
Effect of cadmium on cell wall modifications of Thlaspi spp. roots 

 
Summary 

Genus Thlaspi includes many interesting species  concerning  heavy metal tolerance and accumulation. 
In this work T. caerulescens (model species for Zn, Cd and Ni hyperaccumulation) with T. arvense (sensitive 
non-accumulating species) were compared. 

Root structure of T. caerulescens is unusual by presence of lingnified peri-endodermal layer. This cell 
layer is characterised by irregularly thickened inner tangential walls and in UV light it exhibits strong 
autofluorescence. This structure was observed by early anatomists in some species of Brassicaceae and 
described as “réseau sus-endodermique”.  Endodermal ontogenesis and effect of cadmium on it were also 
observed.  

T. caerulescens subsp. tatrense was collected in Štiavnické Bane (Slovakia) on heavy metal polluted soil 
and T. arvense was from non-polluted area.  Seeds were sterilised (using aqueous solutions of NaClO and 
HgCl2) and sown on solid medium in Petri dishes. For control variant Murashige-Skoog medium without 
vitamins and growth regulators was used, for Cd-variant Cd(NO3)2.4H2O in concentration  5.10-5 M was added. 
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Seedlings were germinated and cultivated in growth chamber over a period of two weeks. Root samples were 
fixed in methanol. 

For detection of suberin lamellae, free-hand sections of fixed roots were stained with Fluorol yellow 
088. In T. arvense for Casparian band visualisation berberine-toluidine blue procedure was used. Visualization 
of Casparian band in T. caerulescens was possible only by TEM in ultrathin sections stained  by KMnO4 
solution. 

Selective staining of suberin lamellae (the second stage of endodermal development) confirmed 
difference between cell wall composition of peri-endodermal layer and endodermis. Cell wall modifications of 
endodermis were in T. caerulescens formed closer to the root apex than in T. arvense. Cadmium in T. arvense 
shifted formation of cell wall modifications closer to the root apex, which was not observed in T. caerulescens. 
This difference in response to Cd presence may be related with better ability of T. caerulescens to accumulate 
metals. 

This work was partially supported by grants 51-013304 from Slovak Research and Development 
Agency, 1/4354/07 from the Slovak Grant Agency VEGA , COST Action 859 and COST 0004-06- APVV . 
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VYUŽITIE FYZIOLOGICKÝCH PARAMETROV PRE SKRÍNING 
GENOTYPOV NA ENVIRONMENTÁLNE STRESY 
 
Marián Brestič 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, Tr. A. Hlinku 2, 
949 76 Nitra, Slovenská republika, Marian.Brestic@uniag.sk  
 
 

Klimatická zmena, resp. klimatické extrémy sú termíny čoraz častejšie skloňované 
dnes už nielen v odbornej verejnosti, ale aj v širšom povedomí spoločnosti. Sú asociované 
prevažne v negatívnom zmysle, pretože sú spájané s ekonomickými dôsledkami 
v pôdohospodárstve, ale aj v životnom prostredí s dopadom na zdravotný stav a kvalitu života 
samotného človeka, ktorý je pravdepodobne samotným zdrojom týchto javov. 

Podľa mnohých publikovaných informácií je evidentné, že práve posledné dve 
desaťročia boli najteplejšie v uplynulom tisícročí a evidentne sa mení napr. úroveň morskej 
hladiny a charakter zrážkovej činnosti. Podľa Lapina (2000) na Slovensku by mohol do r. 
2075 dosiahnuť rast ročného priemeru teploty vzduchu 2 - 4 oC, čím by sa doterajšie teplotne 
pomery Podunajskej nížiny premiestnili na Liptov až na Oravu a na juhu Slovenska by boli 
podobne ako dnes v Pádskej nížine. Najväčšie oteplenie by malo byt v zime a pravidelná 
snehová pokrývka sa bude pravdepodobne vyskytovať iba v nadmorskej výške nad 900 m. 
Doteraz nie je jasne ako sa budú meniť zrážkové pomery, no je iste, že dojde k zníženiu zásob 
vody v pôde. Aj keby sa doterajšie úhrny zrážok podstatne nezmenili, vyššia teplota vzduchu 
bude znamenať zvýšenie výparu a zníženie vlhkosti pôdy a prietokov v riekach, najmä v 
druhej polovici leta. 
Podľa argumentácií Hensena z Godardovho inštitútu pre vesmírny výskum (NASA) 
publikovaných v Nature v roku 2005, za posledné storočie došlo k otepleniu atmosféry o 0,8 
oC, predovšetkým (až na 75%) v dôsledku zmien od 70-ich rokov. Deväť z desiatich 
najteplejších rokov sa vyskytlo od roku 1995. V roku 2005 bola nameraná rekordná aktuálna 
koncentrácia CO2 v atmosfére vo svete – 370 ppm, čo zapadá do koncepcií kritického nárastu 
skleníkového efektu. V budúcich desaťročiach budeme pravdepodobne svedkami 
uskutočnenia mnohých vízií dotýkajúcich sa nielen samotných klimatických javov, ale aj ich 
dôsledkov na zachovanie biodiverzity, potravinovej bezpečnosti, atď., harmonického 
prostredia a v konečnom dôsledku zdravotného stavu ľudí. 

Historické resumé života rastlín na Zemi však ukazuje, že realizácia deštrukčných, ako 
aj protekčných mechanizmov rastlín voči nepriaznivým faktorom prostredia, má spoločný 
základ a bola vždy spätá so zmenami podmienok  prostredia. Stopovanie reakcií na limitujúce 
ekologické faktory je možné od submolekulárnej úrovne až po ekosystémy a prírodu ako 
celok, avšak je len málo prác, ktoré ponúkajú náhľad do všetkých aspektov a vyčerpávajúce 
odpovede, ktoré navyše nie sú spoločensky plne prijímané. Asi z tohto dôvodu sa stupňuje 
vplyv klimatických zmien a čoraz viac sa hovorí o fenoménoch stresu. Pri hľadaní riešení 
prevažujú extenzívne pohľady a ako úspešné sa presadzujú komerčne orientované, zamerané 
na konkrétny cieľ. Komerčný prístup však nemusí byť nevyhnutne optimálny a vedecké 
prístupy by sa mali tvoriť z pohľadu nadčasovosti. 

Fenomény reakcií rastlín na stresy nemožno chápať izolovane bez toho, že by sme si 
položili otázku o príčinnosti, dôsledkoch a mnohorozmernosti adaptácií. Tieto sú najlepšie 
popísané pre podmienky sucha, pretože voda je nielen v arídnych podmienkach, ale aj 
miernom pásme tým faktorom, ktorý najviac limituje realizáciu genetického potenciálu 
plodín.  
V posledných rokoch až desaťročiach boli vo fyziológii rastlín vytypované základné témy, súvisiace 
so suchom, z ktorých uvediem niektoré: 
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• historická rekonštrukcia pestovania v suchých podmienkach, analýza genetických zdrojov, 
• zníženie úrody a efektívnosť využitia vody, 
• reakcie na bunkovej úrovni, 
• reakcie na úrovni orgánov, 
• odpovede na stres počas vývinu, 
• variabilita odpovede celistvej rastliny, 
• tolerancia membránových štruktúr na dehydratáciu, 
• metabolické vyhnutie sa dehydratácii, 
• vývinové vyhnutie sa dehydratácii, 
• C3 a C4 fotosyntéza počas sucha, 
• variabilita obsahu stabilných izotopov počas sucha, 
• adaptácia na sucho cez biodiverzitu, 
• percepcia sucha rastlinami a prenos signálu o suchu, 
• aspekty génovej regulácie suchom stresovaných rastlín,  
• reakcie rastlín na stres z dehydratácie na molekulárnej úrovni, 
• obranné mechanizmy, 
• mutanty ako prostriedok porozumenia tolerancii k suchu, 
• sucho ako výzva pre šľachtenie, 
• definujúce kritéria zlepšujúce úrodu počas sucha, 
• nové molekulárne prostriedky zlepšujúce efektívnosť šľachtenia na zvýšenie 

suchovzdornosti. 
 

Adaptabilita rastlín na environmentálne stresy sa prejavuje v celom rade vlastností od 
úrovne molekulárnej, až po rastovo-produkčné zmeny celistvých rastlín, teda až po úroveň 
ekofyziologie. Problematika sa majoritne týka kontroly vodného stavu rastlín, vplyvu sucha 
na fotosyntézu, na rast, úrodu a aklimačné ontogenetické procesy. Rozsah účinku vodných 
deficitov na rastliny je funkciou intenzity a dĺžky stresu, ako aj geneticky determinovanej 
kapacity druhov. 

Skoršie prístupy sledovali úrodu a morfologické znaky po stresovaní v 
nekontrolovateľných alebo polokontrolovateľných nádobových a poľných pokusoch. Jedným 
z hlavných kritérií hodnotenia vplyvu environmentálnych stresov bola úroda. Dôraz sa kládol 
na relatívnu citlivosť rôznych vývinových štádií. V takom prípade sa však dosiahnuté 
výsledky dali len ťažko interpretovať a verifikovať bez kvalitných biometrických analýz 
vzhľadom na široký rozsah vlastností genotypov a ich väzbu na prostredie. Dôveryhodnosť 
poznatkov o samotnej úrode ako kritériu tolerancie na environmentálne stresy je diskutabilná, 
nakoľko zníženie úrody po simulovanom strese v určitom období ontogenézy je dané i 
podmienkami pestovania rastlín pred stresom, resp. i po strese, ako aj špecifickými 
ontogenetickými faktormi, realizovanými v týchto obdobiach. Je potrebné dôsledne 
uplatňovať prístup s identifikáciou limitujúcich faktorov účinkujúcich v systéme source - 
sink, vyplývajúcich zo všeobecnej koncepcie produkčného procesu.  
Preto sa ukazovalo ako žiadúce do zvládnutých postupov včleniť komplex meraní, 
zvýrazňujúcich kvalitatívnu hodnotu metodických postupov a vlastností biologického 
materiálu. Podstata celého problému je vecou kvalitnej metodológie. 
Fyziológia rastlín ponúka v súčasnosti relatívne komplexný metodologický pohľad na výskum 
environmentálnych stresov. Zohľadňujú sa morfologické atribúty rastlín, predovšetkým 
veľkosť biomasy, listová pokryvnosť, počet, tvar listov, ich postavenie na rastline 
v prirodzenom prostredí, udržiavaníe rastu, vodivosti prieduchov a fotosyntézy, udržiavaníe 
turgoru pri kolísaní pôdneho vodného potenciálu, zvýšenie využitia pôdnej vody. Dôraz sa 
kladie na osmotickú úpravu rastlín nielen počas sucha, ale aj z hľadiska jej funkcie pri 
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termotolerancii a fotoprotekcii. V tomto smere vidíme ich využiteľnosť pri tvorbe genotypov 
lepšie hospodáriacich s vodou a uhlíkom, ale aj pri kvantifikácii prahu škodlivosti prostredia 
na fotosyntézu. Keďže suché periódy sú v prirodzených podmienkach pestovania často 
spojené so silným žiarením a vysokými teplotami, čo môže spôsobiť dodatočný tlak na 
fotosyntetický aparát, vidíme význam týchto fyziologických kritérií aj z hľadiska integrity 
reakcií rastlín na environmentálny stres. Do popredia sa dostávajú metódy psychrometrické 
a porometrické merania vodného stavu rastlín, ale aj gazometrické a fluorescenčné metódy 
fotosyntézy, ktoré poskytujú nielen informácie o množstve využitého CO2, ale aj disipačných 
energetických mechanizmoch, indikujúc poškodenie mechanizmu fotosyntézy. Fluorescenčná 
obrazová analýza povrchu listu a simultánna analýza PSII a PSI je priestorom pre začlenenie 
metód výsostne patriacich pred niekoľkými rokmi do základného výskumu, pre hodnotenie 
genetických zdrojov s novými mechanistickými pohľadmi. Pre skríning genotypov sa hľadajú 
dynamické kritériá a skúma sa diverzita obranných mechanizmov, realizujúcich sa 
v premenlivých podmienkach prostredia. 
Zmyslom poznávania uvedených reakcií je prispôsobovať rastliny predpokladaným zmenám 
environmentálnych faktorov, jako aj modelovať prostredie pre ich požiadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21.-22.3.2007 

 445
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Souhrn  
Diferenční skenovací kalorimetrií lze stanovit základní termické charakteristiky rostlinného materiálu, 

teplotu skelného přechodu, množství krystalické fáze a teplotu ledové nukleace, což jsou nezbytné parametry pro 
poznání způsobu přežití pupenů ovocných plodin v nízkých teplotách a to jak v přirozených podmínkách, tak při 
uchovávání rostlinného materiálu metodami kryoprezervace. 
 
ÚVOD 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) patří k termickým metodám, pomocí kterých 
se mohou měřit a analyzovat fázové a skelné přechody. V principu DSC měří teplotu a 
tepelný tok asociovaný s tepelně zabarvenými přechody ve sledovaném vzorku v závislosti na 
změně teploty a času. Tato metoda poskytuje informace o endotermických a exotermických 
změnách, či změnách tepelné kapacity. Naměřená data je možno využít pro určení teplot 
skelného přechodu, teploty ledové nukleace, tání či varu, krystalizačního času a teploty, 
procenta krystalinity, specifické teplené kapacity, reakčního tepla, tepelné stability, reakční 
kinetiky a dalších charakteristik. 

 V podstatě existují u rostlin tolerujících ledové krystaly ve svých pletivech dvě 
strategie pro přežití pletiv, či jejich částí v teplotách pod bodem mrazu. Prvním typem je 
vyhnutí se mrznutí vody v buňkách, podchlazením, či snížením bodu mrznutí a druhým je 
tolerance extracelulárních ledových krystalů /3/. U obou těchto typů strategií je kritickým 
faktorem pro přežití rostlin vystavených nízkým teplotám intracelulární ledová nukleace a 
následně krystalizace, která je pro buňku letální /1/. Tento princip je platný jak u rostlin in situ 
vystavených pod nulové  teplotě v průběhu jejich ontogeneze, tak u rostlin, nebo jejich částí, 
které se používají pro dlouhodobé uskladnění v ultra nízkých teplotách, při tzv. 
kryoprezervaci. Práce z oblasti molekulární biofyziky potvrzují, že pro přežití rostlinných 
buněk v ultra nízkých teplotách je nezbytné vyhnutí se ledové nukleaci a navození skleného 
stavu /2,4/. Proto je v posledních letech většina nových metod v kryoprezervaci rostlin 
zaměřena na tvorbu a využití skelného stavu. 

 
MATERIÁL A METODA 
 

DSC metoda je založena na vystavení vzorku řízenému poklesu či vzestupu teploty 
a měření tepla uvolněného nebo přijatého na dvou měřených místech, z nichž na jednom, 
měřícím místě, je vzorek uzavřen v hliníkové pánvičce a na druhém, referenčním místě, je 
většinou prázdná pánvička. Existují dva typy diferenčních skenovacích kalorimetrů. První 
systém se nazývá „power compensation“ DSC,  teplo se u těchto přístrojů měří přímo, podle 
výkonu nutného dodat pro chlazení či ohřev měřícího místa, které se udržuje na stejné úrovni 
teploty jako referenční místo. Druhý systém je „heat flow“ DSC systém, teplo se vypočítává 
z teplot měřených na místě vzorku a reference. V kalorimetrickém měření se standardně 
používá lineární rychlost chlazení a ohřevu. Nejčastěji se používá rychlost 10 °C min-1. 

V našich pokusech byly použity vzrostné vrcholy in vitro kultur jabloní a hrušní, 
dormantní pupeny jabloně ´Spartan´ a révy vinné ´Bago´. Vzorky o různém obsahu vody byly 
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získány dehydratací vzrostných vrcholů enkapsulovaných v alginátu ve flowboxu či 
dehydratací dormantních pupenů ve vzduchu při teplotě pod -3 °C. Pro kalorimetrická měření 
v DSC byly z in vitro kultur extirpovány vzrostné vrcholy a z prýtů odděleny dormantní 
pupeny a umístěny do hliníkových měřících pánviček. Zatavené pánvičky se vzorky byly 
umístěny do DSC TA2920 a jejich termický profil byl měřen v průběhu poklesu teploty do -
80 až -120 °C (odvislé podle vzorku) a poté v průběhu ohřevu do +20 °C. Rychlost chlazení a 
ohřevu byla 10 °C min-1. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE  
 

Vyhodnocení kalorimetrických měření bylo prováděno především na křivce ohřevu, 
protože během chlazení může dojít k podchlazení vzorku. U podchlazeného vzorku se při jeho 
následné ledové nukleaci uvolňuje velkého množství tepla, což ovlivňuje lineární průběh 
rychlosti chlazení – dochází ke zpomalení – a není možné zajistit konstantní průběh měření u 
všech vzorků.  

 
Obr. 1. Termické charakteristiky vzorku vzrostného vrcholu in vitro kultury jabloně 

stanovené pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) v průběhu ohřevu. Při 
krystalizaci, či tání dochází k uvolnění (exoterma), resp. absorpci (endoterma) tepla, přičemž 
v obou případech má křivka charakteristický tvar píku. Přechod ve sklo (Tg) se vyznačuje 
esovitým tvarem křivky, ve vzorku dochází ke změně tepelné kapacity. Rychlost chlazení a 
ohřevu vzorku byla 10 °C min-1. 

U dehydratovaných vzrostných vrcholů in vitro kultur jabloní byly detekovány ledové 
krystaly do poklesu obsahu vody k úrovni 0,24 g H2O g sušiny -1 (g H2O g suš. -1). Skelné 
přechody byly detekovány u vzorků dehydratovaných pod 0,7 g H2O g suš. -1 a teplota 
skelných přechodů se pohybovala v rozsahu od -88 °C (0,72 g H2O g suš. -1) do -45 °C (0,24 g 
H2O g suš.-1). Na obr. 1. je typické měření na kterém jsou detekovány exotermní a endotermní 
píky a skelný přechod. Plocha endoterm u dormantních pupenů jabloní se snižujícím se 
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obsahem vody klesala. Při obsahu vody pod 0,24 g H2O g suš. -1 již nebyly žádné exotermy 
detekovány. Dormantní pupeny révy vinné vymrzaly třemi exotermami a jejich tání probíhalo 
v jedné endotermě. Analýza termických charakteristik pomocí diferenční skenovací 
kalorimetrie pomáhá stanovit důležité vlastnosti rostlinného materiálu jako je teplota skelného 
přechodu, množství krystalické fáze a teploty ledové nukleace, což jsou nezbytné parametry 
pro zhodnocení možnosti přežití pupenů ovocných plodin v nízkých teplotách. 
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The use of differential scanning calorimetry in thermodynamic 

analysis of shoot tips and buds of crop plants 
 

Summary 
Differential scanning calorimetry determines the basic thermal characteristics of plant 

samples, e.g. ice crystallization, amount of ice crystals and glass transition temperatures. On 
basis of the evaluation of thermodynamic measurement of vegetative shoot tips and dormant 
buds their survival during exposure to low temperature can be proposed. 
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Souhrn 
V nádobovém pokusu pod přístřešímve venkovních podmínkách jsme kultivovali tři odrůdy ječmene jarního za 
různého vodního režimu. Jedna varianta měla plnou zálivku, druhá varianta omezenou zálivku – vodní stres. V 
období dospělosti pátého listu jsme stanovili vodivosti průduchů, osmotický potenciál listů a hustotu průduchů 
na obou stranách listů. U jednotlivých odrůd jsme zjistili rozdíly v osmotických potenciálech jednak u plně 
zalévaných ale zejména u stresovaných nedostatkem vody. Vodivost průduchů korespondovala s osmotickým 
potenciálem, zatímco v hustotě průduchů nebyly zjištěny významné rozdíly ani nebyl nalezen vztah k vodivosti 
průduchů a osmotickému potenciálu.  
 
ÚVOD 
Růst rostlin je spojen s neustálým příjmem, vedením a výdejem vody. Procesy spojené s vodním 
režimem rostlin úzce korespondují s genotypovým založením rostlin – z hlediska nároků na vodu a 
schopnosti hospodaření s vodou, se schopností přizpůsobování se při změně podmínek, zejména 
růstem a morfologickou stavbou a s vnějšími podmínkami - obsahem přístupné vody v prostředí, 
teplotou a vlhkostí vzduchu. Morfologie listů, poloha, velikost a tvar umožňují stanovit efektivitu 
využití vody (intenzita fotosyntézy / intenzita transpirace) rostlin. Stomatální vodivost se mění 
s počtem průduchů, velikostí, tvaru a podmínkami prostředí. Charakteristiky průduchů jsou nejen 
druhově specifické, ale i kolísají podle habitu a dokonce i mezi jednotlivými rostlinami (Šesták 1985). 
Transpirace rostlin je ovlivňována vnějšími faktory a je definována rozdílem tlaku vodní páry mezi 
listem a vzduchem (Tanner, Sinclair 1983). Snížením stomatální difúzní vodivosti intenzita transpirace 
klesá v důsledku uzavírání průduchů při vysychání. Pokud dojde ke  snížení obsahu vody, snižuje se i 
celkový osmotický potenciál buněk. Mají-li rostliny schopnost regulovat jeho složku osmotický 
potenciál a tím i pohyby průduchů, udržují rovnováhu obsahu vody (Larcher 2003). 
Cílem práce je porovnat změny ve vodivosti průduchů, osmotickém potenciálu a hustotě průduchů u 
tří odrůd jarního ječmene pěstovaných v podmínkách definovaného vodního stresu. 
  
MATERIÁL a METODIKA 
Tři odrůdy jarního ječmene – Norimberk, Amulet a Krona jsme pěstovali ve venkovním nádobovém 
pokusu pod přístřeškem s průhlednou fólií. V pokusu jsme udržovali dva režimy závlahy, úplnou a 
omezenou zálivku v pravidelných denních intervalech. Plně zavlažovanou variantu jsme udržovali po 
celou dobu kultivace v půdě s vodním potenciálem půdy přibližně -0,1 MPa, druhou variantu s 
omezenou zálivkou na úrovni vodního potenciálu přibližně -1,3 MPa. Závlahu jsme korigovali na 
základě hodnot tenziometru a objemové hmotnosti vody v půdě. Samotná měření vodivosti průduchů 
na rostlinách jsme prováděli v klimatizované komoře s řízenou teplotou a osvětlením, kam jsme 
rostliny přemístili minimálně dvě hodiny před měřením kvůli přizpůsobení rostlin. Měření vodivosti 
listů bylo provedeno gazometrickým systémem LCpro+. Odběry vzorků pro měření osmotického 
potenciálu byly ze stejných listů na kterých byla předtím změřena vodivost listů. Měření osmotického 
potenciálu šťávy z listů bylo měřeno psychrometrickou metodou přístrojem PSYPRO. Hustotu 
průduchů na jednotku plochy jsme stanovili obrazovou analýzou na otiscích pokožky listů. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Měření jsme prováděli ve střední části pátého listu. Změřili jsme vodivost průduchů, osmotický 
potenciál buněčné šťávy a hustotu průduchů. Výsledky měření jsou presentovány na obrázcích 1. - 3. 
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Vodivost průduchů byla prokazatelně větší u plně zalévaných variant u všech sledovaných odrůd, 
zatímco u stresovaných variant došlo ke snížení vodivosti průduchů. Nejvyšší vodivost měla odrůda 
Norimberk při plné zálivce i při vodním stresu. Největší rozdíl ve vodivosti průduchů mezi zalévanou 
a stresovanou variantou byl zjištěn u odrůdy Amulet. 
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                                           Obr. 1. Vodivost průduchů listů  
 
Hodnoty osmotického potenciálu byly prokazatelně nižší u všech odrůd vystavených vodnímu stresu, 
přičemž nejnižší byly naměřeny u Amuletu. Mezi odrůdou Norimberk a Krona nebyly nalezeny 
průkazné rozdíly v naměřených osmotických potenciálech. 
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                                            Obr. 2. Osmotický potenciál listů 
  
Hustota průduchů nevykazuje statisticky významné rozdíly mezi odrůdami, variantami zálivky a 
abaxiální a axiální stranou listů. Jsou zde pouze určité tendence odrůdy Norimberk, kde u rostlin 
s vodním stresem byla zjištěna nižší hustota průduchů.                                          
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                     Obr. 3.  Hustota průduchů na adaxiální (AD) a abaxiální straně listů (AB)   
 
Byly zjištěny rozdíly ve vodivosti průduchů a v osmotickém potenciálu buněčné šťávy mezi 
jednotlivými odrůdami, ale zejména mezi jednotlivými variantami úrovně zálivky, což odpovídá již 
dřívějším poznatkům (Molnár et al. 2004, Kudoyarova et al.2007). Nejvyšší hodnoty vodivosti 
průduchů jsme naměřili u odrůdy Norimberk, následně u Amuletu a Krony při plné zálivce. Za 
podmínek vodního stresu a při jeho dlouhodobém působení byly naměřeny vodivosti průduchů od 
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nejvyšší k nejnižší u odrůd Norimberk, Krona a Amulet. U Amuletu a Norimberku jsme zjistili větší 
rozdíly ve vodivosti průduchů mezi zalévanou a stresovanou variantou ve srovnání s odrůdou Krona. 
Transpirace je pak v korelaci s vodivostí průduchů (Slafer et al. 2005). Hodnoty osmotického 
potenciálu byly průkazně rozdílné mezi odrůdami a variantou zálivky. Amulet měl nižší hodnoty 
osmotického potenciálu než Norimberk a Krona při plné zálivce i při stresových podmínkách. Byly 
potvrzeny vztahy mezi osmotickým potenciálem a transpirací (Larcher 2003). Hustoty průduchů u 
jednotlivých odrůd a variant nebyly průkazně rozdílné, pravděpodobně se jedná o podobnost v rámci 
druhu rostliny (Šesták 1985). Nelišily se průkazně ani mezi variantami zálivky a abaxiální a adaxiální 
stranou listů. Také nebyly nalezeny vztahy mezi hustotou průduchů a transpirací nebo vodivostí 
průduchů.  
Byly zjištěny statisticky významné rozdíly ve vodivosti průduchů listů u tří odrůd jarního ječmene 
kultivovaného jednak v podmínkách dlouhodobého vodního stresu ale zároveň v podmínkách plné 
zálivky. Bylo změřeno přizpůsobení rostlin snižováním osmotického potenciálu při vodním stresu a 
bylo zjištěno, že tu mají odrůdy odlišnou. Nejnižší osmotické potenciály jsme stanovili u odrůdy 
Amulet, čímž by se dalo uvažovat o vyšší schopnosti přizpůsobení k vodnímu stresu u této odrůdy. 
Pokusy však je nutno ještě zopakovat pro konečné tvrzení. Významné rozdíly nebyly zaznamenány u 
hustoty průduchů ani u odrůd ani u pokusných variant. Jejich počty z různých míst listu vykazují 
značnou variabilitu. 
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Monitoring of Leaves Water Status in Water Stressed Species of Spring 
Barley 

 
 

Summary 
Three cultivars: Norimberk, Amulet and Krona of spring barley were grown in pots under a shelter from 
transparent plastic foil. There were two regimes of pot irrigation: full watering and water shortage. Differences 
in the stomatal conductivity among cultivars of spring barley and the treatments were found in long-time full 
watered and water stressed conditions. The values of osmotic potential were significantly different among 
cultivars and experimental treatments. There was no significant relationship between stomatal density and other 
measured characteristics. 
 
Poděkování:  
Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MSM 6046070901 a Výzkumným záměrem MZe 
0002700602. 
 
                                                          
 
 

 
 

http://www.springerlink.com/content/1608-3407/


  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21.-22.3.2007 

 451

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU A DISTRIBÚCIU TAXOLU 
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Súhrn 

Biotechnologické metódy rastlinných explantátových kultúr poskytujú obnoviteľný zdroj pre 
produkciu sekundárnych metabolitov. Boli vyvinuté rôzne systémy na produkciu sekundárnych 
metabolitov v kalusových kultúrach, bunkových suspenzných kultúrach, koreňových kultúrach 
a výhonkových kultúrach. Bunkové kultúry Taxus sp. predstavujú alternatívny zdroj taxolu a 
príbuzných taxánov, významných liečiv nádorových ochorení. Cieľom práce bolo zistiť kvalitu 
a distribúciu taxolu v explantátových kultúrach  u dvoch chemotypov tisu (Taxus baccata a 
Taxus cuspidata). Uvedené chemotypy tisu boli kultivované na modifikovaných médiách 
Westvaco WV1(orgánové kultúry) a WV2(kalusové kultúry). Najvyšší obsah taxolu 
vyprodukovala kalusová kultúra T. cuspidata v 49. deň kultivácie. U kalusovej a orgánovej 
kultúry T. baccata sme zaznamenali len polovičné množstvá celkovej produkcie taxolu T. 
cuspidata. Rast biomasy a produkcia sekundárnych metabolitov taxánového typu je závisla od 
typu explantátovej kultúry , od  chemotypu samotného tisu , tak ako aj od doby kultivácie. 
 
ÚVOD 

V rastlinách sa nachádza veľké množstvo sekundárnych metabolitov, ktoré sa 
syntetizujú a akumulujú ako odpoveď organizmu na napadnutie patogénom alebo reakcia na 
abiotický stres. Sekundárne metabolity majú mnohé biologické účinky, ktoré je možné 
uplatniť rôznymi spôsobmi v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle. 

Tis západný (Taxus brevifolia) je najznámejším zdrojom širokého spektra 
sekundárnych metabolitov. Ihličky a kôra tisu obsahujú okrem jedovatých alkaloidov aj látku 
účinnú proti rakovine, ktorá sa nazýva taxol (FETT-NETO a kol., 1993). Taxol bol prvýkrát 
popísaný v roku 1971. Bol izolovaný z kôry kmeňa Tisu západného a bola popísaná jeho 
štruktúra. Taxol je cytotoxický diterpén (C47H51NO14), ktorý má silný inhibičný účinok na 
replikáciu bunky, pričom zasahuje do G2/M fázy bunkového cyklu a tým zastavuje rast 
rakovinových buniek (HOROWITZ a kol., 1986). 

Obr. 1.: Štruktúra taxolu (FETT-NETO a kol., 1993) 

 

mailto:angela.filova@uniag.sk
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Populácie tejto vzácnej dreviny v Severnej Amerike sa neustále zmenšujú. Pôvodný postup 
prípravy taxolu izoláciou z kôry pacifického tisu nie je z ekologického ani ekonomického 
hľadiska dlhodobo perspektívny. Na produkciu 1kg taxolu musí byť obetovaných asi 3000 
stromov, alebo zhruba jeden strom na každú liečbu. Bolo navrhnutých niekoľko variant 
riešenia tohto problému. Okrem syntézy taxolu a semisyntézy taxolu dosyntetizovaním z 
prekurzora 10-deacetylbaccatinu (GUENARD a kol., 1993; KINGSTON a kol., 1993), ktoré 
však z ekonomických dôvodov neznamenali perspektívny spôsob prípravy taxolu, to boli 
biotechnologické postupy využívajúce ako producentov rastlinné (WICKREMESINHE a kol., 
1993; 1999, FETT-NETO a kol., 1993), resp. mikrobiálne bunky (STIERLE a kol., 1993). 
Systém pletivových kultúr tisu produkujúcich taxol prvýkrát avizoval CHRISTEN (1989), 
použitím dospelých buniek T. brevifolia, ako bunkovej suspenzie. Na základe týchto zistení 
United States Department of Agriculture patentovali produkciu taxolu pomocou in vitro z 
kultivovaných buniek T. brevifolia (HEZARI a kol., 1995; WILLIAMS a kol., 2000). 

Úsilie o syntetizovanie taxolu sú rozbehnuté a zvýšeniu zásob môže napomôcť 
kultivácia v pletivových kultúrach alebo pestovanie stromov. Klinické skúšky sú limitované 
vzácnosťou drogy. Progresívny vstup taxolu DEBAC (10-deacetylbaccatinu) a jeho analógov 
do procesu tvorby antileukemických a protinádorových preparátov, podmienil rozpracovanie 
selekčných, pestovateľských a technologických podmienok využitia rastlinného druhu Taxus 
baccata L.  

Konkrétnym cieľom bolo zistiť kvalitu a distribúciu taxolu v explantátových kultúrach  
u dvoch chemotypov tisu (Taxus baccata a Taxus cuspidata). 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.  
 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 

Pre našu prácu sme použili dva chemotypy explantátových kultúr tisu Taxus baccata 
a Taxus cuspidata vo forme kalusovej a orgánovej kultúry. Samotná kultivácia prebiehala na 
dvoch variantoch modifikovaného živného média Westvaco (COKE, 1996). Kalusová kultúra 
obidvoch chemotypov prebiehala na WV2 obohatené o 0,1 mg.l-1 2,4D + 0,5 mg.l-1 kinetínu. 
Orgánové kultúry Taxus baccata a Taxus cuspidata boli kultivované na kultivačnom médiu 
WV 1 s pridaním 0,1 mg.l-1 IAA + 2,0 mg.l-1 BAP. 

Podmienky kultivácie pre kalogenézu a samotnú regeneráciu explantátov boli 
rozdielne. Tvorba kalusov prebiehala v tme pri teplote 220C. Kultivácia orgánových kultúr 
tisu pri 16-hodinovej fotoperióde s intenzitou osvetlenia 500 μmol.m2.s-1 a teplote 24 0C. 
Kalogenéza a rast orgánovej kultúry trvali 70 dní počas, ktorej sme previedli merania čerstvej 
hmoty kalusov a explantátov.  

 
 
Meranie rastu 

Na začiatku experimentu sme odvážili inokulum a po skončení rastovej periódy narastenú 
biomasu. Výsledok udáva rastový index (KETCHUM a kol., 1995): 
 
                                   (hmotnosť vyrastenej biomasy – hmotnosť inokula) 
Rastový index (Ri) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                      hmotnosť inokula 
 

Úprava vzoriek a stanovenie taxánov 
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Čerstvú kalusovú hmotu sme lyofilizovali pri –20°C a lyofilizát sme následne rozdrvili na 
prášok. 100 mg takto pripravených buniek sme zmiešali so 4 ml metanolu a extrahovali 16 
hodín na trepačke. Nasledovalo 10 minútové pôsobenie ultrazvukom a 10 minútová 
centrifugácia, čím sa tuhý podiel oddelil. Supernatant sme prefiltrovali a odparili pri 40°C na 
vákuovej rotačnej odparke do sucha. Takto pripravenú vzorku sme ďalej analyzovali. Analýza 
taxolu bola prevedená vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografia HPLC/UV (Hewlett 
Packard, Nemecko). Na analýzu sme použili kolónu LichroCART 250x4 mm s náplňou 
Lichrospher RP-18e 5µm s UV detekciou. Mobilná fáza sa skladala z acetonitrilu a vody. 
Prietok bol 1ml.min-1 s UVdetekciou. Použitá bola gradientová metóda. Analýzy boli 
prevedené v spolupráci s pracoviskom  Polskej Akademie Nauk v Krakowe. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Stanovenie produkcie biomasy v kalusovej aj orgánovej kultúre sme robili v časových 
intervaloch 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 a 70 dní. Dynamiku rastu sme charakterizovali 
rastovým indexom Ri (obr.2.) a rastovými krivkami (obr.3.) u oboch chemotypov tisu 
v jednotlivých explantátových kultúrach (kalusovej a orgánovej). 
 
Obr.2.: Dynamika zmien rastového indexu v explantátových kultúrach Taxus sp. 
Obr. 3. Rastové krivky explantátových kultúr Taxus baccata a Taxus cuspidata 
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Maximálny rastový index orgánových kultúr (9,9) sme zaznamenali na 56. deň 
kultivácie T.cuspidata, T. baccata v ten istý deň dosiahla rastový index 9,8. U oboch 
chemotypov bol v sledovanom období vyrovnaný rast s maximom medzi 42. až 63. dňom 
kultivácie. 

Maximálny rastový index kalusových kultúr (8,03) sme zaznamenali na 49. deň 
kultivácie T.cuspidata, T. baccata v ten istý deň dosiahla rastový index 5,52. U oboch 
chemotypov bol v sledovanom období vyrovnaný rast s maximom medzi 42. až 56. dňom 
kultivácie. 

Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že orgánové kultúry oboch chemotypov  majú 
rovnakú dynamiku rastu, pričom kalusové kultúry rastu rozdielne z hľadiska zmien rastového 
indexu. Hodnoty Ri u kalusovej kultúry T. baccata dosahovali až o polovicu nižšie hodnoty 
ako u orgánovej kultúry toho istého chemotypu. 

Z porovnania rastových kriviek (Obr. 3) vidíme rozdiely v raste oboch chemotypov (T. 
baccata a T. cuspidata), ako aj rozdiely v raste explantátových kultúr (kalusová a orgánová). 
V oboch prípadoch však exponenciálna fáza rastu začína približne 28. dňom kultivácie. Fázu 
odumierania pozorujeme v 70. deň kultivácie. Najväčší nárast čerstevj hmoty sme 
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zaznamenali u orgánovej kultúry T. cuspidata v 49.dni, narozdiel u kalusovej kultúry T. 
baccata sme zaznamenali najnižší prírastok hmoty. 

V druhom kroku sme porovnávali schopnosť chemotypov vzávislosti od typu kultúry 
produkovať taxány. Analýzy obsahu taxolu sa prevádzali v čase kultivácie 14, 42, 49, 56, 63 
a 70. deň. Výsledky týchto analýz sú uvedené na obrázku 4. a 5. 

Obr. 4. Obsah taxolu v explantátových kultúr Taxus baccata a Taxus cuspidata 
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Obr. 5. HPLC –MS analýza obsahu taxolu v kalusovej kultúre Taxus cuspidata 

 

 
 
WICKREMESINHE a kol. (1999) publikovali porovnanie produkcie taxolu rôznych druhov 
Taxus sp. (T. brevifolia, T.baccata, T. cuspdata, T. x media cv.Hicksii, T. x media 
cv.Densiformis) v kalusových kultúrach. Produkcia taxolu sa pohybovala od 22,5 do 98,1 
μg.g-1 suchej hmoty DW. Ako vyplýva z našich experimentov, T. cuspidata mal vyššiu 
produkciu taxolu ako T. baccata. Kalusová kultúra T. cuspidata dosiahla maximálny obsah 
taxolu 98,1 μg.g-1 DW kalusu v 49. dni kultivácie, podobne ako aj orgánové kultúra tohto 
chemotypu (78,9 μg.g-1WD kalusu). U kalusovej a orgánovej kultúry T. baccata sme 
zaznamenali len polovičné množstvá celkovej produkcie taxolu ako v kultúre T. cuspidata. 
Kalusová kultúra T. baccata  produkovala viac taxolu (49,9 μg.g-1 DW kalusu)  ako orgánová 
kultúra toho istého tisu (32,5 μg.g-1 DW explantátu). Naše výsledky dokumentujú, že pre 
samotnú produkciu taxolu sa javí ako najvhodnejšia kalusová kultúra ako orgánová kultúra. T. 
cuspidata  sa javí ako výkonnejší chemotyp než T. baccata.  
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ZÁVER 
Súčasné trendy vo výskume a využití rastlín smerujú k hľadaniu možností kultivácie 
izolovaných rastlinných buniek, pletív a orgánov, s cieľom produkcie alebo biotransformácie 
farmakologicky účinných látok. U kalusových a orgánových kultúr oboch chemotypov tisu 
sme zisťovali či majú genetickú výbavu pre produkciu sekundárnych metabolitov taxánového 
typu a teda či sú z tohto hľadiska perspektívne pre optimalizáciu rastu a produkcie taxolu. 
Dosiahnuté výsledky síce dokumentujú rozdiely v produkcii taxolu jednotlivých chemotypov 
tisov závislosti od typu kultúry, a však sú perspektívne pre ďalšie experimenty optimalizácie 
ohľadom zvýšenia produkcie taxolu v bunkovými kultúrami tisu. 
Rast biomasy a produkcia sekundárnych metabolitov taxánového typu je závisla od typu 
explantátovej kultúry, od  chemotypu samotného tisu, tak ako aj od doby kultivácie. 
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Factors influencing  kvality and ditribution of taxol in explantate cultures 
of  Yew (Taxus spp.)  

 
Summary 

 
Biotechnological methods of plant tissue cultures provide a renewable resource for the 
production of secondary metabolites. Different systems have been developed for production of 
secondary metabolites in callus culture,cell suspension culture, root culture or shoot cultures. 
Cell culture of Taxus sp. presents a potential alternative source of taxol and related taxanes 
used in cancer chemotherapy. The goal is a quantification and distribution of taxol in 
explantate culture of  selected chemotypes of Taxus baccata and Taxus cuspidata. Selected 
chemotypes of Taxus sp.was cultivated on modification Westvaco medium WV1 (organs 
cultures) and WV2 (callus cultures).  Callusu culture of T. cuspidata produced the most 
amount of taxol in 49- day of cultivation.  Callus and organs cultures of T. baccata produced 
a half amount of taxol T. cuspidata. Growth of biomass and production secondary metabolites 
of taxanes characters of yew are dependent of types explantate cultures, of chemotypes  and 
time cultivation. 
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Souhrn 

 
Rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38) byly pěstovány v zemině v kultivačním boxu. Po sedmi 
týdnech byla polovina pokusných rostlin vystavena vodnímu stresu přerušením zálivky. Nultý, pátý, desátý a 
šestnáctý den byly u prvních, třetích a pátých listů shora měřeny fluorescenční parametry F0 (základní 
fluorescence) a FM (maximální fluorescence) pomocí PAM fluorometru fy.Walz, Německo. Byla vypočtena  
maximální fotochemická účinnost fotosystému 2, Fv/FM = (FM - F0)/FM. Tento parametr byl poměrně stabilní u 
horních a středních listů jak zalévaných, tak vadnoucích rostlin. Dolní listy u vadnoucích rostlin  vykazovaly  
vždy nižší Fv/FM a nevyrovnaly se  ani po rehydrataci původní hodnotě před začátkem vadnutí. Pokles Fv/FM  u 
spodních listů  byl pozorován i u kontrolních zalévaných listů. Zřejmě se u dolních, pátých listů začaly 
projevovat známky senescence. Inzerční profily, tj. rozdíly mezi listy na témže stonku, si rostliny důsledně 
zachovávají i při aplikování vodního stresu i rehydratace. 
 

ÚVOD 
 Fluorescenční parametr Fv/FM neboli maximální fotochemická účinnost fotosystému 2 
měřený v temnotně adaptovaném stavu výrazně klesá u rostlin vystavených působení stresu. 
Tento parametr se proto hojně využívá jako indikátor stresového poškození rostlin /l-4/. 
Hlavním cílem tohoto příspěvku bylo  porovnání změn Fv/FM u listů tabáku různé inzerce. 
Nerespektování rozdílných vlastností listů na jednom a témže stonku může vést ke značným 
omylům a nepřesnostem v experimentální práci / 5 /. K navození vodního stresu jsme zvolili 
přerušení zálivky /1, 6-10/. 
 

MATERIÁL A METODA 
 Rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38) byly pěstovány v zemině 
v kultivačních komorách (16 h světlo 130 μmol m-2s-1/8 h tma, teplota 25/23 oC, relativní 
vlhkost vzduchu cca. 80 %). Po 7 týdnech byla u poloviny rostlin na 10 dnů přerušena 
zálivka, ostatní kultivační podmínky zůstaly nezměněné. Fluorescenční parametry Fo 
(základní fluorescence) a FM (maximální fluorescence) byly měřeny u 1., 3., a 5. listu od 
apexu fluorometrem PAM (Walz, Effeltrich, Německo) u temnotně adaptovaných listů (30 
min.) u všech rostlin nultý den, 5. a 10. den vadnutí a 6. den po opětovném zalévání 
(rehydratace neboli obnova). Kontrolní rostliny byly zalévány denně stejným množstvím 
vodovodní vody. Maximální fotochemická účinnost fotosystému 2 Fv/FM byla počítána jako 
poměr (FM-F0) ku FM. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE  
Sedmitýdenní rostliny tabáku měly celkem 9-10 listů, přičemž horní dva listy nebyly 

ještě plně vyvinuté, nedosáhly maximální listové plochy, a spodní dva až tři listy byly již 
nažloutlé, nejspodnější již odpadly nebo odpadaly a usychaly postupně během aplikace 
vodního stresu. Byly měřeny následující tři listy různé inzerce: první dospělý list od 
vzrostného vrcholu označený jako 1. list shora (nejmladší), dále pak 3., prostřední a 5. list 
shora, spodní, nejstarší z měřených na rostlině (Tab.1).  

Tab. 1: Maximální fotochemická účinnost fotosystému 2, Fv/FM, u listů různé inzerce u 
zalévaných a vadnoucích rostlin tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38). Hodnoty 
v závorkách udávají hodnotu Fv/FM vyjádřenou v %  0. dne  pro příslušný list. 
 
 

�

�
  

 Maximální fotochemická účinnost fotosystému 2, Fv/FM, je u horních a středních listů 
u zalévaných a mírně zvadlých rostlin (5. den vadnutí) poměrně stabilní parametr. Naopak 
páté, dolní listy jsou nejvíce ovlivněny jak vodním stresem, tak zřejmě i počínající senescencí 
těchto listů. Zdá se, že mladší listy (horní a střední na rostlině) jsou přednostně zásobovány 
vodou na úkor listů dolních (Tab. 1). Po rehydrataci , tj. opětovném zalévání od 10. do 16. 
dne, se Fv/FM zvýšil, ale původní výchozí hodnoty nedosáhly ani po celou dobu  
 
 
 

Pokus 
   Inzerce listů 
 

Fv/FM 
zalévané kontroly 

Fv/FM 
vadnoucí rostliny 

0. den 
   1. list shora 

 
0,727 

 
- 

   3. list shora 0,700 - 
   5. list shora 0,694 - 
Průměr z měřených listů 0,707 - 
   
5. den vadnutí   
   1. list shora 0,724      (99,59 %) 0,727     (100,00 %) 
   3. list shora 0,705     (100,71 %) 0,711     (101,57 %) 
   5. list shora 0,672      (96,83 %) 0,698     (100,58 %) 
Průměr z měřených listů 0,700 0,712 
   
10. den vadnutí   
   1. list shora 0,726      (99,86 %) 0,718      (98,76 %) 
   3. list shora 0,690      (97,87 %) 0,667      (93,81 %) 
   5. list shora 0,545      (78,53 %) 0,430      (61,96 %) 
Průměr z měřených listů 0,654 0,605 
   
Obnova (po 6 dnech 
obnovené zálivky) 

  

   1. list shora 0,688      (94,63 %) 0,721      (99,17 %) 
   3. list shora 0,665      ( 95,00 %) 0,687      (98,14 %) 
   5. list shora 

Průměr z měřených 
listů 
 

0,625      (90,06 %) 
0,659 

0,588      (84,73 %) 
0,665 
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 Tab. 2: Základní fluorescence emitovaná temnotně adaptovaným listem (F0) a 
maximální fluorescence emitovaná temnotně adaptovaným listem po aplikaci saturačního 
světelného pulzu (FM) u listů různé inzerce u zalévaných a vadnoucích rostlin tabáku 
(Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38)  
 

Pokus 
   Inzerce listů 

F0 
zalévané 
kontroly 

F0 
vadnoucí 
rostliny 

FM 
zalévané 
kontroly 

FM 
vadnoucí 
rostliny 

0. den     
   1. list shora 19 - 69,65 - 
   3. list shora 20 - 67,5 - 
   5. list shora 21 - 68,5 - 

Průměr 
 
20,08±0,82 

-  
68,55±0,88 

- 

     
5. den vadnutí     
   1. list shora 19 18 68,75 66 
   3. list shora 19 18,5 64,5 64 
   5. list shora 19,5 17,5 59,5 58 

Průměr 
 
19,17±0,24 

 
18,00±0,41 

 
64,25±3,78 

 
62,67±3,40 

     
10. den vadnutí     
   1. list shora 17 19,5 62 70 
   3. list shora 19 22 61,3 66 
   5. list shora 20 20,5 44 36 

Průměr 
 
18,67±1,25 

 
20,67±1,03 

 
55,77±8,32 

 
57,33±15,17 

     
Obnova (6 d po 
obnov. zálivky) 

    

   1. list shora 19 17 61 61 
   3. list shora 17 16,6 50,8 53 
   5. list shora 12,5 16,5 33,3 40 

Průměr 
 
16,17±2,72 

 
16,70±0,22 

 
48,37±11,44 

 
51,33±8,65 

     
 
zalévané kontrolní rostliny. Ještě hůře na tom byly páté listy po období vodního stresu, kde 
hodnoty Fv/FM  poklesly na 0,545 (78,53%) u zalévaných kontrolních rostlin, a na vůbec 
nejnižší hodnotu 0,430 (61,96 %) u rostlin po 10 dnech vadnutí (Tab. 1). Domnívám se, že 
zde se setkávají dva nebo více vlivů – kromě vlivu vadnutí, vodního stresu se tu zřejmě 
projevuje výrazněji vliv ontogeneze, neboť rostliny vadly 10 dnů, a to je již dostatečně dlouhá 
doba, aby se ontogenetický vliv projevil. Dolní listy se již zřejmě nacházejí ve fázi 
senescence, která se projevuje také snížením maximální fotochemické účinnosti fotosystému 
2. Další faktor, který se tu mohl projevit, je snížení relativní vlhkosti vzduchu v klimaboxu 
díky tomu, že vadnoucí rostliny nebyly po 10 dnů zalévány. A snížení RH v klimaboxu mohlo 
také zesílit vliv vodního stresu na rostliny. 
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 Fv/FM se počítá z hodnot Fo a FM. Jak vyplývá z Tab. 2, mění se základní fluorescence 
Fo i maximální fluorescence FM také méně u horních a středních listů a více u dolních listů. 
Zajímavé je, že se během vodního stresu Fo spíše zvyšovalo, zatímco FM se relativně příliš 
neměnilo. Výjimkou jsou ovšem opět dolní listy a rostliny po obnově. I když jsou změny 
většiny fluorescenčních parametrů malé, dá se z nárůstu F0  u listů během vodního stresu 
usuzovat, že dochází k částečnému poškození fotosystému 2 / 2 /. 
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Maximum quantum yield of Photosystem 2 photochemistry, Fv/FM, in 

tobacco leaves of different insertion level during water stress and 

rehydration 

Summary 

Tobacco (Nicotiana tabacum L. cv Wisconsin 38) plants were grown in soil in a growth 
chamber. After seven weeks of growth one half of the plants was subjected to  water stress by 
 Cessation of water supply .On days 0, 5, 10 and 16 the fluorescence parameters Fo (basal 
fluorescence) and FM  (maximum fluorescence) were measured using a PAM fluorometer, 
Walz, Germany. The Fv/FM ratio or maximum yield of primary photochemistry of Photosystem 
2 measured in dark-adapted state is markedly reduced for stressed plants. Therefore, this 
ratio is frequently used as an indicator of stress injury in plants. This parameter was  
relatively stable in the  upper and middle leaves in well-watered and as well in stressed 
wilting plants. All the lower leaves exhibited a decrease in the  Fv/FM ratio and never reached 
the values they had before water stress application, probably due to the progression  of leaf 
senescence. The different performance of the upper and the  lower  leaves should be taken 
into account. The insertion profiles with clear differences among the leaves on one and the 
same stalk are strictly conserved whenever  water stress  or another type of stress were 
applied. 
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Rastlinné indikátory aridizácie prostredia a ich potenciál pre využitie v 
biotechnológiách  
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Súhrn 
Bol vypracovaný zoznam rastlinných druhov – xerotermných druhov burín ako 

indikátorov aridizácie v poľnohospodárskych oblastiach Slovenskej republiky. V budúcnosti 
bude výskum cielene zameraný na identifikáciu potenciálnych proteínov, ktoré zvyšujú 
odolnosť jednotlivých druhov pôvodných xerofytov voči vodnému deficitu a arídnemu 
prostrediu. Použitím biochemických metód prostredníctvom enzymatických kitov na 
stanovovanie antioxidačnej kapacity týchto rastlín a detekcie niektorých enzýmov budú 
vyselektované ekotypy s najvyššou odolnosťou voči environmentálnym stresom ako je zvýšené 
žiarenie a sucho. 
 

ÚVOD 
V súvislosti s postupujúcou aridizáciou prostredia ako reakciou na zmenu klímy sa 

dostáva do popredia problematika výberu vhodných druhov rastlín ako donorov génov 
suchovzdornosti. Izolácia, testovanie a následná implementácia génov suchovzdornosti 
v procese šľachtenia do poľnohospodárskych rastlín bude mať významnú úlohu pri 
zabezpečení udržateľného potenciálu úrod plodín aj v podmienkach vodného deficitu vo 
vegetačnom období na území Slovenska. 
 

MATERIÁL A METÓDA 
Pestovanie poľnohospodárskych rastlín v bezzávlahových podmienkach a vplyv 

klimatickej zmeny sú výzvou pre hlbšie štúdium nielen mechanizmov, ktorými bežne 
disponujú pestované genotypy, ale aj tých vlastností, ktorými disponujú rastlinné druhy 
považované za buriny. Na katedre fyziológie rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre bol vypracovaný checklist rastlinných druhov – xerotermných druhov burín, vhodných 
na detekciu aridizácie vo významných poľnohospodárskych oblastiach Slovenska, najmä 
v kukuričnej, prípadne v repnej výrobnej oblasti. Ako podklad slúžil „Predbežný zoznam 
xerofytov a termofytov flóry Slovenska (Eliáš, P. jun., in /2/, nepublikované), vypracovaný na 
Katedre botaniky SPU v Nitre. Ďalej bola použitá dostupná botanická a herbologická 
literatúra /3, 5/ ako aj výsledky riešenia projektu „Výskumu burín v porastoch pestovaných 
plodín ...“ /6/. Na základe štúdia týchto materiálov boli zostavené nasledovné kritériá: 

1) xerotermný druh 
2) nenáročnosť na druh a typ pôdy  
3) veľký sekundárny areál rozšírenia najmä na poľnohospodárskej pôde, ruderálnych 
a antropogénnych stanovištiach s tendenciou ďalšieho možného rozširovania napr. aj do 
vyšších nadmorských výšok oproti minulosti. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Na základe uvedených kritérií a štúdia biologických charakteristík boli zatiaľ vytypované 

nasledovné druhy rastlín (vedecké názvy rastlín sú uvádzané podľa /8/):  
Abutilon theophrasti Medik. – poslnečník Theofrastov  
Amaranthus.powellii S. Watson – láskavec zelenoklasý 
Ambrosia artemisiifolia L. – ambrózia palinolistá 
Atriplex rosea L. – loboda ružová 
Bassia scoparia (L.) A. J. Scott – bassia metlovitá 
Bromus tectorum L. – stoklas strechový 
Consolida orientalis (Gay) Schrödinger– ostrôžka východná 
Cynodon dactylon (L.) Pers. – prstnatec obyčajný 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – úhorník liečivý 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – prstovka krvavá 
Hibiscus trionum L. – ibištek trojdielny 
Lactuca serriola L. – šalát kompasový 
Panicum capillare L. – proso vláskovité 
Panicum miliaceum L. – proso siate 
Portulaca oleracea – portulaka zeleninová 
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. – tvrdica tvrdá 
Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. – mohár sivý 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. – mohár praslenatý 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. – mohár zelený 
Sorghum halepense (L.) Pers. – cirok alepský 
Spergula arvensis L. – kolenec roľný 
Thlaspi perfoliatum L. – peniažtek prerastenolistý 
Viola tricolor L. emend. F. W. Schmidt – fialka trojfarebná 
Xanthium spinosum L. – voškovník tŕnitý 
Xanthium strumarium L. – voškovník obyčajný 

Šľachtenie na suchovzdornosť znamená komplexný prístup, pri ktorom sa 
konvenčnými šľachtiteľskými metódami dosahuje iba veľmi pomalý pokrok. Klasické metódy 
vyžadujú dlhoročné skúsenosti s výberom genetických zdrojov. Zakomponovanie nových 
metodologických aspektov do šľachtiteľských programov, využívajúcich rýchle 
a nedeštrukčné analýzy pre nepriaznivé, stresové prostredie spolu s diverzifikáciou 
genetických zdrojov s prirodzenou adaptabilitou, zabezpečenie vhodného selekčného 
prostredia pre identifikáciu interakcií medzi odrodou a prostredím sa stávajú rozhodujúcimi 
článkami pre zvýšenie efektívnosti šľachtenia na suchovzdornosť. Poľné plodiny, resp. ich 
odrody môžu reagovať na sucho 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. 

Z hľadiska ochrany pred vonkajšími stresmi si xerofytné a termofytné druhy rastlín 
vyvinuli mechanizmy adaptácie voči arídnym podmienkam prostredia. Pomocou 
biochemických a proteomických metód sa identifikujú proteíny, ktoré zohrávajú regulačnú 
úlohu počas sucha, zvyšujú odolnosť jednotlivých druhov pôvodných xerofytov voči 
vodnému deficitu a arídnemu prostrediu. Nové poznatky prinášajú metódy merania 
fotosyntetických reakcií a vodných pomerov. Na druhej strane použitím biochemických 
metód a enzymatických kitov na stanovovanie antioxidačnej kapacity niektorých enzýmov 
ako SOD, alebo peroxidáza sú selektované ekotypy s najvyššou odolnosťou voči 
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environmentálnym stresom ako je silné žiarenie a sucho a teda sú študované nielen metodické 
možnosti, ale aj kapacita druhov. Samotná aktivita superoxiddismutázy bola sledovaná pri 
rôznych environmentálnych stresoch /1, 4/, a jej hodnoty sú kvantifikované aj vo vzťahu k 
suchovzdornosti. Použitím dvojrozmernej elektroforézy a následnej analýzy spotov pomocou 
hmotnostnej spektrometrie (resp. sekvenovaním jednotlivých proteínov) bude možné určiť aj 
zvýšenie expresie jednotlivých proteínov v bunkách po vystavení environmentálnym stresom. 

Prístup využitia informácií z nepoľnohospodárskych rastlín pre tvorbu nových 
genotypov sa zdá byť perspektívny, avšak vyžaduje náročný priestor z hľadiska informatiky, 
ako aj exaktnosti. Potenciálna implementácia nájdených génov suchovzdornosti do 
poľnohospodárskych rastlín môže výrazne ovplyvniť adaptabilitu  strategických plodín na 
podmienky klimatickej zmeny. Využitie jednotlivých techník pri identifikácii suchovzdorných 
markerov nachádza široké uplatnenie v štúdiu procesov pri environmentálnych zmenách na 
úrovni expresie jednotlivých génov až po ich reguláciu.  
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Plant indicators of aridization and their potential for biotechnological using 

Summary 
The checklist of plant species – xerothermic weeds as indicators of aridization in 

agricultural areas of the Slovak Republic was elaborated. The next research will be oriented to 
identification of those plant proteins, which increase resistance of original xerophytes against 
water deficiency in arid environment. The most interested ecotypes will be selected with the 
highest resistance against environmental stresses (high solar radiation and drought) and 
standard biochemical methods using antioxidative kits will be applied on them for 
determination of their antioxidative capacity.  
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Súhrn 
V práci bol sledovaný vplyv postupnej dehydratácie (začiatok kvitnutia) na relatívny obsah 
vody – RWC, obsah voľného prolínu štyroch genotypov hrachu (Xantos, Svit, 
Novozélandský, Debrecényi Galamb) a z nich odvodené hodnoty indexu stresu. Spomedzi 
testovaných genotypov si na 17. deň dehydratácie najvyšší obsah vody v listoch (RWC) 
udržal genotyp Xantos a Svit  a zároveň aj akumulácia voľného prolínu bola najvýraznejšia, 
čo naznačuje vyššiu schopnosť osmotickej adjustácie u týchto odrôd. 
 
ÚVOD 
 V celosvetovom meradle je sucho najvážnejším faktorom limitujúcim úrody hlavných 
poľnohospodárskych plodín. Význam negatívnych dôsledkov pôsobenia sucha v posledných 
rokoch narastá. Využitie vhodných genotypov, patrí nielen k riešeniam ktoré môžu priniesť 
významný ekonomický efekt, a teda stabilitu úrod, ale aj ekologickú stabilitu prostredia. Je 
treba poznamenať, že otázky zvyšovania tolerancie na sucho poľnohospodárskych plodín  sú 
diskutované  desaťročia. Napriek mnohým známym poznatkom o mechanizmoch tolerancie 
rôznych poľnohospodárskych druhov, sa ani existujúci potenciál suchovzdornosti nevyužíva 
dostatočne, t.j. pri pestovaní aktuálnych genotypov bývajú zohľadňované skôr iné kritériá, čo 
ukazuje, že vplyv prostredia nepresiahol prah citlivosti a ekonomickej neefektívnosti výberu 
pestovaných odrôd. 

Medzi najstaršie pestované plodiny patria strukoviny, pričom hrach je jednou z tých, ktoré 
majú vysoké nároky na vlahu. Najvyššiu potrebu vody má v čase kvitnutia a po odkvitnutí. 
Nedostatok vody v prvej časti vegetácie spôsobuje nízky vzrast rastlín, čo nie je žiadúce, 
najmä pri hrachoch zrnového typu. Nedostatok vlahy v čase kvitnutia a v čase po kvitnutí má 
za následok malé nasadenie strukov. Cieľom príspevku je prostredníctvom meraní obsahu 
voľného prolínu u 4 genotypov hrachu siateho počas dehydratácie poukázať na význam 
výberu tolerantného genotypu.  
 
MATERIÁL A METÓDA  

 

V pokusnom období 2005-2006 boli sledované genetické zdroje hrachu siateho (Pisum 
sativum L.): Svit a Xantos, ktoré boli vyšľachtené na Šľachtiteľskej stanici, a.s. v Hornej 
Strede a patria k semileafless (bezlistovým) odrodám a zahraničné genotypy (olisteného 
typu): Novozélandský (vysokého vzrastu) a Debrecényi Galamb (nízkeho vzrastu).  
Výsev semien hrachu sa uskutočnil v prvej dekáde apríla do nádob s objemom 10 l po 9 ks 
semien na nádobu. V ontogenéze rastlín sú obdobia, kedy sú rastliny mimoriadne citlivé na 
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nedostatok vody. Pretože pre  strukoviny je takým kritickým obdobím v požiadavkách na 
vodu obdobie kvitnutia, bol v tejto fenofáze u 50% rastlín indukovaný vodný stres 
zamedzením závlahy. 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: relatívny obsah vody v listoch, obsah voľného prolínu 
v listoch, osmotický potenciál. Relatívny obsah vody (RWC) v % bol stanovený 
gravimetricky a obsah voľného prolínu v listoch refraktometricky metódou podľa Bates et al. 
(1973) spektrofotometricky ninhidrínovou metódou. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Sucho – nedostatok vody, alebo vodný stres, je najväčším limitujúcim stresorom pre 

rastliny, znižuje aktivitu všetkých enzýmov v rastline a spomaľuje rast rastliny. Príčinou 
nedostatku vody, dostupnej pre rastliny sú najčastejšie klimatické pomery a priebeh počasia. 
V súčasnosti je známych viacero obranných mechanizmov, ktorými rastliny prekonávajú 
vodný deficit, limitujúci produkčný proces. Medzi kľúčové patrí osmotická adjustácia (OA) 
(Nilsen, Orcutt, 1996), pričom najväčší osmoregulačný účinok sa pripisuje cukrom 
a aminokyselinám (Morgan, 1984). Schopnosť osmotického prispôsobenia sa na mnohé 
environmentálne stresy je všeobecne známa takmer všetkým organizmom. 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, Živčák, 2006). 

Pre podrobnejšie štúdium účinku vodného stresu na rastliny hrachu sme v roku 2005 
realizovali nádobový pokus v laboratórnych podmienkach klimatizovaného kultivačného 
boxu s umelým osvetlením , kde boli zabezpečené stabilné podmienky pre rast rastlín aj pre 
priebeh dehydratácie. Vďaka tomu sme mohli sledovať postupný priebeh dehydratácie, ktorý 
býva často ovplyvnený výkyvmi počasia, ako sa to potvrdilo v nasledujúcom pokusnom 
období (2006), realizovanom v prirodzených klimatických podmienkach. V závislosti od 
výkyvov počasia sa následne menili aj podmienky dehydratácie. Sledovanie prejavov rastlín 
v konštantných podmienkach pri simulovaní vodného stresu, alebo interakčného pôsobenia 
s inými environmentálnymi faktormi poskytuje nielen možnosť hodnotiť vodu ako regulačný 
faktor, ale sledovať aj realizáciu vlastností odrôd, ktoré sa v optimálnych podmienkach 
neprejavia (Olšovská, Brestič, 2001). 
Pokles hodnôt RWC pod 90% často znamená iniciovanie zatvárania prieduchov, pokles pod 
80% zmeny metabolických procesov, ako je osmotickú úpravu a ďalší pokles pod 70% RWC 
už často predstavuje taký zásah do metabolizmu základných fyziologických procesov, ktorý 
zanecháva ireverzibilné dôsledky aj v rastovo-produkčnom procese (Brestič, Olšovská, 2001). 
V poľných experimentoch sme vzhľadom na značnú heterogenitu porastu preferovali meranie 
RWC pred inými kritériami vodného režimu. Prehľadné výsledky z rokov 2005 a 2006 
uvádzame na obr. 1. 
Keďže rok 2006 (obr. 2) bol ovplyvnený nepriaznivým priebehom počasia, aj rastliny 
sledovaných genotypov reagovali na deficit vody rôzne. Výrazný pokles obsahu vody 
v listoch nastal na 17. deň vodného stresu. Najvyšší obsah vody si ku koncu dehydratácie 
udržali   genotypy Svit a Xantos. Tieto pohľady ukazujú že jednotlivé odrody rozdielne 
hospodária s vodou, čo vidíme v spojitosti s rozdielnym osmotickým prispôsobením. 
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Relatívny obsah vody (RWC) v listoch - rok 2005
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Obr. 1 : Relatívny obsah vody v listoch hrachu siateho v dvoch termínoch dehydratácie 
v podmienkach klimatizovaného boxu 
 
 
 

 Relatívny obsah vody (RWC) v listoch - rok 2006
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 Obr. 2 : Relatívny obsah vody v listoch hrachu siateho v dvoch termínoch dehydratácie 
v prirodzených klimatických podmienkach 
 

 

Dôležitým aspektom tolerancie rastlín na sucho je schopnosť pletív osmoticky sa prispôsobiť 
podmienkam zníženej dostupnosti vody (Passioura, 1988; Schinozaki, Yamaguchi-
Schinozaki, 1998). Akumulácia prolínu je takmer univerzálnou reakciou rastlín na vodný 
deficit (Hare et al., 1999). Jeho obsah môže byť podmienený odrodou a zdá sa, že prolín 
zohráva špecifické úlohy v ochrane fotosyntetického aparátu pred negatívnymi účinkami 
stresu (). V našich pokusných meraniach bola najvýraznejšia akumulácia voľného prolínu 
v prvom roku (2005) pri genotype Svit. V druhom roku (2006) nastal podobný trend  pri 
uvedenom genotype, ale aj pri odrode Xantos (obr. 3 a 4).  

Ďalším z prejavov nedostatku vody je okrem zvyšovania obsahu osmoticky pôsobiacich látok 
v bunkách aj zníženie osmotického potenciálu. Ku koncu dehydratácie bola najnižšia hodnota 
osmotického potenciálu práve pri vyššie spomenutých odrodách Svit a Xantos. Odroda 
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Xantos si v prvom pokusnom období udržala aj najvyšší obsah vody v listoch (RWC), a preto 
predpokladáme pri tomto genotype aj schopnosť vyššej osmotickej adjustácie. 

Výsledky ukazujú na významnosť genotypových rozdielov u hrachu v obsahu prolínu 
a možné ďalšie využitie tohto poznatku.  

 

 Obsah prolínu v listoch - rok 2005
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 Obr. 3 : Obsah voľného prolínu ( v prepočte na 100% RWC) v listoch hrachu siateho v dvoch 
termínoch dehydratácie v podmienkach klimatizovaného boxu 
 

 
 
 

 Obsah prolínu v listoch - rok 2006
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 Obr. 4 : Obsah voľného prolínu (v prepočte na 100% RWC) v listoch hrachu siateho v dvoch 
termínoch dehydratácie v prirodzených klimatických podmienkach 
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Accumulation of free proline in leaves of selected pea (Pisum sativum L.) genotypes 
during increasing drought 

 

Summary 

 In this work, free proline concentration and relative water content (RWC) were 
evaluated in plants of four pea (Pisum sativum L.) genotypes (Xantos, Svit, Novozélandský, 
Debrecényi Galamb), which were submitted to controlled dehydration at the beginning of 
flowering stage. Among tested genotypes, genotype Xantos and Svit showed  the highest free 
proline content and RWC values after 17 days without watering. The results indicate higher 
capacity of the genotypes for osmotic adjustment as a potential trait and are discussed with 
respect to OA as a trait of improved drought tolerance. 
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Súhrn 
            Kľúčové procesy v chloroplaste na úrovni fotosyntetického aparátu sú dobre 
preštudované,  ale regulačné mechanizmy recyklácie jednotlivých komponentov fotosystémov 
po účinkoch environmentálnych stresov treba ešte objasniť. V tejto práci sme pomocou 
bioinformačných nástrojov analyzovali evolučne konzervovaný proces, ktorý sa môže 
podieľať na regulácii degradácie poškodeného fotosyntetického aparátu pomocou Gtpázy 
HflX. 
 
  ÚVOD 
 

Prístupy k štúdiu environmentálnych stresov predpokladajú poznanie príčinnosti 
a potenciálnych dôsledkov limitujúcich faktorov účinkujúcich jednotlivo alebo vo 
vzájomných interakciách. Súčasné trendy smerujú do poznávania molekulárneho pozadia 
regulačných mechanizmov a rekcií štandardne merateľných procesov.  
Fotosyntéza je proces, ktorý má zvláštne evolučné poslanie, je procesom komplexným, 
integrujúcim celú fyziológiu rastliny. Napriek mnohým súčasným poznatkom predovšetkým 
o biofyzike a biochémii fotosyntézy sa zdajú byť z hľadiska evolučnej prítomnosti 
regulačných elementov niektoré poznatky neúplné. Keďže sa predpokladá, že budúce 
desaťročie sa bude niesť v znamení proteomiky a metabolomiky, určite sa tento fakt 
premietne aj do ich popisu a lepšieho poznania evolúcie, adaptability a potenciálne aj 
zraniteľnosti pestovaných rastlín a z hľadiska poznania mechanizmov začlenených do reakcií 
na stresové faktory prostredia 

Gtpázy sú rozšírené proteíny, ktoré sa podieľajú na regulácii množstva bunkových 
procesov,  ako sú signalizácia, transport vezikúl, proteínová biosyntéza, transport molekúl cez 
bunkové membrány. V chloroplastoch je táto skupina zastúpená rodinou malých Gtpáz, 
označovaných aj ako malé Gtpázy Ras superrodiny, ako aj zatiaľ slabo charakterizované 
GTPázy s  MMR/HSR1 doménou. Je diskutabilná spojitosť medzi Gtpázami a ich 
regulačnými faktormi a reparáciu fotosyntetického aparátu v chloroplastoch.  Gtp je tiež 
dôležitá molekula pri prvom kroku degradácie D1 proteínu v reakčných centrách fotosystému 
II (PSII) počas účinku silného žiarenia, taktiež nazývaného fotoinhibícia, pretože tento proces 
je Gtp-závislý.  
  
 
MATERIÁL A METÓDY 
 

       Použili sme genómy  Arabidopsis Thaliana, Oryza sativa, Ostreococcus tauri 
a Synechocystis sp. na vyhľadávanie chloroplastických homológov HflX proteínu 
z Escherichia coli  pomocou bioinformačných nástrojov pre subcelulárnu lokalizáciu. 
Sekvencia  HflX génu z eubaktérie E.coli bola použitá na vyhľadávanie homologických 
sekvencií v iných organizmoch pomocou PSI-BLAST bioinformačného servera (Altschul et 
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al., 1997). Homológy  HflX boli identifikované v zelených rastlinách Arabidopsis thaliana L, 
Oryza sativa L., Ostreococcus tauri L. a v siniciach Synechocystis sp.. Na identifikáciu 
pomocou bioinformačných nástrojov pre subcelulárnu lokalizáciu sme použili boinformačné 
servery ChloroP,  TargetP a Predotar (Emanuelsson et al., 1999) pre predikciu 
chloroplastických proteínov. Pomocou Pfam programu (Bateman, 2004) sme analyzovali 
doménové zastúpenie v jednotlivých proteínoch. ClustalW (Hugueney et al., 1995; Altschul et 
al., 1990)  bol použitý na porovnávanie jednotlivých homologických sekvencií pre určenie 
príbuznosti medzi jednotlivými organizmami.� 
       
 VÝSLEDKY A DISKUSIA  
 

V chloroplastoch bola popísaná skupina Gtpáz, z ktorých dve pod-rodiny sa 
nachádzajú v chloroplastoch, a to YlqF a YqeH. Tieto boli  nájdené iba v rastlinnom genóme 
a v skupine vo fylogenetickom strome s cyanobakteriálnym YRG a YqeH (Emmanuel et al., 
2005).  Ďalšou analýzou sme zistili že v chloroplaste sa nachádza viac Gtpáz s homológiou 
k HflX proteínu, ktorý sa môže podieľať na regulácii ftsH proteázy v baktériách. 
    Identifikovali sme  homológy HflX proteínu v A. thaliana lokalizované v chloroplaste, 
ktoré by sa mohli podieľať na regulácii aktivity ftsH proteázy alebo iného proteínu 
a regulátory samotných gtpáz. Bioinformačné webové servery Target P, Chloro P a Predotar 
(Emanuelsson et al., 1999) boli využité na vyhľadávanie domnelých proteínov lokalizovaných 
v chloroplastoch z databázy  A. thaliana.  Pomocou porovnávacej genomiky sme sa snažili 
identifikovať homológy A. thaliana proteínu HflX z E. coli., ako aj jeho možné regulátory. 
Zistili sme, že chloroplasty obsahujú viac proteínov s MMR/HSR1 doménou, ktoré sú odlišné 
od YRG gtpáz. Členovia novej skupiny  obsahujú popri MMR/HSR1 aj iné domény. Ďalej 
sme zistili, že v chloroplastoch sa nachádzajú možné regulátory gtpáz, GAP proteíny, ale 
žiadne homologické GEF faktory.   
       Pomocou bioinformačného servera BLAST pri vyhľadávaní homologických  sekvencíí 
(Altschul et al., 1997), sme podrobili sekvenciu proteínu  HflX analýze a zistili sme že v A. 
thaliana sa nachádza jeho homológ s 540-timi aminokyselinovými zvyškami. Zaujímavé je, 
že medzi organizmami s kompletne  známymi genómami  sa homologický proteín s najvyššou 
podobnosťou našiel práve v rastlinách A.thaliana a O. sativa, po nich nasledovali 
mikroorganizmy  ako baktérie, ale  živočíchy mali iba nízku sekvenčnú podobnosť. Mohlo by 
to naznačovať, že v rastlinách hrá skutočne tento proteín úlohu pri regulácii degradačných 
procesov v chloroplastickom aparáte, ktoré sprostredkovávajú proteázy deg a ftsH a je 
evolučne zachovaný medzi mikroorganizmami a bunkovými organelami pochádzajúcich z 
mikroorganizmov. Skutočne pri analýze bioinformačnými nástrojmi Predotar, Chloro P Či 
Target P (Emanuelsson et al., 1999) sme zistili, že tento proteín  je s najväčšou 
pravdepodobnosťou lokalizovaný v chloroplastoch. Takže skutočne by mohol mať funkciu pri 
regulácii D1 proteínu. Ako sme už spomenuli, podobný proteín sa nachádza aj v O. sativa a 
v siniciach rodu Synechocystis, mohlo by sa jednať aj o evolučne zachovaný mechanizmus 
medzi vyššími rastlinami a fotosyntetizujúcimi mikroorganizmami pri reparačných procesoch 
fotosyntetického aparátu.  
     Aj keď potenciálnou funkciou gtpáz superrodiny YRG je pravdepodobne biogenéza 
ribozómov (Bassler et al., 2001; Saveanu et al., 2003 ), príbuzné gtpázy a homológy HFLx 
proteínu v chloroplastoch sa môžu podieľať na iných regulačných funkciách, ako napr. 
regulácia degradácie D1 proteínu. 
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ZÁVER  
     Podobne ako v baktériách E. coli, existuje konzervatívny mechanizmus regulácie ftsH 
proteázy aj v chloroplastoch, čo potvrdzuje teóriu o symbiotickom vzniku chloroplastov 
a mitochondrií. Skutočne, v chloroplastoch rias a vyšších rastlín sa nachádzajú homológy 
bakteriálneho HflX proteínu, ktorý v baktériách reguluje degradáciu poškodených proteínov 
reguláciou ftsH proteázy. Ďalšími experimentálnymi postupmi treba určiť interakcie medzi 
HflX proteínom a možnými regulačnými partnermi, ako aj potenciálne proteíny, ktoré sú 
skutočne regulované touto gtpázou. 
 
Summary 
Key processes related to photosynthetic apparatus of chloroplasts are already well known. However, regulation 
mechanisms to repair individual components of chloroplast photosystems treated by environmental stresses are 
still a matter of investigation. In this work, an evolutionary conserved process was analysed using different bio-
information tools, which might be responsible for regulating degradation of damaged components of 
photosynthetic apparatus by help of the Gtp-ase HflX.   
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Souhrn 
Během expedic na sběr genetických zdrojů rostlin do Asie byly zaznamenávány vegetační a stanovištní poměry 
na sběrových lokalitách. Extrémní stanoviště z hlediska stresorů sucha, salinity a vysoké nadmořské výšky byla 
vybrána a zhodnocena. Je uveden přehled limitního pěstování obilnin na těchto stanovištích a výskyt příbuzných 
planých druhů Triticeae. Vegetace na lokalitách byla kvantifikována zápisem fytocenologických snímků. 
Stanovištní poměry jsou dokumentovány klimagramy z nejbližších meteostanic a z klimatických map.   

 
 ÚVOD  
 

Obilniny včetně rýže představují základní plodiny pro lidstvo, jejich výroba ve světě 
činí 1.879 milionů tun. Podílejí se na výživě lidstva ze 48 % a v rozvinutých zemích ze 32 % 
(FAO Statistics, 2007). Nejpěstovanějšími plodinami jsou rýže, pšenice a kukuřice, které 
zajišťují energeickou spotřebu na hlavu 557, 521 a 147 kalorií (FAO, 2007). Jejich velkou 
předností je, že se mohou pěstovat v různých klimatických a stanovištních podmínkách. 
Pěstují se od nížin až po vysoké hory, v extrémně humidních až extrémně aridních 
podmínkách a snášejí i mírné zasolení půdy. Předchůdci obilnin mírného pásu, plané příbuzné 
druhy Triticeae mají rovněž velkou ekologickou amplitudu, i když jejich těžiště výskytu je 
spíše v aridnějších podmínkách (Holubec 2005). V následujícím textu budou shromážděny 
informace o pěstování obilnin v extrémních podmínkách a o výskytu jejich planých 
příbuzných druhů do extrémních poloh.   

 
MATERIÁL A METODA  
 
 Během expedic na sběr genetických zdrojů rostlin, zejména planých Triticeae a 
krajových odrůd obilnin byly shromažďovány záznamy o klimatických, stanovištních a 
vegetačních poměrech. Na některých extrémních stanovištích byly zapsány fytocenologické 
snímky na standardní ploše 2 m2. Pro kvantifikaci údajů byla použita kombinovaná stupnice 
dominance a abundance dle Braun-Blanqueta (Prach, 1994). 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE  

 
Extrémně aridní lokality 

 
Lokalita Qal at Gabir, Sýrie (fytocenologický snímek 1.) 
Lokalita se nachází na území historické Mezopotámie a zároveň i na území tzv. Úrodného 
půlměsíce, tj. oblasti původu a primární domestikace kulturní pšenice. V oblasti jsou známy 
archeologické nálezy zuhelnatělých obilek planých a kulturních pšenic a dalších Triticeae 
(Wilcox, 1991). První a zároveň nejbližší lokalita, kde se objevují kulturní pšenice 
v archeologických nálezech je Cafer Höyük v povodí horního Eufratu. V dobách 
Mezopotámie byla oblast zemědělsky využívaná, zavlažovaná z řeky Eufrat a představovala 
obilnici historických civilizací. V současné době se lokalita nachází na aridním území 
s ročním úhrnem srážek okolo 200 mm (nejbližší klimatické údaje jsou dostupné z oblasti 
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Palmyra, která leží v ještě sušší polopouštní zóně - klimagram 1, Walther et al. 1960). Na 
tomto území dle údajů domorodců se ještě v minulém století pěstovaly obilniny. 
V souvislosti s nekontrolovaným pasením docházelo postupně k degradaci vegetace a  
makroklinaticky ke zvyšování aridity v oblasti.  Současné množství srážek neumožňuje již 
pěstování obilnin. Rostlinný kryt je značně zdevastovaný a ruderalizovaný. Minimalizoval 
se podíl vytrvalých trav ve prospěch jednoletých druhů (rody Aegilops, Taeniatherum, 
Trachynia aj.). Ty jsou spásány a porost je následně poškozován sešlapem ovcemi a kozami, 
takže v letním období povrch půdy vypadá jako zcela bez vegetace. Pastevci ve snaze po 
zvýšení produkce pohodí povrch půdy osivem ječmene, ten vyroste do výšky 10-15 cm a je 
následně spasen. Následující fytocenologický snímek ukazuje výsek této neutěšené, 
anthropicky podmíněné vegetace.   
 
Fytocenologický snímek 1.  
Lokalita: Qal at Gabir směr Taura, přehradní nádrž Asad, Sýrie, 430 m n. m.  
Stanoviště: Mírný východní svah ke břehu přehradní nádrže Asad, křídové podloží s malými 
skalními výchozy 
Půda: hnědá, kamenitá 
Vegetace: degradovaná step až polopoušť 
Užití: pastvina 
Celková pokryvnost 65 % 
 
Druh      stupeň abundance/dominance  
Hordeum vulgare     3 
Aegilops crassa     2a 
Aegilops cylindrica      2m 
Lolium sp.      1 
Trachynia distachya     1 
Medicago sp.       1  
 
Lokalita Chukanlu, Kopet Dag, Iran (fytocenologický snímek 2) 
Lokalita se nachází v podhůří hřebene Kopet Dag, který tvoří hranici s Turkmenistánem. 
Toto území spadá do okrajových částí Úrodného půlměsíce, jak o tom svědčí výskyt velkého 
množství druhů planých Triticeae. Nejbližší meteorologické údaje pocházejí z Ašchabadu. 
Prozrazují velkou ariditu oblasti, pouhých 231 mm ročního úhrnu srážek. Humidní část roku 
se omezuje na zimu a jaro od poloviny listopadu do poloviny dubna.  Klimatické podmínky 
umožňují velmi extenzívní pěstování pšenice a ječmene na polích na úpatí svahů. Porosty 
jsou zpravidla velmi řídké. Pěstují se  jen ozimé krajové formy, které mají krátkou vegetační 
dobu. Vyznačují se rychlým startem růstu na jaře a musí vytvořit podstatnou hmotu zrna do 
konce května. Následující fytocenologický snímek ukazuje vzorek stepní vegetace  
v blízkosti pole. Převažující travinnou složkou jsou jednoleté trávy z tribu Triticeae. Kromě 
mnohoštětu (Aegilops) zde dominují ječmeny včetně jediného planého předka kulturního 
ječmene Hordeum spontaneum. Druhy Heteranthelium piliferum a Taeniatherum crinitum 
představují indikátory nejsušších stanovišť. Porost je značně mezerovitý, a tak jako všechny 
pozemky mimo pole jsou paseny ovcemi a kozami. 
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 Fytocenologický snímek 2.  
Lokalita: 11 km Z od Chukanlu, SZ od Shirvan, Kopet Dag, Iran, 1090 m n.m.,  N 37 35 
24,2 E 057 51 36,5 
Stanoviště: opuková a pískovcová plošina 
Půda: světle hnědá, písčitokamenitá 
Vegetace: degradovaná step až polopoušť  
Užití: Okraj pole, antropicky ovlivnňovaná plocha, občas pasená  
Celková pokryvnost 75 % 
 
Druh      stupeň abundance/dominance  
Hordeum bulbosum     2a 
Aegilops triuncialis     2a 
Hordeum spontaneum    2b 
Aegilops cylindrica      2m 
Hordeum genniculatum    1 
Taeniatherum crinitum    1 
Heteranthelium piliferum    1 
Medicago sp.       1 
Artemisia sp.      1  
 
Lokalita: Nuga,  Zavchan, Mongolsko (fytocenologický snímek 3.)  
Lokalita se nachází v severovýchodním výběžku pouště Gobi, na západním okraji pohoří 
Changaj. Váté písečné duny o mocnosti několika desítek metrů a délce asi 20 km jsou 
uspořádány paralelně JV-SZ směrem. Jedná se o mrazovou kotlinu s průměrnou teplotou 
ledna -25 až -27°C s minimem u slaného jezera Uvs (-30°C). Roční úhrn srážek je 200 – 250 
mm (Lavrenko, 1979)  Charakter lokality a klimatu neumožňuje pěstování zemědělských 
rostlin. Lokalita představuje písečnou poušť se sporadickou vegetací. Dále k jezeru Uvs je 
jedná a mrazovou poušť s charakteristickou vegetací prostrátních Nanophyton erinaceum 
(Chenopodiaceae). Na snímkované lokalitě se nacházejí porosty Leymus racemosus, které 
fixují duny. V úžlabích dun a okolo cesty se vyskytuje další druh tribu Triticeae, Agropyron 
desertorum. Ostatní snímkované druhy jsou zastoupeny jedním či několika jedinci.  
 
Fytocenologický snímek 3.  
Lokalita: Zavchan: 50 km JZ osady Nuga, Mongolsko 1300 m n.m.,  N 47 57 00, E 094 45 
00 
Stanoviště: Okraj pouště Gobi, náhorní plošina v oblasti Changaje   
Půda: písek 
Vegetace: polopoušť až poušť  
Užití: žádné  
Pokryvnost 20 % 
 
Druh      stupeň abundance/dominance  
Leymus racemosus     2 
Anabasis truncata     + 
Convolvulus lineatus     + 
Ephedra sinica     + 
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Echinops gmelinii     + 
Iris tenuifolia      + 
 
Zasolené lokality 
Lokalita Chungij, Zavchan, Mongolsko (fytocenologický snímek 3) 
Lokalita se nachází v náhorní pánvi v pohoří Changaj ve středním Mongolsku. Obilniny se 
zde nepěstují a travnaté plochy se využívají jako pastviny. Průměrná teplota ledna se 
pohybuje mezi -20 až -25°C a roční úhrn srážek je 300 mm. Sněhová pokrývka je minimální 
a brzy vysublimuje. Tyto teplotní podmínky jakékoliv pěstování ozimů vylučují a pro 
pěstování jařin jsou limitující srážky. Nicméně plané druhy Triticeae, pouze vytrvalé druhy,  
tvoří často podstatnou složku porostů. K surovým podmínkám regionu přistupuje zasolení 
pánevní lokality. Na povrchu bezstrukturní hnědé půdy se vytváří bílá solná krusta. 
Vegetace je soustředěna do plochých nebo vypouklých bultovitých ostrůvků. Na plochách 
mezi ostrůvky se vyskytují jen halofytní druhy, které snášejí nejvyšší koncentraci solí, na 
ostrůvkách je souvislejší vegetace halotolerantních druhů. Na následujícím 
fytocenologickém snímku mezi halofyty náleží Triglochin a Halerpetes. Equisetum 
scirpoides a oba druhy Leymus tvořily hlavní složku vegetace ostrůvků. Bylo možné 
pozorovat zonaci druhů podle gradientu solí, přičemž Leymus paboanus se vykytoval na 
okrajích ostrůvků, kde byla koncentrace solí vyšší.   
 
Fytocenologický snímek 4.  
Lokalita: Zavchan: Chungij, povodí řeky Chunguj, Mongolsko 1060 m n.m.,  N 48 30 00, E 
094 18 00 
Stanoviště: zasolená pánev   
Půda: světle hnědá, bez struktury, solončak 
Vegetace: semihalofytní step až polopoušť  
Užití: Pastvina  
Pokryvnost 55 % 
 
Druh      stupeň abundance/dominance  
Leymus paboanus     3 
Leymus angustus     2m 
Equisetum scirpoides     1 
Halerpetes salsuginosa     1 
Halerpetes sarmentosa    + 
Triglochin palustre     + 
 
 
Vysoká nadmořská výška 
Lokalita Dongda La, V Xizang, Čína, (fytocenologický snímek 5) 
Lokalita se nachází pod jedním z nejvyšších průsmyků v Tibetu 5050 m. Oblast je tvořena 
krystalickými břidlicemi, převážně svory a v okolí průsmyku převažují suťové svahy. 
Sporadická vegetace se uchycuje na zpevněných sutích. Zde se vyskytuje jeden z nejvýše 
položených druhů z Tribu Triticeae, Elymus schrenkianus. Zde dosahuje výšky pouhých 15 
cm vlivem drsných podmínek subniválního pásma. Jeho výskyt pokračuje po svahu do 
údolí. Asi 150 m pod průsmykem byla nalezena silnější populace na prameništní ostřicové 
louce s bulty. Právě tento Elymus vyhledával sušší místa na bultech. Toto lokalita byla 
osnímkována. Nejbližší meteostanice je v Batangu, udává 569 mm srážek ročně, což je na 
toto kontinentální prostředí vysoká hodnota, pro podmínky průsmyku bude hodnota vyšší.  
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Fytocenologický snímek 5.  
Lokalita: Dongda La, V Xizang, 1 km V pod průsmykem, Čína 4835 m n.m.,  N 29 43 09, E 
097 59 00 
dno zářezu asi 150 m pod průsmykem   
Půda: organická, kamenitá 
Vegetace: mokřad, ostřicové bulty  
Užití: pastvina  
Pokryvnost 110 % 
 
Druh      stupeň abundance/dominance  
Carex sp.      4 
Kobresia sp      2b 
Elymus schrenkianus     1 
Gentiana lawrencei     1 
Trisetum sp.      + 
Oxytropis acaulis     + 
Poa sp.      + 
Astragalus sp      + 
 
Lokalita: Wangda, V Xizang, Čína,  (fytocenologický snímek 6) 
Ve východním Tibetu se pěstují obilniny až do velmi vysokých alpinských poloh. Pole patří 
zpravidla klášterům a pěstuje se zde ozimý ječmen, výjimečně pšenice, nikdy nebylo 
pozorováno žito. Pole jsou obvykle ve svazích, terasovaná a využívají závlahu z horských 
toků. Ječmeny představují krajové formy, šestiřadé, háčkující, bílé nebo žluté, výjimečně až 
s karmínovou barvou plev a pluch. Barva zrna je žlutá nebo modrá. Po sklizni se ječmen 
věší na žebříkovité sušáky velmi podobné sušákům sena ve Slovinsku.  Nejvýše položená 
pole byla pozorována ve východním Tibetu – Zogung, 4020 m, Litang, 4150 m a Wangda 
3960 m.  
Plané druhy Triticeae jsou rovněž hojné v travních alpinských a subalpinských porostech. 
Během cesty byla snímkována lokalita Wangda. Jednalo se o terasovaný svah malých 
políček okolo horského toku. Vlastní plocha byla vytyčena na ostrůvku, kde mezi planou 
flórou byla zanesena semena obilnin z okolních políček. Stanoviště lze charakterizovat jako 
kamenitý náplav v primárním stádiu sukcese. Z planých druhů Triticeae byl přítomen 
Elymus sibiricus, druh s velkým areálem výskytu v Asii.  
 
Fytocenologický snímek 6.  
Lokalita: Wangda, V Xizang, Čína 3960 m n.m.,  N 29 39 10, E 097 54 16  
údolí horské řeky v průrvě vápencového hřebene   
Půda: náplav, kamenitá s převahou vápence  
Vegetace: primární sukcese na náplavech  
Užití: pastvina, pastvina, okraj extenzívního pole  
Pokryvnost 60 % 
Druh      stupeň abundance/dominance  
Elymus sibiricus     2 
Hordeum vulgare     2 
Triticum aestivum     1 
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Primula sikkimensis     1 
Trisetum sp.      + 
Poa sp.      + 
 

Závěr 
Uvedené lokality představují výběr z navštívených sběrových lokalit s extrémními 
stanovištními podmínkami.  Tyto lokality byly vybrány ke sběru genetických zdrojů 
záměrně, neboť představují marginální podmínky pěstování obilnin tribu Triticeae, nebo 
jsou limitní pro růst planých příbuzných druhů Triticeae. V marginálních podmínkách lze 
očekávat největší genetickou variabilitu materiálu s možnými genovými mutacemi, které 
mohou být využitelné ve šlechtění a výzkumu. Tolerance krajových odrůd obilnin vůči 
extrémním podmínkám  je mimořádná a tyto materiály mohou posloužit jako cenné 
genetické zdroje. Byla sledována makro a mikro zonalita výskytu sledovaných druhů 
v závislosti na gradientu stresoru.  
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Cereals and wild Triticeae on extreme sites  
 

Summary 
Environmental conditions including orography, geology, pedology and vegetation were noted during expeditions 

to Asia devoted to collecting of plant genetic resources. Climatic data were received from local sources 
literature, climatic and vegetation maps. Extreme sites from the point of stressors: drought,  salinity and high 
altitude, were chosen and evaluated. Possibilities for growing of cereals in such marginal localities and a 
present status are discussed. Occurrence of crop wild relatives, the Triticeae tribe species are provided .  
Vegetation on selected sites was quantified by elaborating of phytocoenological relevés. The site conditions 
are documented by climagrams form the closest  meteostations. 
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A VÝCHODISKOVÝCH ODRÔD OZIMNEJ PŠENICE V REAKCII NA 
RÝCHLU DEHYDRATÁCIU 
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Súhrn 
V poľných maloparcelových pokusoch s pšenicou letnou formou ozimnou (Triticum aestivum L.) sme 
testovali súčasné odrody, ako aj východiskové (pôvodné krajové) odrody ozimnej pšenice na ich 
rozdiely v niektorých fyziologických a produkčných charakteristikách, hlavne v rýchlosti rastu, tvorby 
listovej plochy, produkcie suchej hmoty a v schopnosti udržiavať vodu v listoch. Z výsledkov 
uskutočnených na dekapitovaných listoch pšenice vyplýva, že pôvodné krajové odrody pšenice majú 
vyššiu schopnosť pasívnej retencie vody v porovnaní so sledovanými súčasnými odrodami. Tento znak, 
i keď nie je rozhodujúci, môže prispievať k vyššej tolerancii pšenice na sucho. Z hľadiska hodnotenia 
úniku rastlín pred environmentálnym stresom sme pri starých krajových odrodách pozorovali 
dynamiku rastu a produkcie biomasy s posunom fázy jej maximálnej tvorby do neskoršieho obdobia 
v porovnaní so súčasnými odrodami.  
 
ÚVOD 
Keďže problematika suchovzdornosti zahŕňa veľmi komplexnú, polygénne založenú odpoveď 
rastlín na stres zo sucha, je nutné ju hodnotiť na všetkých úrovniach, od rastovo-vývinových vzťahov 
celistvých rastlín a porastov až po úroveň molekulárnu (Evans 1993, Belhassen 1997, Brestič, 
Olšovská 2001, Blum 2000, Živčák 2006, Araus, Ferrio, Buxo et al. 2007, Shinozaki, Yamaguchi-
Shinozaki 2007). Komplexná analýza suchovzdornosti nám poskytuje parametre znakov a vlastností 
potenciálne využiteľných pri zlepšovaní druhov a genotypov. K dôležitým faktorom suchovzdornosti 
patria aj vlastnosti listov, ako je ich povrch, tvorba voskovej vrstvičky, stáčanie listov atď., ktoré 
ovplyvňujú aktivitu prieduchov a zmeny vodných pomerov. Vytvárajú podmienky pre pasívnu 
rezistenciu voči nadmernej strate vody, ktorá by mohla poškodiť dôležité fyziologické funkcie listov. 
Jedným zo spôsobov hodnotenia je aj rýchla dehydratácia dekapitovaných listov so sledovaním straty 
vody a obsahu vody v nich, ktoré sme využili pri hodnotení kutikulárnej transpirácie súčasných a 
krajových odrôd, ktoré predstavujú potenciálne zaujímavý genetický zdroj pre šľachtenie na vyššiu 
úroveň tolerancie na sucho. Ozimné obilniny sú citlivé na sucho vo fenologickej fáze klasenia a 
kvitnutia. Okrem citlivosti generatívnych orgánov, produkčný proces trpí aj znižovaním produkcie 
asimilátov, s maximom v období, keď sa dosahuje maximum listovej plochy. Vhodnou stratégiou na 
únik pred suchom je preto najmä posun fenologických fáz šľachtením na skorosť (Araus et al., 2002). 
Nakoľko sa už koncom mája často vyskytuje v kukuričnej výrobnej oblasti nedostatok atmosferických 
zrážok, neskoré odrody sú postihnuté suchom práve v tejto kritickej fáze, čo sa následne premietne na 
znížení úrod. 
Cieľom práce bolo sledovať dynamiku rastu, tvorby listovej plochy a biomasy vybraných pôvodných 
krajových a súčasných odrôd ozimnej pšenice, anatomické zvláštnosti listov a kutikulárnu transpiráciu 
listov, užitočných parametrov z hľadiska lepšieho porozumenia  reakciám rastlín na stresy prostredia. 

 
 
MATERIÁL A METÓDY 
Experimenty boli robené na zástavkových listoch šiestich genotypov pšenice letnej f. ozimnej 
(Triticum aestivum L.). Z vybraných odrôd boli dve súčasné odrody – ‘Astella’ a ‘Torysa’ a štyri 
krajové odrody - ‘Radošínska Karola’, ‘Trebišovská 76’, ‘Vígľašská červenoklasá’ a ‘Košútska’. Listy 
boli odoberané z pokusných plôch VÚRV v Piešťanoch v období po kvitnutí. Najskôr boli nasýtené 
vodou a udržiavané v tme 3 hodiny pred začiatkom merania transpirácie, čím sa zabezpečilo 

mailto:Katarina.Olsovska@uniag.sk
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zatvorenie prieduchov. Následne boli z nich vyseknuté segmenty s presne zmeranými rozmermi. Tieto 
boli udržiavané v tme v klimatizovanom boxe pri 20°C a bola stanovovaná ich presná hmotnosť po 1., 
2. a 3. hodine dehydratácie. Išlo nám o zistenie, či sa odrody líšia v kutikulárnej transpirácii, a teda 
v retenčnej schopnosti pre vodu. 
Metódami rastovej analýzy bola v rastových fázach odnožovania, steblovania, klasenia a kvitnutia 
stanovená veľkosť listovej plochy v m2.m-2 a tiež zisťovaná suchá hmotnosť rastlín v g.m-2. Cieľom 
bolo zistiť, či sa dynamika rastových procesov starých odrôd líši od súčasných odrôd a či je 
priaznivejšia z pohľadu úniku pred stresom.  
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Pri hodnotení strát vody z listov v tme na jednotku listovej plochy sme pozorovali medzi odrodami 
výrazné rozdiely (tab. 1). Najmarkantnejšie rozdiely boli zaznamenané v prvej hodine, kedy bola 
transpirácia najvyššia, v tretej hodine sa už rozdiely výrazne znížili, najmä preto, že transpirácia 
poklesla o viac než 80% oproti prvej hodine. Hodnoty celkového množstva vytranspirovanej vody za 
tri hodiny sú preto najviac ovplyvnené prvou hodinou.  
 

Strata vody transpiráciou (g.m-2) 
Odroda 

1. hod. 2. hod. 3. hod. Suma 
Torysa 41.38 21.82 8.66 71.86 
Astella 40.39 15.41 12.38 68.18 
Radošínska Karola 33.93 8.21 9.30 51.43 
Košútska 33.18 17.33 3.85 54.36 
Vígľašská červenoklasá 24.38 11.38 5.60 41.36 
Trebišovská 29.48 12.79 6.56 48.82 

 
Tab. 1: Hodnoty straty vody pri transpirácii prepočítané na jednotku listovej plochy, stanovené na 

zástavkových listoch sledovaných odrôd pšenice 
 
Je možné vidieť, že súčasné odrody  ‘Torysa’ a ‘Astella’ preukázali vyššie hodnoty straty vody, než 
zvyšné štyri sledované krajové genotypy. Preto sme ich porovnali ako dve skupiny  aj so zohľadnením 
smerodajných odchýlok stanovených z nameraných hodnôt (obr. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Hodnoty straty vody transpiráciou pre 2 skupiny sledovaných odrôd (skupina súčasných a skupina 
krajových odrôd) 

Na základe stanovených hodnôt a smerodajných odchýlok je zrejmé, že medzi sledovanými 
súčasnými a krajovými odrodami sú preukazné rozdiely v celkovej stanovenej transpirácii za 3 hodiny, 
ako aj za prvú hodinu. Stanovené rozdiely v 2. a 3. hodine už nie sú štatisticky preukazné. Viacerí 
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autori uvádzajú vzťah retencie vody v listoch (nižšej kutikulárnej transpirácie) s vyššou efektívnosťou 
využitia vody, ktorá však nie vždy koreluje s celkovou toleranciou genotypov na sucho (Claypool, 
Delaney, Ditterline 1997). Dôležité v tomto smere je tiež poznanie, či vyššia kutikulárna rezistencia 
k toku vody je výsledkom intenzívneho voskovatenia listov, prítomnosti trichómov a iných 
morfologických faktorov, alebo je výsledkom vyššej membránovej rezistencie či osmotickej adjustácie 
buniek (Costa Franca, Pham Thi, Pimentel et al. 2000, Anderson 2005). V tomto smere je potrebné 
ďalšie testovanie veľkého súboru odrôd. 

Z údajov o indexe listovej pokryvnosti LAI (obr. 1) môžeme usudzovať, že súčasné odrody 
Torysa a Astella majú priaznivejšiu krivku vývinu listovej pokryvnosti, keďže vrchol dosahujú pri 
treťom odbere (začiatok kvitnutia) s jej následným poklesom, teda v období, keď už môže hroziť 
vodný deficit. Krajové odrody naopak zvyšujú listovú plochu až do posledného odberu a stávajú sa tak 
zraniteľnejšie vo vzťahu k vodnému stresu.  

Z hľadiska nárastu hmotnosti sušiny biomasy sa však tento trend už nejaví tak jednoznačne 
v neprospech krajových odrôd (obr. 2). Najlepšou odrodou sa javí Vígľašská červenoklasá, ktorá má 
najrýchlejšiu dynamiku tvorby sušiny – už pri treťom odbere mala množstvo vyprodukovanej sušiny 
približne na úrovni 80% zo 4 odberu. Najmenej priaznivé však boli krajové odrody Radošínska Karola 
a Košútska, ktoré mali maximum produkcie biomasy posunuté do neskoršieho obdobia. Pre krajové 
odrody bola charakteristická celkovo vyššia produkcia biomasy oproti súčasným (obr. 3), ktorá im 
však nezaručuje dosiahnutie maximálnej hospodárskej úrody. Súčasné odrody, ktoré sú produktom 
šľachtenia na nízky vzrast do extrémnejších podmienok, majú však posilnené prerozdelenie asimilátov 
v prospech zrna, čo výrazne zvyšuje zberový index (Araus et al. 2002, Blum 2000). Ukazuje sa však 
potreba posilňovať genetickú výbavu pšenice ďalšími znakmi a vlastnosťami výhodnými pre lokálne 
podmienky klimatickej zmeny. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Index listovej pokryvnosti sledovaných odrôd počas štyroch odberov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Suchá hmota rastlín pšenice počas štyroch odberov 
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ZÁVER 
Na základe fyziologických analýz môžeme usudzovať, že listy krajových odrôd majú vyššiu 
schopnosť pasívnej retencie vody v listoch, ako sledované novšie odrody. Tento znak, i keď nie je 
rozhodujúci, môže prispievať k vyššej tolerancii na sucho. Z hľadiska úniku pred stresom bola pri 
starých, krajových odrodách pozorovaná dynamika rastu s posunom fázy maximálnej produkcie 
biomasy do neskoršieho obdobia v porovnaní so súčasnými odrodami.  
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Differences in growth and water relations of present and historical winter 
wheat genotypes in reaction to fast dehydration 

Summary 
In field experiments with winter wheat (Triticum aestivum L.) were tested present and 
historical (landraces) winter wheat genotypes in their differences of some physiological and 
production characteristics, such as leaf area growth, dry mass production and water maintain 
ability. The tests were done on decapited leaves. The results showed that winter wheat 
landraces are more able to retain leaf water in comparison with present genotypes. This trait is 
not crutial for higher drought tolerance, but, on the other hand, it may contribute to it. We also 
analysed growth and dry matter production dynamics in old landraces compared to present 
genotypes and we found the shift of their maximal level into later period of growth in the 
landraces as compared with the present genotypes.  
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VPLYV  Pb NA FYZIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH 
RASTLÍN 
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Súhrn 
V súčasnosti je životné prostredie kontaminované rôznymi látkami, ktoré sú značným 
ekologickým rizikom. Jednou z takýchto skupín kontaminantov sú i ťažké kovy, vyznačujúce sa 
schopnosťou vysokej akumulácie v pôde. Aktuálnosť problematiky ťažkých kovov je i v tom, že 
pre ťažké kovy v princípe neexistujú mechanizmy samočistenia.  Je nevyhnutné venovať tejto 
problematike zvýšenú pozornosť, pretože všetky ťažké kovy pôsobia pri prekročení určitého 
množstva na rastlinný organizmus toxicky.      
Jedným z rizikových prvkov signalizujúcich znečistenie prostredia je i olovo, je to všeobecne 
rozšírený kontaminant v pôdnom prostredí. Pri jeho odstraňovaní z pôdneho prostredia 
zostáva rad nezodpovedaných otázok. Ako progresívna metóda jeho odstraňovania z pôdy sa 
javí fytoremediácia. Pri tejto metóde je potrebné nájsť rastliny, ktoré majú mechanizmy  
umožňujúce z pôdy prijať značné množstvo Pb a následne ho translokovať do nadzemných 
častí. 
 
 
ÚVOD 
 
Ťažké kovy, ktoré sa dostávajú do pôdy sú často pre rastliny nedostupné. Príjem 
kontaminantov rastlinami závisí od – fyziologického stavu rastliny a množstva prístupných 
ťažkých kovov v pôde. Vplyvom procesov  prebiehajúcich v pôde časť ťažkých kovov 
prechádza do biologicky dostupných foriem a je prijímaná rastlinami, čím dochádza ku 
kontaminácii rastlinnej produkcie /4/. 
Niektoré ťažké kovy sú pre normálny rast rastlín biologicky esenciálne a ďalšie neesenciálne. 
Esenciálne prvky: Cu, Mn a Zn pre rastliny a živočíchy, Co, Cr, Se pre živočíchy, Mo pre 
rastliny. Ich nedostatok môže vyvolať porušenie rastu, väčšina z nich je dôležitou súčasťou 
enzýmov a niektorých proteínov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v metabolických procesoch. 
Neesenciálne prvky: Sb, Bi, Cd, Pb, Hg, Ni, Ag, Tl, Th, Sn, U, Te, V. Pri niektorých z týchto 
prvkov  sú dokázané pozitívne vplyvy, no v prípade ich nedostatku nevyvolávajú chorobné 
zmeny. Prvky ako napr. As, Cd, Hg, Sb, Tl, a U pôsobia toxicky pri prekročení ich 
tolerančných koncentrácií, ale nespôsobujú negatívne prejavy pri ich nedostatku /2/. 
Ťažké kovy pôsobia na rastliny ako stresový faktor. Vyvolávajú zmeny až zániky 
spoločenstiev. Na druhej strane existujú rastliny, ktoré dokážu rásť i na takých pôdach, kde je 
koncentrácia ťažkých kovov vysoká  /6/. 
Faktory ovplyvňujúce množstvo absorbovaného kovu rastlinou sú: 
●koncentrácia a forma výskytu kovu v pôdnom roztoku,  
●pohyb kovu z pôdy na povrch koreňového systému, 
●transport kovu z povrchových častí do vnútorných častí koreňov, 
●translokácia kovu z koreňa do výhonkov. 
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Príjem mobilných iónov prítomných v pôdnom roztoku rastlinou je podmienený celkovým 
obsahom iónu v pôde, no v prípade silne sorbovaných iónov ich príjem závisí aj od hustoty 
koreňového systému /1/.  
Medzi rizikové prvky, ktoré signalizujú znečistenie prostredia patrí aj olovo. Olovo sa 
vyskytuje v prírode v rôznych formách po celom svete. 
Množstvo prác poukazuje na to, že v pôde je zaznamenaný významný nárast obsahu množstva 
olova. Pôdy a rastliny môžu byť   kontaminované olovom z výfukových plynov áut a dymu 
z rôznych priemyselných zdrojov, odpadových vôd obsahujúcich olovo, z hnojív, 
priemyselných odpadov. 
Olovo nie je nevyhnutným prvkom v rastlinnom metabolizme, napriek tomu sa vyskytuje 
prirodzene vo všetkých rastlinách /8/. Rastliny obmedzené množstvo olova prijímajú z pôdy 
a akumulujú ho vo svojich pletivách /13/. Avšak nadbytok obsahu olova ovplyvňuje rôzne 
fyziologické procesy prebiehajúce v rastlinách /3/. 
Účinok ťažkých kovov na rastliny je rozličný podľa požiadaviek jednotlivých druhov rastlín 
a pôdneho typu.  Ako odozva pôsobenia olova na rastliny sa nám prejavia anomálie  a to pri 
klíčení semien, predlžovaní koreňa a stonky /5/, inhibícii pri biosyntéze chlorofylu /9/, 
chlorózami, zníženou fotosyntézou, indukciou alebo inhibíciou enzýmov /10/, narušením 
bunkových štruktúr, zmenou alebo anomáliami delenia chromozómov /11, 12/. V súvislosti 
s tým negatívne pôsobenie olova vyvoláva deštrukciu rastlín a ekosystému /5/. 
    
MATERIAL A METODA 
 

Krátkodobé laboratórne testy sme realizovali v klimatizovanom boxe KBG FPV UKF 
v Nitre, pod žiarivkovou osvetľovacou rampou s presne definovanými podmienkami 
prostredia – osvetlenia, vlhkosti a teploty. Zrná testovanej plodiny ( Zea mays L. – var. 
Valentína) boli kultivované vo veľkých Petriho miskách vo zvyšujúcich sa koncentráciách Pb 
pri teplote 22oC. Olovo bolo aplikované vo forme Pb(NO3)2. Pokus bol založený blokovou 
schémou, ktorej varianty sú uvedené v tab.č.l. 
 
Tab. 1 Schéma laboratórneho pokusu 
 
Variant Dávka Pb v mg/l 
A 50 
B 500 
C kontrola 
 
 Petriho misky boli vystlané 2 vrstvami filtračného papiera, ktorý bol počas bobtnania zŕn 
navlhčovaný destilovanou vodou, po 24 hod. boli zrná ovplyvnené roztokmi olova 
s uvedenými koncentráciami. V každej Petriho miske bolo vysiatych 40 zŕn testovanej 
plodiny. Sledovali sme dynamiku klíčenia v pravidelných časových intervaloch, vyjadrených 
v DAG ( Days after germination ), počas 5 dní od expozície olovom. Merali sme maximálnu 
dĺžku koreňa s presnosťou na 1 mm. Zaznamenávali sme parametre dynamiky klíčenia: počet 
vyklíčených rastlín, rýchlosť rastu koreňa, dĺžku koreňa. Na sledovanie daných parametrov 
sme použili test elongácie koreňa, ktorého hodnotenie je založené na percentuálnom vyjadrení 
inhibície (stimulácie) elongácie seminálneho koreňa rastlín kukurice v porovnaní s kontrolou.   
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Cieľom práce bolo sledovať inhibičné, príp. stimulačné účinky olova na klíčenie a rast 
koreňov Zea  mays L. var. Valentína. Počas testovania sme sa zamerali na zisťovanie vplyvu 
rôznych koncentrácií Pb na klíčenie a charakteristiky klíčenia, ďalej na zisťovanie zmien 
rastových a fyziologických charakteristík vplyvom Pb. Hodnotili sme mladé klíčiace rastliny 
počas 5 dní od hodnoty DAG ( Days After Germination). Počas meraní sme zistili, že rozdiely 
v dĺžkach primárneho koreňa boli výrazne inhibované od l.dňa po expozícii Pb dávkou 
500mg.l-1 v porovnaní s kontrolou a to : l.deň o 1,8%, 2.deň o 18,37%, 3.deň o 40,01%, 4.deň 
o 49,9% a 5.deň o 54.91% (graf č.1).   
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Graf č.l Dĺžka koreňa 
 
Čo sa týka koncentrácie Pb 50mg/l, neboli rozdiely v dĺžkach seminálneho koreňa 
v porovnaní s kontrolou také výrazné, ale je možné povedať, že počas l.,2.,a 3. dňa boli 
korene slabo inhibované, a to 17,62% počas l. dňa, 2.deň 1,09% a 3.deň 5,2%. Výrazný skok 
nastal od 4.dňa, kedy nastala stimulácia rastu primárneho koreňa a to o 3,79% počas 4. dňa od 
expozície olovom. Počas 5.dňa bola táto stimulácia oveľa výraznejšia, a to až o 21,15% 
v porovnaní s kontrolou. Inhibíciu rastu seminálneho koreňa Zea mays L. a Allium cepa pri 
nízkych koncentráciách (10-4 M a 10-5 M) udáva i /7/. Čo sa týka hmotnosti klíčiacich rastlín, 
do 2.dňa od expozície Pb(NO3)2 bola pomerne vyrovnaná, bez výraznejších rozdielov. 
Výraznejšie skoky v hmotnosti nastali od 3.dňa, a to v prospech koncentrácie Pb 50mg.l-1, kde 
sme zaznamenali nárast hmotnosti o 3,76% počas 3.dňa, 8,77% počas 4.dňa a 9,61% 5.deň 
v porovnaní s kontrolou. Naproti tomu, hmotnosť klíčencov ovplyvnených Pb v dávke 500 
mg.l-1 bola od 3.dňa inhibovaná a to o 7,73%, o 11,38% počas 4.dňa a 5.deň o 14,67% 
v porovnaní s kontrolou. Pri porovnaní dĺžky nadzemnej časti sme zistili, že do 3.dňa od 
ovplyvnenia bol rast nadzemnej časti mierne inhibovaný. Výraznejšie stimulačné účinky Pb 
nastali pri koncentrácii Pb 50mg/l od 3.dňa , a to o 5,89%, o 10,00% 4.deň a o 16,89% počas 
5.dňa v porovnaní s kontrolou. Pri koncentrácii Pb v dávke 500mg.l-1 sme zistili, že táto 
koncentrácia od začiatku inhibuje rast nadzemnej časti v porovnaní s kontrolným variantom 
a to o 0,6% v l.deň, 2.deň o 6,76%, 3.deň o 4,22%, 4.deň o 8,14% a 5.deň o 8,78%. 
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The effect of lead on physiological characteristics of selected plants 
 

Summary 
 
Enviromental contamination by heavy metals such as lead (Pb) is serious and growing 
problem. Heavy metals are important eviromental pollutants and many of them are toxic 
already in very low concentrations. One of them is lead. It is a non-essential element in plant 
and dangerous heavy metal. Plants are uptaking Pb from soil, which has high concentration 
of Pb and the result is that the yield decrease. One way how to eliminate Pb from 
contaminated soils is phytoremediation. Phytoremediation use soft plants to clean up 
contaminated soil. This technology uses basic concept – various plants to degrate, extract, or 
imobilize metals from soil throught the roots. Plants are ideal agents for soil remediation 
because of their unique genetics, biochemical and physiological properties. 
Zea mays L. cv. Valentína was used for this experiments. The seeds were grown in pots for 5 
days. They were influenced by Pb(NO3)2 with concentration 50 and 500 mg/l Pb. We used a 
variant of control. We measured the lenght of the root every day. 
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VARIABILITA FOTOSYNTETICKÝCH REAKCIÍ C3 A C4 RASTLÍN 

V EKOSYSTÉME A ICH CITLIVOSŤ NA VYSOKÚ TEPLOTU 

 
Jana Repková - Marián Brestič – Katarína Olšovská 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, Tr. A. Hlinku 2, 
949 76 Nitra, Slovenská republika, Marian.Brestic@uniag.sk  
 

Súhrn 
V poľnohospodárskom ekosystéme boli sledované zmeny reakcií fotosyntetického aparátu kultúrnych rastlín 
a burín v podmienkach vzájomného pôsobenia silného žiarenia, narastajúceho deficitu vody a vysokej teploty. 
Spolu s poklesom vodného potenciálu v popoludňajších hodinách bol zaznamenaný i pokles fotosyntetickej 
aktivity listov u všetkých meraných druhov. Výsledky poukazujú na prítomnosť interakcie mierneho vodného 
deficitu a vysokej teploty u rastlín jačmeňa (Hordeum vulgare, L.) a lobody (Atriplex sp.), u ktorých bol 
pozorovaný príspevok vodného deficitu k zvýšeniu tolerancie fotosystému PSII k vysokej teplote v poludňajších 
hodinách, na rozdiel od druhov láskavec (Amaranthus sp.) a mrlík (Chenopodium sp.), u ktorých sa tento  účinok 
neprejavil. 
 
ÚVOD 
 
Fluktuácia environmentálnych faktorov v priebehu vegetácie je súčasťou normálneho 
prostredia, na ktoré majú adaptované mechanizmy, zabezpečujúce nielen prežitie, ale aj  
optimálne využitie priestoru, rast a reprodukciu. Rastliny sa vyrovnávajú so zmenami 
množstva absorbovaného žiarenia, disponibilnej vodnej zásobenosti, atď., pričom variabilita 
svetelných podmienok počas vývinu porastu sa objavuje v časovom intervale niekoľkých 
sekúnd až hodín (nárast žiarenia v priebehu dňa), ako i počas dní, prípadne týždňov 
(fotoperióda, zmena meteorologických podmienok, rast porastu, konkurencia rastlín a druhov 
v poraste).  

Najmä v letnom období, kedy sa k nedostatku zrážok pridáva vysoká teplota, zvyšuje sa 
frekvencia jasných slnečných dní, ktoré sú zdrojom veľkého množstva žiarenia. Zvyšuje sa 
teplota listov ako dôsledok intenzívneho toku absorbovateľnej energie, pričom dochádza 
k zníženiu fotosyntetickej aktivity listov. Navyše silné žiarenie môže inhibovať fotosyntézu 
a viesť k fotooxidatívnemu poškodeniu fotosyntetického aparátu /7/. Interaktívne pôsobenie 
environmentálnych faktorov je veľmi komplexné a môže meniť charakter reakcií s dopadom 
na fotosyntézu listov, predovšetkým tých, ktoré menia svoje postavenie v poraste /1,6/. 
Viaceré práce poukazujú na interaktívne pôsobenie vodného deficitu v kombinácii s vysokou 
teplotou /2, 4/ alebo vodného deficitu so silným žiarením /10/, tiež s minerálnou výživou, 
alebo dokonca s CO2, atď.. I keď sa diskutuje priamy účinok mierneho vodného deficitu na 
primárne fotochemické procesy a vo všeobecnosti sa predpokladá skôr stomatický efekt 
inhibície fotosyntézy. Silné žiarenie a vysoká teplota pôsobia na tylakoidnú membránu 
priamo a môžu viesť k silnej fotoinhibícii v porovnaní s pôsobením týchto individuálnych 
faktorov /5/. Na druhej strane však mierny vodný deficit môže zvyšovať rezistenciu 
fotosystému II (PSII) k vysokej teplote /2/ alebo naopak, aj zvyšovať predispozíciu 
k fotoinhibícii v závislosti od intenzity vodného stresu /4,12/.    

Kľúčovú úlohu z hľadiska fotochemických procesov zohráva PSII, ktorý je pomerne citlivý k 
pôsobeniu environmentálnych faktorov, a preto je vhodný pre štúdium mechanizmov rastlín 
v podmienkach stresu a prostredníctvom fluorescencie chlorofylu a je možné determinovať 
kľúčové zmeny v jeho regulačných funkciách.  

mailto:Marian.Brestic@uniag.sk


  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21.-22.3.2007 

 488

Cieľom práce bolo zaznamenať zmeny prebiehajúce na úrovni fotosyntetického aparátu 
rôznych druhov rastlín v poľnohospodárskom ekosystéme, patriacich do C3 a C4  typu 
metabolizmu uhlíka, v podmienkach prirodzeného interaktívneho pôsobenia 
environmentálnych faktorov. 
 
MATERIÁL A METÓDY  

Rastliny jačmeňa jarného (Hordeum vulgare, L.) boli pestované formou 
maloparcelových  poľných pokusov, z ktorých časť bola ponechaná v prirodzenej interakcii 
s vyskytujúcimi sa burinami (najmä druhy loboda (Atriplex sp., L.), láskavec (Amaranthus 
sp., L.) a mrlík (Chenopodium sp., L.)). Fluktuácia svetelných a teplotných podmienok 
prostredia bola zaznamenávaná pomocou mikroklimatickej stanice Datalogger 1400 (LiCor, 
Nebraska, USA) so senzormi pre snímanie hustoty toku fotosynteticky aktívnej radiácie (LI-
190SA), teploty a vlhkosti vzduchu (LI-1400-104) a teploty pôdy (LI-1400-130).  

Reakcie rastlín na nárast žiarenia v prostredí boli sledované ráno a popoludní meraním 
fotochemickej efektívnosti PSII využitím rýchlej fázy fluorescencie chlorofylu a (Handy 
PEA, Hansatech Instruments, Norfolk, England). V rovnakých podmienkach bol uskutočnený 
i teplotný test vzoriek na teplotu 40°C /11/. Parametre JIP testu boli následne spracované 
použitím programu Biolyzer /7/. Sledovali sme najmä parametre: Fo- minimálna 
fluorescencia, Fm- maximálna fluorescencia, Fv/Fm– maximálna fotochemická efektívnosť 
PSII, P.I. (Performance Index)- parameter odrážajúci zmeny kinetiky, Area- plocha nad 
indukčnou krivkou, DIo/CS – efektívna disipácia v aktívnych reakčných centrách, ABS/RC- 
efektívna veľkosť antén aktívnych reakčných centier, ETo/RC- elektrónový transport 
v aktívnych reakčných centrách a TRo/RC – maximálna rýchlosť zachytávania 
absorbovaného fotónu v reakčných centrách. Súčasne boli merané rýchle svetelné krivky /10/ 
(MiniPam, Waltz, Germany), v rámci ktorých sme snímali maximálnu fotochemickú 
efektívnosť PSII (Fv/Fm), aktuálnu fotochemickú efektívnosť PSII (ΔF/Fm´), rýchlosť 
elektrónového transportu (ETR), fotochemické uhasínanie fluorescencie (qP) 
a nefotochemické uhasínanie fluorescencie chlorofylu (NPQ). Zmena vodného potenciálu 
bola meraná ráno a v popoludňajších hodinách psychrometricky (Psypro, Wescor, INC, 
Logan, Utah). Obsah pigmentov v listoch bol stanovený spektrofotometricky v acetónovom 
extrakte /9/ a následne kalkulovaný /3/ na jednotku listovej plochy.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Zahusťovanie porastu obilnín v priebehu ontogenézy vedie k zmene vlastností nižšie 
postavených listov. S pribúdaním listov a odnoží, rovnako, ako i pri medzidruhovej 
konkurencii kultúrnych rastlín a burín, sa listy exponované v prvých fázach rastu na vysoké 
intenzity žiarenia postupne aklimujú na nižšie intenzity a získavajú tienny charakter, čo 
prináša značnú variabilitu vlastností fotosyntetického aparátu. Množstvo prenikajúceho 
žiarenia v dôsledku pribúdajúceho počtu listov a odnoží v profile porastu klesá. Kým vrchné 
listy sú bezprostredne vystavené nárastu intenzity žiarenia v priebehu dňa, v spodnej vrstve 
porastu intenzita prenikajúceho žiarenia často nepresiahne hodnotu 100 μmol.m-2.s-1. To má 
za následok zmenu vlastností fotosyntetického aparátu nižšie postavených listov a jeho 
prispôsobenie sa na tienne podmienky. Rovnaký efekt mala aj interakcia jačmeňa 
s konkurenčnými burinami láskavec a mrlík, najmä, ak ide o druhy s väčším habitusom, ktoré 
rýchlo rastú a produkujú väčšie množstvo biomasy.  

V prirodzených podmienkach  v popoludňajších hodinách bol s poklesom vodného 
potenciálu u rastlín zaznamenaný i pokles fotosyntetickej aktivity listov, ktorý je za ideálneho 
slnečného dňa spôsobený jednak zníženou vodivosťou prieduchov alebo účinkom silného 
žiarenia. V porovnaní s burinnými druhmi u jačmeňa nebol pozorovaný pokles fotochemickej 
efektívnosti (obr.1B) v poludňajších hodinách, nakoľko listy neboli priamo exponované 
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slnečnému žiareniu, ale zostali zatienené vyššie postavenými listami burín. Minimálne 
zmenené hodnoty aktuálnej fotochemickej efektívnosti, nárast elektrónového transportu, 
rovnako i celkový priebeh rýchlych svetelných kriviek poukazujú na zatienenie burinami pred 
absorpciou nadmerného žiarenia listami jačmeňa, ktoré by mohlo v popoludňajších hodinách 
viesť k poškodeniu fotosyntetického aparátu /6/. Podobný trend bol pozorovaný aj na 
hodnotách parametra P.I. (obr. 2A, B), ktoré boli porovnateľné s hodnotami nameranými 
ráno, na rozdiel od láskavca a mrlíka, u ktorých hodnoty P.I. zaznamenali popoludní pokles 
blízko k nule. 

So znížením efektívnosti primárnych fotochemických procesov korešponduje i výrazný 
nárast disipačných mechanizmov /9/ charakterizovaných parametrom DIo/CS pre druhy 
láskavec a mrlík v poludňajších hodinách. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 1: Maximálna fotochemická efektívnosť fotosystému PSII a vodný potenciál 
namerané ráno a v popoludňajších hodinách u vybraných druhov rastlín počas vodného 
stresu-1 (A) a ďalšieho poklesu vodného potenciálu vodného stresu-2 (B) (Vysvetlivky: JAČ- 
jačmeň, AMA- láskavec, LOB- loboda, MRL- mrlík).       

                     
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2: P.I. (Performance Index) a vodný potenciál namerané ráno (A) a 
v popoludňajších hodinách (B) u vybraných druhov rastlín počas vodného stresu-1 (A) 
a ďalšieho poklesu vodného potenciálu - vodného stresu-2 (B) (Vysvetlivky: JAČ- jačmeň, 
AMA- láskavec, LOB- loboda, MRL- mrlík).   
 
 V našich experimentoch poukazujeme na synergický, resp. antagonistický efekt 
environmentálnych stresov pri ich vzájomnom pôsobení na úrovni rôynzch fyziologických 
procesov. Podobne aj Havaux /2/ poukazuje na existenciu antagonizmu medzi fyzikálno-
chemickými stresmi u dehydratovaných listov Solanum sp., u ktorých vodný deficit zvyšuje 
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rezistenciu PSII k silnému žiareniu pri vysokej teplote. V našom experimente bolo 
zaznamenané udržanie tolerancie PSII k vysokej teplote u jačmeňa v popoludňajších hodinách 
i pri klesajúcom vodnom potenciále /12/, keď hodnoty Fv/Fm (tab.1) po expozícii na teplotu 
40°C zostali približne na rovnakej úrovni ako hodnoty namerané po expozícii vysokej teplote 
ráno. Podobný trend bol zaznamenaný aj u lobody (tab.1). Najcitlivejšie reakcie boli 
pozorované u láskavca a mrlíka, u ktorých vysoká teplota výrazne znížila efektívnosť 
fotochemických procesov (tab.1), rovnako i parameter P.I., ktorý nadobudol po expozícii 
teplote 40°C hodnoty blízke alebo rovné nule (tab.1). 
 
Tabuľka 1: Maximálna fotochemická efektívnosť fotosystému PSII a parameter P.I. 
(Performance Index) namerané pred a po pôsobení teploty 40°C ráno a v popoludňajších 
hodinách u vybraných druhov rastlín.  

  
 Výsledky prinášajú zaujímavé podnety z hľadiska poznávania adaptačných reakcií 
rastlín, efektívnosti využívania slnečnej energie a vody počas ontogenézy, z hľadiska 
druhovej špecifičnosti a vývinu termotolerancie. Rozdielny typ fixácie CO2 u druhov 
použitých v prezentovanej práci poukazuje na variabilitu reakcií fotosyntetického aparátu 
v prirodzených podmienkach prostredia, kde je potrebné uvažovať nielen o interakciách 
environmentálnych faktorov, ale i o vzájomnom pôsobení druhov tvoriacich ekosystém pri 
využívaní spoločného priestoru.   
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    Fv/Fm 
  1.deň 3.deň 
  ráno popoludní ráno popoludní 

jačmeň kontrola 0.837 0.782 0.838 0.804 

 40°C 0.756 0.771 0.761 0.776 

láskavec kontrola 0.671 0.564 0.686 0.549 

 40°C 0.451 0.352 0.495 0.357 

loboda kontrola 0.827 0.792 0.827 0.808 

 40°C 0.589 0.735 0.735 0.685 

mrlík kontrola 0.709 0.609 0.675 0.582 

 40°C 0.563 0.499 0.285 0.312 

    P.I. (Performance Index) 
  1.deň 3.deň 
  ráno popoludní ráno popoludní 

jačmeň kontrola 2.62 1.74 2.65 2.36 

 40°C 2.16 1.68 2.39 1.89 

láskavec kontrola 0.37 0.05 0.27 0.03 

 40°C 0.03 0.00 0.03 0.00 

loboda kontrola 2.79 2.34 4.75 2.49 

 40°C 0.15 1.10 1.60 0.72 

mrlík kontrola 0.53 0.10 0.34 0.07 

 40°C 0.05 0.02 0.00 0.00 
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Variability and sensitiveness of photosynthetic reactions of C3 and C4 plant 
species from ecosystem as affected by high temperature 

 
Summary 

 
 The photosynthetic reactions of barley plants and different weed species from an field ecosystem were 
evaluated in conditions of high light, increasing water stress and high temperature interactions. We found an 
afternoon decrease of leaf photosynthetic activity in all studied species, followed by decreased leaf water 
potential. The results showed an interaction between the moderate water stress and high temperature in barley 
(Hordeum vulgare L.) and orache (Atriplex sp.) plants, indicating a contribution of water deficit to improved 
PSII tolerance to high temperature, in comparison to pigweed (Amaranthus sp.) and chenopod (Chenopodium 
sp.) plants, which did not respond to this interaction.  
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ODOLNOST „IN VITRO“ ROSTLIN CHMELE K DESIKACI VE 

VZTAHU K JEJICH KRYOPREZERVACI  
 
Miloš Faltus, Jiří Zámečník, Alois Bilavčík 
 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., oddělení molekulární biologie, Drnovská 507, 161 

06 Praha 6 - Ruzyně, Česká republika, faltus@vurv.cz.  
 

Souhrn 
Tato práce se zabývala praktickými aspekty stanovení obsahu vody ve vzrostných vrcholech chmele po desikaci a 
stanovením jejich optimálního obsahu vody pro úspěšnou kryoprezervaci. Průběh desikace byl ovlivněn dvěmi 
faktory: velikostí vzrostných vrcholů a počátečním obsahem vody.U větších  vzrostných vrcholů docházelo 
k pomalejší desikaci ve srovnání s vrcholy menšími. Výrazně vyšší počáteční obsah vody před desikací byl 
ovlivněn přítomností sytícího roztoku 0,7 M sacharosy na povrchu desikovaných vzorků. Tento přebytek volné 
vody negativně ovlivňoval odhad přesného obsahu vody ve vzorku. Optimální obsah vody u kryoprezervovaného 
klonu OK31M se pohyboval kolem 0,45 g vody g sušiny-1. Při tomto obsahu vody poklesla životnost rostlin 
v důsledku jejich desikace na 90 % a regenerace na 50 %. Maximální dosažená životnost  rostlin chmele po 
jejich kryoprezervaci byla 90% a životnost 40 %, tedy na stejné úrovni jako v důsledku samotné desikace. 
Dosažení podobné  úrovně životnosti rostlin po desikaci i po regeneraci představuje dosažení hraniční – 
optimální hydratace vzrostných vrcholů chmele pro jejich kryoprezervaci .     

 
 ÚVOD 

Princip metody kryoprezervace spočívá v zamražení rostlinného materiálu tak, aby 
nedocházelo k tvorbě ledových krystalů, které by poškodily skladovaný rostlinný materiál. 
Předpokladem k dosažení tohoto cíle je snížení obsahu vody v rostlinných pletivech na co 
nejnižší úroveň, kterou jsou ještě rostliny schopné přežít; případně reparovat. Úspěšnost 
kryoprezervace je pak výsledkem kompromisu dostatečného snížení obsahu vody pro úspěšné 
zamražení a zároveň toto snížení nesmí být tak vysoké, aby došlo k poškození rostlinného 
materiálu jeho intenzivní desikací. V tomto příspěvku jsou uvedeny studie desikace „in vitro 
rostlin chmele, vliv desikace na životnost a regeneraci rostlin a výsledky kryoprezervace po 
předchozí desikaci.  

 
MATERIÁL A METODA 

Byly použity klony chmele č. 7039, 10956 a klon OK31M, které byly získány z 
Chmelařského institutu v Žatci. Matečné rostliny byly pěstovány na modifikovaném 
kultivačním mediu podle Murashige a Skoog (1) bez kaseinu a myoinositolu a se sníženým 
obsahem dusíku (25 % původního obsahu NH4NO3 a 50 % původního obsahu KNO3 ve 
srovnání s mediem podle Murashige a Skoog), 20 g l-1 glukosy a 7 g l-1 agaru (MSH medium; 
H-Humulus) při 22 ± 1 °C, 80 µmol m-2 s-1, fotoperiodou 16/8 h. Subkultivační interval byl 8 
týdnů. Z matečných rostlin byly odvozeny nodální segmenty, které byly pěstovány na MSH 
mediu za stejných podmínek jako matečné rostliny. Během 10 dní došlo k prorůstání 
axilárních pupenů na nodálních segmentech. Po 10 dnech kultivace byly rostliny přeneseny na 
nízkou teplotu (2 ± 1 °C) k otužování. Po dalším týdnu kultivace byla u části rostlin do  
Erlenmeyerových baněk (100ml, 20 ml media) provedena aplikace 10 ml 0,7 M roztoku. Po 
dalších 10 dnech kultivace rostlin byly izolovány vegetační vrcholy a syceny na filtračním 
papíře nasyceném roztokem 0,7 M sacharosy. Po jednom dni sycení sacharosou byly apikální 
vrcholy přeneseny na hliníkové plíšky a dehydratovány nad silikagelem 0-3 hodiny. Odolnost 
k desikaci byla stanovena jako % živých nebo % zregenerovaných rostlin z  apikálních 
vrcholů na vysazených regenerační medium (MSH mediu se 40 g l-1 glukosy a 0,01 mg l-1 
kyseliny giberelové, 0,01 mg l-1 kyseliny indolyl máselné, 0,1 mg l-1 6-benzylaminopurinu). 

mailto:faltus@vurv.cz
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Zamrazení apikálních vrcholů probíhalo přímým ponořením plíšku s apikálními vrcholy do 
tekutého dusíku. Odtávání apikálních vrcholů na hliníkových plíšcích bylo provedeno přímým 
ponořením plíšku do vodní lázně o teplotě 25 °C. Následná regenerace rostlin probíhala na 
stejném regeneračním mediu jako regenerace rostlin po desikaci.V průběhu desikace vrcholů 
chmele byla stanovována čerstvá hmotnost a u kontrolních vzorků hmotnost sušiny po 2 
dnech sušení při 105 °C. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

 
Stanovení obsahu vody v kryoprezervovaném materiálu je základním předpokladem 

k dosažení uspokojivé regenerace rostlin po kryoprezervaci. U kryoprezervovaného vzorku 
není možné přesně stanovit jeho obsah vody, vždy se jedná pouze o odhad na základě 
kontrolních vzorků. Je to proto, že vzrostné vrcholy nejsou zcela uniformní a spolu se 
vzrostných vrcholem je vážena vždy i určité množství sytícího roztoku 0,7 M sacharosy, 
která ulpěla na vzrostném vrcholu po sycení, kdy jeho osušování není pro kryoprezervaci 
žádoucí. Protože není možné zjistit obsah vody v kontrolních vzorcích v reálném čase, obsah 
vody jednotlivých vzorků v určité době desikace je proto pouze odhadován na základě 
poklesu čerstvé hmotnosti desikovaných vzrostných vrcholů v době měření vzhledem 
k počáteční čerstvé hmotnosti. 

 
Tab. I: Počáteční obsah vody (g.g-1 sušiny) ve vzorcích kryoprezervovaných vzrostných 

vrcholů klonů chmele č. 10956 a 7039 a jejich  počáteční čerstvá hmotnost. 
 
Klon označení 

vzorku 
Počáteční obsah vody (g.g-1 
sušiny) 

Průměrná čerstvá hmotnost 
jednoho vzrostného vrcholu 
(mg) 

10956 DW1 2.315 0.738 
10956 DW2 2.441 1.347 
10956 DW3 2.411 0.979 
10956 DW4 2.507 0.942 
7039 DW5 2.449 1.456 
7039 DW6 2.399 1.115 
7039 DW7 2.276 1.027 
Průměr  2.4 1.086 
 

Pro analýzu desikace vzrostných vrcholů byly použity dva klony chmele 7039 a 10956 u 
nichž byla přesně stanovena čerstvá hmotnost i hmotnost sušiny v průběhu 3 hodin desikace 
nad silikagelem. Vzorky se lišily v počátečním obsahu vody i v průměrné velikosti vzrostných 
vrcholů (Tab. 1). Vliv velikosti vzrostných vrcholů na pokles hmotnosti čerstvé hmoty 
v průběhu desikace nebyl u sledovaných genotypů jednoznačný (Obr. 1). Vzorky DW2 u 
genotypu 10956 a DW5 u genotypu 7039, které měly u sledovaných genotypů nejvyšší 
počáteční čerstvou hmotnost, ztrácely v porovnáním s ostatními vzorky stejné odrůdy 
čerstvou hmotnost v průběhu desikace pomaleji. Na druhou stranu u vzorků s nejnižší 
počáteční čerstvou hmotností nedocházelo k nejrychlejšímu poklesu čerstvé hmotnosti.  
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Obr. 1: Pokles čerstvé hmotnosti apikálních vrcholů chmele v průběhu desikaci nad 

silikagelem u klonu 10956 (DW1, DW2, DW3) a klonu 7039 (DW4, DW5, DW6, DW7).  
 
Naproti tomu po porovnání změn obsahu vody během desikace u jednotlivých vzorků 

z výsledků vyplývá silná závislost mezi velikostí vzrostných vrcholů a rychlostí poklesu 
obsahu vody (Obr. 2).  
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Obr. 2: Změny obsahu vody apikálních vrcholů chmele v průběhu desikaci nad silikagelem u 

klonu 10956 (DW1, DW2, DW3) a klonu 7039 (DW4, DW5, DW6, DW7).  
 
Zároveň však byla prokázána i závislost mezi rychlostí poklesu obsahu vody a počátečním 
obsahem vody. Vzorek DW4 klonu 7039, který měl nejvyšší počáteční obsah vody, dosáhl 
nejvyššího poklesu čerstvé hmoty během desikace a zároveň nejnižší obsah vody v porovnání 
s ostatními vzorky této odrůdy. Příčinou tohoto jevu je skutečnost, že tento vzorek obsahoval 
více volné vody na povrchu vzorků po sycení v 0,7 M sacharose než ostatní vzorky. Tato 
volná voda pak byla příčinou zkreslených hodnot poklesu čerstvé hmotnosti v průběhu 
desikace a také obsahu vody samotného vzorku. 
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U klonu OK31M byla stanovena odolnost k desikaci a ke kryoprezervaci v závislosti na době 
sušení vzrostných vrcholů nad silikagelem. Odolnost k desikaci klesala s časem desikace a 
s poklesem úrovně hydratace vzrostných vrcholů. Po 72 minutách desikace poklesl obsah 
vody z 2,15 g g sušiny-1 na 0,5 g g sušiny-1 a životnost rostlin poklesla ze 100 % na 90 % 
(Obr. 3) a  regenerace ze 100 % na 50 % (Obr. 4). V případě kryoprezervace byla zjištěna 
opačná závislost obsahu sušiny a životnosti, respektive regenerace rostlin. Úspěšnost 
překonání podmínek teplot tekutého dusíku (-196 ˚C) se zvyšovala s poklesem obsahu ve 
vzrostných vrcholech v průběhu desikace. Po 84 minutách desikace obsah vody poklesl na 
0,45 g g sušiny-1 a životnost rostlin na rostla na 40 % a regenerace na 40 %. 
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Obr. 4: Procento životnosti apikálních vrcholů chmele OK31M po desikaci a po 

kryoprezervaci. Rozdíly ve velikosti bodů odpovídají rozdílům původní čerstvé hmotnosti 
vzrostných vrcholů měřených vzorků. Hodnoty v grafu představují % životnosti jednotlivých 
vzorků. 

 
 
Závěrem lze shrnout, že přesné stanovení obsahu vody ve vzorku před kryoprezervací pomocí 

použité metody bylo ovlivněno řadou faktorů, především pak velikostí vzrostných vrcholů, 
respektive homogenitou jejich velikosti a množstvím volné vody v důsledku sycení vrcholů 
v roztoku 0,7 M sacharosy. Optimální obsah vody vzrostných vrcholů chmele klonu 
OK31M z hlediska úspěšné kryoprezervace byl 0,45 g g sušiny-1, kdy docházelo 
k regeneraci až 40 % rostlin vystavených teplotě tekutého dusíku. Při tomto obsahu vody 
míra poškození vzrostných vrcholů chmele po kryoprezervaci odpovídala jejich poškození 
po desikaci. 
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Obr. 4: Procento regenerace apikálních vrcholů chmele OK31M po desikaci a po 

kryoprezervaci. Rozdíly ve velikosti bodů odpovídají rozdílům původní čerstvé hmotnosti 
vzrostných vrcholů měřených vzorků. Hodnoty v grafu představují % regenerace 
jednotlivých vzorků.  
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Resistance of hop shoot tips to desiccation in relation to their 
cryopreservation 

 

Summary 
The aim of this work was to determine the optimal dehydration level for their successful cryopreservation for 

hop apieces. The course of desiccation was influenced by two factors: the size of shoot tips and the initial shoot 
tip water content. The desiccation of bigger shoot tips was slower than at smaller shoot tips. High initial water 
content of shoot tips before desiccation was determined by cryoprotective solution of 0.7 M saccharose 
covering the shoot tip surface. This excess of water negatively influenced determination of real sample water 
content. The optimal water content of cryopreserved clone OK31M was approximately 0.45 g water g dry 
matter-1. At this water content the survival and regrowth of plants after desiccation decreased to 90 % and 50 
%, respectively. The maximum survival and regrowth of hop shoot tips after the cryopreservation was 90 % 
and 40 %, respectively. Thus the level of survival after cryopreservation is almost identical as the level of 
survival after desiccation as itself. Water content at which maximum plant regeneration was obtained 
represented the optimal hydration of hop shoot tips for cryopreservation.  
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ABSTRACT 
 
In the past few years tremendous progress has been made towards a development of somatic 
embryos of coniferous species. Since the first report in 1985, several species have been 
induced to produce somatic embryos or whole plantlets. 
Somatic embryogenesis combined with cryopreservation is an attractive method to propagate 
conifers vegetative both as a tool in breeding programs and for large-scale propagation of elite 
materials. Besides a potential for an inexpensive method of mass propagation, somatic 
embryogenesis of conifers and especially some spruces has been extensively utilized as a 
model system for investigating many aspects of the embryogenic process as a whole.  
Generation of embryos in culture through this process has become a model system for 
investigating factors affecting embryo growth.  
 
Somatic embryogenesis refers to a process in which somatic or non-sexual cells are induced 
from bipolar embryos through series of developmental steps similar to in vivo embryogenesis. 
A proper execution of each step affects results of subsequent steps. These steps are: 

1) initiation of embryogenic structures  
2) culture proliferation  
3) embryo maturation  
4) desiccation  
5) germination and further development 

 
In vitro tissue culture conditions expose explants to significant stresses as they are removed 
from their original tissue environment and placed on synthetic media. Main objective of this 
review is to draw attention to the most recent advances in research on somatic embryogenesis 
in coniferous species, with emphasis on embryo stages from maturation to germination. 
During these stages much attention is paid to study abscisic acid (ABA), metabolic activity, 
osmotic stress and water stress (desiccation) implicated in a control of many processes in the 
development of somatic embryo.  
 
Differentiated fate of plant cells, dependent on positional information and developmental 
signals, can be easily altered in in vitro conditions. Drastic changes in a cellular environment, 
such as exposing wounded cells or tissues to sub-optimal nutrient or in vitro conditions 
generate significant stress effects.  
Tests results showed us, that the responses to any stress conditions depends on two main 
parameters: level of stress and physiological state of the cells. If the stress level exceeds 
cellular tolerance, cells die. Lower level of stress enhances metabolism and induces 
adaptation mechanism. Adaptations include reprogramming of gene expression, as well as 
changes in physiology and cell metabolism. Stress alters source regulation by switching on 
genes of specific enzymes in parallel with stress defense genes. A transient cell state induced 
by stress conditions can be characterized by extensive cellular reorganization and allows 

mailto:vitamvas@fle.czu.cz
mailto:mauleova@fle.czu.cz
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developmental switch, if appropriate signals are perceived. Stress not only promote 
dedifferentiation, but also can be used to induce somatic embryo formation. Wounding by 
high salt concentration, water stress, sugar treatment or osmotic stress positively influenced 
somatic embryo induction in diverse plant species.  
 
Genes are known to be involved in the formation of the embryo body plant and in a control of 
shoot and root apical meristem. It turned out from our tests that the simplest way to stress 
plant cells grown in in vitro conditions is to increase osmotic concentration of a nutrient 
medium. Water stress of cultured cells may be imposed by elevated osmolarity of the medium 
(using permeating or non-permeating osmotic) or by limiting water availability from the 
cultured medium. These conditions cause cells to undergo plasmolysing or non-plasmolysing 
osmotic stress. For example somatic embryos of Picea glauca responded more favorably to 
non-plasmolysing rather than plasmolysing osmotic stress with respect to accumulation of 
storage material and tolerance to post-maturation desiccation and storage. Plasmolysing 
osmotic stress is exerted by sucrose and non-plasmolysing stress by polyethylene glycol (PEG 
4000). 
 
Plasmolysing agents, such as sucrose or mannitol, can cross plasma membranes and are able 
to be a symplast of the cell. Sucrose can enter metabolism only after its hydrolysm which is 
catalyzed via either invertase or sucrose synthase action. Contribution of sucrose synthase and 
invertase varies in relation to tissue type, function and age of explants. For example increased 
sucrose level stimulated embryo development in several species, including Picea abies. 
Such absorption would result in an osmotic recovery of the cell and would prevent a lowering 
of tissue water content. Additionally, at high concentrations, these agents are toxic for the 
tissue and lead to cessation of growth and necrosis. An alternative to low molecular weight 
sugars and salts are high molecular compounds, including PEG. 
 
Plasmolysing osmotica such as sucrose, mannitol, or salts are absorbed by the symplast of 
plant cells. Furthermore, direct or indirect metabolic effects on specific plant metabolites can 
occur, due to utilization of solute or its toxic effects. Alternatives to sugars and salts are high 
molecular weight compounds such as PEG. PEG stimulates a non-osmotic moisture stress at 
cellular level, because a large molecular size of the solute excludes its passage through plant 
cell walls and preventing entry into cells, and plasmolysis. The increased transcript levels of 
these genes in immature PEG-treated embryos suggest that PEG may improve a quality of 
spruce somatic embryos by promoting normal differentiation of embryogenic shoot and root. 
Changes in the transcript levels of many genes involved in sucrose catabolism and nitrogen 
assimilation and utilization were also observed between control and PEG-treated embryos. 
PEG in a maturation medium significantly inhibited somatic embryo germination for the vast 
majority of genotypes. Moreover, even after ex vitro transfer, both radicle elongation and 
lateral root formation are substantially suppressed in the plantlets produced from PEG-treated 
somatic embryos. In addition, PEG applications resulted in increased deposition of storage 
proteins similar in abundance and electrophoretic mobility to those accumulated in zygotic 
embryos. After full desiccation, a large percentage of PEG – treated embryos are able to 
convert into plantlets.  
 
Consequently, the non-plasmolysing effect of PEG is similar to the effect of water stress 
observed in cells of plants subjected to drought conditions (desiccation). Embryo drying 
occurs naturally in most seeds, and has a role in developmental transition between maturation 
and germination steps. Thus desiccation led to enhanced germination of both zygotic and 
somatic embryos. Methods of drying in conifers can be classified either as partial or full, 
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depending on the rate of water loss experienced by the embryos. Partial desiccation involves a 
gradual and limited loss of water content. Full desiccation, effected by saturated salt solutions, 
causes a rapid and more dramatic water loss. Although both drying techniques have been 
proven effective in increasing germination and conversion frequency, full desiccation is 
generally imposed prior to maturation with high osmolarity. Exposure of embryos to water 
stress during development is in fact needed for conferring tolerance to the subsequent full 
desiccation treatment. Interestingly, desiccation-tolerant somatic embryos had higher 
peroxidase activity compared with non-desiccation-tolerant somatic embryos. There is a 
hypothesis that higher peroxidase activity of desiccation-tolerant somatic embryos allowed 
them to catalyze the reduction of H2O2 produced to drought stress, and protected them from 
oxidative damage. 
Imposition of drying period has been found to be a source of increased germination and 
conversion frequency of many genera. Partial desiccation involves a gradual and limited loss 
of moisture content and is achieved by placing the embryos in central wells of tissue culture 
plates with outer well full of sterile water. Full desiccation causes a more dramatic loss of 
moisture content and is performed by placing the embryos in saturated salt solutions or in 
containers with controlled air input. Both partial and full desiccation treatments have proven 
to be very effective in enhancing the converting frequency of somatic embryos of several 
coniferous species.  

 
Morphologically mature somatic embryos developed in the presence of ABA alone generally 
cannot successfully germinate and convert into viable plantlets unless they undergo a 
desiccation treatment. Furthermore, embryo development occurs in a complex nutritional and 
hormonal environment provided by the megagametophyte. Removal of auxin and cytokinin, 
together with application of ABA and increased osmolarity in the medium are required for 
production of cotyledonary-stage embryos of many coniferous species. With white spruce, 
reduction of auxin and cytokinin levels is commonly achieved by culturing immature embryos 
for 1 week in a medium devoid of plant growth regulators and with low sucrose 
concentration, prior to ABA treatment. ABA, which plays a fundamental role during the 
initial stages of seed maturation, is commonly utilized to induce embryo maturation in several 
genera of conifers, including Picea, Larix, and Pinus. Responsiveness of embryogenic tissues 
to ABA treatments varies among genera; high levels of ABA were necessary to prevent 
precocious germination in Picea rubens, whereas a similar effect was achieved in Picea 
glauca and Picea mariana with low levels of ABA. Furthermore, a certain degree of 
morphological organization within the young embryos must be present prior to ABA if 
embryogenic heads of early filamentous embryos are too small. 
Besides ABA, high osmolarity in the medium is also necessary during somatic embryo 
maturation, especially in those cases where precocious germination occurs.  
 
There is a big progress in research of propagation techniques. In addition to being utilized as 
propagation technique, in recent year somatic embryogenesis has represented a versatile 
model system for investigating different biological events occurring during embryo 
development, see other authors focused on these topics: von Arnold, Dong, Filonnova, 
Lipavská, Hakman, Kong, Konrádová, Schuller, Stasolla, Svobodová, Tautorus, etc.  
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Souhrn 
 

Studie je zaměřena na srovnání vybraných odrůd lnu setého (Linum usitatissimum L.) z 
hlediska tolerance k těžkým kovům (Cd, Pb, Cs, Zn a Cu) ve fázi klíčení. Cílem bylo nalezení 
inhibiční koncentrace IC 50 u jednotlivých kovových elementů a zároveň nalezení vhodných 
odrůd (citlivých / tolerantních vůči těžkým kovům) pro následné testování v podmínkách in 
vitro a in vivo. Růst kořene u klíčících semen byl sledován ve 4-denním laboratorním testu 
toxicity na koncentrační škále 0 - 0,1 – 1 – 10 - 100 mmol.l-1 příslušného kovového elementu 
v dusičnanové formě. Vliv těžkých kovů na inhibici růstu kořínku byl lineární a jejich toxicita 
(v průměru za všechny odrůdy) klesala v pořadí  Cd > Cu > Cs > Pb > Zn. Odrůda přadného 
lnu Venica vykazovala vysokou citlivost vůči všem testovaným kovům, jako relativně 
tolerantní se jevila odrůda přadného lnu Elektra. 
 
ÚVOD 
 
     Těžké kovy představují závažný problém v celosvětovém zemědělství. Některé těžké 
kovy jsou esenciálními prvky nezbytnými pro normální funkci biologických systémů 
(Cu, Mn, Fe, Zn, Mo, Ni, Co). Ve vyšších koncentracích jsou však toxické pro většinu 
životních forem; další těžké kovy (Cd, Pb, Hg, Cr) se vyznačují toxickými účinky na 
rostliny a živočichy - včetně člověka - již při nepatrných koncentracích. Některé druhy 
rostlin mají  schopnost tolerovat zvýšené koncentrace toxických těžkých kovů, nebo je 
dokonce akumulují. Objevení těchto tzv. hyperakumulátorů vedlo k myšlence využití vyšších 
rostlin pro fytoremediaci (fytoextrakci) toxických těžkých kovů z kontaminovaných 
zemědělských i nezemědělských půd. Bohužel, hyperakumulátory zahrnují převážně plané 
druhy rostlin s nízkou produkcí nadzemní biomasy a prakticky nulovou hospodářskou 
využitelností. Jejich velkoplošná kultivace je problematická díky absenci geneticky 
definovaného materiálu (linie, odrůdy) a adekvátní agrotechniky. Snahou je proto nalézt 
genotypy se zvýšenou akumulací těžkých kovů mezi kulturními zemědělskými plodinami, u 
nichž kombinace dostatečného příjmu těžkého kovu a vysoké produkce biomasy vytváří 
požadovaný fytoremediační potenciál. V optimálním případě pak může být kontaminovaná 
biomasa průmyslově zpracována na produkt s přidanou hodnotou (nikoliv pouze skladována – 
kompostována – či spálena). Posledně jmenovaným požadavkům vyhovují přadné rostliny, 
jejichž reprezentantem je i len setý (Linum usitatissimum L.; /4,5,6/). Jeho využití je primárně 
technické (=nepotravinářské), a tudíž s minimálním rizikem kontaminace potravního řetězce. 
Naše předchozí výzkumy ukazují, že v rámci sortimentu komerčně pěstovaných odrůd 
přadného a olejného lnu lze nalézt odrůdy s vyšší tolerancí/akumulací Cd a Pb potenciálně 
využitelné ve fytoremediačních technologiích /3, 1, 2, 15/. Pro nalezení vhodných citlivých či 
tolerantních modelů je důležitá korelace mezi reakcí na úrovni kompletních rostlin 
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(skleníkové a polní experimenty) a kultur in vitro. V této souvislosti (=rychlý screening 
genotypů) se může jevit jako velmi užitečný orientační test toxicity klíčních rostlin lnu. 
 
     Klíčení, jako počáteční fáze růstu, může být ovlivněno komplexem biotických (choroby a 
škůdci) a abiotických faktorů (teplota, pH, dostupnost živin a vody, přítomnost toxických 
látek včetně těžkých kovů), které mohou v negativním případě vést ke snížení vitality a 
následnému snížení výnosu, případně až k úhynu rostlin. Fáze klíčení je velmi citlivou etapou 
růstu a může jí být s výhodou využito k testování efektu různých environmentálních 
faktorů.V současnosti jsou významným prvkem hodnocení vlivu různých látek na životní 
prostředí toxikologické testy. Nedílnou součástí jednotlivých testů je i ekotoxicita, jejímž 
úkolem je zjištění chování rostlin k jednotlivým polutantům. V České republice a v zahraničí 
jsou ekotoxikologické testy prováděny různým způsobem, počínaje vodnými výluhy 
s možností modelování reálné situace až po terestriální testy, kde testovaná látka je v přímém 
styku s organismem /9,10/. Uvedené testy jsou součástí standardních metodik /13, 14, 12, 7, 
8/ a jsou prováděny na klíčních jednoděložných a dvouděložných rostlinách, např. salátu 
setém (Lactuca sativa), okurce seté (Cucumis sativus), rajčeti (Lycopresion esculentum) či 
hořčici bílé (Sinapis alba). Posledně jmenovaný druh sloužil jako příklad pro námi provedený 
pokus se semeny komerčních odrůd přadných a olejných lnů. 
 
MATERIÁL A METODA  
 
     Semena komerčních odrůd přadných a olejných lnů (Bonet, Diana, Electra, Escalina, Ilona, 
Jordán, Laura, Marina, Merkur, Raisa, Super, Tábor, Venica, Viking, Viola, Jitka, Lola, 
Flanders, Atalante) z jednotného sklizňového roku a jednoho půdního bloku byla hodnocena 
metodou 4-denního kořenového testu toxicity. Základem jednotlivých testů byla metodika 
akutní a semichronické toxicity dle VŠCHT Praha (Kočí et al. 2001), která byla mírně 
upravena dle metodiky pro len zahrnuté v ISO 9001:2000 (interní metodika Agritec). Byly 
aplikovány koncentrace  0-(0,01)-0,1-1-10-100 mmol.l-1 čistého prvku Pb, Zn, Cd, Cu a Cs 
(všechny v dusičnanové formě Pb(NO3)2, Zn(NO3)2.6H2O,  CdNO3.4H2O, ). Do Petriho misky 
se pro každé ředění rovnoměrně vložilo po 20 semenech na dva filtrační papíry pokrývající 
celé dno misky. Před vložením semen bylo aplikováno 5 ml testovaného roztoku v 
odpovídajícím ředění. Test probíhal ve tmě, při teplotě 19 oC, ve 3 opakováních  po dobu 96 
hodin, v kontrolní variantě byla použita destilovaná voda. Paralelně s tímto základním testem 
probíhaly na vybraných odrůdách srovnávací testy toxicity těžkých kovů Cu a Zn ve formě 
síranové (CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O) a dusičnanové (Zn(NO3)2.6H2O, Cu(NO3)2) a testy s 
rozdílnou teplotou prostředí (19oC a 24oC). Po 96 hodinách byly změřeny délky kořene (mm) 
každé rostliny v jednotlivých koncentracích včetně kontroly. Pro každou variantu byl 
vypočítán aritmetický průměr délky kořene ze všech tří paralelních stanovení. Na základě 
průměrných délek kořenů v jednotlivých koncentracích byl stanoven index růstu IR (=poměr 
délky kořene v mm mezi variantou ovlivněnou těžkým kovem a kontrolou). Křivky růstu byly 
lineárně transformovány do grafu a z nich byla určena hodnota inhibiční koncentrace IC 50 (= 
koncentrace, která způsobí 50 % inhibici růstu). Data byla zpracována analýzou rozptylu 
s následnou lineární regresí u jednotlivých kovů (statistický balík UNISTAT). 
 

�����
     Statistickým zpracováním analýzou rozptylu byl zjištěn průkazný vliv koncentrace kovu na 
index růstu kořínku. Analýzou získaných dat bez ohledu na testovaný kovový element byl 
mezi odrůdami lnu zjištěn průkazný rozdíl v indexu růstu u koncentrace 0,1 mmol.l-1, 
v ostatních koncentracích byl vliv odrůd neprůkazný. Nejvyšší růstový index u citované 
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koncentrace bez ohledu na kov byl u odrůd Elektra, Escalina, Bonet, Merkur, Diana a 
Flanders a naopak nejcitlivěji v celé koncentrační škále mimo kontrolu reagovala odrůda 
Venica. 
     Z hlediska působení všech testovaných těžkých kovů (Pb, Zn, Cd, Cu, Cs) na odrůdy 
přadného a olejného lnu byl nejvyšší index růstu zaznamenán u odrůdy Elektra a nejnižší u 
odrůdy Venica (Pb, Zn, Cu, Cs – u vyšších koncentrací), Viola (Cd), Raisa (Cs – nižší 
koncentrace) (obr. 1-5). 
     Získané výsledky prokázaly, že koncentrace 100 mmol.l-1 kovu byla u testovaných odrůd 
letální. Vlivem vyšších koncentrací (10 a 100 mmol.l-1) testovaných těžkých kovů byly 
všechny studované odrůdy přadného a olejného lnu na hranici letality, kořínky byly většinou 
poškozené (změna barvy, počínající rozklad pletiv). Prezentovaná data reflektují stav na konci 
intervalu hodnocení (tedy 96 hod.), dodatečná pozorování však ukázala, že i koncentrace 10 
mmol.l-1 vedla postupně k plné letalitě. Podobný závěr byl učiněn i u Cd a Cu při koncentraci 
1 mmol.l-1. 
     V testu byla pomocí regrese zjištěna lineární závislost vlivu těžkých kovů na index růstu a 
toxicita jednotlivých prvků měla tento trend: pro koncentraci 0,1 mmol.l-1 Cd > Cu > Cs > Pb 
> Zn; pro koncentraci 1 mmol.l-1 Cd > Cu > Pb > Cs > Zn; pro koncentraci 10 mmol.l-1 Cd > 
Cu > Pb > Cs > Zn; pro koncentraci 100 mmol.l-1 Cd > Pb > Cu > Zn > Cs, přičemž interval 
spolehlivosti jednotlivých těžkých kovů se pohyboval od 0,71 do 0,95. 
     Při studiu vlivu teploty na růstový index kořene komerčních odrůd přadných a olejných lnů 
byl zjištěn rozdíl mezi oběmi použitými teplotami. U všech probíhajících testů byla při nižší 
teplotě (19 oC) zaznamenána nižší intenzita růstu kořene a vyšší toxicita kovu již u nižších 
koncentrací. Růst kořene byl nejvíce pozitivně ovlivněn vyšší teplotou (24 oC) u Pb  a naopak 
inhibice byla sledována u variant s Cd (obr. 6, 7). 
     U variant Cu a Zn aplikovaných v síranové formě byl růst kořene stimulován oproti formě 
dusičnanové a také toxicita testovaných kovů byla oproti dusičnanové variantě mírně snížena 
(obr. 8). 
     Ze získaných průměrných dat růstového indexu u všech testovaných odrůd v rámci 
jednotlivých kovových elementů byla spočítána hodnota IC50 (obr. 9).  
 
 
Obr.1: Index růstu kořenů u přadných a olejných lnů při kontaminaci olovem 
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y = -0,2719x + 1,4967 
R2 = 0,8107 



  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21.-22.3.2007 

 503

 
 
 
Obr.2: Index růstu kořenů u přadných a olejných lnů při kontaminaci zinkem 
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Obr.3: Index růstu kořenů u přadných a olejných lnů při kontaminaci kadmiem 
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Obr.4: Index růstu kořenů u přadných a olejných lnů při kontaminaci mědí 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

0 mmol 0,1 mmol 1 mmol 10 mmol 100 mmol

Koncentrace Cu

in
de

x 
rů

st
u

Atalante Bonet Diana Electra Escalina
Flanders Ilona Jordán Laura Lola
Marina Merkur Raisa Super Tábor
Texa Venica Viking Viola Jitka
IC 50

 
 
Obr.5: Index růstu kořenů u přadných a olejných lnů při kontaminaci cesiem 
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Obr.6: Index růstu kořenů při kontaminaci Cd, Pb a Cs v rozdílných teplotních podmínkách  
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Obr.7: Růstový index kořenů při kontaminaci Pb, Zn, Cd, Cu a Cs v rozdílných teplotních 
podmínkách 
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Obr.8: Růstový index kořenů u lnu při kontaminaci v podmínkách odlišných forem toxicity Cu 
a Zn 
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Obr. 9: IC50 (inhibiční koncentrace v mmol.l-1) jednotlivých těžkých kovů (Cd, Cu, Cs, Pb, 
Zn) na růst kořenů. IC50 reprezentuje průměr všech 20 testovaných odrůd. 
 
  Cd Cu Cs Pb Zn 
IC 50 0,71 0,96 8,8 7,8 29 
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Summary 
The study is directed on comparison of selected flax (Linum usitatissimum L.) varieties as 
related to tolerance to heavy metals (Cd, Pb, Cs, Zn a Cu) in the phase of seed germination. 
The objective was to find inhibition concentrations IC 50 for particular metal elements and – 
in parallel – to find suitable flax varieties (sensitive/tolerant to heavy metals) for subsequent 
flax testing in in vitro and in vivo conditions. Root growth was followed in a 4-d laboratory 
toxicity test in a concentration scale 0 - 0,1 – 1 – 10 - 100 mmol.l-1of particular metal 
elemement applied in a nitrate form. The effect of heavy metals on root growth inhibition 
exhibited linear course and their toxicity (pooled data for all studied elements irrespective of 
variety) decreased as follows: Cd > Cu > Cs > Pb > Zn. Fibre flax variety Venica exhibited 
high susceptibility to all tested metal elements on one hand, fibre flax variety Elektra seemed 
to be relatively tolerant on the other hand. 
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METODY DEHYDRATACE VZROSTNÝCH VRCHOLŮ PRO 

KRYOPREZERVACI VEGETATIVNĚ MNOŽENÝCH PLODIN  
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Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, Česká 

republika, zamecnik@vurv.cz  
 

Souhrn 
Pro úspěšnou kryoprezervaci vzrostných vrcholů vegetativně množených rostlin je nutné z nich odebrat 
přebytečnou vodu. Čím méně bude vody v pletivu vzrostných vrcholů tím se během chlazení nebo ohřevu bude 
tvořit méně nebezpečných krystalů ledu. Testovaly se dvě metody dehydratace. První metoda je založena na 
dehydrataci vzrostných vrcholů proudem vzduchu v laminárním boxu. Dehydrataci vzrostných vrcholů bramboru 
nebylo možné vysvětlit pomocí známých charakteristik vodního provozu rostlin. Druhá metoda je založena na 
dehydrataci do vyrovnání nad nasycenými roztoky. Data získaná pomocí této metody bylo možné vysvětlit 
pomocí kinetiky prvního řádu. Počáteční část ztráty vody by a založena na kinetice prvního řádu. Rychlost ztráty 
vody v první části dehydratace je závislá na relativní vlhkosti prostředí na rozdíl od druhé části. Řízená 
dehydratace vzrostných vrcholů nad nasycenými roztoky je vhodná pro určení kritické rychlosti a úrovně 
dehydratace vzrostných vrcholů pro kryoprezervaci. 

 
ÚVOD  
 

Uchování rostlin za nízkých a ultranízkých teplot je spojeno s tolerancí rostlin 
k tvořícímu se ledu. Zatímco tvorba extracelulárního ledu je rostlinami tolerována, tak 
v případě intracelulární tvorby ledu je to pro rostliny zpravidla letální. Extracelulární tvorbu 
ledu tolerují rostliny, které jsou adaptované na nízké teploty. Další dva způsoby jak rostliny 
odolávají nízkým teplotám je podchlazení a tvorba biologického skla. Podchlazení je 
metastabilní stav a může za přítomnosti nukleárního jádra vést velmi rychle k tvorbě a šíření 
ledu. Vzhledem k rychlosti nukleace v podchlazených kapalinách a nedostatku času pro 
přesun vody do extracelulárního prostoru, v těchto situacích dochází k intracelulární nukleaci 
s následnou tvorbou krystalů ledu uvnitř buněk. Což vede zpravidla k roztrhání buněk a jejich 
odumření. Snížení obsahu vody v rostlinách před jejich přenesením do nízkých a ultranízkých 
teplot je výhodné jak pro případ tvorby extracelulárního ledu, tak pro stav podchlazení. 
Biologické sklo se tvoří nejčastěji při ultra rychlých poklesech teploty za co nejnižšího obsahu 
vody. Dehydratace rostlinného materiálu je v řadě kryoprotokolů přímou podmínkou pro 
zachování životnosti. Některé metody kryoprezervace mají dehydrataci přímo v názvu 
enkapsulačně-dehydratační /1/ a dehydratační /2/.  

Cílem příspěvku je analyzovat různé způsoby dehydratace a navrhnout metodu 
dehydratace pro rutinní přípravu vzorků před jejich zamrazením do ultranízkých teplot. 

  
MATERIÁL A METODA  

K pokusům byl vzat kontrastní rostlinný materiál co do velikosti, výchozí hydratace a 
odolnosti k dehydrataci. Pokusy byly prováděny na dormantních vegetativních pupenech 
genotypů ´Spartan´ a ´Šampión´ odebraných uprostřed zimy ze sadu. Dále byly použity 
vzrostné vrcholy česneků (Allium sativum L., krajová odrůda ´Djambul´), jako příklad pletiva 
vzrostného vrcholu, které je vysoce hydratované a zároveň snadno regeneruje, protože 
extirpované vzrostné vrcholy obsahují i zárodečné vrcholy kořenů, které napomáhají k lepší 
regeneraci po dehydrataci a ohřevu pletiv z teplot tekutého dusíku. V pokusech byly použity 
také vzrostné vrcholy bramboru genotypů ´Sázava´, ´Kalina´, ´Vltava´ .  

mailto:zamecnik@vurv.cz
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Dehydratace vzrostných vrcholů probíhala jednak v podmínkách laminárního u boxu a 
nad nasycenými roztoky s definovanou relativní vlhkostí (od 1% do 98%). Naměřené úbytky 
hmotnosti byly prokládány rovnicemi a ztrátové křivky byly testovány zda vyhovují kinetice 
prvního řádu. Naměřenými daty byla fitována rovnice pro kinetiku prvního řádu,  

 
dA/dt = - k [A]   [1] 

 
po úpravě 

[A]t = [A]o e-kt
   [2] 

  
kde [A]o je obsah vody na počátku vysychání, [A]t je obsah vody v čase t, k je konstanta 

rychlosti vysychání. Experimentálními daty byly proloženy přímky, které byly vyhodnoceny 
pomocí lineární regrese.  

  
VÝSLEDKY A DISKUSE  
 

Na obrázku 1. jsou vysychací křivky vzrostných vrcholů tří odrůd bramboru v závislosti na 
době vysychání. Křivky neodpovídaly ani kinetice prvního řádu, ani pseudokinetice prvního 
řádu, ani kinetice druhého řádu. Pravděpodobně vlivem aktivního průtoku vzduchu 
dehydratace vzrostných vrcholů nemá triviální závislost na čase.  
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Obr.1: Obsah vody v závislosti na době vysychání v laminárním boxu s relativní vlhkostí 
vzduchu 31 % , teplotou 25 °C  a průtokem vzduchu 0,5 m/s  u vzrostných vrcholů in vitro 

pěstovaných tří odrůd bramboru.  
 

Druhá metoda - dehydratace vzrostných vrcholů spočívala v dehydrataci v atmosféře 
s definovanou vzdušnou vlhkostí. Dehydratace jak dormantních pupenů jabloně (obr.2) tak 
Allium (obr.3) odpovídala kinetice prvního řádu. Rychlost dehydratace v počátku u jabloně 
přibližně do 5 hodin, dehydratace u Allium přibližně do 20 hodin byla významně závislá na 
relativní vlhkosti. Naproti tomu pozdější rychlost dehydratace byla vždy nižší než v první 
fázi a nezávisela na vlhkosti prostředí. U pupenů jabloně ´Šampion´ se rychlost dehydratace 
nelišila při menších relativních vlhkostech než je 90%.  
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Obr.2: Logaritmická závislost ztráty vody dormantních pupenů jabloně odrůdy ´Šampion´ 
v závislosti na čase při různé relativní vlhkosti. Naměřenými daty jsou proloženy přímky 
odpovídající kinetice prvního řádu. 
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Obr. 3: Logaritmická závislost ztráty vody vzrostných vrcholů Allium krajové odrůdy 
´Djamul´ v závislosti na čase při různé relativní vlhkosti. Naměřenými daty jsou proloženy 
přímky odpovídající kinetice prvního řádu. Pro přehlednost nejsou uvedeny další křivky.  

 
 

Pokles vysychacích konstant v závislosti na relativní vlhkosti u vzrostných vrcholů Allium 
je na obr. 3. Se snižující se relativní vlhkostí vysychací konstanta odvozená z kinetiky 
prvního řádu stoupá /3/. V druhé fázi dehydratace nebyla vysychací konstanta závislá na  
relativní vlhkosti prostředí obdobně jako u dormantních pupenů jabloní.  
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Obr. 4: Vysychací konstanty z prvních 20 hodin vysychání v závislosti na různé  konstantní 
relativní vlhkosti do které byly vzrostné vrcholy Allium krajové odrůdy ´Djamul´ umístěny. 
Naměřenými daty je proložená křivka pro vedení očí. 

  
Závěrem lze konstatovat, že dehydrataci v odlišné konstantní relativní vlhkosti atmosféry lze 

použít pro přípravu rostlinného materiálu pro kryoprezervaci. Řízená dehydratace 
vzrostných vrcholů nad nasycenými roztoky je vhodná pro určení kritické rychlosti a úrovně 
dehydratace vzrostných vrcholů určených pro kryoprezervaci. V následujících 
experimentech bude nutné provést pokusy pro stanovení limitu dehydratace, která může vést 
také k poškození pletiv.  
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Dehydration methods of shoot tips for cryopreservation of vegetatively 
propagated plants  

 
Summary 

 The water content in shoot tips of vegetatively propagated crops has to be lowered for their successful 
cryopreservation. The less water in the tissue the less dangerous ice crystals occurred during cooling and/or 
warming of the shoot tip. Two methods of shoot tips dehydration were tested. By the first method the potato 
shoot tips were dehydrated on the bench of laminar flow box in the open Petri dishes. The dehydration was not 
evaluated according to the known water relation. The second method - dehydration over the different saturated 
salts solutions to the equilibrium was possible to evaluate according to the first order kinetics. The dehydration 
of both dormant apple buds and Allium shoot tips was separated in the two parts according to the dehydration 
rate. From the beginning the rate of dehydration was dependent on relative humidity. Following the second 
part of dehydration was slower and was not dependent on relative humidity. The controlled dehydration over 
saturated salt solution can be described by the first order reaction which can be used for prediction of the 
critical dehydration rate and final water content of shoot tips for cryopreservation.  

  
Poděkování  

Tato práce byla podpořena projektem MZe 0002700602 a QF 3039. 
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DLOUHODOBÝ VÝVOJ OBSAHU ALFA KYSELIN V ŽATECKÉM ČERVEŇÁKU 

 
Karel Krofta  
Chmelařský institut s.r.o., Kadaňská 2525, 43801 Žatec 
e-mail: k.krofta@telecom.cz 
 

Souhrn 
Žatecký poloraný červeňák je nejrozšířenější odrůdou chmele pěstovanou v České republice. Obsah 
alfa hořkých kyselin, nejdůležitější kvalitativní ukazatel chmele, se každoročně hodnotí od roku 1981. 
Údaje o obsahu hořkých látek ve chmelu staršího data lze např. nalézt v archivních záznamech 
ÚKZÚZ (pracoviště Žatec). Hodnocení obsahu alfa kyselin od 50. let minulého století do současnosti 
prokázalo, že v tomto období došlo k výraznému poklesu obsahu alfa kyselin z 5% až 6% v 50. a 60. 
letech 20. století na 2,5 až 4,0 % hm v současnosti, tj. přibližně o třetinu až polovinu. Pro obsahy 
hořkých látek jsou charakteristické značné meziroční rozdíly dané povětrnostními podmínkami 
vegetační sezóny. Z plošného rozložení hladin alfa hořkých kyselin v rámci chmelařských oblastí 
v několika letech po sobě bylo zjištěno, že v některých mikroregionech obsahují chmele trvale 
nadprůměrné množství hořkých látek, naopak v jiných lokalitách jsou obsahy trvale podprůměrné.  
 
ÚVOD 
Nejdůležitějším kvalitativním ukazatelem chmele je obsah alfa hořkých kyselin. Do roku 
1995 se v ČR pěstovala jediná odrůda chmele, Žatecký poloraný červeňák v několika 
Osvaldových klonech. Od zmíněného roku se začínají pěstovat i hybridní odrůdy Bor, Sládek 
a Premiant. Pěstební plocha Žateckého červeňáku je v současnosti 90 % rozlohy produkčních 
chmelnic, zbytek připadá na hybridní odrůdy. Obsah alfa hořkých kyselin se začal pravidelně 
hodnotit od roku 1981. Počet hodnocených vzorků chmelů je každým rokem několik tisíc Do 
té doby se nákup chmele řídil pouze vnějšími parametry hlávek jako je např. míra poškození 
škůdci, obsah příměsí apod. Velký počet analytických dat umožnil zpracovat dlouholetou 
časovou řadu obsahu alfa kyselin v Žateckém poloraném červeňáku a ročníkové mapy 
plošného rozložení obsahu alfa kyselin ve chmelařských oblastech. Údaje o obsahu hořkých 
látek v Žateckém červeňáku staršího data lze např. nalézt v archivních záznamech ÚKZÚZ, 
pracoviště Žatec /1/. Mnohaleté sledování obsahu α-hořkých kyselin v Žateckém poloraném 
červeňáku prováděl i tehdejší Výzkumný ústav chmelařský v Žatci /2/. Při porovnávání 
analytických dat obsahu alfa kyselin je třeba brát v úvahu analytickou metodu. Vzhledem 
k odlišnému principu měření se výsledky stanovení různými metodami liší. V praxi se obsah 
alfa kyselin ve chmelu velmi často vyjadřuje jako konduktometrická hodnota chmele v % hm. 
Starší analytické údaje jsou většinou stanoveny vážkovou Wöllmerovou metodou.   

 
MATERIÁL A METODA 
 V archivních materiálech Ústředního a kontrolního ústavu zemědělského v Brně (ÚKZÚZ), 
pracoviště Žatec a Chmelařského institutu v Žatci byly vyhledány analytické záznamy obsahu 
alfa hořkých kyselin od 50. let dvacátého století do současnosti. ÚKZÚZ zakládal  odrůdové 
pokusy v různých lokalitách žatecké a úštěcké chmelařské oblasti. První z nich byl založen v 
roce 1956 v katastru obce Lipno na Žatecku. Do pokusů byly zařazeny nejprve Osvaldovy 
klony, později i nové hybridní odrůdy. Pokusy byly zpravidla začleněny do produkčních 
chmelnic o od toho se odvíjela i délka časové řady daného pokusu. Základ časové řady 
Chmelařského institutu tvořily analýzy vzorků jednotlivých klonů Žateckého poloraného 
červeňáku, které byly odebírány z množitelských porostů udržovacího šlechtění. Množitelské 
porosty byly rozmístěny na několika stanovištích žatecké a úštěcké oblasti. Počet 
analyzovaných vzorků nikdy neklesl pod deset. Tento systém udržovacího šlechtění byl na 

mailto:k.krofta@telecom.cz
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počátku 90. let nahrazen uspořádáním v jedné lokalitě. Nespornou výhodou těchto archivních 
dat je skutečnost, že jejich kontinuita nebyla narušena změnou analytické metody. Výsledky 
analýz byly a jsou v celé časové řadě prováděny klasickou vážkovou Wöllmerovou metodou. 
Metoda je založena na frakcionaci chmelových pryskyřic v různých organických 
rozpouštědlech a vážkovém stanovení alfa kyselin ve formě olovnaté soli. Ke kontrole kvality 
chmelů na základě obsahu alfa hořkých kyselin se od roku 1981 začala používat 
konduktometrická metoda dle ČSN 462520. Principem stanovení je konduktometrická titrace 
toluenového extraktu chmele octanem olovnatým. Výsledek se vyjadřuje jako tzv. 
konduktometrická hodnota chmele v hmotnostních procentech. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Výsledky hodnocení obsahu alfa hořkých kyselin v Žateckém červeňáku v odrůdových 
pokusech ÚKZÚZ ve vybraných lokalitách žatecké chmelařské oblasti (Lipno, Stekník, 
Hřivice, Rakovník) jsou znázorněny na obr. 1. Na obr. 2 je obdobné hodnocení zpracováno 
pro lokality v  úštěcké chmelařské oblasti (Dušníky, Vrutice, Bechlín, Krábčice). Na obr. 3 je 
uvedena časová řada obsahu alfa kyselin v udržovacím šlechtění ŽPČ tehdejšího 
Výzkumného ústavu chmelařského v Žatci.Všechny časové řady uvedené na obr. 1, 2, 3 mají 
podobný charakter. Ukazují, že u Žateckého poloraného červeňáku došlo v uplynulých 50 
letech k poklesu obsahu α-hořkých kyselin. Značné meziroční výkyvy, typické  pro všechny 
experimentální závislosti i oblasti, jsou způsobeny zejména průběhem povětrnostních 
podmínek v průběhu vegetačních sezón. V 50. a 60. letech minulého století byly průměrné 
obsahy α-hořkých kyselin v Žateckém poloraném červeňáku 5,0 až 6,0 % hm., v 80. a 90. 
letech postupně poklesly přibližně o 2 % až 2,5 % hm na hodnoty, převážně v rozmezí 2,5 až 
4,0 % hm., tj. zhruba o 30 % až 50 %. Časové závislosti dále ukazují, že průběh tohoto 
procesu není rovnoměrný. Jeho akcelerace je patrná v průběhu 70. let uplynulého století. 
Zřejmě není náhodou, že do tohoto období na přelomu 60. a 70. let minulého století spadají 
zásadní agrotechnické změny v pěstování chmele jako je například změna sponu z 150 x 150 
cm na 300 x 100 cm či zavádění strojového řezu. Úprava sponu umožnila provádět kultivační 
práce ve chmelnici velkými kolovými traktory, na druhé straně však nepochybně přispěla 
k utužování půdy a s tím souvisejícím negativním dopadům. Strojový řez chmele, který se do té 
doby prováděl ručně, mohl způsobit rychlejší šíření virových a viroidních onemocnění chmele 
doprovázené nižší výkonností porostů. Věková struktura porostů může být dalším negativním 
faktorem. Na stárnutí chmelových porostů upozornil Nesvadba již v roce 1991 /3/, který 
hodnotil výsledky obsahu α-hořkých kyselin v Žateckém červeňáku v odrůdových pokusech 
ÚKZÚZ.   

Výsledky hodnocení obsahu alfa kyselin v Žatecké červeňáku v období 1981 až 2006 jsou 
uvedeny na obr. 4. Zatímco experimentální závislosti na obr. 1 až 3 jsou výsledkem 
zpracování několika desítek vzorků, časová řada na obr. 4 je zkonstruována na základě analýz 
několika tisíc vzorků chmele z každé sklizně. Experimentální body mají proto vysokou 
vypovídací schopnost. Obsah alfa hořkých kyselin v časových závislostech je vyjádřen jako 
konduktometrická hodnota chmele (KH) dle metody ČSN 462520. Uvedená metoda je 
poměrně rychlá, finančně nenáročná a používá se do současnosti. Výsledky zpracování 
analytických dat zobrazené na obr. 4 ukazují, že od roku 1981 došlo k mírnému poklesu obsahu 
hořkých kyselin ve všech chmelařských oblastech. Dalším typickým rysem časových  řad jsou 
značné meziročníkové a regionální rozdíly dané povětrnostními podmínkami dané vegetační 
sezóny. Statistická analýza prokázala, že regresní modely jsou statisticky významné, lineární 
regresní koeficienty mají zápornou hodnotu pro všechny oblasti (Žatecko –0,41; Úštecko –0,61; 
Tršicko –0,48). V hodnoceném období se obsah alfa kyselin v Žateckém červeňáku pohyboval 
v rozmezí 2,0 až 5,0 hm. Výrazný extrém představují ročníky 1994 a 2006, které lze považovat 
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za roky s historicky doloženým nejnižším obsahem hořkých látek v Žateckém červeňáku. 
Průměrný obsah alfa hořkých kyselin nedosahoval v těchto letech ani hranice 3,0 % hm. v suš. 
Jednalo se o ročníky velmi suché a vysokými teplotami v období hlávkování a zrání chmele. 
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Obr. 1:  Obsah α-hořkých kyselin v ŽPČ ve odrůdových pokusech ÚKZÚZ v lokalitách         

                 Lipno, Stekník, Hřivice, Rakovník v období 1956 až 1998.  
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Obr. 2:  Obsah α-hořkých kyselin v ŽPČ ve odrůdových pokusech ÚKZÚZ v lokalitách 

               Dušníky, Vrutice, Bechlín, Krabčice  v období 1962 až 2001. 
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Obr. 3.: Časová řada obsahu α-hořkých kyselin v ŽPČ z udržovacího šlechtění Výzkumného    

              ústavu chmelařského v Žatci v období 1951 až 1990  

Obsah alfa hořkých kyselin značně kolísá nejen meziročně, ale poměrně velké rozdíly v obsahu 
hořkých látek existují ročníkově v rámci pěstitelských oblastí. Konkrétní situace v žatecké a 
úštěcké oblasti v letech 1997 a 2006 je patrná z izoliniových map alfa kyselin na obr. 5 až 8. 
Obsahy alfa kyselin jsou vyjádřeny jako konduktometrická hodnota chmele v hmotnostních 
procentech vztažených na sušinu chmele. Porovnání rozložení hladin alfa hořkých kyselin 



  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21.-22.3.2007 

 515

v několika letech po sobě ukazuje, že v některých mikroregionech obsahují chmele trvale 
nadprůměrné množství hořkých látek bez ohledu na ročník, naopak v jiných lokalitách jsou 
obsahy trvale podprůměrné. Tyto oblasti se nejvíce projevují v povětrnostně extrémních 
ročnících. K regionům s trvale nadprůměrnou hladinou alfa hořkých kyselin patří v žatecké 
oblasti: 

a) Kryry, Stebno, Očihov, Očihovec, Blšany, Běsno, Soběchleby, Vrbice,Liběšovice, Siřem,   

    Malá a Velká Černoc 

b) Kněževes, Chrášťany, Přílepy, Olešná, Rakovník, Senomaty, Hostokryje 
 
 Obce v mikroregionu a) se nalézají ve vyhlášené chmelařské poloze „Údolí Zlatého 
potoka“, obce v mikroregionu b) leží v Rakovnické rovině. Druhá vyhlášená chmelařská 
poloha na Žatecku, Podlesí, spadá v tomto hodnocení spíše do kategorie regionů s průměrnou 
hladinou hořkých látek. K regionům s podprůměrnou hladinou alfa kyselin patří nejčastěji 
oblast horního Poohří (Žatec, Staňkovice, Chudeřín, Lišany, Mradice, Stekník, Malnice) 
s přilehlými lokalitami v okolí obcí Liběšice, Dubčany, Tuchořice, Třeskonice, Lipno, 
Lipenec, Hřivice, Malnice, Líšťany, Líčkov. Další mikroregion s nižší hladinou alfa hořkých 
kyselin  se nachází  ve východní části oblasti kolem obcí Zlonice, Hořešovice, Dřínov. 
V některých lokalitách bylo po odbytové krizi Žateckého červeňáku v letech 1996-1997 
pěstování chmele ukončeno. Žatecká oblast je jako celek typická značnou diverzitou půdní, 
výškovou i povětrnostní. V úštěcké oblasti je situace v tomto ohledu jednoznačnější. Rozložení 
obsahů alfa kyselin má v hodnocených ročnících podobný charakter. Nejmenší obsahy hořkých 
látek mají chmele z nižších poloh v povodí Ohře,  Vltavy a Labe. Směrem na sever a 
severozápad do poloh s vyšší nadmořskou výškou (nad 350 m) obsah hořkých látek ve 
chmelech postupně narůstá. Trvale nejvyšší obsahy alfa kyselin v Úštěcké oblasti mají chmele 
pěstované v mikroregionu Liběšice, Úštěk, Lukov, Blíževedly, Břehoryje Malešov, Ostré a 
Starý Týn. Vyhlášená chmelařská poloha „Polepská blata“ do tohoto mikroregionu nezasahuje.  
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   Obr. 4: Hodnocení obsahu alfa kyselin v Žateckém červeňáku v období 1981 až 2006.  
               Hodnoty jsou vyjádřeny jako KH v % hm. v suš. 
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Za společný rys obou chmelařských oblastí lze považovat skutečnost, že chmele pěstované 
v současnosti v polohách s vyšší nadmořskou výškou obsahují více hořkých látek, než 
chmele pěstované v nižších polohách zpravidla v povodích velkých řek Ohře, Vltava, 
Labe. Je zajímavé, že Zelenka /4/, který se podobné problematice věnoval v období 1960 
až 1965 došel k závěru právě opačnému. Stanoviště nížinná a teplejší (Doksany, Lenešice, 
Stekník, Polepy) vykazovala v průběhu sledovaných let trvale vyšší obsah alfa hořkých 
kyselin než stanoviště chladnější, výše položená (Liběšice u Úštěka, Soběchleby, 
Konětopy). Intenzifikací pěstování chmele v regionech s vyšším obsahem alfa kyselin je 
jednou z možností, jak v ŽPČ zvýšit průměrný obsah hořkých látek. 

 V průběhu 80. let minulého století bylo výzkumně prokázáno, že převážná část porostů 
Žateckého červeňáku je infikována viry a latentním viroidem chmele. Neodkladně byly 
zahájeny práce na ozdravení chmele od virových i viroidních patogenů. Tato etapa byla 
dovršena vysázením prvních chmelnic s ozdravenou sadbou Žateckého červeňáku na 
podzim roku 1991. Od té doby rozsah pěstování chmelů z viruprosté sadby postupně 
narůstal, v současné době se pěstují na cca 40 % produkčních chmelnic. Ozdravením se 
výkonnost chmelových porostů výrazně zvýšila nejen ve výnosu, ale i obsahu pryskyřic. 
Obsah alfa kyselin bývá vyšší až o 50% v porovnání s neozdraveným chmelem. Hodnocení 
„ozdravených“ chmelů v delším časovém období prokázalo, že jejich výkonnost postupně 
klesá především v důsledku reinfekce latentním viroidem chmele. Při současné dynamice 
obnovy chmelnic ani pěstování „viruprostých“  chmelů problematiku obsahu alfa kyselin v 
Žateckém červeňáku zásadním způsobem neřeší. 
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THE LONG-TERM DEVELOPMENT OF ALPHA ACID CONTENTS  
IN SAAZ AROMA HOPS 

SUMMARY 
Saaz aroma hop is the most spread hop variety grown in Czech Republic. The contents of alpha 
acids, the most important quality parameter of hops, has been evaluated since 1981. Older data 
concerning contents of alpha acids can be found in archive recordings of Central  Control and 
Supervising Institute for Agriculture, station Žatec. The evaluation of alpha acid contents in 
Saaz aroma hops since the 50-ties of the last century so far has proved significant reduction 
from the origin values of 5-6 % w/w to the current contents of 2,5-4,0 % w/w. It represents 
reduction by one third to one half. Notable year to year fluctuations of bitter compound contents 
are given by weather conditions of a vegetation season. Area lay-out of alpha acid levels in hop 
growing regions in several years showed that hops from some micro-regions contained 
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permanently alpha acids above average and in other regions permanently below average on the 
contrary. 

PODĚKOVÁNÍ 

TATO STUDIE BYLA VYPRACOVÁNA V RÁMCI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU MŚMT 
1486434701. 
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Rastlinné indikátory aridizácie prostredia a ich potenciál pre využitie v 
biotechnológiách  
 
Elena Hunková1, Marián Brestič1, Miroslav Ďatko1,Tibor Baranec2, Pavol Eliáš jun.2 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 1Katedra fyziológie rastlín, 2Katedra 
botaniky, A. Hlinku 2, 94901 Nitra, Slovenská republika, Marian.Brestic@uniag.sk 
 

Súhrn 
Bol vypracovaný zoznam rastlinných druhov – xerotermných druhov burín ako 

indikátorov aridizácie v poľnohospodárskych oblastiach Slovenskej republiky. V budúcnosti 
bude výskum cielene zameraný na identifikáciu potenciálnych proteínov, ktoré zvyšujú 
odolnosť jednotlivých druhov pôvodných xerofytov voči vodnému deficitu a arídnemu 
prostrediu. Použitím biochemických metód prostredníctvom enzymatických kitov na 
stanovovanie antioxidačnej kapacity týchto rastlín a detekcie niektorých enzýmov budú 
vyselektované ekotypy s najvyššou odolnosťou voči environmentálnym stresom ako je zvýšené 
žiarenie a sucho. 
 

ÚVOD 
V súvislosti s postupujúcou aridizáciou prostredia ako reakciou na zmenu klímy sa 

dostáva do popredia problematika výberu vhodných druhov rastlín ako donorov génov 
suchovzdornosti. Izolácia, testovanie a následná implementácia génov suchovzdornosti 
v procese šľachtenia do poľnohospodárskych rastlín bude mať významnú úlohu pri 
zabezpečení udržateľného potenciálu úrod plodín aj v podmienkach vodného deficitu vo 
vegetačnom období na území Slovenska. 
 

MATERIÁL A METÓDA 
Pestovanie poľnohospodárskych rastlín v bezzávlahových podmienkach a vplyv 

klimatickej zmeny sú výzvou pre hlbšie štúdium nielen mechanizmov, ktorými bežne 
disponujú pestované genotypy, ale aj tých vlastností, ktorými disponujú rastlinné druhy 
považované za buriny. Na katedre fyziológie rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre bol vypracovaný checklist rastlinných druhov – xerotermných druhov burín, vhodných 
na detekciu aridizácie vo významných poľnohospodárskych oblastiach Slovenska, najmä 
v kukuričnej, prípadne v repnej výrobnej oblasti. Ako podklad slúžil „Predbežný zoznam 
xerofytov a termofytov flóry Slovenska (Eliáš, P. jun., in /2/, nepublikované), vypracovaný na 
Katedre botaniky SPU v Nitre. Ďalej bola použitá dostupná botanická a herbologická 
literatúra /3, 5/ ako aj výsledky riešenia projektu „Výskumu burín v porastoch pestovaných 
plodín ...“ /6/. Na základe štúdia týchto materiálov boli zostavené nasledovné kritériá: 

1) xerotermný druh 
2) nenáročnosť na druh a typ pôdy  
3) veľký sekundárny areál rozšírenia najmä na poľnohospodárskej pôde, ruderálnych 
a antropogénnych stanovištiach s tendenciou ďalšieho možného rozširovania napr. aj do 
vyšších nadmorských výšok oproti minulosti. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Na základe uvedených kritérií a štúdia biologických charakteristík boli zatiaľ vytypované 
nasledovné druhy rastlín (vedecké názvy rastlín sú uvádzané podľa /8/):  

 
Abutilon theophrasti Medik. – poslnečník Theofrastov  
Amaranthus.powellii S. Watson – láskavec zelenoklasý 
Ambrosia artemisiifolia L. – ambrózia palinolistá 
Atriplex rosea L. – loboda ružová 
Bassia scoparia (L.) A. J. Scott – bassia metlovitá 
Bromus tectorum L. – stoklas strechový 
Consolida orientalis (Gay) Schrödinger– ostrôžka východná 
Cynodon dactylon (L.) Pers. – prstnatec obyčajný 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – úhorník liečivý 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – prstovka krvavá 
Hibiscus trionum L. – ibištek trojdielny 
Lactuca serriola L. – šalát kompasový 
Panicum capillare L. – proso vláskovité 
Panicum miliaceum L. – proso siate 
Portulaca oleracea – portulaka zeleninová 
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. – tvrdica tvrdá 
Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. – mohár sivý 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. – mohár praslenatý 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. – mohár zelený 
Sorghum halepense (L.) Pers. – cirok alepský 
Spergula arvensis L. – kolenec roľný 
Thlaspi perfoliatum L. – peniažtek prerastenolistý 
Viola tricolor L. emend. F. W. Schmidt – fialka trojfarebná 
Xanthium spinosum L. – voškovník tŕnitý 
Xanthium strumarium L. – voškovník obyčajný 

 

Šľachtenie na suchovzdornosť znamená komplexný prístup, pri ktorom sa 
konvenčnými šľachtiteľskými metódami dosahuje iba veľmi pomalý pokrok. Klasické metódy 
vyžadujú dlhoročné skúsenosti s výberom genetických zdrojov. Zakomponovanie nových 
metodologických aspektov do šľachtiteľských programov, využívajúcich rýchle 
a nedeštrukčné analýzy pre nepriaznivé, stresové prostredie spolu s diverzifikáciou 
genetických zdrojov s prirodzenou adaptabilitou, zabezpečenie vhodného selekčného 
prostredia pre identifikáciu interakcií medzi odrodou a prostredím sa stávajú rozhodujúcimi 
článkami pre zvýšenie efektívnosti šľachtenia na suchovzdornosť. Poľné plodiny, resp. ich 
odrody môžu reagovať na sucho 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. 

Z hľadiska ochrany pred vonkajšími stresmi si xerofytné a termofytné druhy rastlín 
vyvinuli mechanizmy adaptácie voči arídnym podmienkam prostredia. Pomocou 
biochemických a proteomických metód sa identifikujú proteíny, ktoré zohrávajú regulačnú 
úlohu počas sucha, zvyšujú odolnosť jednotlivých druhov pôvodných xerofytov voči 
vodnému deficitu a arídnemu prostrediu. Nové poznatky prinášajú metódy merania 
fotosyntetických reakcií a vodných pomerov. Na druhej strane použitím biochemických 
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metód a enzymatických kitov na stanovovanie antioxidačnej kapacity niektorých enzýmov 
ako SOD, alebo peroxidáza sú selektované ekotypy s najvyššou odolnosťou voči 
environmentálnym stresom ako je silné žiarenie a sucho a teda sú študované nielen metodické 
možnosti, ale aj kapacita druhov. Samotná aktivita superoxiddismutázy bola sledovaná pri 
rôznych environmentálnych stresoch /1, 4/, a jej hodnoty sú kvantifikované aj vo vzťahu k 
suchovzdornosti. Použitím dvojrozmernej elektroforézy a následnej analýzy spotov pomocou 
hmotnostnej spektrometrie (resp. sekvenovaním jednotlivých proteínov) bude možné určiť aj 
zvýšenie expresie jednotlivých proteínov v bunkách po vystavení environmentálnym stresom. 

Prístup využitia informácií z nepoľnohospodárskych rastlín pre tvorbu nových 
genotypov sa zdá byť perspektívny, avšak vyžaduje náročný priestor z hľadiska informatiky, 
ako aj exaktnosti. Potenciálna implementácia nájdených génov suchovzdornosti do 
poľnohospodárskych rastlín môže výrazne ovplyvniť adaptabilitu  strategických plodín na 
podmienky klimatickej zmeny. Využitie jednotlivých techník pri identifikácii suchovzdorných 
markerov nachádza široké uplatnenie v štúdiu procesov pri environmentálnych zmenách na 
úrovni expresie jednotlivých génov až po ich reguláciu.  
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Bratislava, Veda, 1998: 687s. ISBN 80-224-0526-4 
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Plant indicators of aridization and their potential for biotechnological using 

 

Summary 
The checklist of plant species – xerothermic weeds as indicators of aridization in 

agricultural areas of the Slovak Republic was elaborated. The next research will be oriented to 
identification of those plant proteins, which increase resistance of original xerophytes against 
water deficiency in arid environment. The most interested ecotypes will be selected with the 
highest resistance against environmental stresses (high solar radiation and drought) and 
standard biochemical methods using antioxidative kits will be applied on them for 
determination of their antioxidative capacity.  
 

Poďakovanie 
Táto práca bola podporená grantom MŠ SR AV/1109/2004 „Klimatická zmena a sucho v SR: 
dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu“. 
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VLIV VÝŽIVNÝCH PODMÍNEK NA VÝNOS NAŽEK SLUNEČNICE  

 
Eva Kunzová 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 16106 Praha 6 – Ruzyně, kunzova@vurv.cz 
 

Souhrn 
V polním výživářském pokusu se slunečnicí  na stanovišti Čáslav   v letech 2004-2006 byl sledován vliv 
stupňovaných dávek dusíku (0, 50, 80, 130 kg/ha) na výnos a kvalitu nažek, příjem živin během vegetace.  Na 
výnos nažek slunečnice byl zjištěn statisticky významný vliv ročníku a hnojení dusíkem. Vzhledem k výrazně 
odlišnému průběhu počasí v pokusných letech byly zjištěny významné meziroční rozdíly -  rok 2004 byl provázen 
výrazně nadnormálními srážkami, což se projevilo jak na výnosech, tak i na kvalitě produkce. 
 
ÚVOD 
Slunečnice se stává pro pěstitele v České republice významnou tržní plodinou. Většímu 
rozšíření jejího pěstování brání nižší jistota výnosů. Průměrná výše výnosů nedosahuje 
reálných možností pro naše půdně-klimatické podmínky. Příčinou je řada faktorů propojených 
složitými vztahy, především agrotechnické nedostatky, fytopatologické problémy a kolísání 
srážek a teplot. Na příjem živin působí vedle zásoby živin v půdě a hnojení i ostatní 
ekologické faktory. Zajištění vyrovnaného a rovnoměrného přijmu všech živin slunečnicí 
tvoří základní předpoklad pro dosažení optimálního výnosu nažek v požadované 
kvalitě.Hlavní podíl živin nezbytných  pro růst přijímá slunečnice z půdy, kde jsou přítomny 
v relativně nízkých koncentracích, které se mění během vegetace a ovlivňují jak rychlost 
příjmu, tak i vnitřní koncentraci v rostlině. 
 
MATERIÁL A METODA 
V polním pokusu se slunečnicí byl sledován vliv stupňovaných dávek dusíku a hnojení  
bórem na dynamiku a distribuci obsahu živin v listech, na výnos a kvalitu nažek slunečnice. 
Pokus by proveden na stanovišti Čáslav (řepařská výrobní oblast, nadmořská výška: 263m, 
hlinitá, silně degradovaná černozem, roční úhrn srážek: 590 mm, průměrná roční teplota: 8,1 
oC, hybrid Alexandra). Hnojení N, K, Mg bylo prováděno každoročně podle zásoby živin 
v půdě a předpokládaného odběru živin. Dusík byl aplikován ve stupňovaných dávkách (0 -
130 kg.ha-1), dávky dusíku byly aplikovány před setím a během vegetace v LAV. Listová 
hnojiva byla aplikována v dávce 300 l  postřikové kapaliny + 1,0 kg B/ha (Borosol - var.3) a  
2,86 kg/ha Mg (Lamag - var.5) počátkem květu (BBCH 61). 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Z dosažených výsledků vyplývá, že aplikací dusíku do 80 kg.ha-1 na stanovišti Čáslav bylo 
dosaženo výnosu nažek kolem 3 t.ha-1, výnos korespondoval s dávkou dusíku. Maximálního 
výnosu 3,26 t.ha-1 bylo dosaženo dávkou 80.N kg.ha-1 a aplikací bóru. Použití přípravku 
Lamagu (80N+Mg) nepřineslo očekávaný efekt zvýšeného výnosu ve srovnání s variantou 
(80N). (Viz graf 1). 
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Graf 1 

 Vliv stupňovaných dávek dusíku na výnos nažek, hybrid Alexandra v letech 2004-2006  
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Z výsledků pokusu vyplynulo, že stupňované dávky dusíku měly ve srovnání s kontrolou  
v letech 2004-2006  pozitivní vliv na zvýšení  HTS (statisticky průkazné), graf 2.  

 

 

Graf 2: Vliv stupňovaných dávek dusíku (Mg, B a S)  na HTS  
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Slunečnice odebírá v průběhu růstu značné množství živin, např. ve fázi - plný květ byl 
v letech 2004 -2006 obsah dusíku již  na úrovni 200 – 300 kg N/ha. Nejvyšší výnos v roce 
2004 (4,49 t.ha-1) byl  dosažen u varianty 4 (80 kg N ). Olejnatost  nažek  byla od 46.5 do 51.7 
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%, byla v korelaci s dávkou  dusíku. Intenzivní příjem živin u slunečnice trval až do fáze 
(BBCH 61-67), poté intenzita příjmu klesala. Z toho vyplývá, že optimální doba pro korekci 
výživného stavu porostu slunečnice je do fáze BBCH 67. Kořeny slunečnice odčerpávají 
živiny z hlubších půdních vrstev, avšak značná část odčerpaných živin se posklizňovými 
zbytky vrací do půdy. Slunečnice je velmi dobrou předplodinou, pro následující plodinu 
zanechává v posklizňových zbytcích značné množství rostlinných živin.U dusíku je to cca 50 
% z celkového přijatého množství. Množství živin v posklizňových zbytcích, jak vyplývá 
z dosažených výsledků, je silně podmíněno jak hnojením, tak i vlivem ročníku. Na stanovišti 
Čáslav pro slunečnici byla optimální dávka dusíku cca 80 kg/ha. Chceme-li dosáhnout vysokých 
a kvalitních výnosů slunečnice, musíme zajistit plynulý přísun živin v průběhu celé vegetace.  
Sledování dynamiky příjmu živin poskytuje  z diagnostického hlediska nenahraditelné  informace o 
potřebě živin během vegetace u slunečnice. 
LITERATURA 
Kunzová, E.: 1993. Rostlinná výroba. 39. No10. pp. 956-966. 
Kunzová, E. 2001. In: Proc. of  Workshop ”Balanced fertilization for  crop yield and quality.” RICP, Praha – 
Ruzyne. pp.145-146. 
Kunzová E. 2002. In: Ecophysiology of plant stress. Proc. 5th Int. Conf., Nitra. pp.158-159. 
Kunzová E., Pechová M.2004. In : Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí “Aktuálne otázky 
v ekofyziológii rastlín“. Račková dolina.p 28. 
Kunzová E., Pechová M., Večeřová D.2004. In: Sborník SPZO Praha a Dolňácko a. s. Hluk. pp. 340-342. 
 
 
The influence of the nutrient conditions on the yield  of sunflower 
 

Summary 
During a field experiment with the sunflower plant conducted at the Čáslav site in years 2004 - 2006 the impact 
of increasing doses of nitrogen (0, 50, 80, 130 kg/ha) on yields and quality of sunflower achenes as well as on 
nutrient uptake during the vegetative period  was studied. Statistically significant impact of the year and of the 
nitrogen fertilizer application on sunflower achene yields was observed. Due to significant differences in 
weather in individual years of the experiment significant year-on-year differences were observed – the rainfall in 
2004 was high above the average, which impacted both the yield level as well as the quality of the harvested 
achenes. During its growth the sunflower uptakes a significant amount of nutrients, for instance in the full bloom 
phase  the content of nitrogen was 200-300 kg N/ha. The highest yield in 2004 (4.49 t.ha-1) was achieved for 
Option 4 (80 kg N). The oil content in the achenes ranged from 46.5% to 51.7% and correlated with the dosage 
of nitrogen.  

 

Poděkování 
Příspěvek byl vypracován v rámci řešení Výzkumného záměru Ministerstva zemědělství 
České republiky MZe 0002700601. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21.-22.3.2007 

 532

 
Potenciál alochtonních dřevin v poměru ke stresovým faktorům a 

možnosti jeho využití,  
aneb: Introdukce dřevin ve službách zahradní a krajinářské 

tvorby jako jeden z preventivních nástrojů omezující stres rostlin 
 

V následujícím přehledu jsou uvedeny důvody introdukce okrasných dřevin pro 
některá stanoviště, která jsou často výsledkem antropogenní činnosti. Je třeba poukázat na to, 
že pěstování cizokrajných dřevin v našich městech i krajině je často nevyhnutelné. Puristické 
a nepružné myšlení, kterým se dospívá k tvrzení, že je třeba vysazovat (do měst, krajiny či do 
památek zahradního umění) výlučně naše původní druhy dřevin (k čemu v takovémto případě 
původnost vztahovat?) mohou být nezřídka kontraproduktivním a nesmyslným plýtváním 
financemi a časem! I přesto je na vhodných místech žádoucí upřednostňovat taxony na našem 
území autochtonní. 
 
Disertační práce 
Název práce:  
Zhodnocení introdukce okrasných dřevin na vybraných lokalitách Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje 

Cílem práce je ověření, upřesnění a doplnění platnosti stávajících rajonizací okrasných 
dřevin a zpracování aktuálních údajů pro vytvoření obrazu o současném stupni aklimatizace 
u sledovaných taxonů na vybraných lokalitách a to na základě shromáždění a studia 
historických informačních pramenů a dat získaných při místních šetřeních. K takovýmto 
základním dokumentačním podkladům náleží: 

- materiály stávajících rajonizací okrasných dřevin a ostatní materiály, které jsou 
využitelné pro výběr rostlin na jednotlivé typy stanovišť 

- relevantní údaje o přírodních podmínkách lokalit vymezeného území, na kterých se 
sledované dřeviny nacházejí 

- prameny k historii, výsledkům a současnému stavu introdukce do Evropy, České 
republiky a na sledované lokality u vybraných taxonů 

- data získané při terénních šetřeních (základní a doplňkové dendrometrické veličiny, 
charakteristika stanoviště, vitalita a zdravotní stav jedinců, stupeň aklimatizace a jiné 
údaje) 

Dřeviny jsou sledovány především ve vyšších polohách (cca od 350 – 400 m n. m.) - na 
území přibližně odpovídajícímu české části Slezska - ale rovněž (např. pro srovnávání) 
v polohách nižších. 

Introdukce: je záměrné zavedení určitého taxonu do kultury mimo oblast jeho přirozeného 
výskytu.  

Můžeme rozlišovat mezi:   
- zaváděním exotických dřevin z cizích zemí v užším smyslu a 
- v širším pojetí pak i mezi zaváděním taxonů na jakékoliv území, kde v „přirozených“ 

společenstvech  scházejí, tedy mimo hranice původního areálu (tedy i např. v rámci 
jednoho státu) 

Samotný introdukční proces probíhá (zjednodušeně) v několika krocích: 



  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin                                21.-22.3.2007 

 533

1. Předintrodukční příprava (výběr taxonu na základě historických a současných rozborů 
mnoha faktorů)   

2. Aklimatizace a  
3. Zhodnocení introdukce (stupeň aklimatizace, doba a místo první introdukce atd.) 

V současném životním prostředí, které obklopuje naší společnost, je mnoho stanovišť, 
na kterých je výsadba původních domácích dřevin značně omezena a tyto taxony jsou na nich 
vystaveny stresovým faktorům, které někdy velmi podstatně omezují, či až plně znemožňují 
jejich zdárný, nebo alespoň uspokojivý růst. Výsadbou vhodných introdukovaných taxonů 
dřevin tak můžeme předcházet nepříznivým vnitřním a vnějším stavům u domácích dřevin, 
které jsou zapříčiněny stresovými faktory a následným stresem a reakcemi na něj. 

Příklady stanovišť, na kterých má použití introdukovaných dřevin logické a jasné 
opodstatnění: 

- dřeviny pro stanoviště silně ovlivněné imisemi (např. Abies grandis, Picea pungens, 
Gledistsia triacanthos aj.) 

- dřeviny pro městská stanoviště (často se jedná o extrémní podmínky kombinující výše 
a níže uvedené nepříznivé vlastnosti stanoviště; např.: Sophora japonica, Corylus 
colurna, Catalpa bignonioides  aj.) 

- dřeviny pro zasolené půdy (Robinia pseudoacacia, Hippophae rhamnoides aj.) 
- dřeviny pro půdy chudé na živiny, kontaminované, výsypky, haldy apod. 
- dřeviny pro ostatní extrémní stanoviště (půdy extrémně suché, písčité, silně 

zamokřené až bažinaté, suché ovzduší, úpal, stinné lokality atd.) 

- ostatní důvody introdukce:  
• nedostatek našich původních dřevin, které mají požadované vlastnosti pro 

potřeby zahradní a krajinářské tvorby (stálezelené listnaté dřeviny, popínavé 
dřeviny, dřeviny s nápadnými a výraznými znaky, kterými se dynamicky 
projevují během roku a ve svém ontogenetickém vývoji, dřeviny 
s požadovanými pěstitelskými vlastnostmi atd.) 

• důvody sběratelské, vědecké a vzdělávací  
• potřeba nových hospodářských rostlin (ovocné druhy, druhy významné pro 

lesní hospodářství a meliorace, farmaceutický průmysl…) 

Samotné stresové faktory, které za určitých okolností a souvislostí podstatně limitují 
úspěšný vývin dřevin, kteréžto poté nenaplňují naše požadavky na jejich funkční plnění, jsou 
při použití v zahradní a krajinářské tvorbě z velké části obdobné jako u rostlin využívaných 
v ostatních odvětvích lidské činnosti. Jedná se např. o sucho, exhalace a imise, posypovou sůl, 
mechanické poškození, zemní práce v kořenovém prostoru dřevin, pěstební opatření (řezy, 
výsadba a přesazování, tvarování…), choroby, škůdci, paraziti a poloparaziti, povětrnostní 
extrémy, silné výkyvy ve vztahu k dlouhodobému klimatu a mnohé jiné. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že introdukce a následné pěstování 
cizokrajných dřevin má v mnoha (odůvodněných) případech své opodstatnění i pře to, že je 
nezřídka (a často nedůvodně) kritizováno. 

Summary: Potential of alochotonous shrubs and trees compared to the stress factors 
and the chance of its usage Introducated plants have novadays great importance for planting 
locations that are vastly negatively affected by human activity. By planting of foreign plants 
we can aviod the stress which would otherwise affect our plants on these stations. So that we 
can say that intriduction and growing foreign trees and shrubs has in many cases it's reason. 

Ing. Michal Richter, ZF MZLU Lednice na Moravě 
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Souhrn 

 
V pokusu bylo sledováno zakořeňování letních řízků platanu. Jako stimulátory zakořeňování byly použity 
přípravky Atonic a Racine v různých koncentracích. Jako vhodnější se jeví pro zakořeňování platanů Atonic ve 
srovnání s přípravkem Racine. U přípravku Atonic se jako  vhodnější jeví koncentrace 0,10% a 0,33%. 
 
ÚVOD 

Název „Platan“ je odvozen od starého řeckého termínu, který poukazuje na široké listy 
na stromě. /7/ uvádí, že jde o hybridní druh vzniklý v Anglii okolo roku 1650 – P. x acerifolia 
Willd. – po samovolném sprášení platanu západního a východního. Současná botanika se 
přiklání k názoru, že jde o potomka vyhynulého třetihorního evropského druhu P. aceroides. 
Platan je v ČR v parcích často pěstovaným a velmi ceněným druhem. V městských parkových 
výsadbách poměrně značně odolává znečištěné atmosféře /4/.  Schopnost odolávat vlivu 
znečištěného prostředí je podmíněna procesem, při kterém se stará kůra s ucpanými póry 
odloupne a je nahrazena kůrou novou. Mnoho velkých stromů, které krášlí londýnská náměstí, 
ulice a parky, bylo vysazeno před 200 lety, když se město rozrůstalo. Dobré příklady těchto 
velkých stromů lze spatřit na Berkeley Square, Kew, Kenwood, Ravensbury Park a Morden 
/1/. Vzhledem k relativní oblibě platanů ve výsadbách a jeho omezeného množení v letních 
měsících  jsme se rozhodli sledovat vliv rozdílných koncentrací komerčně vyráběných 
stimulátorů růstu na jeho zakořeňování. 
 
MATERIÁL A METODA 
 

Jako pokusný materiál byly použity předčasné výhony platanu. Dvouočkové řízky 
platanu se odebíraly na konci června (jednalo se o varianty I - IV které byly založeny 29.6. 
2005 a to u obou stimulátorů) a na začátku měsíce července (8.7. 2004 byly založeny varianty 
I a III a 12.7. 2004 byly založeny varianty II a IV). K vlastnímu pokusu byla použita střední 
část obrostu. 

Schéma pokusu zahrnovalo dva přípravky: Atonic a Racine, každý o třech rozdílných 
koncentracích a kontrolní variantu. U přípravku Atonic se jednalo o koncentrace 0,10% (tj. 10 
ml·10 l-1 H2O), 0,30% (tj. 30 ml·10 l-1 H2O) a 0,50% roztok (tj. 50 ml·10 l-1 H2O). U 
stimulátoru Atonic se jednalo rovněž o dobu 30 minut.  U stimulátoru Racine se jednalo o 
koncentrace 0,05% (tj. 5ml·10 l-1 H2O), 0,10% (tj. 10 ml·10 l-1 H2O) a 0,15% roztok (tj. 15 
ml·10 l-1 H2O). Všechny varianty se stimulátorem Racine byly namáčené po dobu 30 
minut.Jako kontrola byly použity řízky namočené do čisté vody, s dobou máčení 30 minut. 
Pěstebním substrátem pro zakořenění byla rašelina vylehčená borkou.  

Množárna se nacházela ve speciální části skleníku, kde jsou pod střechou umístěny 
mlžidla a ventilátory s možností topení. V množárně byly platany přikryty mléčnou fólií z 
důvodu udržení vysoké relativní vzdušné vlhkosti. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

V roce 2004 byl nejvyšší počet zakořeněných jedinců zjištěn u koncentrací 
0,10% a 0,50% v počtu 12ti jedinců. Naopak nejnižší počet řízků byl u koncentrace 
0,33%, kde byly 3 zakořenělé řízky. 

 Celkově byly varianty s Atonicem z roku 2004 nadějné na velmi solidní 
výsledek zakořeněných jedinců, a to až do čtvrtého týdne. Důvodem velkého úhynu 
řízků mezi pátým až šestým týdnem byly velmi vysoké teploty, které se pohybovaly 
pod fólií nad hranicí 50 °C, a to i přes mlžení a větrání v prostorách množárny. Od 
šestého týdne se počet jedinců téměř stabilizoval a nedošlo již k prudkým změnám. 

Bylo patrné působení různých koncentrací stimulátoru Atonic na délku kořenů a 
velikost listové plochy. U koncentrací 0,10% byly velmi nápadné dlouhé kořeny, ale 
listová plocha byla ze všech koncentrací nejmenší. U 0,33% koncentrace byla délka 
kořenů v poměru s listovou plochou na stejné úrovni. Z hlediska dalšího pěstování je 
vzájemný vyrovnaný poměr mezi velikostí listové plochy a délkou kořenů velmi 
důležitý pro další zpracování. U koncentrace 0,50% je viditelná velká listová plocha na 
úkor délky kořenů, délka kořenů zde byla ze všech koncentrací nejmenší. Kontrola 
dosahovala u kořenové délky podobných hodnot jako u koncentrace 0,10% a u listové 
plochy hodnot na úrovni 0,33%. Z tohoto vyplývá, že stimulátor Atonic ve vyšších 
koncentracích tvorbu kořenů a vlastní zakořeňování spíše nepodporuje. 
 

I.Vážené průměry zakořenělých jedinců u jednotlivých stimulátorů  
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Z grafu č.I je patrné, že dle statistického vyhodnocení je přípravek Atonic statisticky 

průkazně nejlepší, jako druhá je kontrola a jako třetí je přípravek Racine, který je průkazně 
nejhorší. 

 
Dle /5/ má Atonic zřetelný efekt na růst a vývin u rajčat, výrazně podporuje 

kvetení a nasazení plodů a vyzrávání. Atonic se také často používá jako regulátor růstu 
u obilovin a řepky ozimé /6/, a dále zvyšuje netto energii u klíčících semen (ošetřeno 
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0,1% roztokem Atonicu) přičemž tato energie byla o 3% vyšší v porovnání s kontrolní 
variantou ošetřenou pouze destilovanou vodou /2/. 

U stimulátoru Racine řízky nedosahovaly obdobných hodnot zakořeňování jako 
přípravek Atonic. V roce 2004 byl nejvyšší počet zakořeněných jedinců zjištěn u 
koncentrací 0,05% v počtu 2 jedinců. Na druhém místě pak byla koncentrace 0,10% 
s počtem 1 kusu. U koncentrace 0,15% došlo k odumření všech řízků. U přípravku 
Racine je tedy patrné, že pro zakořeňování by měly být lepší nižší koncentrace. 

/3/ uvádí pokus se stimulátorem Racine při zakořeňování chmele. Použitá koncentrace 
Racinu byla 0,05 % a řízky byly namáčeny po dobu 20ti minut. Ujmutí stimulovaných řízků 
bylo 95%. 

V roce 2005 došlo u všech sledovaných variant pokusu k postupnému odumírání 
řízků. Do čtvrtého týdne rostliny u přípravku Atonic tvořily kalus. Po čtvrtém týdnu 
veškeré procesy ustaly, počet řízků začal klesat a řízky odumíraly bez snahy zakořenit. 
I u rostlin které byly odstraněny až v šestém týdnu byl stále patrný pouze kalus. V 7. 
týdnu byly zaznamenány přeživší jedinci u koncentrací 0,10%, 0,50% u varianty III a u 
varianty IV v koncentracích 0,33% a 0,50%. K postupnému úhynu řízků platanu došlo 
u přípravku Racine již ve 2. týdnu. U koncentrace Racine 0,15% byli po dobu dvou 
týdnů (tj. mezi 3. až 4.týdnem) přítomni 2 jedinci. Kontrola, která nebyla ošetřena 
stimulátorem i přes působení stresu způsobeného mechanickým poškozením při 
řízkování vykazovala lepší hodnoty zakořenění než jedinci ošetření Racinem. 

 
II. Vážené průměry zakořenělých jedinců u jednotlivých stimulátorů v závislosti na 
koncentracích 

Vážené marginální průměry (některé nejsou pozorovány)
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Z grafu č.II je zřejmé, že ve srovnání se zbývajícími variantami pokusu dosáhl 
nejlepších hodnot přípravek Atonic. Ze statistického hodnocení jednotlivých koncentrací 
přípravku Atonic vyplývá jejich neprůkazný vliv na zakořeňování.  

I přesto je možné uvést, že koncentrace Atonicu 0,10% (A) byla nejlepší a naopak 
koncentrace 0,30% (B) byla statisticky neprůkazně nižší.  

Z uvedeného grafu je dále patrné, že přípravek Racine dosahoval statisticky průkazně 
nejnižších hodnot. Opět jako v případě Atonicu nebyly mezi jednotlivými koncentracemi 
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Racinu nalezeny průkazné diference. Opět lze konstatovat, že nejnižších hodnot bylo 
dosaženo u koncentrace F (Racine 0,15%) a nejvyšší u koncentrace D (Racine 0,05%). 
Zajímavé je zjištění, že rostliny kontrolní měly hodnoty neprůkazně nižší než Atonic, ale 
vyšší než Racine.   

Závěrem je možné konstatovat, že přípravek Atonic podporuje zakořeňování letních 
řízků u platanu javorolistého (Platanus hispanica Mill.) a to ve všech koncentracích. Přičemž 
jako  vhodnější se jeví koncentrace 0,10% a 0,33%. Oproti tomu přípravek Racine 
nepodporuje zakořeňování letních řízků  platanu. I přesto je možné uvést, že jako vhodnou 
koncentrací se jeví koncentrace 0,05%.  Z výsledků též vyplývá skutečnost, že přípravek 
Atonic vytváří na povrchu řízků film, který omezuje výpar vody a tím brání vadnutí 
množeného materiálu. V případě přípravku Racine existuje možná antagonistická reakce 
s přípravkem Previcur, nebo nesnášenlivost letních řízků  platanu. 
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 Growth stimulators influence by the rooting of the chosen woody species 
 

Summary 
There was studied the summer cuttings rooting  by the plane tree. As a rooting stimulator was 
used  Atonic and Racine in the different concentrations. For rooting of the plane tree was 
preparative Atonic better  in the comparison with preparative Racine. By the preparative 
Atonic  are concentrations  of  0,10% a 0,33% better. 
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Souhrn 
 

Rostliny se proti stresovým podmínkám prostředí chrání specifickými reakcemi zahrnujícími syntézu 
látek jako jsou např. rostlinné hormony nebo prolin. Obsah prolinu se vlivem abiotických a biotických 
stresů zvyšuje a rostlina jej může využít na překonání stresové zátěže. Cílem naší práce bylo popsat 
vliv benzylaminopurinu a 24-epibrassinolidu na metabolismus prolinu a argininu v listech jarní 
pšenice. Oba testované fytohormony výrazně zvýšily obsah prolinu ve srovnání s kontrolní variantou. 
 
 
ÚVOD 
 Cytokininy a brassinosteroidy patří mezi sekundární metabolity a jsou syntetizovány  
z meziproduktů primárního metabolismu rostlin. Cytokininy jsou chemicky odvozeny od N6-
substituovaných derivátů adeninu. Mohou být v rostlinách volné nebo vázané na cukr, 
nejčastěji na ribosu. Dělí se podle povahy postranního řetězce na isoprenoidní (např. zeatin)   
a aromatické, kam patří především benzylaminopurin (BAP). Aromatické cytokininy byly 
dříve považovány za syntetické až do doby, kdy byla v listech topolu (Populus) nalezena 
hydroxylovaná analoga BAP. Obě skupiny cytokininů se liší nejen svojí chemickou 
strukturou, ale i spektrem biologických aktivit. Isoprenoidní cytokininy vykazují výraznější 
aktivitu při procesech vyžadujících buněčné dělení (apikální dominance, prodlužování            
a diferenciace buněk), kdežto aromatické cytokininy ovlivňují převážně vývojové procesy, 
včetně tolerance vůči stresu /4/. Brassinosteroidy patří mezi steroidní látky a byly poprvé 
izolovány z pylu Brassica napus. Podporují klíčení a vzcházení, tvorbu adventivních kořenů, 
zvyšují intenzitu fotosyntézy a v konečné fázi i výnos. Stimulují aktivitu enzymů syntézy 
DNA, RNA a ATP-asy. Mohou působit synergicky s ostatními fytohormony, nejčastěji 
s auxiny. V rostlinách uplatňují brassinosteroidy v přirozených koncentracích svoje 
antistresové účinky. Zlepšují přizpůsobivost rostlin vůči nízkým a vysokým teplotám, suchu, 
zasolení, těžkým kovům a působení fytopatogenů /5,7,8,9/. 

Na rostlinný organismus působí různé abiotické a biotické stresory, jimž se rostlina 
dokáže bránit syntézou specifických látek, jako jsou fytohormony, některé aminokyseliny, 
polyfenolické sloučeniny a další látky. Jedním ze způsobů, jak podpořit adaptibilitu rostlin je 
stimulace biosyntézy prolinu ošetřením rostlin uvedenými exogenními látkami. Obsah prolinu 
se v rostlinách zvyšuje bez ohledu na příčinu stresu /8/. Využitím prolinu v metabolismu 
může rostlina překonat stresovou zátěž. Prolin je spojen i s fotosyntézou a výnosem polních 
plodin, protože se zpětnými reakcemi může přes kyselinu glutamovou odbourávat až na δ-
aminolevulovou kyselinu, která je prekursorem pro syntézu chlorofylu. V literatuře /8/ je 
prolin označován jako primární zdroj energie podporující prorůstání pylové láčky k vajíčku. 
Rovněž jeho akumulace koreluje s nižším poškozením membrán /1/. Vlivem stresové zátěže 
byl pozorován u řady rostlin i nárůst obsahu prolinových prekursorů glutamátu a argininu. 

mailto:staszkova@af.czu.cz
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Metabolické cesty prolinu a argininu se vzájemně prolínají. Konverze argininu je velmi 
významná pro syntézu polyamidů a dalších dusíkatých látek, které hrají důležitou roli             
v diferenciaci a růstu rostlin /8/. 

 V naší práci jsme sledovali v listech jarní pšenice vliv BAP a 24-epibrassinolidu     
(24-epi) na změny v metabolismu prolinu a argininu. 

 
 .  

MATERIÁL A METODIKA 
Na parcelkách o velikosti 10 m2 byla na pokusném pozemku ČZU Praha pěstována 

jarní pšenice (Triticum aestivum), odrůda Sandra. Ve fázi metání byly postřikem na list 
aplikovány uvedené fytohormony o koncentraci 10-6 mol.l-1 v dávce 1 litr na parcelku. Po 
sklizni byly vyhodnoceny základní ukazatele struktury výnosu: HTS (hmotnost 1000 zrn), 
počet zrn na klas a výnos. 

Na zjištění obsahu vybraných aminokyselin byly 5 dní po postřiku odebrány listy jarní 
pšenice, ze kterých byly po lyofilizaci, homogenizaci a centrifugaci (20 minut, 10 000 
ot./min.), připraveny vzorky ke stanovení obsahu aminokyselin metodou HPLC 
s fluorescenční detekcí. AccQ*Tag metoda pro stanovení aminokyselin (AK) je založena na 
specifické reakci fluorescenčního AccQ-Fluor činidla (6-aminoquinolyl-N-
hydroxysuccinimidylkarbamát) s  primárními a sekundárními aminokyselinami za vzniku 
produktu, který vykazuje silnou fluorescenci při 395 nm. Ke stanovení AK byl použit HPLC 
systém od firmy WATERS (Milford, USA) zahrnující gradientové čerpadlo M616, 
automatický dávkovač M717 a  fluorescenční detektor M474. Obsah AK v rostlinných 
extraktech byl stanoven gradientovou elucí na koloně s reverzní fází Nova Pak C18 (3,9 x 150 
mm, velikost částic 4 μm), složení mobilní fáze: A - AccQ pufr, pH 4,8;  B - 60% acetonitril, 
průtok 1 ml.min-1 za podmínek uvedených v Waters Instruction Manual /11/. Výsledky byly 
zpracovány v matematicko-statistickém programu Statistika CZ metodou analýzy rozptylu 
(ANOVA) s následným testováním dle Fischera. 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

V předkládaném příspěvku jsou uvedeny výsledky sledování vlivu benzylaminopurinu  
a 24-epibrassinolidu na strukturu výnosu a na obsah aminokyselin v polním pokuse s jarní 
pšenicí. Z výsledků uvedených v tabulce I vyplývá, že obě látky podpořily nárůst vybraných 
výnosových ukazatelů. Po ošetření benzylaminopurinem vzrostla HTS na 111 %, počet 
zrn/klas na 113 % a výnos na 113 % oproti kontrolní variantě. 24-epibrassinolid zvýšil HTS 
na 113 %, počet zrn /klas na 124 % a výnos na 126 % kontroly. Z literatury i z našich 
dřívějších pokusů je patrný pozitivní vliv obou fytohormonů na výnos i u dalších obilnin         
/2,4/. 

 
Tab.I: Vybrané výnosové prvky jarní pšenice po ošetření  24-epi a BAP 

  
Varianta/výnosový 
prvek 

HTS 
(g) 

Počet 
zrn/ klas 

Výnos 
t/ha 

HTS 
(%) 

Počet zrn/ 
klas (%) 

Výnos 
(%) 

Kontrola 39,1 37,5 5,4 100,0 100,0 100,0 
24-epi 44,2 46,5 6,8 113,1 124,0 125,9 
BAP 43,3 42,3 6,1 110,7 112,8 112,9 

  
 

Z výsledků analýz na obsah prolinu a jeho prekursorů, kyseliny glutamové             
a argininu, je patrný prokazatelný vliv obou sledovaných fytohormonů na metabolismus 
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sledovaných aminokyselin. Kyselina glutamová je výchozím substrátem pro základní 
biosyntetickou cestu vzniku prolinu. Intenzita této přeměny má významnou roli 
v metabolismu rostlin, protože prolin patří k aminokyselinám, které pozitivně ovlivňují 
odolnost rostlin /5,6,8,10/. Změny v obsahu prolinu vyvolávají i další fytohormony. 
Z literatury je známo, že v listech ječmene při chladovém stresu je pro zvýšení koncentrace 
prolinu nutná přítomnost kyseliny abscisové /3/. V našich pokusech jsme prokázali, že            
i v podmínkách, kdy rostlina není vystavena působení stresu, vzrostl ve srovnání s kontrolní 
variantou po aplikaci benzylaminopurinu obsah prolinu na 147 % a u 24-epi  na 134 %.          
U kyseliny glutamové došlo naopak k poklesu a to u BAP na 73 %, a u 24-epi na 86 % oproti 
kontrole (Obr.1). Významný pokles jsme zaznamenali u argininu, kdy po aplikaci BAP došlo 
k poklesu na 9 % a u 24-epi na 10 %. Výrazná změna obsahu této aminokyseliny ve 
variantách ošetřených fytohormony je pravděpodobně důsledkem její konverze na dusíkaté 
látky podporující růst rostlinné biomasy. Z tabulky I je zřejmé, že tento předpoklad je 
potvrzen vzrůstajícími hodnotami vybraných výnosových prvků jarní pšenice.  

Statistickým hodnocením dle Fischera na hladině významnosti α=0,05 byla u všech 
sledovaných aminokyselin potvrzena významná odlišnost kontrolní varianty od variant, kde 
byly aplikovány fytohormony.  
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Obr.1 Změny obsahu prolinu, kyseliny glutamové a argininu po ošetření listů jarní pšenice 

24-epi a BAP 
 
 
ZÁVĚR 
 

Benzylaminopurin a 24-epibrassinolid ovlivnily pozitivně hodnoty vybraných 
výnosových prvků. Byl prokázán vzrůst obsahu prolinu, který se jako součást energetického 
metabolismu rostlin může aktivně podílet na metabolických procesech včetně odolnosti vůči 
stresu. V našem experimentu byl potvrzen předpoklad, že fytohormony mohou ovlivňovat 
metabolismus prolinu a argininu, jejichž syntéza vychází z kyseliny glutamové. 
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The impact of benzylaminopurine and 24-epibrassinolide on the content of 

some aminoacids in wheat related to stress factors 
 

Summary 
Plant protects itself against the stress by the specific reactions, consisting of the  synthesis of special 
metabolites e.g. plant phytohormones or proline. Proline plays an important role in plants during 
abiotic and biotic stresses. The basic aim of our experiment was to describe the role of plant hormones 
benzylaminopurine and 24-epibrassinolide on the content of proline in wheat leaves. Both substances 
enhanced proline concentration in comparison with the control plants.  
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	Trisoly jsou pomocné látky. Účinkují jako stimulátory. Využívají se foliárně např. při pěstování brambor, cukrovky, chmele, kukuřice, řepky, hořčice, slunečnice, lnu, máku, pšenice, ječmene, dále v ovocnictví při pěstování révy vinné či jahodníku, v pastvinářství, pícninářství a trávníkářství, a také v zelinářství. Jsou kapalné, volně kombinovatelné s výživou a ochranou rostlin. Podle volby farmáře a jeho rozhodnutí o praktikované úrovni hospodaření a dle volných finančních prostředků, lze volit „stavebnicově“ vhodnou kombinaci přípravků. Lze je užít podle kapacity postřikovače vodném roztoku, kdy základní dávka na ha činí minimálně 150-200 litrů (u chmele až 3000 l/ha). Trisoly je vhodné doplnit i souběžně přihnojením. Trisoly harmonizují tvorbu výnosu. V pokusech v r.2005 zvýšily obsah chlorofylu, účinnost fotosyntézy a pohyb asimilátů do sinku, a zlepšily kvalitu zrna v souladu s literaturou (LIU CH, et al., 1998, TEJADA, GONZALEZ, 2003, 2004, MANNING, WANG,1995).V r.2006 byla pozornost soustředěna na opakovanou aplikaci v regenerační fázi(1), v odnožování (2), a sloupkování (3)porostů a jejich dopad na hektarový výnos. 
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	Rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38) byly pěstovány v zemině v kultivačním boxu. Po sedmi týdnech byla polovina pokusných rostlin vystavena vodnímu stresu přerušením zálivky. Nultý, pátý, desátý a šestnáctý den byly u prvních, třetích a pátých listů shora měřeny fluorescenční parametry F0 (základní fluorescence) a FM (maximální fluorescence) pomocí PAM fluorometru fy.Walz, Německo. Byla vypočtena  maximální fotochemická účinnost fotosystému 2, Fv/FM = (FM - F0)/FM. Tento parametr byl poměrně stabilní u horních a středních listů jak zalévaných, tak vadnoucích rostlin. Dolní listy u vadnoucích rostlin  vykazovaly  vždy nižší Fv/FM a nevyrovnaly se  ani po rehydrataci původní hodnotě před začátkem vadnutí. Pokles Fv/FM  u spodních listů  byl pozorován i u kontrolních zalévaných listů. Zřejmě se u dolních, pátých listů začaly projevovat známky senescence. Inzerční profily, tj. rozdíly mezi listy na témže stonku, si rostliny důsledně zachovávají i při aplikování vodního stresu i rehydratace. 
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	EVOLUČNE KONZERVOVANÁ GTP-ÁZA HFLX SA MÔŽE PODIEĽAŤ V CHLOROPLASTOCH NA REGULÁCII PROCESOV AKTIVOVANÝCH ENVIRONMENTÁLNYMI STRESMI 
	  ÚVOD 
	Prístupy k štúdiu environmentálnych stresov predpokladajú poznanie príčinnosti a potenciálnych dôsledkov limitujúcich faktorov účinkujúcich jednotlivo alebo vo vzájomných interakciách. Súčasné trendy smerujú do poznávania molekulárneho pozadia regulačných mechanizmov a rekcií štandardne merateľných procesov.  
	Fotosyntéza je proces, ktorý má zvláštne evolučné poslanie, je procesom komplexným, integrujúcim celú fyziológiu rastliny. Napriek mnohým súčasným poznatkom predovšetkým o biofyzike a biochémii fotosyntézy sa zdajú byť z hľadiska evolučnej prítomnosti regulačných elementov niektoré poznatky neúplné. Keďže sa predpokladá, že budúce desaťročie sa bude niesť v znamení proteomiky a metabolomiky, určite sa tento fakt premietne aj do ich popisu a lepšieho poznania evolúcie, adaptability a potenciálne aj zraniteľnosti pestovaných rastlín a z hľadiska poznania mechanizmov začlenených do reakcií na stresové faktory prostredia 
	Gtpázy sú rozšírené proteíny, ktoré sa podieľajú na regulácii množstva bunkových procesov,  ako sú signalizácia, transport vezikúl, proteínová biosyntéza, transport molekúl cez bunkové membrány. V chloroplastoch je táto skupina zastúpená rodinou malých Gtpáz, označovaných aj ako malé Gtpázy Ras superrodiny, ako aj zatiaľ slabo charakterizované GTPázy s  MMR/HSR1 doménou. Je diskutabilná spojitosť medzi Gtpázami a ich regulačnými faktormi a reparáciu fotosyntetického aparátu v chloroplastoch.  Gtp je tiež dôležitá molekula pri prvom kroku degradácie D1 proteínu v reakčných centrách fotosystému II (PSII) počas účinku silného žiarenia, taktiež nazývaného fotoinhibícia, pretože tento proces je Gtp-závislý.  
	       Použili sme genómy  Arabidopsis Thaliana, Oryza sativa, Ostreococcus tauri a Synechocystis sp. na vyhľadávanie chloroplastických homológov HflX proteínu z Escherichia coli  pomocou bioinformačných nástrojov pre subcelulárnu lokalizáciu. 
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	Lavrenko E.M. Karta rastitelnosti Mongolskoj narodnoj respupbliki. Institut Botaniki AN MNR, 1979. 
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	Žatecký poloraný červeňák je nejrozšířenější odrůdou chmele pěstovanou v České republice. Obsah alfa hořkých kyselin, nejdůležitější kvalitativní ukazatel chmele, se každoročně hodnotí od roku 1981. Údaje o obsahu hořkých látek ve chmelu staršího data lze např. nalézt v archivních záznamech ÚKZÚZ (pracoviště Žatec). Hodnocení obsahu alfa kyselin od 50. let minulého století do současnosti prokázalo, že v tomto období došlo k výraznému poklesu obsahu alfa kyselin z 5% až 6% v 50. a 60. letech 20. století na 2,5 až 4,0 % hm v současnosti, tj. přibližně o třetinu až polovinu. Pro obsahy hořkých látek jsou charakteristické značné meziroční rozdíly dané povětrnostními podmínkami vegetační sezóny. Z plošného rozložení hladin alfa hořkých kyselin v rámci chmelařských oblastí v několika letech po sobě bylo zjištěno, že v některých mikroregionech obsahují chmele trvale nadprůměrné množství hořkých látek, naopak v jiných lokalitách jsou obsahy trvale podprůměrné.  
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	   Obr. 4: Hodnocení obsahu alfa kyselin v Žateckém červeňáku v období 1981 až 2006.                 Hodnoty jsou vyjádřeny jako KH v % hm. v suš. 
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