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Úvodní - možná trochu provokativní slovo
Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507, lblaha@vurv.cz

Klimatické změny
V posledních desetiletích se na Zemi „něco“ děje - postihují nás častěji výkyvy počasí,
jednou povodně a vzápětí zase velké sucho. Ve střední Evropě se občas objeví i tornádo a v
oblastech, kde jsou tornáda pravidelným jevem, se jejich četnost a síla dramaticky zvyšuje. V
Antarktidě se uvolňují táním obří ledovce. Na druhé straně se zde každým rokem zvětšuje
výše nové sněhové pokrývky. Stáváme se svědky, že zejména na sušších místech odumírají
některé druhy rostlin a stromů a na jejich místo nastupují jiné druhy. Co je však dosud známo
a prokázáno o klimatických změnách, které mohou ovlivnit průběh počasí a stav rostlinstva na
Zemi? Skupinu jevů, ke kterým v současnosti dochází, shrnuje obecně následujících 10 bodů:
1/ Mizí led z ledovců v severských polárních oblastech a v Evropě, zejména v
Alpách.
2/ Jaro je teplejší a často sušší, mnohdy přichází dříve.
3/ V průběhu počasí dochází ke stále větším a dramatičtějším výkyvům.
4/ Rostliny i zvířata se stěhují z teplých pásem tam, kde by dříve nepřečkaly zimu.
5/ Zvyšuje se eroze.
6/ Za sto let stoupla hladina oceánů o 20 cm.
7/ Mizí korálové útesy - hynou koráli.
8/ Celosvětově ubývá pitné vody - pravděpodobné jsou mezinárodní konflikty o vodu
9/ I když Himálaje stále rostou, přesto ubývá ledový příkrov Mount
Everestu, díky vyšším teplotám ve stále vyšších nadmořských výškách.
10/ Stoupá koncentrace skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan, oxid dusný,
halogenové uhlovodíky, přízemní ozón a vodní pára).
Zatímco se ještě před třemi lety, k možnosti klimatických změn, vyjadřovali příslušní
odborníci velmi opatrně a spíše se přikláněli k pouhým výkyvům počasí, dnes se připouští, že
ke klimatickým změnám již dochází. Jak rychlé tyto změny budou a budou-li i nadále
pokračovat, zůstává nezodpovězenou otázkou.
Posun v myšlení byl zaznamenán i v analýze příčin „globálního“ oteplování. Produkty
spalování fosilních paliv, průmyslu a dopravy, intenzivní zemědělská výroba ve vyspělých
zemích, plošné kácení a vypalování tropických lesů byly v druhé polovině minulého století
považovány za prvotní příčinu vzniku skleníkových plynů a následného počínajícího
skleníkového efektu.
Situace je však složitější, jak ostatně dokládají analýzy obsahu CO2 ze vzduchových
bublinek vzorků antarktického ledu a také sondy v rašelině na Sibiři a v Kanadě. Přes 2 km
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hluboký vrt v ledovci v Antarktidě představuje období posledních 160 tisíc let. Analýzy
obsahu CO2 potvrzují, že ke klimatickým změnám docházelo i bez přičinění člověka. Rovněž
podle současných měření koncentrace CO2, který osciluje v atmosféře takovým způsobem, že
jen člověk tuto změnu nemůže mít „na svědomí“. Příkladem může být střídavý obsah tohoto
plynu v atmosféře v roce 2004. Měření ze satelitů dokonce ukázala, že díky vyšším teplotám a
vyšší koncentraci CO2 „zelená hmota“ na Zemi přibývá. Za posledních 15 let přibližně o
5%, i když se převážně jedná o hmotu zelených řas.
Další ze „skleníkových plynů“, metan, je ve velkém množství produkován hlavně při
zemědělské výrobě. Avšak na Zemi existují nezávisle na lidské činnosti obrovské, přirozeným
způsobem vzniklé zásoby metanu. Ty se nacházejí v tuhé podobě na mořském dně a za
určitých okolností se mohou uvolnit z mořského dna do ovzduší. (Pro zajímavost např.
v oblasti tzv. „bermudského trojúhelníku“ je uloženo velké množství tohoto plynu a jeho
úniky ze dna moře jsou některými autory vysvětlovány neobvyklé děje, zde se odehrávající).
V geologické minulosti Země k velkému úniku metanu z podmořských zásobáren již
pravděpodobně několikrát došlo a metan ze dna moře se pak pravděpodobně stal jednou z
příčin skleníkového efektu.
Jak podle D. T. Pattersona, ovlivňuje lidská činnost zvýšený obsah některých plynů v
atmosféře, vidíme z následující tabulky:
Charakteristika hlavních plynů v atmosféře Země

Současná koncentrace (ppm)
Roční zvýšení (%)
Příspěvek ke skleníkovému efektu
(%)

Antropogenní zdroj (v % celku)

CO2

CH4

N2O

350
0,4
49

1,7
0,9
18

0,31
0,25
6

?

60

24

Chlorofluorokarbonové sloučeniny
CFCl3
CF 2Cl2

0,0003
4,0
?

0,0004
4,0
?

100

100

Člověk, je tedy pouze částečným přispívatelem ke tvorbě skleníkového efektu a
následných možných klimatických změn.
A abychom nezapomněli na snad nejdůležitější „skleníkový plyn“, kterým je zvýšený
obsah vodních par v atmosféře. Vysvětlením určitého nezájmu je obecně vžitý názor, že
člověk jejich množství nijak neovlivňuje. Což lokálně zřejmě pravda není. A globálně?
Jestliže platí, že při zvyšování teploty ovzduší je i vyšší odpar vody a větší množství
vodních par v atmosféře, pak se člověk částečně a nepřímo podílí též na obsahu tohoto
skleníkového plynu. Běžně se vodní páry dostávají do atmosféry odparem z vodních ploch a
zemského povrchu.
10

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Za určitých okolností se však mohou stát největšími přirozenými dodavateli vodních
par do atmosféry sopky. Při sopečném výbuchu se do ovzduší kromě prachových částic a
velkého množství různých plynů uvolňují rovněž vodní páry. Výrazně zvýšená sopečná
aktivita může významně ovlivnit jejich obsah v ovzduší na celé Zemi.
Za největší znečišťovatele přírody a producenty skleníkových plynů bývají označovány
většinou vyspělé průmyslové země. V současné době bylo ale zjištěno, že například
v chudých, přelidněných asijských zemích, kde se všestranně využívá otevřených ohnišť, se
do ovzduší uvolňuje tolik sazí, že tyto částice v některých oblastech Arktidy způsobují
odtávání sněhu a ledovců. Ledovce znečištěné sazemi se chovají jako černá tělesa, která
absorbují více tepelné energie.
To, že lidstvo sestoupilo z „pomyslné první příčky“ příčin globálního oteplování (příp.
ochlazování) na další, není žádný velký důvod k oslavám. Člověk významně proměňuje své
životní a jediné prostředí podle svých potřeb, které nejsou často v souladu s přírodou.
Destrukce přírody se neustále zrychluje, často i ve jménu „ technického pokroku“.

Příroda, zemědělství - současný stav a výhledy do budoucna
Vraťme se však k rostlinám ve volné přírodě a k rostlinné výrobě v České republice.
Jaké jsou výhledy jejich vývoje do budoucna. Zdá se, že pokud by se v současné době
jednalo o pouhé výkyvy počasí s mírným oteplením, vývoj by pak pokračoval přibližně v
následujícím směru: Lesy by v Čechách byly zachovány a možná by se i jejich plocha
zvětšila. Druhově by byly bohatší, monokultury by zřejmě postupně nahradil smíšený typ
lesa, bližší původnímu porostu. Pravděpodobně by se více uplatnily druhy stromů s velkou
přizpůsobivostí k různorodým podmínkám.
V zemědělství by postupně nastoupily teplomilnější plodiny, někteří autoři
předpokládají v nedaleké budoucnosti i možnost pěstování fíků ve střední Evropě.
Celosvětově by se asi rozšiřovaly pouště. Trend ke zvětšování pouští ostatně existuje
dlouhodobě a není většinou zaviněn činností člověka. Například Sahara, jejíž vznik spadá do
konce poslední doby ledové, se přibližně od 6. tisíciletí př.n.l. neustále rozšiřuje. Některé
oblasti, které byly ještě v dobách Římanů prokazatelně zelené a plné života, jsou dnes již
pustinou.
V tropických oblastech budou pravděpodobně i nadále mizet souvislé lesní porosty,
případně se zásadně změní jejich druhové složení. Lesní porosty zde nejspíše nebudou ubývat
v důsledku klimatických změn, ale hlavně díky plošné i selektivní těžbě lesů a zvýšenému
žďáření porostů domorodým obyvatelstvem. Zemědělská půda takto získaná je většinou
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úrodná jen po omezenou dobu. Brzo se vyčerpá a vlivem klimatu a způsobu hospodaření, též
rychle eroduje.
K podstatně větším změnám v rostlinné a v živočišné říši by došlo, pokud by se
skutečně klima výrazně trvale změnilo (což je velmi pravděpodobné), tedy oteplilo nebo
ochladilo. Při pozvolně probíhajících změnách, by lesní porosty stačily nahrazovat úbytky
dřevin druhy vhodnějšími pro dané klima. V tomto případě by člověk měl nemalou úlohu a
zřejmě by mohl napomoci šíření vhodných druhů do volné přírody a využít též při tvorbě
nových společenstev všech svých znalostí o vztazích mezi rostlinami a ostatními organismy a
jejich životním prostředím.
Nejproblematičtější by zřejmě byl výskyt patogenů a škůdců, nestabilní ekosystémy by
zřejmě zažívaly invaze různorodých organismů, které by ničily nevyrovnané, nově vznikající
„přirozené“ ekosystémy.
Pro rostlinnou výrobu jsou rozhodujícími faktory: množství CO2 , radiace, teplota,
fenologie plodiny a její anatomické a fyziologické vlastnosti. Limitujícími faktory jsou: voda,
živiny a redukujícími faktory jsou škůdci, choroby, plevele, polutanty a přírodní kalamity.
Zemědělství by se pravděpodobně s jinými klimatickými podmínkami vyrovnalo
daleko lépe než přirozené ekosystémy. Změnilo by se spektrum plodin a zemědělci by i
nadále, tak jako dnes, udržovali uměle vytvořený „agroekosystém“. Výhodou zemědělství je,
že se využívají vesměs sezónní plodiny, tj. plodící během jednoho roku, ale i ovocné dřeviny
jsou využívány poměrně krátké období, takže obnova sadů je záležitostí několika let. Naopak
nevýhodou zemědělské výroby je, že rostliny jsou pěstovány v monokulturních porostech,
kde se škůdci a patogeni snadněji šíří. Výskyt plevelů je vázán převážně na toto prostředí.
Při velmi rychlém klimatickém zvratu by vše bylo složitější, po rychlém odumírání
mnoha rostlinných druhů by následovaly rozsáhlé změny vodního režimu a eroze půdy.
Vlastní obnova, nejen lesních porostů, by byla dlouhodobou záležitostí a tvář krajiny by se
výrazně proměnila.
Je lidstvo připraveno na případné globální klimatické změny? Vyspělé země dnes už o
této možnosti uvažují. Na mezinárodní úrovni již dokonce existuje „Mezinárodní krizový
štáb pro klimatické změny“ vydávající různé rady na celosvětové úrovni. Jedná se však vždy
v podstatě jen o to, jak snížit produkci skleníkových plynů, hlavně CO2.
V minulosti změny klimatu, ať již samotné nebo většinou spojené i s dalším
komplexem jevů, vedly k výměně a často i k vymírání druhů. Zejména sucho mělo vliv na
vznik a vývoj rostlinných orgánů a rovněž na evoluci nových druhů.
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Z dosud uvedených důvodů je třeba věnovat maximální pozornost „stresové“ biologii.
Jak fyziologii rostlin, tak genetické podmíněnosti jejich tolerance vůči stresům. Reakce rostlin
na stresy je vždy dána reakcí jednotlivých funkcí celého organismu a nikoliv jen reakcí
některých orgánů či jednotlivých fyziologických funkcí. Pozvolné změny klimatu mají za
následek i změnu druhového složení plevelů.

Plevele a škodliví činitelé
Plevele a jiní škodliví činitelé mohou při globálním oteplování měnit jak své druhové
složení, tak agresivní chování. Prakticky všichni škůdci mohou být ovlivněni globálními
změnami klimatu a extrémními výkyvy počasí. U plevelů a jiných škodlivých činitelů se za
takovýchto podmínek mění jak druhová skladba, tak i odezvy vůči životnímu prostředí a
ostatním druhům.
Plevele reagují přímo na zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře. Ovlivnění
fotosyntézy a tvorba biomasy plevelů při zvýšeném obsahu CO2 v atmosféře závisí na
metabolickém typu rostliny vzhledem k fixaci CO2. Zvýšená koncentrace CO2 stimuluje
výtěžek fotosyntézy u C3 rostlin zvyšováním koncentračního gradientu mezi vzduchem a
listem a redukováním ztrát při fotorespiraci. Současná koncentrace CO2 v atmosféře je pro C3
rostliny suboptimální, čistá fotosyntéza může být ještě optimalizována při zvýšení teploty. U
plevelů C4 má zvýšení koncentrace CO2 jen malý vliv na čistou fotosyntézu.
Hlavním faktorem, který ovlivňuje geografické rozšíření plevelů a jejich sezónní růst,
je teplota. C3 rostliny mají obvykle nižší optimum než C4 rostliny. Pro C3 rostliny je to
přibližně 25-30 °C, pro C4 rostliny 35-45°C.
Velký počet plevelů patří mezi C4 typy, ačkoliv většina plodin patří mezi C3 typy.
Mezi významné C4 plevele patří například: troskut prstnatý (Cynodon dactylon), rosička
krvavá (Digitaria sanguinalis), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), proso vláskovité
(Panicum capillare), bér sivý (Setaria glauca), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus),
laskavec bílý (Amaranthus albus), šrucha zelná (Portulaca oleracea), bytel metlatý (Kochia
scoparia) a čirok halepský (Sorghum halepense).
Mezi významné C3 plevele patří například: mračňák Theofrastův (Abutilon
theophrasti), sveřep střešní (Bromus tectorum), merlík bílý (Chenopodium album), durman
obecný (Datura stramonium), pýr plazivý (Elytrigia repens), jílek mnohokvětý (Lolium
multiflorum), jitrocel větší (Plantago major), šťovík menší (Rumex acetosella), pampeliška
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lékařská (Taraxacum officinale), oves hluchý (Avena fatua) a svlačec rolní (Convolvulus
arvensis).
Další důsledek skleníkového efektu - zvýšení teploty a dlouhodobé sucho, povede
pravděpodobně ke zvyšování výskytu C4 plevelů. Při zvýšeném obsahu CO2 mohou být také
ovlivněny procesy jako respirace, složení produktů fotosyntézy, jejich koncentrace a
translokace. Změny v charakteristikách listového povrchu a zvýšená akumulace škrobu
v listech C3 plevelů může způsobit komplikace při regulaci výskytu plevelů. Vytrvalé plevele
se mohou stát obtížně hubitelnými, když zvýšená fotosyntéza stimuluje vyšší produkci
rhizomů a dalších zásobních orgánů.
Globální oteplování a klimatické změny ovlivňují růst, fenologii a geografickou
distribuci plevelů. Řada plevelů se v důsledku oteplování objevuje v chladnějších polohách,
zejména C4 trávy, ale i exotické teplomilné druhy.
Obecně se předpokládá, že při globálních změnách klimatu se zvýší počet invazivních
plevelů. Šíření teplomilných plevelných druhů pozorujeme na našem území i v okolních
státech a v celé Evropě již delší dobu. Jedná se například o tyto plevele: mračňák Theofrastův
(Abutilon theophrasti), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), laskavec Powellův
(Amaranthus powellii), ambrózie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia), ostrožka východní
(Delphinium consolida), bytel metlatý (Kochia scoparia), durman obecný (Datura
stramonium) a lilek černý (Solanum nigrum).
Na šíření teplomilných cizích expanzivních plevelných druhů na sever a do vyšších
poloh již dříve upozornil Vladimír Jehlík. Jsou to přizpůsobivé druhy vůči prostředí a stresu a
reagují pozitivně na zvýšení koncentrace CO2, jestliže rostou jako jednotlivé rostliny nebo
v monokultuře. Ve společenství jiných plevelů se tento vliv nemusí uplatnit.
Jakékoliv přímé nebo nepřímé důsledky zvýšení CO2, které rozdílně ovlivňují růst nebo
fitness plevelů a plodin, budou měnit kompetiční vztahy mezi plevelem a plodinou. Při
oteplování mohou plevelné druhy, jako laskavec a jiné C4 druhy, zvyšovat kompetici vůči C3
plodinám. Právě nepředvídatelné změny v těchto interakcích vedou k pesimismu při
pozorovaném zvýšení vlivu CO2., neboť se jedná o vliv na celý ekosystém, což má za
následek i výskyt nových nově se objevujících živočišných škůdců.
Předpovědi ovšem nejsou jednoznačné. Byl simulován vliv CO2 na plevele, jak
v minulosti, tak v současnosti a v budoucnosti, a zjišťována stimulace biomasy plevelů.
Nejvyšší přírůstek byl zjištěn u pcháče rolního (Cirsium arvense). U některých plevelů jako
svlačce rolního (Convolvulus arvensis) a mléče rolního (Sonchus arvensis) se předpokládá,
že na jejich zvýšenou selekci již mělo vliv zvýšení CO2 v minulém století.
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V souvislosti s ovlivněním kompetice mezi plevelem a plodinou, geografickou distribucí
plevelů, zvyšováním CO2 a klimatickými změnami, bude ovlivněn i management hubení
plevelů a jiných škodlivých činitelů. Vnější faktory, jako teplota, srážky, proudění vzduchu,
půdní a atmosférická vlhkost, budou ovlivňovat aplikace pesticidů a jejich účinek. Klimatické
změny mohou ovlivnit příjem a metabolismus pesticidů v plodině a v plevelech.
Antitranspirační vliv vyššího obsahu CO2 může redukovat příjem půdních herbicidů.
Zajímavým zjištěním je skutečnost, že zvýšení CO2 v atmosféře zvyšuje toleranci C3 plevelů,
jako např. merlíku bílého, vůči herbicidu glyphosate.
Změny v anatomii rostlin, zejména povrchu listů, vysoký obsah škrobu u C3 rostlin
při zvýšeném CO2

nebo změna klimatických faktorů, mohou ovlivnit příjem pesticidů

rostlinou a plevelem, tedy je možné i snížení účinku herbicidů. Ovšem z druhé strany,
zvýšená teplota a zvýšená metabolická aktivita mohou zvýšit příjem, translokaci a účinek
herbicidů. Zvýšení růstu rhizomů a dalších podzemních orgánů u C3 plevelů, po zvýšení
fotosyntetických aktivit, může podstatně zhoršit jejich hubení mechanické i chemické.

Choroby a škůdci
Vliv klimatických změn, zvýšeného obsahu CO2 a dalších látek na hmyzí škůdce a
patogeny není dosud předmětem velkého zájmu při sledování toho,

jak bude ovlivněn

zemědělský ekosystém. Patogeni a škůdci mohou být při měnících se podmínkách, ovlivněni
buď přímo nebo nepřímo přes fyziologické změny a chemické složení hostitelských rostlin.
Nebo přes své predátory, kompetitory a další hmyzí škůdce. Předpokládá se, že při globálním
oteplování se v chladnějších oblastech zvýší osídlení hmyzími škůdci. Kromě zimního
přežívání škůdců se zde uplatňují další faktory, jako fotoperioda. Hladina dusíku může
ovlivnit například složení floémové šťávy, osídlení mšicemi a stupeň poškození hostitelské
rostliny.
Změny v klimatu zhoršují možnost biologického boje se škůdci. Synchronizace mezi
růstem, vývojem a reprodukcí biologických agens a jejich cílovým místem účinku nezbytným
pro dlouhodobé působení, nemusí být optimální při rychlých klimatických změnách. Můžeme
očekávat problémy i při chemickém hubení škůdců.
Vývoj houbových a bakteriálních patogenů závisí na klimatu a průběhu počasí. Teplota,
srážky, vlhkost a záření ovlivňují růst a šíření patogenů stejně jako rezistenci hostitelské
rostliny. Při mírnějších zimách se očekává zvýšení chorob jako padlí, rzi, rovněž byl již
prokázán vyšší výskyt cerkospóry. Naopak suchá a teplá léta mohou redukovat výskyt
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některých listových chorob. V dosud chladnějších oblastech se mohou vyskytovat zde dosud
nezjištění noví patogeni.
Podle současných výzkumů mají tři složky globálních změn - zvýšení obsahu CO2, dusíku
a snížení druhové rozmanitosti rostlin největší vliv na listové houbové choroby. Je
předpoklad, že zvýšené napadení houbovými patogeny může ovlivnit celý ekosystém luk a
pastvin.

Jaké jsou pěstitelské a šlechtitelské cíle u nadzemních částí rostlin?
Dle současných představ Evropské agronomické společnosti (ESA) je v současnosti u
zemědělských plodin v Evropě žádoucí, aby co nejrychleji během vegetačního období
narostla biomasa rostlin. Rostliny by tzv. „ urostly“ pozdějším výkyvům při změnách průběhu
počasí a nejdůležitější růstové fáze rostlin by se vyhnuly vysokým teplotám, které bývají se
suchem spojeny. Ze zemědělského hlediska se tedy jedná o ranost. To znamená, že se
požaduje rychlý přechod do generativní fáze. Transport základních látek do sklízených
orgánů, především semen, by měl probíhat sice v době nižších teplot, a v období lepší
zásobenosti porostů vodou. Po rostlinách je požadována „široká adaptabilita“ k projevům
počasí. Nejedná se pouze o odolnost rostlin k suchu, ale o celkovou schopnost přizpůsobit se
různorodým výkyvům počasí. Fyziologické modely takovéhoto chování, tedy fyziologické či
genetické řešení „jak na to“, můžeme nalézt u značného počtu rostlinných druhů. Řada těchto
důležitých vlastností je též významně podmíněna vlastnostmi kořenů.

Význam vlastností kořenů při extrémním průběhu počasí
Rozvinuté kořeny upevňují rostliny v půdě, obsazují nové půdní prostory a přijímají
vodu a živiny. Většinou též obsahují i širší spektrum chemicky a biologicky účinných látek
než nadzemní část rostliny. Svojí činností ovlivňují i řadu aktivit nadzemní části. Za mnohými
jevy pozorovanými u nadzemních částí rostlin, bývá „v pozadí“ vliv kořenové soustavy. Je na
škodu věci, že se ve většině odborných knih a učebnic věnuje kořenům poměrně malá
pozornost, přitom jejich význam, zvláště ve stresové biologii, pravděpodobně poroste.
Hlavním pěstitelským cílem u kořenů není jen jejich mohutnost a zlepšený poměr „root :
shoot“ (tj. poměr nadzemní hmoty rostliny ku kořenům), ve prospěch kořenů, ale i hloubka
pronikání kořenů do půdy, tedy zvýšení úrovně suchovzdornosti a částečně odolnosti vůči
vysokým teplotám.
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Podívejme se na historii vzniku kořenů. Jedná se vlastně o výsledek vlivu sucha. 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.
Kořeny dokáží chemicky „komunikovat“ s nadzemní částí rostliny, a to
prostřednictvím celé řady látek a zejména látek zvaných fytohormony. Ty mohou ovlivnit
reakci celé rostliny na prostředí, v němž se nachází. Charles Darwin považoval kořenový
systém za velmi důležitou část rostliny, kořeny dokonce nazýval „mozkem“ rostliny. Podle
současných znalostí se zdá, že Darwinova představa o kořenech, jako „mozku“ rostliny,
nepochází tak úplně z oblasti science fiction. V případě působení nějakého nepříznivého
faktoru v půdě si kořeny vytvoří „spoj“ mezi podzemní částí a nadzemními orgány rostliny.
Kořeny dovedou rychle přenést signál o negativním vlivu v půdě (například o napadení
škůdcem apod.) do nadzemní části rostliny. Spoje mezi kořenem a nadzemní částí tvoří
rovněž bílkoviny, které jsou velmi podobné proteinům neuronů, tedy bílkovinám nervových
buněk u živočichů.
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.

Význam vlastností semen
Druhým orgánem, který hraje v toleranci rostlin vůči stresům stále větší význam a
který se postupně od rostliny během ontogeneze odděluje a tvoří samostatný organismus
(semena se vyvinula později jak kořeny), je semeno. Semeno má, z hlediska evoluce a z
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hlediska zachování druhu, mnoho funkcí. Ve vlastnostech semene se nejen obráží průběh
vnějších podmínek, během kterých se semeno vyvíjelo (chemické složení, vitalita atd.), ale
ovlivňuje často svými vlastnostmi i průběh vegetace rostliny. A to zejména ve zhoršených
půdních podmínkách. Platí, že kvalitní, vitální osivo je v zemědělství nejlevnější
agrotechnický zásah ve prospěch jak výkonu plodiny, tak její odolnosti vůči abiotickým
stresorům. Geneticky a způsobem pěstování podmíněné vlastnosti semene ovlivňují toleranci
rostlin vůči stresům, zejména vůči suchu na počátku vegetace. Například vitální semeno
rychleji zakoření na rozdíl od méně vitálního, které ve střídavých vlhkostních povrchových
půdních podmínkách často postupně ztrácí klíčivost. Faktory, ovlivňující klíčivost semen a
tedy i zvýšenou odolnost rostlin z nich vyrostlých, uvádíme v následujícím přehledu. Jsou to:
poměr makro a mikroprvků. Poměr obsahu proteinů, škrobu, poškozeného škrobu a lipidů.
Anatomická a morfologická stavba semen a jejich obalů. Fytohormony - množství a jejich
poměr. Stupeň dormance. Stupeň vývoje embrya. Poloha semene na rostlině a také podmínky
skladování semen. Aktivita enzymů před klíčením a při klíčení. Rychlost příjmu vody a
rychlost ztráty vody ve vysychavé půdě, jsou dalšími faktory ovlivňujícími klíčivost.
Zarážející je skutečnost, že v učebnicích fyziologie, botaniky a rostlinné výroby není
často věnována náležitá pozornost nejen kořenům, ale též i semenům a jejich metabolismu. I
přes relativní excentrismus referátů, zaměřených v tomto sborníku na nadzemní část rostlin, je
však

potěšující, že spektrum příspěvků do sborníku má oborově široký záběr. Některé

referáty mají tak velkou vědeckou výpovědní hodnotu, že mohou být podkladem pro skripta a
učebnice.
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Současný pohled na problematiku mykotoxinů
Jan Nedělník, Hana Moravcová
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zahradní 1, 664 41 Troubsko
e-mail: nedelnik@vupt.cz
Zajištění kvalitních a bezpečných surovin a potravin je zřejmě nejaktuálnějším trendem
v současné

zemědělské a potravinářské výrobě. Naplnění tohoto trendu je závislé na

permanentní kontrole, ale především na zajištění optimálních výrobně-technologických
podmínek eliminujících případnou akumulaci zdraví škodlivých látek v surovinách i
potravinách. Systémy kontroly a hlavně vyhledávání kritických bodů ve výrobě (HACCP) se
stávají běžnou a nezbytnou součástí potravinářské výroby a stále častěji se také začínají
uplatňovat v zemědělské prvovýrobě. Cílem tohoto příspěvku je v obecné rovině i na několika
příkladech z experimentální praxe upozornit na jednu ze skupin potenciálně škodlivých látek
vstupujících do potravního řetězce. Těmito látkami jsou produkty sekundárně metabolických
procesů některých fytopatogenních organismů, které jsou souhrnně označovány jako
mykotoxiny.
Přítomnost houbových mikroorganismů je běžným a nevyhnutelným fenoménem
v každém agroekosystému. Mnohé z nich ale mohou napadat a poškozovat zemědělské
plodiny a navíc kromě primárního patologického poškození produkovat i mykotoxiny. Ve
vztahu k plodinám

pěstovaným v našich půdně-klimatických podmínkách lze tyto

mikroorganismy rozdělit mj. na polní a skladové plísně. Termín „plísně“ v tomto případě
používáme jako sice nesprávný, ale všeobecně vžitý a používaný název pro vláknité
mikromycety.
I když se tento příspěvek zabývá spíše negativním vlivem těchto mikroorganismů, není na
škodu zmínit se i o jejich příznivém působení. Některé vláknité mikromycety jsou využívány
k produkci nejrůznějších typů a druhů potravin (mléčné výrobky, trvanlivé salámy,
alkoholické nápoje), k produkci celé řady organických látek, včetně antibiotik (penicilin),
významnou roli sehrávají také jako organismy žijící v symbióze s vyššími rostlinami.

“Polní a skladové plísně”
Co rozumíme pojmy polní a skladové plísně? Polní plísně jsou organismy schopné napadat
a patologicky poškozovat plodiny za vegetace. Pro území a podmínky ČR jsou v posledních
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letech jedny z nejzávažnějších původci řady onemocnění hlavních zemědělských plodin,
kteří jsou zároveň producenty mykotoxinů - houby rodů Fusarium a Alternaria.
Fuzariózám (onemocněním způsobeným houbami rodu Fusarium) především obilovin je
celosvětově věnována značná pozornost. Infekce způsobené těmito patogeny se vyskytují
každoročně a v našich podmínkách - především na pšenici a ječmeni - mohou způsobit
významné hospodářské ztráty. Vedle kvantitativních ztrát může napadení a následná
kontaminace mykotoxiny snížit i technologickou kvalitu zrna. Výskyt fuzarióz a jejich vliv
na výnos a kvalitu zrna je do značné míry závislý na průběhu povětrnostních podmínek.
Rozhodující je průběh počasí v měsících květnu a červnu a hlavně v obdobích a na lokalitách
s vyšším srážkovým úhrnem je předpoklad zvýšeného výskytu. Mezi další důležité faktory
přispívající k rozvoji těchto patogenů patří pěstitelské postupy a rotace plodin, nevyrovnaná
výživa, nedostatečné zpracování půdy a také hromadění posklizňových zbytků, které slouží
jako rezervoár infekce pro další období. I proto má značný význam také volba předplodiny.
Výsledky výzkumů z posledních let ukazují, že především ozimá pšenice pěstovaná po
kukuřici bývá velmi významně napadena výše zmíněnými houbami. Důležitými faktory ,
které mohou přispět k rozvoji fuzarióz klasu, patří i prodloužení fáze dozrávání v souvislosti
s pozdějším přihnojováním a aplikací fungicidů. Fungicidní ošetření v době metání a kvetení
může prodloužit životnost praporcového listu i klasu a tím prodloužit časové období pro vznik
infekce.
Druhou skupinou „polních plísní“ s vazbou na sekundární produkci mykotoxinů je rod
Alternaria. Tyto mikroorganismy jsou přirozenou součástí půdních ekosystémů a jsou velmi
důležitým prvkem v rozkladu organické hmoty. Některé druhy se však adaptovaly na
parazitický způsob života a patří mezi slabší patogeny vyvolávající patologické změny pletiv
u celé řady hostitelských rostlin, obilniny nevyjímaje. Velmi často jsou tyto organismy
izolovány jako součást semenné mikroflory. Z fytopatologického hlediska se jedná o
patogeny nastupující až v posledních fázích vegetace, přičemž

optimální podmínky pro

rozvinutí patogenního potenciálu představují teploty kolem 25°C a relativně vysoká vzdušné
vlhkost.
Výše popsané „polní plísně“ způsobují primární infekci. Skladové plísně jsou
mikroorganismy zodpovědné za tzv. sekundární infekci. Důležitými producenty mykotoxinů
při kontaminaci skladovaných produktů jsou rody Aspergillus, Fusarium a Penicillium. Při
nevhodném skladování a nedodržení obecně platných hygienických podmínek dochází
k rozvoji těchto mikroorganismů a k tzv. zaplísnění.

Skladové plísně potřebují k životu

relativně vysokou teplotu – jejich životní optimum je 28°C a také vysokou relativní vlhkost
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substrátu. Je známo, že pokud klesá vlhkost substrátu pod 12 %, životní cyklus těchto
patogenů se zastavuje.

Pozorný čtenář jistě zaregistroval, že houby rodu Fusarium se

vyskytují v obou skupinách plísní – tedy v polních i ve skladových. O to důležitější je třeba
jejich kontaminaci zabránit již v průběhu vegetace.
Škodlivost všech výše popsaných rodů hub spočívá tedy nejen ve fyzické přítomnosti a
parazitickém působení na hostitelskou rostlinu, ale i v produkci mykotoxinů, které jsou
toxické jak pro rostlinu, tak pro následného konzumenta (teplokrevné živočichy). V
současnosti je popsáno asi 400 mykotoxinů jako chemických sloučenin. Důsledky působení
mykotoxinů na organismus teplokrevných živočichů jsou velmi různorodé v závislosti na typu
toxinu, dávce a délce doby jeho působení, druhu, stáří, pohlaví a aktuálním zdravotním stavu
jedince. Projevují se např. snížením imunity, alergickými reakcemi, poruchami reprodukce,
poruchami nervové soustavy, dýchacího ústrojí, u hospodářských zvířat také snížením
konverze a využití krmiv či zvýšenou mortalitou v chovu.

Mykotoxiny produkované “polními plísněmi”
Houby rodu Fusarium produkují širokou škálu těchto sekundárních metabolitů souhrnně
nazývaných fusariotoxiny. Dominantní skupinou jsou trichothecény. Tyto sloučeniny obsahují
trichothecenovou strukturu s 12,13-epoxidovou složkou (Smith, 1992). Trichotheceny jsou při
příjmu zvířty rychle absorbovány z gasrointestinálního traktu a intenzivně metablizovány v
játrech, což vede k částečné deepoxidaci. Avšak i zbývající epoxidy přecházející z jaterního
metabolismu ovlivňují základní buněčné funkce (syntéza bílkovin, syntéza DNA) a ovlivňují
buněčnou replikaci. Gastrointestinální léze, zpomalení růstu a zvýšená náchylnost k
infekčním onemocněním jsou hlavními problémy pozorovanými po konzumaci krmiv
kotaminovaných trichotheceny. Do této skupiny patří více než 140 látek. Nejdůležitějšími
jsou: deoxynivalenol, nivalenol, T-2 toxin, HT-2 toxin, diacetoxyscirpenol apod. ( Danicke
2002, Bottalico et al., 2002, Desjardins et al. 2001). Vnímavé jsou všechny skupiny zvířat a

pochopitelně také člověk (Eriksen, Pettersson, 2004).
Deoxynivalenol (vomitoxin-DON) – je patrně nejfrekventovanějším trichothecénem.
Postižená zvířata odmítají krmivo, zvrací a trpí průjmy. DON vede ke snížení hmotnostního
přírůstku, který může být částečně vysvětlen počátečním odmítáním krmiva, ale dalším
negativním faktorem je narušení transportu živin přes zanícenou střevní sliznici (Kinser et
al., 2004, Pestka et al., 2004).
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T-2 toxin (T2) – působí převážně kožní problémy, často se vyskytují krvácivá ložiska
v oblasti hlavy a pohlavních orgánů zvířete. Je významný svojí vysokou akutní toxicitou.
Další velmi významnou látkou je zearalenon (ZEA, ZON). Je metabolitem mnoha druhů
Fusarium a je závažný především svými estrogenními účinky. Mnoho problémů s reprodukcí
v chovech je způsobeno právě tímto toxinem.
Fumonisiny (FUM) jsou skupinou mykotoxinů produkovaných především druhy

F.

moniliforme a částečně F. proliferatum. Tyto patogeny nalézáme nejčastěji na kukuřici a
ostatních jednoděložných plodinách. Fumonisiny jsou relativně nejnebezpečnější pro koně,
osly, prasnice a ovce, u kterých jsou jako důsledek příjmu kontaminovaného krmiva nejčastěji
popsána závažná onemocnění typu leukoencefalomalácie a plicní edém. Základním
mechanismem účinku je inhibice enzymů katalyzujících syntézu komplexních sfingolipidů.
Následně se intracelulární koncentrace volného sfingagnin a sfigosinu zvýší až na toxickou
úroveň (Riley et al., 1996). Fumonisiny jsou polární sloučeniny a absorpce z
gastrointestinálního traktu je velmi nízká. Také jejich degradace florou bachoru se zdá velmi
nízká a jeví se tedy nejpravděpodobnější, že jsou absorbovány v tenkém střevě ve stejném
poměru jako u monogastrů.
Houby rodu Alternaria produkují řadu mykotoxinů: alternariol, altenuen, kyselina
tenuanozová. Alternariol a altertoxin jsou např. dávány pro svojí mutagenní aktivitu do
souvislosti s karcinomem jícnu zvířat krmených kontaminovaným krmivem. Altertoxiny mají
poměrně vysokou akutní toxicitu, nejvyšší má kyselina tenuanozová. Alternariové toxiny byly
analyzovány z celé řady materiálů, ve srovnatelných

půdně-klimatických podmínkách

především v ječmeni, pšenici i pšeničné mouce, řepkových semenech apod.

Mykotoxiny produkované “skladovými plísněmi”
Aflatoxiny
Jedná se o látky produkované houbami Aspergillus flavus a A. parasiticus. Rozlišujeme
tzv. aflatoxiny základní – B1 , B2, G1, G2 a aflatoxiny odvozené – M1 , M2, které vznikají
konverzí v procesu trávení krmiv kontaminovaných aflatoxiny základními. Aflatoxin B1 je
jedním z nejsilnějších dosud popsaných přírodních karcinogenů, s výrazným toxickým
účinkem na játra a ledviny.
Ochratoxiny
Produkce ochratoxinů A, B a C je popsána především u druhů Aspergillus ochraceus,
Penicillium viridicatum a P. verrucosum. Nejtoxičtější ochratoxin A má karcinogenní účinky,
způsobuje poškození ledvin, imunitního systému a poruchy trávení.
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Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
Není pozornost, která je dnes věnována mykotoxinům přehnaná nebo není negativní vliv
těchto látek

přeceňován? Odpověď na tuto otázku jsme se pokusili najít v Systému

rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF (The Rapid Alert System for Food and
Feed). Jedná se o informační systém zřízený EU, který zajišťuje kontrolu bezpečnosti
potravin a krmiv pohybujících se na území EU a především výměnu informací o
nebezpečných nebo potenciálně nebezpečných potravinách a krmivech mezi jednotlivými
členskými zeměmi. Slouží k zajištění bezpečnosti potravin. Tento systém funguje od roku
1979 a vydává týdenní informace o produktech, které představují vážné riziko pro zdraví a
bezpečnost člověka. V případě, že má kterýkoliv členský stát informaci o potravině nebo
krmivu, které by mohly přímo nebo nepřímo ohrozit lidské zdraví, okamžitě upozorňuje
komisi RASFF, odtud je tato informace neprodleně zařazena do informační sítě.
RASFF vydává dva typy upozornění (notifikací) – varování (alert): varuje před rizikovou
potravinou nebo krmivem, které jsou přítomny na trhu v rámci EU, je nutný okamžitý zásah
- informace: upozorňuje na potravinu
nebo krmivo, které představují riziko pro zdraví a bezpečnost člověka, ale nedostaly se na trh
členských států, testy a opatření byly provedeny za hranicemi EU.
V systému RASFF jsou v potravinách a krmivech kromě mykotoxinů sledovány např.
mikrobiologické kontaminanty, chemické kontaminanty, těžké kovy, rezidua veterinárních
léčiv, pesticidů a další cizorodé nežádoucí látky.
V roce 2002 bylo celkem vydáno 3024 upozornění, z toho pouze 3 upozornění se týkala
produktů pocházejících z České republiky (např. Čína 147, Thajsko 143, Turecko 141).
Mykotoxiny, o které jde v tomto příspěvku především, byly v roce 2002 ještě zařazeny do
skupiny chemických kontaminantů. Tato skupina se na celém objemu vydaných upozornění
podílela 30%, z toho 10% tvořily samotné mykotoxiny. V průběhu celého roku 2002 bylo
zveřejněno 288 upozornění týkajících se aflatoxinů!
Možná i díky relativně vysokému počtu upozornění na přítomnost aflatoxinů v produktech
z předchozího roku jsou mykotoxiny od roku 2003 vedeny jako samostatná skupina. Celkem
bylo zveřejněno 3286 upozornění, české produkty se v hlášeních objevily třikrát (Irán 493,
Turecko 202, Čína 133). Z celkového počtu 454 varování se jich 7% týkalo mykotoxinů
(39% informativních upozornění). Drtivá většina záchytů připadá na aflatoxiny – 95%, jen ve
třech procentech případů byl detekován ochratoxin A a ve dvou procentech fumonisiny.
Kontaminace aflatoxiny je obsahem 763 upozornění. Tyto nebezpečné mykotoxiny byly
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detekovány nejčastěji v pistáciích, burácích a lískových oříšcích. Z hlediska původu byly
nejrizikovějšími zeměmi Irán, Turecko a Čína.
Z týdenních hlášení roku 2004 vyplývá, že je situace velmi podobná relacím roku 2003.
Bylo nahlášeno 390 upozornění na aflatoxiny, 13 na ochratoxin A a 9 na fumonisiny.
Aflatoxiny byly detekovány v pistáciích a různých druzích ořechů, fících a kari pastě z Iránů,
Turecka, Argentiny, USA, Sýrie a Egypta. OTA obsahovaly černý rybíz a kakaové produkty
z Uzbekistánu a Itálie a FUM se objevily v kukuřičné mouce a výrobcích z Itálie a Německa.

Hygienické limity
Vzhledem k vysoké nebezpečnosti a problematické likvidovatelnosti těchto látek je
nezbytné kontrolovat jejich množství v různých zemědělských produktech. Do vstupu ČR do
EU byly hygienické limity pro některé mykotoxiny deklarovány ve vyhlášce 298/1997 Sb. S
účinností od 20.5. 2004 je obsah mykotoxinů regulován vyhláškou 305/2004 Sb. Hygienický
limit byl např. pro DON nově stanoven u obilovin pro přímou spotřebu na 0,5 mg/kg, 0,35
mg/kg pro chléb a jemné pečivo a 0,1 mg/kg pro výrobky z obilovin určené pro dětskou
výživu. Nově byl také stanoven limit pro zearalenon ve výši 0,05 mg/kg pro obiloviny a
výrobky z obilovin. Nehledě na tuto novou tuzemskou normu probíhají v rámci EU
kontinuální diskuse o dalších úpravách limitů pro mykotoxiny. V současnosti platí nařízení
Evropské komise č. 466/2001 určující maximální limity obsahu fusariových toxinů. Pro
informaci uvádíme aktuální návrhy limitů pro vybrané toxiny tak jak jsou nyní diskutovány
v Evropské komisi.
Produkt
1. Nezpracované obilí, kromě tvrdé pšenice, ovsa a
kukuřice
2. Nezpracovaná tvrdá pšenice a oves

Deoxynivalenol
(DON)
max. limit (µg/kg)
1250

Zearalenon
max. limit
(µg/kg)
100

1750

3. Nezpracovaná kukuřice

1750

4. Mouka

750

75

5. Chléb, sušenky

500

50

6. Upravené obilní výrobky určené pro dětskou
výživu – baby food

200

20

Na rozdíl od potravin chybí ve většině evropských států pro jednotlivé mykotoxiny a
jednotlivé kategorie zvířat a krmiv maximálně přípustné koncentrace. Direktiva Evropské
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komise limituje v současné době pouze obsah aflatoxinu B1 na úrovni 20 ppb ve všech
krmivech a v kompletní krmné dávce pro dojnice ve výši 5 ppb (Commission directive
2003/100/EC). Používá se proto srovnání zjištěných výsledků s doporučenými limity
publikovanými ve Spojených státech.
Toxin
AFL B1,
G1, G2

DON

Krmivo
B2, Kukuřičné produkty pro skot (dokrm)

Limit
300 ppb

Kukuřičné produkty pro skot, prasata, drůbež (výkrm)

100 ppb

Kukuřičné produkty pro dojnice

20 ppb

Zrniny pro přežvýkavce starší 4 měsíců, kuřata (max. v 50%
krmné dávky)

10 000
ppb

Zrniny pro ostatní skupiny zvířat včetně dojnic (max. ve 40% 5 000 ppb
krmné dávky)
FUM

Kukuřičné produkty pro koně a králíky (max. do 20% v sušině 5 000 ppb
krmiva)
Kukuřičné produkty pro prasata (max. do 50% v sušině
krmiva)

20 000

Kukuřičné produkty pro přežvýkavce včetně dojnic (max. do
50% v sušině krmiva)

30 000

ppb

ppb

Zdroje kontaminace
Mykotoxiny ve stravě člověka (Vasanthi and Bha, 1998) nabývají na stále větším
významu. Diskutuje se o souvislostech s etiologií některých onemocnění především u
rakoviny jater, endemické rakoviny jícnu v Číně, balkánské endemické nefropatie. Otázkou
adresovanou veterinární medicíně a odborníkům na výživu je riziko možného přenosu
mykotoxinů do poživatelných tkání, mléka a vajec.
Výše uvedené údaje jsou varujícím důkazem o poměrně častém záchytu mykotoxinů
v potravinách i surovinách a o nutnosti tyto látky sledovat a pokud možnost vyvarovat se
jejich konzumaci. Z hlediska konzumenta je proto velmi důležité, jakou cestou se mykotoxiny
mohou dostat do jeho organismu. V lidské stravě představují primární zdroj mykotoxinů
obiloviny a potraviny rostlinného původu. K primární infekci dochází v průběhu vegetace a
po sklizni se většinou hladina těchto látek již významněji nemění, samozřejmě za
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předpokladu, že sklizené suroviny jsou skladovány za odpovídajících podmínek. Platí to
stejně jak pro skladování produkce určené pro výrobu potravin, tak pro skladování a
konzervaci surovin určených pro výrobu krmiv pro hospodářská zvířata včetně silážování.
Z tohoto pohledu tedy hlavním faktorem pro zajištění mykotoxinů prostých surovin je
realizace komplexu pěstebních opatření zahrnujících vedle optimální přípravy půdy, vyvážené
výživy, vhodné předplodiny apod. především volbu odrůd rezistentních k potenciálním
producentům mykotoxinů a realizaci účinných fungicidních ošetření. Je nutné zdůraznit
potřebu komplexního zhodnocení aplikace fungicidních látek ve vztahu nejenom k ochraně
vlastních rostlin, ale i s přihlédnutím k hladinám mykotoxinů ve sklizených plodinách.
Některé publikované údaje totiž jasně indikují rozdíly mezi různými typy přípravků a nebyly
výjimkou případy, kdy došlo k nárůstu sekundárních škodlivin oproti kontrole. Příčinou
tohoto zdánlivě paradoxního jevu je skutečnost, že za podmínek chemického stresu může
v relativně krátkém časovém období před svou smrtí produkovat houba vyšší hladiny
toxických metabolitů, které i po odúmrti houbového organismu zůstávají v surovině přítomny.
Vedle všech těchto opatření je zřejmé, že dalším velmi významným faktorem, ovlivňujícím
konečnou kontaminaci mykotoxiny, je průběh počasí. Nejčastěji se uvádí, že míru napadení
polních plodin a následný rozsah akumulace mykotoxinů nejvíce ovlivňuje množství vláhy
v průběhu růstu a sklizně porostů. Paradoxně k napadení obilovin plísněmi však může
docházet i ve stresovém období způsobeném suchem.
Sekundárně mohou mykotoxiny proniknout i z potravin živočišného původu. Je známo, že
mykotoxiny mohou do živočišných tkání pronikat, byť v relativně malém množství. V těle
hospodářského zvířete se mykotoxiny hromadí většinou ve vnitřních orgánech, tedy játrech a
ledvinách, avšak určité množství mykotoxinů může proniknout i do svaloviny a dalších
živočišných produktů. Některé případové studie prokázaly, že např. u brojlerů krmených
radioaktivně značeným aflatoxinem došlo již za 5 hodin po podání k přechodu 31 %
aflatoxinu do svalové tkáně. Do mléka mohou přecházet především aflatoxiny, které se zde
vyskytují ve formě aflatoxinu M1 (Bertuzzi et al. 2003). V USA určuje zákonná norma, že
maximální množství aflatoxinu M1 nesmí překročit 0,5 ppb, v zemích evropské unie je norma
dokonce ještě přísnější (0,05 ppb). Aflatoxin M1 je velmi stálý, odolává pasterizaci a nelze jej
zlikvidovat při výrobě jogurtu či smetanových výrobků. Dalším živočišným produktem, který
může být znehodnocen mykotoxiny jsou vejce. Zatímco údajů o přechodu aflatoxinů do
živočišných roduktů přibývá, u fusariotoxinů je údajů méně. Objevují se nové poznatky o
degradaci např. deoxynivalenolu v zažívacím traktu prasat, předmětem diskusí je přechod
zearalenonu rozsáhlou enterohepatickou recyklací a obsah reziduí tohoto toxinu např. v
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drůbežím mase. Rezidua fumonisinu byla prokázána v poživatelných tkáních, ale v příliš
nízkých koncentracích na to, aby vyvolala významné toxické účinky (Prelusky et al., 1996).

Možnosti eliminace mykotoxinů
Primární nebezpečí mykotoxikóz nespočívá v konzumaci viditelně kontaminovaných
zemědělských produktů, ale spíše v konzumaci makroskopicky nepoškozených potravin či
krmiv, kde již není patrná přítomnost houbových organismů, a přesto jsou kontaminovány
mykotoxiny. Pozvolná a dlouhodobá akumulace mykotoxinů v buňkách a tkáních
konzumenta je tím největším nebezpečím. Nebezpečí je o to větší, že mnohé mykotoxiny jsou
látky vysoce termostabilní a ani tepelná sterilizace neinhibuje jejich účinnost. Navíc jako
sloučeniny o nízké molekulové hmotnosti poměrně snadno ulpívají i v mikropórech např.
skleněných obalů a tyto mohou být zdrojem další kontaminace. Při konzumaci nízkých dávek
mykotoxinů může docházet ke zvýšenému nebezpečí sekundárních infekcí, selhávání
účinnosti vakcín, zeslabení imunity apod.
Velký význam v boji proti mykotoxikózám mají již zmíněná preventivní opatření.
Integrovaný systém pěstování polních plodin respektující nároky daného druhu na optimální
stanoviště, výživu a další technologické vazby je jedním ze základních předpokladů
zabraňujících napadení hostitelských rostlin patogenními organismy. Mykologické a
toxikologické rozbory zemědělských produktů a surovin by se měly stát součástí
posklizňového procesu. U skladovaných produktů je to o to důležitější, že se zde může
vytvářet vhodné mikroklima pro sekundární rozvoj houbových mikroorganismů. Riziko
nadměrného růstu houbových mikroorganismů a následné tvorby mykotoxinů např. u
skladovaných krmiv lze do určité míry snížit aplikací tzv. „protiplísňových“ přípravků.
Hlavními součástmi uvedených přípravků jsou kyseliny a látky snižující korozivnost
přípravku a naopak zlepšující mechanické vlastnosti krmiv. Nejčastěji se v těchto přípravcích
objevuje kombinace organických kyselin a esenciálních olejů či jiných látek, které jsou
účinné proti širokému spektru houbových organismů, zlepšují sypkost naskladněných krmiv a
mají sníženou korozivnost. Pokud ale v dané komoditě (krmivu, siláži apod.) jsou již
mykotoxiny přítomny, efekt těchto „protiplísňových“ přípravků je nulový. V této fázi musíme
hovořit o možnostech vyvázání mykotoxinů, což je nepoměrně složitější. Eliminace
mykotoxinů,

především

v našich

podmínkách

nejrozšířenějších

fusariotoxinů,

je

komplikována nízkou polaritou jejich molekul a tím i omezenou možností adsorpce, která je
navíc málo stabilní. Na vyvazování mykotoxinů se donedávna používaly přípravky na bázi
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jílů, které selektivně adsorbují polární mykotoxiny (aflatoxiny, částečně ochratoxin).
Adsorpční složkou jsou speciálně upravené aktivované hlinitokřemičitany s krystalickou
strukturou. Velikost pórů v krystalické struktuře zajišťuje selektivitu účinku pouze na
žádanou velikost molekul a rozmístění polárních skupin. Adsorpce je však možná pouze u
molekul, které mají funkční polární skupiny. Adsorbované mykotoxiny nemohou být
vstřebány přes střevní stěnu do krve, procházejí trávícím traktem zvířete a v trusu ven z těla.
V současnosti je do těchto přípravků inkorporována inaktivovaná biomasa Sacharomyces
cerevisiae se zachovanou enzymatickou aktivitou esteráz a epoxidáz. Tyto enzymy degradují
molekuly trichothecénů a zearalenonu na netoxické metabolity, které jsou opět vyloučeny
přirozenou cestou ze zvířete. Tyto přípravky se míchají do krmiva jako prevence. Aplikace
např. do silážované hmoty se zatím neprovádí (Visconti et al., 2000, Dvorska, Surai,2001).
Dodržováním těchto obecně známých, leč často nedostatečně respektovaných pravidel, je
možné do určité míry nebezpečí přítomnosti mykotoxinů eliminovat. Pokud některá opatření
zanedbáme a bude zjištěn zvýšený obsah

mykotoxinů je velmi obtížné doporučit, co s

takovými partiemi. Mykotoxiny obecně jsou stabilní chemické sloučeniny odolávající nejen
chemické, ale také fyzikální (zvýšená teplota apod.) inaktivaci. Proto by partie s nadlimitními
obsahy měly být vyloučeny z potravního řetězce. Eliminace mykotoxinů není možná. Existují
sice studie prokazující snížení obsahu mykotoxinů v mouce a vyšší reziduální zůstatky
v otrubách, ale úplné odstranění nebylo nikdy dosaženo. Pokud by kontaminované partie byly
zkrmovány, může být přímo do krmiva přidáván adsorbent vyvazující mykotoxiny
v zažívacím traktu zvířat. Bez tohoto opatření hrozí zdravotní problémy v chovu.
Pro spotřebitele platí kupovat výrobky známého původu s neprošlou spotřební lhůtou,
vyvarovat se především u importovaných komodit konzumaci viditelně zaplísněných potravin
či potravin s „plísňovým zápachem“. Důležitá z pohledu ochrany konzumenta je také kontrola
importovaných surovin a potravin (např. káva, kakaové boby, sója, podzemnice olejná apod.)
především

z oblastí

s méně

rozvinutým

zemědělstvím

a

důsledné

vyřazování

kontaminovaných šarží z potravinových řetězců.

Current situation in mycotoxin studies
Key words: mycotoxins – quality – food – feed
The food and feed quality and safety are really actuall topic. Mycotoxins are one of
potential chemical contaminants. Here is a summary of current situation in RASFF, some
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news in maximal hygienic limits discussion and some data on mycotoxins occurence in feed
and food.
Uvedené výsledky byly získány při řešení projektů QD1056 a QD0040 podporovaných MZe
ČR.
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Cyklus uhlíku v ekosystémech ČR vztah ke globální
změně klimatu a Kjoto protokolu
Michal V. Marek
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Poříčí 3b, 603 00 Brno
e-mail: emarek@brno.cas.cz

Souhrn
Terestrické ekosystému sehrávají nezastupitelnou úlohu úložišť – felonií pro
atmosférický uhlík, který je fotosyntetickým procesem z atmosféry pumpován a dočasně je
uložen do biomasy. Další významná část atmosférického uhlíku je deponovaná v půdním
horizontu. Pomocí současných meřících technik je možné tato deponia kvantifikovat a poznat
i dynamiku příjmu uhlíku v sezónním měřítku.

Úvod
Koloběh uhlíku je zásadní pro zemský systém a je neoddělitelně spjatý s klimatem,
koloběhem vody a živin a s fotosyntetickou produkcí biomasy na souši i v oceánech. Správné
pochopení globálního koloběhu uhlíku je zásadní pro porozumění historie životního prostředí
naší planety, její osídlení lidmi a hlavně pro predikci a usměrňování společné budoucnosti
prostředí i člověka. Ovlivňování globálního cyklu uhlíku člověkem probíhá již tisíce let.
Člověkem je do ovzduší ročně emitováno asi 8 Gt uhlíku. Z tohoto množství je sice 5 Gt
přímo reabsorbováno terestrickými ekosystémy a oceány, přesto však koncentrace CO2
v ovzduší vzrůstá tempem cca 1.5 ppm za rok (GCP 2003). Tento vývoj akceleroval zpětnou
vazbu globálního uhlíkového cyklu, která společně s antropogenním navyšováním množství
dalších skleníkových plynů bude mít hluboký dopad na budoucnost Země. Poslední odhady
Mezivládního panelu pro změnu klimatu - IPCC (IPCC 2001) poukazují na přibývání
množství a závažnosti důkazů globální změny klimatu jako důsledku zesíleného skleníkového
efektu atmosféry se souvisejícími dopady na ekosystémy a biodiverzitu.
Hrozbu možných důsledků své činnosti ve změně klimatu lidé rozpoznali teprve až
v posledních letech 20. století a začali společně reagovat. Mezinárodní spolupráce vědců a
politiků vyvrcholila formulováním tzv. Kyotského protokolu. Jedná se o snahu intervenovat
vývoj národních emisí skleníkových plynů. To je však velice citlivý problém úzce související
s vývojem národních ekonomik. Proto také Kyotský protokol zůstává, bohužel, rukojmím
některých významných států a doposud nevstoupil v mezinárodní platnost. A to i přesto, že
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povinnosti ve znění Kyotského protokolu pro jednotlivé státy byly již poněkolikáté změkčeny
a že vedle omezování produkce skleníkových plynů Kyotský protokol umožňuje snížit emise
jednotlivých států propady uhlíku prostřednictvím změn v lesním hospodářství a ve využívání
krajiny.
Současná měření ukazují, že globální terestrická biosféra absorbuje více atmosférického
uhlíku než uvolňuje. Podle IPCC (2001) v 80. letech byla terestrická absorpce 1,9 Gt uhlíku
za rok, zatímco v 90. letech vzrostla na 2,3 Gt uhlíku za rok, geografická a časová distribuce
tohoto sinku - deponia je však prakticky neznámá. Uvedená čísla mohou z roku na rok kolísat.
Vzhledem k tomu, že emise fosilních paliv meziročně kolísají v rozmezí méně jak 4 %, a
oceánický koloběh uhlíku je dosti stabilní, lze vyvozovat, že většina meziroční variability
toků CO2 souvisí právě s jeho terestrickým cyklem. Předpokládá se (IPCC 2001), že k
nejvýznamnějším místům příjmu uhlíku patří oblasti lesů temperátní zóny severní polokoule.
Avšak toto tvrzení může být s ohledem na značné rozdíly výsledků získaných různými
technikami a metodickými přístupy velice kontroverzní. Např. na základě metod inventarizace
lesa byl v rámci zemí EU stanoven roční záchyt uhlíku ve výši 0,1 Gt, výsledky vycházející z
lokálních měření toků uhlíku však hovoří o 0,4 Gt zachyceného uhlíku a z měření koncentrací
uhlíku v atmosféře vyplývá hodnota 0,7 Gt (Jansens et al 2003; Papale a Valentini 2003).
I přes výše citované nesrovnalosti závěrů vědeckých výzkumů je prokázáno, že
v posledních desetiletích evropská deponia uhlíku vykazují zřetelnou vzrůstající tendenci
(IPCC 2001; Jansens et al 2003). Určující faktory tohoto trendu jsou zřejmě spojeny
s přihnojováním přirozených i umělých ekosystémů jak zvyšujícím se obsahem dusíku
v atmosféře, tak i oxidu uhličitého. Dalšími pozitivními faktory jsou změny využívání krajiny,
změny hospodaření v lesích spojené se změnami věkové struktury, s celkovým ozdravěním
lesů v důsledku významného poklesu znečištění ovzduší a možná také převládající pozitivní
reakce ekosystémů na evropském kontinentu na vlastní změnu klimatu.
Jak bylo uvedeno, terestriální biota v současné roční bilanci zadrží okolo 2,3 Gt uhlíku.
Toto zadržené množství přibližně vyrovnává ztrátu uhlíku způsobenou odlesňováním
tropických lesních ploch. Při odlesňování se ročně do ovzduší dostává přibližně 2,0 Gt uhlíku.
Současné vědecké poznatky dokládají, že hospodářské lesy ročně zachytávají cca 6 tun uhlíku
/ha. Také původní sibiřské lesy stejně jako amazonské pralesy v současnosti zachytí ročně
přibližně stejné množství uhlíku jako lesy hospodářské (IPCC 2001), i když se předpokládalo,
že uhlíková bilance těchto klimaxových ekosystémů konverguje k nule. Podmínky rovnováhy
těchto ekosystémů však byly narůstající koncentrací CO2 v atmosféře změněny.
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Neexistují ale žádné vědecké důkazy o tom, že by současná deponia uhlíku v terestriální
biotě existovala v nezměněné síle i v budoucnosti. Proto také nemůžeme předpokládat, že
terestrické deponium pro uhlík může neustále kompenzovat část emitovaného uhlíku
z fosilních paliv. Můžeme však hovořit o časovém efektu, který poskytuje určitý odklad,
maximálně však 15 – 100 let, pro vývoj alternativních dlouhodobých strategií cílených na
redukce uhlíku v ovzduší (GCP 2003).
S velkou dávkou pravděpodobnosti dojde ke globálnímu oteplování. Aktuální modely
předpokládaného budoucího vývoje ukazují na pokles současného sinku pro uhlík
v oteplujícím se klimatu a dokonce se terestrické ekosystémy mohou změnit ve zdroje
vzdušného uhlíku (IPCC 2001). Fotosyntéza, jež je příčinou ukládání uhlíku a respirace,
tedy procesy spojené s produkcí a rozpadem biomasy, jsou klíčové procesy, jejichž vzájemná
bilance právě určuje chování systému, zda je sinkem -deponiem či zdrojem uhlíku. Oba
procesy jsou závislé na teplotě, avšak dopad změny teploty na oba procesy je natolik rozdílný
(Malhi et al 1999), že u lesních ekosystémů v důsledku zvýšené autotrofní respirace i
mineralizace půdy je reálné předpokládat přechod sinku v převládající zdroj uhlíku. Zvýšené
teploty mohou navíc zvyšovat ztrátu vody výparem vedoucí ke snížené tvorbě biomasy, tedy
snížené asimilaci, která by také mohla výrazně snižovat sílu sinku pro atmosférický uhlík.
Komplexní výzkum uhlíkového cyklu zasahuje biofyzikální úroveň zdrojů a sinků
uhlíku, úroveň energetických systémů založených na fosilních palivech a úroveň celého
fyzikálního klimatického systému. Na biofyzikální úrovni jsou klíčovými prostředky
ve formulování a testování hypotéz a modelů o mechanismech, které řídí toky a transformace
v uhlíkovém a souvisejících cyklech (vodním, dusíkovém a energetickém), observační a
řízené experimenty. Tyto procesové studie potom hrají analogickou roli i ve formulování a
testování hypotéz a modelů, které popisují aspekty sociálního, ekonomického a organizačního
chování člověka.

Obr.1: Prostorová distribuce globální sítě měřících bodů sítě FLUXNET, kterou tvoří programy:
CARBOEUROFLUX, AMERIFLUX, ASIAFLUX a FLUXNET-CANADA
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Ztrátu nebo akumulaci uhlíku v terestrickém ekosystému lze stanovit nebo přímo měřit
řadou metod. Zásadní pro volbu postupu je prostorové i časové měřítko. Ke stanovování
zásob uhlíku v lesním ekosystému je možné použít tradičních lesnických inventarizačních
metod rozšířených o zjišťování zásoby uhlíku v půdě (např. viz Watson et al 2000). Aby se
stanovování zásoby uhlíku v půdě stalo součástí běžných lesnických inventarizací, je ale
obtížně realizovatelné. Přesto však obrovskou výhodou inventarizací je, že mohou být použity
na velice rozsáhlých územích. V současné době je proto možné sledovat řadu mezinárodních
snah o sjednocení inventarizačních postupů (Cannel et al 1999; Houghton 2003), aby
do národních uhlíkových bilancí vedle emisí uhlíku mohly být exaktně započítávány i
uhlíkové propady.
Nejrozšířenějším způsobem stanovení přímých toků energie a látek (CO2) mezi porosty a
atmosférou je však eddy kovarianční metoda. Její využití v dlouhodobých výzkumech toků
uhlíku mezi ekosystémy a atmosférou umožnily až v 90. letech minulého století komerčně
dostupné infračervené spektrometry použitelné v terénních podmínkách (Baldocchi 2003).
Metoda eddy kovariance je založena na měření projevů vzdušných vírů (turbulence).
Principem je, že vertikální tok jakékoliv skalární veličiny v ovzduší (např. obsahu CO2 nebo
H2O) je součtem průměrného vertikálního toku a jeho fluktuací

- tzv. Reynoldsova

dekompozice, kde průměr vertikálních fluktuací proudění musí být nulový (např. viz Aubinet
et al 2000). V podstatě se jedná o souběžné měření rychlosti a směru jednotlivých vírů
vzduchu a s nimi spojených okamžitých koncentrací CO2 a vodní páry. Výsledný tok je pak
počítán jako průměrná hodnota kovariance mezi fluktuacemi ve vertikální složce rychlosti
vzduchu a koncentracemi CO2 nebo vodní páry. Eddy kovarianční metoda umožňuje
dlouhodobá měření turbulentních toků energie a látek mezi porostem a přízemní vrstvou
atmosféry, poskytuje kontinuální a okamžité informace o vztazích ekosystémů a jejich
prostředí, o jejich reakci na narušení prostředí a také kvantifikují faktory, které způsobují
variabilitu ročních toků. Jedná se o nejmodernější přístup aplikovatelný na celé porosty
lesních dřevin, umožňuje vyhodnotit data z více zdrojů a velice přesně v denních chodech
sledovat výměnu pohybové energie, zjevného a latentního tepla, vodní páry a oxidu uhličitého
mezi porostem a přízemní vrstvou atmosféry. Umožňuje stanovit primární produkci lesního
porostu, efektivitu konverze CO2 do biomasy, efektivitu využití vody při tvorbě biomasy a
spolu se znalostí vstupu fotosynteticky aktivní radiace do porostu také efektivitu využití
sluneční radiace pro tvorbu biomasy. Jedná se tedy o přímé propojení fyzikálních výzkumů v
podmínkách reálného lesního porostu s produkční ekologií lesa.
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Materiál a metodika
Prezentované výsledky byly získány observačními experimenty uskutečňovanými na
Experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž. Cílem experimentů bylo popsat
biofyzikální úroveň uhlíkových zdrojů a sinků horského smrkového porostu a jejich citlivost k
faktorům prostředí.
Experimentální

ekologické

pracoviště

(EEP)

Bílý

Kříž

se

nachází

v oblasti

Moravskoslezských Beskyd. Díky vysokým srážkám jsou i chudá stanoviště velmi
produktivní. Přírodní podmínky tedy způsobují, že i průměrné zásoby dosahují vysokých
hodnot – 317 m3.ha-1. Netěžením celkového průměrného přírůstu, neboť skutečná těžba je
významně nižší, dochází k nezadržitelnému nárůstu zásob (1990 – 17 129 tis. m3, 2000 –
19 538 tis. m3).
EEP Bílý Kříž bylo založeno v r. 1986 v rámci projektu „Komplexní výzkum vlivu imisí
na lesní hospodářství Beskyd“, a to původně jako klimatologická stanice umístěná v lesním
prostředí. Z původní klimatologické stanice tak bylo postupně vybudováno rozsáhlé
experimentální ekologické pracoviště řešící celou řadu problémů životního prostředí zejména
metodami ekologické fyziologie. Od prvotního studia vlivu imisí na beskydské lesy se
vědecké úsilí na počátku 90. let minulého století přesměrovalo na výzkum vlivu očekávané
klimatické změny, zahrnující především vliv zvýšené vzdušné koncentrace CO2 a zvýšeného
vlivu UV-B radiace na porosty smrku ztepilého, v menší míře i buku lesního, a na travinné
porosty horských lučních ekosystémů.
V současnosti je EEP Bílý Kříž významným bodem mezinárodní monitorační sítě
uhlíkového cyklu terestrických ekosystémů (CARBOEUROFLUX). Na pracovišti jsou mj.
řešeny mezinárodní projekty programu CARBOEUROPE a národní projekt CZECHCARBO,
pracoviště získalo statut výzkumné infrastruktury EU pro výzkum dopadů klimatické změny
na evropské lesy (projekt MERCI).
EEP Bílý Kříž se skládá z polních laboratoří, porostu smrku ztepilého (Picea abies [L.]
Karst.) a horského travního porostu, oba porosty jsou využívány pro observační experimenty,
smrkového porostu určeného pro řízené experimenty v experimentálních zařízeních a
experimentálních zařízení pro studium účinku zvýšené vzdušné koncentrace CO2, a pro
studium dopadu zvýšené UV-B radiace, meteorologické stanice a stanice měření čistoty
ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.
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Výsledky a diskuse
Výsledným produktem veškerých fyziologických procesů v ekosystému v dané
sezóně, asimilačních a respiračních procesů, aktivity autotrofních i heterotrofních organizmů,
vlivu stanovištních podmínek, vlivu extrému počasí, efektivnosti využití sluneční radiace,
efektivnosti využití vody, využití produkčního potenciálu ekosystému, využití schopnosti
ekosystému vázat vzdušný uhlík atp., je čistá ekosystémová výměna uhlíku (NEE), jejíž
výsledkem je množství zachyceného uhlíku v daném ekosystému
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Obr.2:Denní hodnoty čisté ekosystémové výměny CO2 smrkového porostu (NEE) na
EEP Bílý Kříž v roce 2003
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Obr.3: Měsíční sumy respiračních ztrát ekosystému (RE), hrubé primární produkce
(GPP+) a čisté ekosystémové produkce (NEP+) smrkového porostu v roce 2003 na EEP
Bílý Kříž.
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Obr..4: Součtový sloupcový graf časového podílu v jednotlivých měsících roku 2003, kdy
byl smrkový porost na EEP Bílý Kříž zdrojem CO2 (zdroj) a kdy naopak CO2 přijímal
(sink-deponium uhlíku)
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Obr.5: Porovnání sezónního chodu NEE pro lesní a luční porost. Význam lesního
ekosystému pro depozici uhlíku tkví především v množství deponovaného uhlíku
(velikost NEE) a délce doby, po kterou je aktivním uhlíkovým deponiem.
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História liečivých rastlín nás privádza do Starého Egypta, kedy Ebersov papyrus (1500
BCE) obsahoval mnoho receptov s liečivými rastlinami. V Európe položili základ vedeckého
poznávania liečivých rastlín Gréci a Rimania. Najznámejšou je Hippocratova škola (400
BCE), ktorej najvýznamnejší predstavitelia v tomto smere boli nasledovníci Aristotela,
Theophrastus (372 – 287 BCE) a Demokritos (460 – 371 BCE). Prvý antický prehľad
liečivých rastlín „Materia medica“, zostavil Dioscorides, ktorý bol v15 storočí autoritou
v botanike a medicíne. Nepochybne najväčší prínos pre zavedenie systému do rastlinopisu,
včítane liečivých rastlín, mal Karl Liné. Pri hodnotení používania liečivých rastlín
z historického aspektu nemožno obísť ani Bibliu. James Duke je autorom viacerých
monografií venovanej tejto problematike (napr.1). Priekopníkom slovenského ľudového
liečiteľstva bol Juraj Fándly (1750 – 1811) svojim dielom „Malý zelinkár“ (1793).
Liečivé rastliny majú fytoterapeutické účinky vďaka biologicky aktívnym látkam–
špecifickým sekundárnym metabolitom, ktoré vznikajú v procesoch sekundárneho
metabolizmu. Tento možno charakterizovať ako jedinečný (taxonomicky ohraničený výskyt),
rozmanitý (>500 000 látok s viac ako 1000 typom štruktúr, z toho 20 000 s terapeutickým
účinkom), prispôsobivý (závisí od životných podmienok rastliny), postrádateľný pre rast
a vývin, ale nepostrádateľný pre prežívanie a zachovanie daného taxónu. Sekundárny
metabolizmus závisí od primárneho metabolizmu. Tento je univerzálny (pre všetky
fotosyntetizujúce organizmy), rovnaký (vo všetkých troch dráhach uhlíka sa končí syntézou
sacharidov v Calvinovom cykle), zachovávajúci sa a pre rast a vývin (existenciu) rastliny je
nepostrádateľný. Podľa Williamsa et al. (1989) „Secondary metabolites are a measure of the
fitness of the organismus to survive. The ability to synthesize an array of secondary products,
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which might repel other organisms, has evolved as an facet of the organism´s strategy for
survival“. Bu´Lock (1961) ponúkol nasledovnú parafrázu „While the enzymologist´s garden
is a dream of uniformity, a green meadow where the cycles of Calvin and Krebs tick around
in disciplined order, the organic chemist walks in a untidy jungle of uncouthly named
extractives, rainbow display of pigments where in every bush there lurks the mangled shape
od some alkaloid, the exotic parfume of some new terpene, or some shocking and explosive
polyacetylene“. Prehľadnú prácu o súčasných poznatkoch a perspektívach výskumu
publikoval Hadaček (2).
Väčšina liečivých rastlín (včítane nami študovaných druhov Hypericum perforatum L.,
Matricaria recutita L., Salvia officinalis L., Karwinskia humboldtiana Zucc., Karwinskia
parvifolia Rose, Smyrnium perfoliatum L.) patrí medzi C3 typy asimilujúce CO2 cez Calvinov
cyklus, v ktorom sa tvoria sacharidy a z nich prekurzory všetkých sekundárnych metabolitov
(obr. 1):

hν
CO2 + H2O

sacharidy + O2

sacharidy

polysacharidy

kyselina šikimová

aromatické látky
(napr. flavonoidy, kumaríny, fenylpropány,
kyselina škoricová a galová, triesloviny, lignány)

aminokyseliny

alkaloidy

kyselina mevalónová

izoprenoidy, napr. terpény, steroidy

acetylkoenzým A

polyketidy
-

alifatické (napr. tuky, vosky)

-

aromatické (napr. antraglykozidy, tetracyklíny)

Obr. 1 Vzťah medzi primárnym a sekundárnym metabolizmom.
V súčasnosti využívanie liečivých rastlín ďaleko presiahlo ich pôvodné možnosti.
Alternatívna medicína za posledné roky v porovnaní s konvenčnou medicínou výrazne
posilnila. Viaceré druhy liečivých rastlín možno využiť vďaka ich schopnosti akumulovať
niektoré esenciálne živiny (Se, Zn, Fe) na doplnkovú výživu – fytofortifikáciu
(„phytofortification“). V prípade toxických kovov (napr. Cd) údaje o množstve kovu
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prijatého do požívateľných častí rastliny možno využiť pri stanovení limitov (Potravinový
kód SR) z hľadiska potravovej a potravinovej bezpečnosti („food and foodstuff safety“).
Okrem uvedeného tradičného využitia existuje aj ich netradičné využitie v remediačných
technológiách (fytoremediácie) alebo aplikáciách organických hnojív a pesticídnych
prípravkov získaných z časti biomasy liečivých rastlín, ktorá nebola spracovaná ako droga.
Jednou z najvýznamnejších našich liečivých rastlín je ľubovník bodkovaný (Hypericum
perforatum L., čeľ. Hypericaceae), ktorý má dlhodobú tradíciu vo fytoterapii. Je to trváca
bylina s impozantnou žlto sfarbenou metlinou, obsahujúcou viac ako 60 sekundárnych
metabolitov, z ktorých terapeuticky najdôležitejšie sú fotosenzibilizujúce a bakteriostatické
hypericíny, silice, flavonoidy a triesloviny. Tieto biologicky účinné látky pôsobia ako
sedatívum, antiflogistikum, spazmolytikum, stomachikum, diuretikum, majú tiež antivírusové
(HIV) a antibakteriálne účinky a využívajú sa aj proti reume a na popáleniny. Hlavnými
zložkami rastlinných extraktov sú naftodiantróny, flavonoly, flavonolové glykozidy,
biflavóny, floroglucinoly, taníny, kumaríny, esenciálne oleje a xantofyly. Zo všetkých
uvedených sekundárnych metabolitov sú najdôležitejšie a aj najviac zastúpené naftodiantróny
- pseudohypericín a hypericín, pričom pseudohypericínu je 2-4krát viac ako hypericínu:

hypericín

pseudohypericín

Antropogénna činnosť a jej vplyv na životné prostredie v posledných rokoch ukázali, že aj
liečivé rastliny reagovali na meniace sa environmentálne podmienky (najmä zvýšenie obsahu
toxických kovov v pôde), pričom práve špecifické sekundárne metabolity zohrali významnú
úlohu (3). Napr. Falk a Schmitzberger (4) sa zaoberali rozpustnosťou pseudohypericínu
a hypericínu, izolovaných z kvetov Hypericum perforatum, v závislosti od teploty. Autori
zistili, že obidve látky sú pri laboratórnej teplote prakticky vo vode nerozpustné, avšak
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v natívnych rastlinách sa nachádzajú vo forme dobre rozpustnej draselnej soli, ktorej
existencia závisí od acidity prostredia. Ióny draslíka substituujú ióny vodíka OH skupiny
v bay-oblasti molekuly pseudohypericínu a hypericínu. V nadväznosti na tieto štúdie sa Falk
s Mayrom (5) venovali fringelitom („fringelites“), čo sú niekoľko miliónov rokov staré,
mimoriadne stabilné fosílie. Ukázalo sa, že vysoká stabilita týchto látok súvisí s tvorbou
polymérnych, extrémne nerozpustných a vysoko stabilných komplexov, keď sa na OH
skupinu v peri-oblasti molekuly viaže Ca2+. Tvorbu koordinačných komplexov u fringelitu D
autori dokázali aj v prípade Zn2+. Tvorba chelátov s Al3+, Fe3+ a Cu2+ sa potvrdila pomocou
batochrómnych posunov v absorpčných spektrách. Podobne Palivan a spol. (6) na základe
výsledkov štúdia absorpčných spektier vo viditeľnej oblasti, resp. EPR spektier potvrdili
tvorbu meďnatých komplexov s hypericínom v rôznych rozpúšťadlách u hypericínu
izolovaného z natívnych rastlín (obr. 2). Vo vytvorenom komplexe s hypericínom meď mala
koordinačné číslo 4, pričom ligandy (hypericín a rozpúšťadlo) boli naviazané cez kyslík.
Cu(II) komplex mal deformovanú štvorcovoplanárnu geometriu okolo Cu2+ iónu a komplexy
mali stredne kovalentný charakter vo všetkých rozpúšťadlových zmesiach.

- hypericin
- hypericin - CuCl 2 [1:1]

1.2

- hypericin - CuCl 2 [2:1]
- hypericin - CuCl 2 [1:2]

1.0

Absorbance

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

400

600

800

W avelength [nm ]

A

B

Obr. 2 Spektrá hypericínu a komplexov Cu-hypericín vo viditeľnej oblasti pri teplote
293 K.
A) rôzne pomery kov:ligand v etanole
B) pomer kov : ligand 1:1, v rôznych rozpúšťadlách

Na základe uvedených skutočností je veľmi pravdepodobné, že rovnako ako v prípade
interakcie dvojmocných iónov zinku alebo medi s peri-hydroxylovou a susediacou oxo-
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skupinou hypericínu sa vytvárajú aj cheláty Me-hypericín s dvojmocnými iónmi kadmia, čím
sa zmení toxická iónová forma kovu na nie toxickú formu komplexu (3 a 7):

hypericín

komplex Me-hypericín

Podobne ako Hypericum perforatum, tak aj Matricaria recutita L. obsahuje špecifické
sekundárne metabolity (apigenín a kvercetín, obr. 3) majúce peri-hydroxylovú skupinu,
s ktorou ión kovu môže rovnako ako s hypericínom, resp. pseudohypericínom vytvárať
chelátový komplex.

kvercetín

apigenín

Obr. 3 Špecifické sekundárne metabolity Matricaria recutita.
Katióny kovov majú špecifické iónové polomery a preferované koordinačné číslo, resp.
koordinačnú geometriu, ktoré sú rozhodujúce pre ich biologickú aktivitu. Výzmanú úlohu
zohrávajú tiež dve ďalšie vlastnosti atómu, a to náboj a oxidačný stav. Tvorba komplexov
kovových iónov s ligandami biomolekúl sa postupne zvyšuje s narastajúcim pomerom náboja
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kovového iónu k jeho veľkosti a oxidačný stav môže ovládať základné biologické funkcie
prvkov.
Meradlom pre klasifikáciu iónov na základe ich schopnosti vytvoriť kovalentú väzbu je
kovalentný index (χm)2r, kde χm je elektronegativita ar je iónový polomer. Efektívnym
meradlom ionových interakcií je iónový index z2r, kde z je náboj iónu a r iónový polomer.
Niebor a Richardson (8) na základe závislosti kovalentného indexu od iónového indexu
zaradili ióny kovov a metaloidov do troch skupín, odpovedajúcim tradičným zoskupeniam
kovových iónov Triedy A („silné akceptory“), Triedy B („slabé akceptory“) a prechodných
kovov (obr. 4). Umiestnenie kovov zaradených do vyššie diskutovaných tried
v Mendelejevovej periodickej tabuľke prvkov znázornené na obr. 4 reprezentuje klasifikáciu
kovov na základe biologicky relevantných vlastností. Dovtedajšia klasifikácia kovov na tzv
ťažké kovy bola na základe špecifickej hmotnosti kovov >5 (9).
Na základe štruktúry metaloproteínov a metaloenzýmov určenej pomocou RTG
kryštalografie sa zistilo, že kovové katióny Triedy A uprednostňujú interakcie s Odonorovými ligandami, zatiaľ čo katióny Triedy B preferovane interagujú s N- a Sdonorovými ligandami. Intermediátne kovové katióny interagujú so všetkými troma typmi
donorových ligandov. Vo všeobecnosti, pri konštantnej hodnote ionového indexu toxicita so
stúpajúcim kovalentným indexom rastie. A naopak, pri konštantnej hodnote kovalentného
indexu toxicita narastá so stúpajúcim ionovým indexom.

Obr. 4 Klasifikácia kovov na základe biologicky relevantných vlastností.
Trieda A: čierna farba, Trieda B: bledosivá farba. Prechodné kovy: tmavosivá
farba. Zaradenie Cu, Fe a Pb do jednotlivých tried závisí od príslušného
oxidačného stupňa kovu.
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Katióny kovov Triedy A charakterizujú elektrónové konfigurácie inertného plynu (d0),
sférická symetria, nízka polarizovateľnosť, pričom stabilita ich komplexov koreluje
s pomerom z2/r. Kovy tejto skupiny preferujú O-donorové ligandy pred S-donorovými
ligandami. V prirodzených

fyziologických koncentráciách nie sú tieto katióny toxické,

toxickými sa stávajú až vtedy, keď ich koncentrácia dosiahne takú hladinu, že môžu vážne
ohroziť homeostázu bunky (napr. porucha regulačných procesov v bunke).
Katióny kovov Triedy B charakterizujú elektrónové konfigurácie nd10 a nd10 (n + 1)s2, ich
katióny

majú

ľahko

deformované

elektrónové

konfigurácie,

vykazujú

vysokú

polarizovateľnosť, pri tvorbe komplexov zohráva úlohu kovalentná väzba, pričom tieto kovy
vytvárajú stabilnejšie komplexy ako katióny Triedu A . Ich komplexy s N-donorovými
ligandami sú stabilnejšie ako komplexy s O-donorovými ligandami. Pre organizmy sú kovy
Triedy B najtoxickejšie a ich vysoká toxicita súvisí s vysokou afinitou k S-donorovým
ligandom, ktoré sú súčasťou mnohých biomolekúl. Vytvárajú však aj stabilné komplexy
s O-donorovými ligandami, a to vo väčšej miere ako kovy Triedy A a prechodné kovy.
Katióny prechodných kovov sú schopné tvoriť komplexy so všetkými typmi donorových
ligandov, pričom majú určitý podiel charakteru kovov Triedy B, ktorý závisí od umiestnenia
kovu v periodickej tabuľke a rastie smerom zľava doprava a zhora dole (obr. 4). Z hľadiska
ich afinity k atómom síry, dusíka alebo kyslíka patria medzi katióny Triedy A a B.
Mechanizmus ich toxicity spočíva väčšinou v ich schopnosti vytlačiť kovy Triedy A alebo
iné prechodné katióny (Zn) z metaloproteínov. Tieto kovové ióny sú obvykle menej toxické
ako kovy Triedy B, ale môžu byť oveľa toxickejšie ako kovy Triedy A.
Vo všeobecnosti účinok kovov na rastliny v prirodzených podmienkach závisí od vyššie
uvedenej klasifikácie kovov, koncentrácie daného kovu v substráte, prístupnosti kovu pre
rastlinu, kapacity rastliny prijímať kov zo substrátu, metabolických procesov rastliny
a ďalšieho transportu kovu v rastline. Mechanizmus toxických účinkov kovov na rastliny
spočíva vo vytláčaní esenciálnych kovov z biomolekúl (enzýmov), blokovaní esenciálnych
funkčných skupín biomolekúl, zmene konformácie biomolekúl, narušení integrity membrán
a modifikácii niektorých iných biologicky aktívnych látok (prehľadne 9).
Jedným z kovov, ktorý nepatrí medzi esenciálne prvky, a preto je aj v malej koncentrácii pre
rastliny toxický, je kadmium (jeho iónový index je 4.2 a kovalentný index 2.7, čím sa
zaraďuje medzi kovy Triedy B). Pre tento kov sú známe limitné hodnoty v pôde (výluh 2M
HNO3): referenčná hodnota (0,30 mg kg-1), prirodzená koncentrácia (0,46 – 0,78 mg kg-1),
kontaminovaná pôda (5 mg kg-1), potrebná sanácia pôdy (20 mg kg-1), klarkový obsah (0,10
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mg kg-1) (prehľadne 10). Prirodzená koncentrácia Cd v rastlinách (napr. rajčiak, špenát, tabak)
sa pohybuje od 0,01 do 2,90 μg g-1 s.h (PROMOCHEM, 1998/99). Najvyššie povolené
množstvo (NPM) podľa „Potravinového kódexu SR“ je 1 μg g-1 s.h.
U rastlín sa vyvinuli obranné reakcie a stratégie tolerancie na stres vyvolaný kadmiom (9).
Tieto predstavujú imobilizáciu a exklúziu Cd2+, kompartmentáciu Cd2+ mimo metabolické
procesy (uskladnenie Cd2+ vo

vakuole

–

vakuolárna

kompartmentácia),

syntézu

fytochelatínov a stresových proteínov (metalotioneíny), chelatáciu Cd2+ organickými
kyselinami (kyselina citrónová a jablčná), aminokyselinami (histidín) a peptidmi. V prípade
rastlín produkujúcich špecifické sekundárne metabolity (liečivé rastliny) možno hovoriť
o ďalšom, aditívnom mechanizme tolerancie, keďže niektoré z nich (napr. hypericín
a pseudohyperícin u Hypericum perforatum, apigenín a kvercetín u Matricaria recutita) sú
schopné sekvestrovať Cd2+ tvorbou chelátových komplexov, a tak zmeniť iónovú toxickú
formu kovu na nie toxickú formu komplexu (3a 7). Takto možno vysvetliť schopnosť
uvedených druhov rastlín hyperakumulovať kadmium, ktorú v r. 1998 zistili ako prví
Marquard a Schneider (11). Naše štúdium vplyvu Cd na Hypericum perforatum a Matricaria
recutita potvrdili, že obidva druhy sú hyperakumulátormi kadmia, ktoré znášajú kadmium
v koncentrácii zodpovedajúcej stredne silne kontaminovanému pôdnemu substrátu (12).
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Summary
Medicinal plants under changing environmental conditions
Key words: medicinal plants – primary a secondary metabolites – toxic metals – hyperaccumulation –
tolerance

Medicinal plants are presented as the plants producing specific secondary metabolites used
not only in traditional phytotherapy but also in phytoremediation technology and
phytofortification. Some of them [e.g. Hypericum perforatum (L.) and Matricaria recutita
(L.)] belong to the hyperaccumulators of cadmium (toxic metal and cumulative poison) which
can uptake and allocate into the root and shoot relative high concentration of Cd.
Additionally, the effect of Cd on structure, biochemical, physiological as well as production
processes is analysed. The replacement of the term heavy metals by biologically and
chemically significant classification of metal ions (Class Cclass B and Borderline metals) is
also explained. It is mentioned that above-mentioned species possess additive mechanism of
tolerance against Cd what was related to the sequestration of cadmium ions by specific
secondary metabolites (hypericin pseudohypericin, kvercetin, apigenin) produced in this
plants.
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Souhrn
Fytochelatiny jsou nízkomolekulární peptidy vyskytující se v rostlinách. Biologická funkce fytochelatinů je
v zajištění ochrany rostliny před účinky těžkých kovů a udržení homeostasy iontů. Vzhledem k vysokému obsahu
sulfhydrilových skupin v molekulách thiolů je možné pro analýzu fytochelatinů využít elektroanalytických
technik. Z našich experimentálních výsledků je zřejmé, že fytochelatiny lze stanovovat pomocí modifikované
Brdičkovy reakce. Navíc bylo možné studovat změny obsahu thiolových sloučenin u buněk tabáku BY-2
ovlivněných rozdílnou koncentrací Cd-EDTA.

Úvod
Znečištění prostředí přinutilo mikroorganismy, rostliny i živočichy k vytvoření
ochranných mechanismů před jejich působením. Mechanismy detoxifikace a metabolismus
těžkých kovů jsou intenzivně studovány u různých organismů. Pokud jsou rostliny vystaveny
účinkům těžkých kovů zahájí rostlinné buňky syntézu fytochelatinů (PC)/1-4/ Nejjednodušší
sloučeninou, která se detoxikace účastní, je glutathion (GSH, Glu-Cys-Gly). Bylo prokázáno,
že glutathion je výchozí molekulou pro syntézu nízkomolekulárních peptidů – fytochelatinů
(PCs)/5/.
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Obr. 1.: Strukturní vzorec fytochelelatinu
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Fytochelatiny (Obr.1, 2), jsou složeny z Glu-Cys dipeptidických repetic, přičemž dipeptid je
syntetizován enzymem γ-glutamylcysteinylsyntethasou (PCS) za vzniku (Glu-Cys)n-Gly (n =
2 – 11) molekuly. Aminokyselina glycin může být nahrazena jinou aminokyselinou, například
serinem a anebo se glycin v molekule PC nemusí vyskytovat vůbec. Molekula PC je schopná
vázat ionty kovů a transportovat je přes membránu do vakuoly prostřednictvím transportéru
HMT1. Je známo, že u živočišných buněk za detoxikaci těžkých kovů a udržování jejich
koncentrací

v

buňce

odpovídá

skupina

Glu

Gly

nízkomolekulárních

proteinů

nazývaných

metalothioneiny/1,6,7/.
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Obr. 2: Schéma vazby těžkého kovu do molekuly fytochelatinu 3

Materiály a metodika
Chemikálie: Fytochelatin PC2 byly zakoupeny od společnosti Clonestar Brno. Ostatní chemikálie
byly ACS kvality a byly zakoupeny od Sigma-Aldrich.

Rostlinný materiál: Buněčná suspenze tabáku linie BY-2 byla udržována v kapalném
Murashige-Skoog mediu obohaceném podle/8/. Suspenze (20 ml) v 50 ml Erlenmeyerových
baňkách byla umístěna na třepačce (Kühner Shaker, typ LT-W) za těchto kultivačních
podmínek: tma, teplota 27±1°C, 135 ot.min-1. Subkultivace byla prováděna dvakrát týdně. Pro
experimenty byla použita 3 dny stará kultura založená z 1 ml inokula. Do základního média
byl přidán chelát kadmia (Cd-EDTA) v koncentracích 50 μM a 500 μM. Zásobní roztok
Cd(NO3)2 byl smíchán s kyselinou etylendiamintetraoctovou (EDTA) v poměru 1:1 při
teplotě 50°C po dobu 1 h/9-11/. Cd-EDTA komplex byl přidán k anorganické části
kultivačního média.
Elektrochemická analýza: Pro analýzu fytochelatinů byl použit elektrochemický analyzátor
AUTOLAB v tříelektrodovém zapojení s pracovní visící rtuťovou kapkovou elektrodou – povrch
kapky 0.4 mm2, referenční Ag/AgCl/3 M KCl a pomocnou uhlíkovou elektrodou (systém VAStand 663 Metrohm). Pro Brdičkovu reakci provedenou v diferenčním pulzním modu byl použit
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jako základní elektrolyt amonný pufr (pH 9,6) obsahující 1 M NH4Cl + 1 M NH4OH + 0,6 mM
Co(NH3)6Cl3. Měření bylo prováděno v potenciálovém rozsahu od –0,9 do –1,7 V s potenciálovým
krokem 5 mV/s a pulzní amplitudou 25 mV. Aby nedocházelo ke změnám koncentrace amonného
pufru nebyl elektrolyt deoxygenován/12,13/. Teplota základního elektrolytu byla udržována na 0
°C pomocí termostatované elektrochemické nádobky.

Výsledky a diskuse
Elektrochemická analýza
Vazba Mn+ iontů do struktur biomakromolekul je velmi důležitá pro udržení biologicky
aktivní konformace. Jednou z možností jak tyto vazby studovat je použití nedestruktivních
metod. K těmto účelům

můžeme využít elektrochemii/14,15/. Pro analýzu se nejčastěji

používá rtuťová elektroda (HMDE), ale v poslední době i elektroda pevná např. Cuamalgamová elektroda/16/. Jako velmi efektivní se jeví pozorování tzv. katalytických proudů
– vznikajících na rtuťových elektrodách při poměrně negativních potenciálech/13,17/. Tyto
proudové odezvy jsou pozorovány v přítomnosti molekul obsahujících sirné atomy.
Nejznámější elektrochemickou metodou známou již více jako 70 let je Brdičkova reakce. V
našich experimentech byl studován fytochelatin pomocí techniky

adsorptivní přenosové

rozpoštěcí diferenční pulzní voltametrie (AdTS DPV), viz. Obr. 3. Při této metodě je na
povrch pracovní elektrody (rtuťové kapková elektroda) adsorbován fytochelatin z velmi
malého množství vzorku (3-5 μl). Přebytečné množství fytochelatinu bylo z povrchu pracovní
elektrody odmyto přenesením elektrody do vody a následně do roztoku základního
elektrolytu.

PC
adsorpce PC

mytí

měření

Obr. 3.: Schéma měření fytochelatinu pomocí adsorptivní rozpouštěcí diferenční voltametrie
Stanovovaná látka (peptid, protein) přitom vytváří specifické Co-komplexy. Tyto
komplexy se tvoří po přidání do soluce: [Co(NH3)6]Cl3 v amonném (popř. borátovém) pufru.
V našich experimentech byly analyzovány fytochelatiny (Obr. 4). Fytochelatin (PC2 a PC5) byl
studován v koncentračním rozsahu 10 nM – 100 μM. Na získaných voltamogramech byly
pozorovány elektrochemické odezvy, které se měnily v závislosti na koncentraci fytochelatinu.
Byly pozorovány signály odpovídající redukci Co2+ na Co0 (~ –1,0 V), signál komplexu kobaltu s
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fytochelatinem označený jako RS2Co (~ –1,2 V) a další tři katalytické píky Cat1 (–1,25 V); Cat2 (–
1,35 V) a Cat3 (–1,45 V)/18/. Redukční signál kobaltu(II), který je pozorován v základním
elektrolytu při potenciálu –1,2 V, se posouvá v přítomnosti fytochelatinu směrem do pozitivních
potenciálů. Pozorované změny signálu souvisí s vazbou kobaltových komplexů do struktury PC za
vzniku specifického komplexu RS2Co. Zatímco fytochelatin PC2 vyvolává tvorbu tří dalších
katalytických signálů, u fytochelatinu PC5 byl pozorován vznik pouze jednoho katalytického
signálu (Cat1). Zjistili jsme, že signál Cat3 u PC2 lineárně závisí na jeho koncentraci.
Cat1

Co2+ RS2Co

Cat2

Cat3

Co3+  Co2+

Obr. 4: Voltamogram elektrolytu ([Co(NH3)6]Cl3 v amonném pufru červeně) a fytochelatinu 2 (modře)
Námi popsanou metodiku pro detekci fytochelatinů jsme využili pro stanovení obsahu

thiolových sloučenin v buňkách tabáku BY-2. Suspenzní kultura tabáku, byla vystavena
působením Cd-EDTA (v koncentracích 0, 5 a 10 μM) po dobu 4 dní. Pozorovali jsme
růstovou depresi v závislosti na aplikované dávce kadmia. Na získaných voltamogramech
bylo možné pozorovat změny v katalytických signálech. Z obrázku 4 zřejmé, že námi
používanou metodiku je možné využít pro detekci thiolů v buňkách tabáku BY-2. U buněk,
které byly ovlivněny Cd-EDTA byl pozorován především nárůst signálu Cat3. Pozorovaný
nárůst signálu Cat3 byl ve čtvrtém dni kultivace u aplikované koncentrace 5 μM Cd-EDTA
kolem 100% a 10 μM Cd-EDTA asi 250% (Obr. 5).
BY-2 buňky

7

Kontrola
μMM
505 m

500
mM
10 μM

Výška signálu (nA)

6

Cat1

130 nA

RS2Co

5
4
3
2

0 μM Cd-EDTA
10 μM Cd-EDTA
-1.0

-1.1

-1.2

-1.3

1

Cat3

-1.4

-1.5

-1.6

0-1.7
4. den kultivace

Potenciál (V)

Obr. 5: Kultura buněk tabáku BY-2 po čtyřech dnech kultivace v přítomnosti Cd-EDTA.
Mikroskopický snímek (barveno FDA/PI), Voltamogram detekovaných thiolů a změny obsahu thiolů
v závislosti na aplikované koncentrace Cd-EDTA.
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Summary
Electrochemical analysis of phytochelatins
Key words – phytochelatins, electrochemical detection, tobacco cells, cadmium.
Phytochelatins are low molecular peptides abounding in plants. Protection of plants against heavy metals and
maintaining of ions homeostasis are the main biological function of them in plants. Electrochemical techniques
is possible to use for detection of the phytochelatins because contain high amounts of sulfhydryl groups. It
clearly follows from the obtained results that it is possible to determine the phytochelatins by modified Brdička
reaction. In addition it was possible to study the changes of phytochelatins content in BY-2 tobacco cells treated
by different concentrations of Cd-EDTA.

Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory IGA MZLU 250061/2005, GAČR 525/04/P132 a FRVŠ 2348/F4a.
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Změna růstu kořenů pšenice po nástupu sucha v na
počátku sloupkování a její význam pro výnos rostlin
Ladislav Bláha, Jiří Zámečník
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507,16106 Praha 6-Ruzyně,Česká
republika,tel.:+ 420 2 330 22 448,e-mail
:lblaha@vurv.cz;opidum@volny.cz;jzamecnik@vurv.cz

Souhrn
Získané výsledky potvrdily vliv sucha, na vývoj kořenů které nastoupí po začátku
sloupkování rostlin.Ovlivněna byla významně hloubka pronikání kořenů a jejich větvení
Ze získaných výsledů vyplývá, že velký pokles výnosu je vždy v úzkém vztahu s poklesem
hodnot měřených znaků kořenů.U hloubky pronikání do půdy je tomu naopak.-sucho většinou
způsobí prodlužování kořenů-rostlina hledá vodu. Význam jednotlivých znaků kořenů pro
výnos záleží na typu prostředí

Úvod
Kořeny jako fylogenetický důsledek vlivu sucha se do se do současné podoby vyvíjely 442354 miliónů let. V dávných geologických dobách, při přechodu rostlin na souš, kořeny ještě
nebyly vyvinuty.Rostliny byly nejprve bylinného typu (dřeviny se vyvíjely později) postupně
vytvářela jednoduchá kotvící vlákna tzv. „rhizoidy“, díky tomu, že život rostlin byl vázán na
úzká pobřežní pásma, která byla často podrobována i přechodnému suchu,což podpořilo
vývoj skutečných kořenů.
V případě působení nějakého nepříznivého faktoru v půdě si kořeny vytvoří „spoj“
mezi podzemní částí a nadzemními orgány rostliny. Za účelem obrany rostliny dovedou
kořeny rychle přenést signál o negativním vlivu v půdě (například o napadení škůdcem apod.)
do nadzemní části rostliny. Spoje mezi kořenem a nadzemní částí tvoří rovněž bílkoviny,
které jsou svým složením velmi podobné proteinům neuronů, tedy bílkovinám nervových
buněk u živočichů. Na přenosu těchto signálů se též podílí auxin.
S rozvojem kořenového systému se zlepšil nejen příjem živin a vody, ale kořeny svým
postupným působením dokázaly i rozrušit pevný substrát, na kterém se rostliny nacházely. Ze
zbytků kořenů a nadzemních částí rostlin se začala utvářet i organická půdní hmota
(„humus“), která zase podporovala vývoj a růst pro rostlinu výhodných bakterií. Bakterie
rozkládají organickou hmotu a uvolňují živiny a navíc některé z nich samy dokáží
„spolupracovat„ (mykorhiza) s rostlinou při příjmu živin. Výsledkem spolupráce rostlin a
mikroorganismů a erozivní činnosti vznikla půda, bez níž bychom nebyli na suché zemi ani
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my lidé.

Sucho je v přírodě a v zemědělsví nejdůležitěší faktor limitující výkon rostlin. Z
hlediska fyziologického je možno říci, že celovegetační sucho má vliv na zvýšení hloubky
pronikání kořenů do půdy - kořeny po prodloužení přivádějí vodu i k výše položeným
bočním větvím, což umožní příjem živin díky zvlhčování přilehlého prostoru. Z dalších
negativních faktorů nízké pH zkracuje délku kořenů, zasolení má vliv na typ větvení, ale
záleží na iontech které zasolení způsobují, vysoká teplota má vliv na počet kořenových
odnoží, nízká hladina živin má vliv na růst délky kořenů ,pokles objemu kořenů a počtu
postranních větví. Kombinace abiotických stresorů má velký vliv na každý znak kořenů, ale
ne ve všech experimentálních podmínkách.

Materiál a metodika
V nádobových pokusech se standardní homogenizovanou půdou v řízených
podmínkách skleníku u dvou variant – se standardní zálivkou a u varianty, kde sucho bylo
uměle připraveno od konce odnožování do konce nalévání zrna.V pokusech byly použity
odrůdy Vlasta, Astella, Šárka, Estica, Samanta, Regina. Úroveň sucha byla kontrolována
půdními čidly.Ve všech pokusech bylo použito osivo stejné provenience.Odrůdy měly pokud
možno odlišné rodokmeny kvůli genetické odlišnosti. Pokusné prostředí lze charakterizovat
následující tabulkou.
Typ
prostředí

Půdní typ

Noční
teplota

Denní
teplota

Obsah vody
v půdě

ºC

ºC

%

Standardní jílovitohlinitá
prostředí
sucho

jílovitohlinitá

PH půdy

Počet
rostlin v
nádobě

Počet
ročníků

Počet
opakování v
ročníku

15

20

70

6,5

15

3

15

20

40

6,5

15

3

Výsledky a diskuse
Získané výsledky potvrdily vliv sucha, které nastoupí na začátku sloupkování rostlin.
Sucho statisticky významně ovlivnilo zvýšení hloubky pronikání kořenů (r=0,89+) a jejich
větvení (r=0,95+). Základní charakteristiky kořenů sledovaných odrůd jsou uvedeny v tabulce
č.1.
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Sušina
kořenů jedné
rostliny
(g)

Objem
kořenů (cm3)

Větvení kořenů
(celková délka
kořenů)
(cm)

Hloubka
pronikání(
=nejdelší kořen)
kořenů (cm)

0,74
0,82
0,61
0,90
0,90
1,16
1,80
0,67
0,65

6,5
6,0
3,8
4,3
6,0
5,0
9,4

227,8
240,0
192,4
268,8
276,1
220,7
288,9
320,8
300,4

80,4
43,7
55,4
55,0
75,0
61,0
53,0
56,0
83,5

Vlasta
Astella
Šárka
Regina
Samanta
Ilona
Estica
Vlada
Zdar

7,7
5,5

Tab 1. Základní vlastnosti kořenů ve standardních podmínkách
V tabulce č. 2 je uveden poměr mezi hodnotami znaků kořenů z podmínek sucha a ze
standardního prostředí. Jak je z tabulky vidět, po nástupu sucha největší změny byly u sušiny
kořenů a u objemu kořenů. Na druhé straně je známo, že celovegetační sucho mění vždy
všechny znaky kořenů.
Odrůda

Vlasta
Astella
Šárka
Regina
Samanta

Ilona
Estica
Vlada
Zdar

Mean

Sušina
nadzemní
části (g)

0,756*
0,64
0,812*
0,793*
0,651
0,392*
0,625
0,546*
0,744*
0,651±0,084

Sušina
kořenů
jedné
rostliny
(g)

Objem
kořenů
jedné
rostliny
cm3

Růst
větvení
kořenů

0,90*
0,81*
0,85*
0,62
0,76*
0,50
0,51
0,45
0,28*

0,92*
0,75*
0,76*
0,66
0,65
0,76*
0,42*
0,47
0,28*

1,37*
1,149*
1,538*
0,837
0,871
1,178*
1,011
0,705
1,015

1,03
1,08
1,23
0,98*
1,01
1,29*
1,00
1,21
1,32*

0,972*
0,923*
0,732*
0.845*
0,701
0,636
0,894
0,632
0,637

0,589±0,138

0,587±0,131

0,994±0,174

1,124±0,125

0,695±0,082

Hloubka
pronikání
kořenů
(cm)

Relativní
pokles
výnosu

Tab 2: Poměr mezi hodnotami znaků kořenů z podmínek sucha a ze
standardního prostředí.
V grafu č. 1 je pro názornost uveden příklad dvou odrůd s nízkým poklesem hodnot
jednotlivých znaků kořenů a výnosu (Vlasta a Astella) a dvou odrůd s opačnou reakcí,tedy s
vysokým poklesem hodnot kořenů a výnosu (Zdar a Vlada).
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Graf č.1:Porovnání změn vlastností znaků kořenů odrůd s vysokou citlivostí
k podmínkám sucha (Zdar,Vlada) a s nízkou citlivostí k podmínkám sucha
(Vlasta, Astella)
3

Vlasta

2,5
2

Astella

1,5

Celkový
průměr
Zdar

1
0,5

Vlada

0
Sušina
nadzem ní
části (g)

Sušina
kořenů (g)

Objem
kořenů
(cm 3)

Relativní
zm ěna
větvení
kořenů

Pom ěr
Vztah m ezi
Zm ěna
výnosů na
růstem
hloubky
jednu
kořenů a
pronikání
rostlinu
nadzem ní
kořenů
části

Ze získaných výsledků vyplývá, že velký pokles výnosu je vždy v úzkém vztahu s poklesem
hodnot znaků .U hloubky pronikání do půdy je tomu naopak.-sucho většinou způsobí
prodlužování kořenů-rostlina hledá vodu. Procento změny znaků kořenů a stability výnosu je
statisticky významné (r=0,85+). Čím menší změna,tím bývá větší stabilita výkonu rostlin. V
některých speciálních případech tomu může být i naopak. Význam jednotlivých znaků kořenů
pro výnos záleží na typu prostředí (teplota půdy, dostupnost vody, dostupnost živin, obsah a
druh půdní mikroflóry,tedy rozhodující je vždy faktor,který je v minimu) a na genotypu.
Stupeň tolerance odrůd vůči abiotickým stresům dědičně podmíněn a značně jej může
modifikovat kvalita kořenů. Na obrázcích 1a,b je uvedena pro ilustraci ukázka reakce kořenů
v půdě na nástup sucha v období konce plného odnožování u citlivé odrůdy Zdar.
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Root wheat growth under drought stress conditions
Key words: Winter wheat-root system -stress conditions
Obr.1a.Zdar –standardní podmínky

Obr. 1b Zdar-suché prostředí

Summary
The obtained results confirmed significant influence of the drought conditions on the root
traits. After begin of the influence of drought conditions.i.e at time of stem elongation- higher
deep of penetration of the roots and increase of branching was observed. It is possible also to
conclude, that drought stress conditions has influence on the dry matter of the roots an volume
of the roots.At the cultivars with decrease of the grain yield - large decrease of dry matter,
volume and intensity of branching of the root system exists.

Poděkování
Řešení bylo podpořeno projektem NAZV Mze ČR QF 3056 a QD 1352.

59

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Klíčivost semen vybraných strniskových meziplodin v podmínkách vodního
stresu
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Souhrn
Limitním faktorem ovlivňujícím úspěšnost pěstování strniskových meziplodin je dostatek disponibilní vody
v půdě. V laboratorních pokusech byl sledován vliv vodního stresu na klíčivost semen vybraných druhů rostlin,
které lze využít jako strniskové meziplodiny. Hodnocena byla klíčivost semen Lolium multiflorum, Lolium
perenne, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus, Trifolium incarnatum a Triforium subterraneum ve vodě a
v roztoku PEG 6000 s hodnotami vodního potenciálu -0,2; -0,5 a -1,0 MPa po dobu osmnácti dní (20 °C a 16 h
světelný režim). Ve vodě a při hodnotě vodního potenciálu -0,2 MPa klíčila nejdříve semena Phacelia
tanacetifolia. Nejvyšší klíčivost vykazovaly při hodnotách vodního potenciálu -0,5 a -1,0 MPa semena Lolium
multiflorum a Lolium perenne. Při hodnotě -1,0 MPa začala tato semena klíčit desátý den po uložení na klíčidla.

Úvod
Limitním faktorem ovlivňujícím úspěšnost pěstování strniskových meziplodin je
dostatek disponibilní vody v půdě (Freyer, 2003), která je v letním období přímo závislá na
srážkové aktivitě. Základem pro založení požadovaných porostů meziplodin z hlediska jejich
funkce je včasný výsev, který následně určuje délku doby vegetace meziplodiny na stanovišti.
Rychlý vývoj porostů je primárně ovlivněn rychlostí klíčení vysetých semen v závislosti na
dostupnosti vody v půdě. Vodní potenciál patří společně s teplotou k primárním ekologickým
regulátorům klíčení semen (Alvarado a Bradford, 2002). Zpomalení klíčení vysetých semen
v důsledku nedostatku vody vede ke zkrácení růstového období meziplodiny na stanovišti,
které vede, obdobně jako opožděné termíny výsevu, ke snížení produkce biomasy (Lütke
Entrup a Oehmichen, 2000) a nízké pokryvnosti porostů.
Materiál a metodika
V laboratorních pokusech byla sledována klíčivost semen šesti druhů kulturních
rostlin, využívaných jako strniskových meziplodin, v podmínkách vodního stresu. V rámci
pokusu byla hodnocena semena jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum L. - PROLOG),
jílku vytrvalého (Lolium perenne L. - LOTAR), svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia
Bentham - VĚTROVSKÁ), řepky ozimé (Brassica napus L. - BRISTOL), jetele nachového
(Trifolium incarnatum L. - KARDINÁL) a jetele podzemního (Triforium subterraneum L.).
Klíčivost probíhala při 20°C (16 hodin světlo) po dobu 20 dní v podmínkách vodního stresu a
ve vodě. Pro simulaci vodního stresu byly použity tři roztoky PEG 6000 odpovídající
hodnotám vodního potenciálu -0,2; -0,5 a -1,0 MPa. Koncentrace roztoků PEG 6000 pro dané
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hodnoty vodního potenciálu byly vypočítány dle algoritmu navrženého Michelem a
Kaufmannem (1973).
Klíčidla byla tvořena Petriho miskou (průměr 120 mm), do které byl vložen jeden díl Petrino
misky o průměru 70 mm dnem vzhůru. Přes misku s menším průměrem byl položen pruh
filtračního papíru (50 x 140 mm) tak, aby zasahoval na dno větší misky. Následně bylo do
misky s větším průměrem přidáno 25 mm roztoku PEG 6000 nebo vody a na nasáknutý
filtrační papír byla umístěna semena (25 kusů). Takto vytvořené klíčidlo zajistilo neustálé
navlhčení filtračního papíru v průběhu celého pokusu. Jednotlivé misky byly zabaleny do
průhledné fólie. Pokus měl čtyři opakování.
Výsledkem pokusů bylo stanovení dynamiky klíčivosti 2., 6., 10., 14. a 18. den po založení a stanovení
procentického podílu vyklíčených semen v podmínkách vodního stresu z celkového počtu vyklíčených semen ve
vodě ve výše uvedených dnech po uložení semen na klíčidla.
Statistické vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu STATGRAPHICS®Plus, verze 4.0,
metodou ANOVA, dle Tukey (α = 0,05).

Výsledky a diskuse
Klíčivost semen jetele plazivého a podzemního, řepky ozimé a svazenky vratičolisté
ve vodě se druhý den po jejich uložení na klíčidlo pohybovala v rozmezí od 60 do 95 %. Tato
semena klíčila rovněž při hodnotě vodního potenciálu -0,2 MPa, nejvyšší hodnoty klíčivosti
dosahovala řepka ozimá (49 %). Při hodnotách vodního potenciálu -0,5 a -1,0 MPa druhý den
po uložení na klíčidlo semena hodnocených druhů neklíčila. Semena jílků neklíčila druhý den
po uložení na klíčidle ani ve vodě a ani v podmínkách vodního stresu (graf 1). Šestý den po
uložení na klíčidlo klíčila všechna semena ve vodě a v roztocích s hodnotou vodního
potenciálu -0,2 a -0,5 MPa (graf 1). Desátý den byla nejvyšší klíčivost stanovena v roztocích
odpovídajících hodnotě vodního potenciálu -0,5 MPa u semen jílku vytrvalého a
mnohokvětého (67 a 50 %). Tato semena společně se semeny jetele nachového klíčila rovněž
při hodnotě vodního potenciálu -1,0 MPa (graf 1). Čtrnáctý den byla nejvyšší klíčivost
stanovena při hodnotách vodního potenciálu -0,5 a -1,0 MPa u jílku vytrvalého (78 a 10 %) a
jílku mnohokvětého (59 a 11 %) – graf 1. Nejvyšší klíčivost osmnáctý den po uložení na
klíčidla byla při hodnotách vodního potenciálu - 0,5 a - 1,0 MPa stanovena u jílku vytrvalého
(82 a 10 %), jílku mnohokvětého (64 a 17 %) a jetele nachového (48 a 3 %) – graf 1.
Procentický podíl vyklíčených semen meziplodin v podmínkách vodního stresu
z celkového počtu vyklíčených semen ve vodě (100%) dokumentuje tabulka 1. Na základě
tohoto hodnocení byla druhý den klíčení stanovena nejvyšší klíčivost při hodnotě vodního
potenciálu -0,2 MPa u semen svazenky vratičolisté (51,3 %). Klíčivost těchto semen byla ve
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srovnání s ostatními druhy statisticky průkazně vyšší. Šestý a desátý den po uložení semen na
klíčidla byla statisticky nejnižší hodnota klíčivosti (při -0,2 MPa), oproti ostatním druhům,
stanovena u semen jetele podzemního (tab. 1). Desátý den byla nejvyšší klíčivost stanovena u
semen jílku mnohokvětého a vytrvalého při hodnotě vodního potenciálu -0,5 MPa (57,8 a
69,5 %), klíčivost těchto semen byla ve srovnání se semeny jetele podzemního, řepky ozimé a
svazenky vratičolisté statisticky průkazně vyšší. (tab. 1).

Čtrnáctý

den

byla

statisticky

průkazně nejnižší klíčivost stanovena při hodnotě vodního potenciálu -0,2 MPa u semen jetele
podzemního a svazenky vratičolisté (tab. 1). Při vodním potenciálu odpovídajícímu -0,5 a 1,0 MPa (14. den klíčení) byla stanovena nejvyšší klíčivost u semen jílků, hodnoty klíčivosti
jílků byly oproti klíčivosti ostatních semen, kromě jetele nachového, statisticky průkazně
vyšší (tab. 1). Osmnáctý den klíčení byla statisticky průkazně nejvyšší hodnota klíčivosti při
hodnotě vodního potenciálu -1,0 MPa stanovena u semen jílku mnohokvětého (tab. 1).
V rámci pokusu byla prokázána rozdílná klíčivost semen hodnocených strniskových
meziplodin v podmínkách vodního stresu. Z dosažených výsledků vyplývá, že semena řepky
ozimé, svazenky vratičolisté a jetele nachového rychle klíčí v podmínkách s dostatkem vody.
Naopak semena jílku mnohokvětého a vytrvalého klíčí při nízkých hodnotách vodního
potenciálu (0 a -0,2 MPa) pomaleji než výše uvedené druhy, ale v podmínkách s hodnotami
vodního potenciálu -0,5 a -1,0 MPa klíčí naopak rychleji. Při nižších hodnotách vodního
potenciálu dobře klíčila také semena jetele nachového. Z praktického hlediska lze tedy
vyslovit domněnku, že pro zakládání porostů strniskových meziplodin v podmínkách
s nedostatkem srážek a nízkým obsahem vody v půdě je vhodnější použít jílek mnohokvětý
nebo vytrvalý, či jetel nachový. V důsledku vyšší klíčivosti semen jílků a jetele nachového za
nedostatku vody dojde k rychlejšímu vzejití porostů a vytvoření vegetačního krytu půdy,
jakož i k eliminaci případného zkrácení délky vegetační doby meziplodiny na stanovišti ve
srovnání s ostatními hodnocenými druhy.
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Graf 1 Klíčivost (%) semen meziplodin v podmínkách s rozdílnými hodnotami vodního
potenciálu (- 0,2; - 0,5 a – 1,0 MPa a v H2O)
Tab. 1.: Procentický podíl vyklíčených semen meziplodin v závislosti na hodnotě vodního
potenciálu a délce doby klíčení (100 % představují semena vyklíčená za dané časové období
ve vodě)
Rostlinný druh
jetel nachový
jetel podzemní
jílek mnohokvětý
jílek vytrvalý
řepka ozimá
svazenka vratičolistá
+/- limita (α = 0,05)

2. den

6. den

10. den

14. den

18. den

-0,2
MPa

-0,5
MPa

-0,2
MPa

-0,5
MPa

-0,2
MPa

-0,5
MPa

-1,0
MPa

-0,2
MPa

-0,5
MPa

-1,0
MPa

-0,2
MPa

-0,5
MPa

-1,0
MPa

32,6
8,3
0
0
16,8
51,3
23,3

0
1,2
0
0
0
6,5
12,2

87,7
14,0
76,3
72,8
83,1
57,2
31,6

24,4
2,6
24,7
8,2
6,7
17,4
28,5

90,0
25,2
83,9
94,7
97,0
62,4
23,2

41,4
6,7
57,8
69,5
15,6
19,5
31,2

3,1
0
10,7
4,2
0
0
12,8

96,0
58,7
92,0
100
101
62,4
26,5

48,4
8,1
68,2
81,1
16,6
19,5
32,7

3,1
0
13,1
10,5
0
0
15,3

96,0
65,5
91,0
100
100
62,4
28,8

48,4
9,5
73,0
85,2
16,4
19,5
32,9

3,1
0
19,9
10,5
0
0
16,7
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Seed germination of selected summer intercrops in conditions of water
stress
Key words: summer intercrops, water potential, germinability
Summary
Sufficient water supply in the soil is the limiting factor influencing the success of summer
intercrops growing. In laboratory tests there was measured the influence of water stress on
seed germination of selected plant species which can be used as summer intercrops.
Germination of following species: Lolium multiflorum, Lolium perenne, Phacelia
tanacetifolia, Brassica napus, Trifolium incarnatum and Triforium subterraneum was
evaluated in water and in PEG 6000 water solution giving water potential of –0.2; -0.5 and –
1.0 MPa for 18 days (20°C, 16 h photoperiod). In the water and in PEG solution –0.2 MPa
germinating seeds were first observed in Phacelia tanacetifolia. Under the water potential –
0.5 and –1.0 MPa the highest germination rate was obtained by Lolium multiflorum and
Lolium perenne. When solution with water potential –1.0 MPa was used, seeds started to
germinate 10th day after the germination test began.
Poděkování
Práce vznikla v rámci projektu NAZV č. QF 4167 nazvaného „Studium funkcí rostlinného
pokryvu půdy v meziporostním období jako součásti systému agro-environmentálních
opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova“.
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Rozdíly v odezvě inbrední a hybridní kukuřice na
působení různě dlouhých period nízkých teplot
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Souhrn
Změny v aktivitách fotosystémů 1 a 2, obsahu fotosyntetických pigmentů a aktivitách
antioxidačních enzymů v důsledku různě dlouhých period chladu a po návratu do optimálních
podmínek pěstování byly studovány u dvou inbredních linií kukuřice (Zea mays L.) a jejich
F1 křížence. Výsledky ukázaly, že mladé rostliny kukuřice jsou schopny se dobře vyrovnat i s
déletrvajícím obdobím nízkých teplot, aniž by u nich došlo k trvalému poškození
fotosyntetického aparátu. Inbrední linie však reagovaly jinak než F1 kříženec a lišily se i mezi
sebou: zatímco jedna ze studovaných rodičovských linií vykazovala dobrou přizpůsobivost
podmínkám nízkých teplot, ale špatnou schopnost aklimace po návratu do optimálních
podmínek, u druhé linie tomu bylo právě naopak. Pouze F1 kříženec se dokázal dobře
přizpůsobit jak chladu, tak návratu do optimálních teplot. Kromě vlastní citlivosti či odolnosti
rostlin k chladu je tedy při výběru genotypů vhodných pro další šlechtění důležitým kritériem
i schopnost obnovy původní účinnosti fotosyntetického aparátu po návratu rostlin do
optimálních podmínek pěstování.

Úvod
Kukuřice (Zea mays L.), jakožto rostlina pocházející z tropických oblastí, je při
pěstování v podmínkách mírného pásma vystavena nepříznivým účinkům nízké teploty.
Chlad může negativně ovlivnit její růst a vývoj zejména na jaře, kdy jsou rostliny dosud v
raném vývojovém stádiu, a proto zvláště citlivé na vystavení nepříznivým faktorům prostředí.
V této době navíc často dochází ke značnému kolísání teploty během dne a noci, což, spolu
s prodlužováním světelné periody (spolupůsobení nízké teploty a světla má na rostliny
výrazně negativnější účinek než působení chladu pouze během noci), může vést k projevům
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chladového stresu a v extrémních případech až k nevratnému poškození buněk, pletiv, orgánů
či celé rostliny (1-3).
Mezi nejčastější projevy chladového stresu u kukuřice patří zpomalení růstu a
prodlužování listů, snížení příjmu vody a živin kořeny, zpomalení různých transportních
procesů, pokles vodivosti průduchů, snížení účinnosti fotosyntetických procesů, změny ve
fluiditě buněčných membrán, charakteristické změny ve struktuře chloroplastů a dalších
buněčných organel, zvýšení produkce toxických reaktivních forem kyslíku (ROS) a nárůst
množství různých antioxidantů v buňce spolu se zvýšením jejich aktivity. Typ, míra a místo
projevu ovšem závisí nejen na konkrétních hodnotách nízké teploty, ale také na rychlosti
nástupu chladu, jeho přerušení periodami optimálních teplot, ontogenetickém stádiu rostliny
(nebo její části) a studovaném genotypu (3-9).
Mnoho prací se zabývá studiem fyziologické a biochemické podstaty rozdílů mezi
genotypy kukuřice vystavenými účinku nízkých teplot. Jejich velká část je věnována analýze
fotosyntetických procesů, jednotlivých složek fotosyntetického aparátu a antioxidační obrany
rostlin. Tyto práce bývají obvykle zaměřeny na srovnání genotypů, u nichž je předem známo,
že se vyznačují odolností či citlivostí vůči působení chladu (většinou se využívá několik málo
modelových inbredních linií) (4, 5, 7). Někteří autoři nicméně srovnávali také inbrední linie a
jejich F1 křížence a zjistili, že tito kříženci vykazují ve srovnání s rodiči menší poškození
různých složek fotosyntetického aparátu v důsledku chladu a lepší schopnost obnovy původní
fotosyntetické účinnosti po ukončení periody nízkých teplot (8, 9).
Při studiu vnitrodruhových rozdílů v odezvě fotosyntetického aparátu na působení
chladu bývají rostliny obvykle pěstovány ve stabilních podmínkách růstových komor či
klimaboxů. Teploty, používané k navození chladového stresu, se při těchto pokusech
v průběhu dne vůbec nemění nebo kolísají v rozmezí maximálně 1 – 4 ºC (4-6). Interpretace
takto získaných výsledků a zejména jejich aplikace na rostliny rostoucí v polních podmínkách
pak může být dosti problematická. Většina prací se navíc zabývá působením buď pouze
krátké periody nízkých teplot (několik hodin či dní - maximálně 5 dní) (4, 5, 8), nebo naopak
účinky dlouhodobého chladu (30 a více dní při pokusech týkajících se aklimační schopnosti
rostlin) (5, 7, 9), a fotosyntetické charakteristiky jsou měřeny buď okamžitě či velmi záhy po
ukončení chladového období. Vnitrodruhové rozdíly v odezvě rostlin na střednědobé
působení nízkých teplot, stejně jako rozdíly ve schopnosti různých genotypů obnovit původní
účinnost fotosyntetického aparátu po návratu rostlin do optimálních podmínek pěstování na
dobu delší než několik dní, byly studovány spíše výjimečně (6), a nikdo se v této souvislosti
dosud nezabýval možnými rozdíly mezi inbredními liniemi a jejich F1 kříženci.
66

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Materiál a metodika
Semena dvou inbredních linií kukuřice (2013 a CE810) a jejich křížence F1 generace
(2013×CE810) byla vyseta do sadbovačů se zahradním substrátem a umístěna nejprve
v optimálních podmínkách ve vyhřívaném skleníku (23-33/18-20 °C den/noc, 70-90 % RH,
bez umělého přisvětlování), aby naklíčila. Po 12 dnech byly rostliny rozděleny na 8 skupin.
Část byla ponechána trvale v optimálních podmínkách jako kontrola, zbytek byl v týdenních
intervalech postupně vystavován různě dlouhému působení nízkých teplot (v některých
případech následovaných návratem do optimálních podmínek pěstování) (Obr. 1).
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Obr. 1. Průměrné denní teploty ve vyhřívaném (z) a nevyhřívaném ({) skleníku v průběhu pěstování pokusných
rostlin. Jednotlivé skupiny rostlin jsou značeny podle počtu týdnů, během nichž byly rostliny vystaveny optimálním
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znázorňují průběh denních teplot během jednotlivých týdnů pěstování (průměry z celého týdne).

67

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Každý genotyp byl v rámci každé skupiny reprezentován 70-80 rostlinami, pokusy
byly prováděny ve 4 opakováních. Po 40 dnech ode dne výsevu byly u rostlin měřeny vybrané
fotosyntetické charakteristiky a aktivity antioxidačních enzymů, a to vždy na nejmladším plně
vyvinutém listu (obvykle 3. list od báze rostliny). Vzorky byly odebírány mezi 8:00 – 9:00
hod. zimního středoevropského času.
Aktivita fotosystému 1 (PS1) a aktivita Hillovy reakce (AHR) byly měřeny
polarograficky jako změny koncentrace kyslíku v suspenzích izolovaných mezofylových
chloroplastů po jejich osvětlení (170 W m-2) za přítomnosti a) 7 mM ferrikyanidu draselného
jako umělého akceptoru elektronů (v případě AHR), b) 0,25 mM DCPIP (redukovaného 10
mM askorbátem sodným) jako umělého donoru elektronů, 0,1 mM methylviologenu jako
umělého akceptoru elektronů a 0,01 mM DCMU jako inhibitoru aktivity PS2 (v případě
aktivity PS1) (9). Obsah fotosyntetických pigmentů (chlorofyl (Chl) a, Chl b, celkové
karotenoidy (Kar)) byl stanoven spektrofotometricky po jejich extrakci z listů N,Ndimethylformamidem (9). Aktivita antioxidačních enzymů superoxiddismutasy (SOD),
askorbátperoxidasy (APX), a glutathionreduktasy (GR) byla měřena spektrofotometricky
v extraktech celkových rozpustných proteinů listů (10). Jednotka aktivity SOD byla
definována jako množství enzymu potřebné k 50% inhibici rychlosti redukce XTT, aktivita
APX byla určena jako změna absorbance při 290 nm vyvolaná oxidací askorbátu, aktivita GR
byla stanovena jako pokles absorbance při 340 nm způsobený oxidací NADPH. Aktivita
katalasy (CAT) byla měřena polarograficky (10). Všechny výsledky byly statisticky
zhodnoceny analýzou variance a Tukeyho testem kontrastu.

Výsledky a diskuze
Statistická analýza výsledků ukázala, že ve všech studovaných charakteristikách
existují statisticky průkazné rozdíly jak mezi jednotlivými skupinami pěstování, tak mezi
genotypy. Z fotosyntetických charakteristik reagovala na chlad nejvýrazněji AHR, což je
v souladu i s výsledky jiných prací, které se zabývaly vlivem nízkých teplot na rostliny a které
ukázaly zvýšenou citlivost PS2 na tento typ stresového působení (1, 9, 11). Průkazný pokles
AHR jsme však zjistili pouze u rostlin vystavených déletrvajícímu působení chladu (skupiny
4C, 3C/1O), a to zejména u inbrední linie 2013. Aktivita PS1 se v důsledku vystavení rostlin
chladu měnila minimálně; pouze v některých případech přesahovala hodnoty zaznamenané u
kontrolních rostlin, tyto rozdíly však většinou nebyly statisticky průkazné. Také obsah Kar
v listech rostlin se u některých skupin pěstování průkazně zvyšoval (skupiny 3O/1C, 2O/2C,
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Obr. 2. Relativní změny aktivity Hillovy reakce (A), aktivity PS1 (B), obsahu chlorofylů a+b (C) a
obsahu celkových karotenoidů (D) u inbredních linií a hybridů kukuřice vystavených různě dlouhým
periodám chladu. Inbrední linie 2013 ... křížově šrafované sloupce, inbrední linie CE810 ... vodorovně
šrafované sloupce, F1 kříženec 2013xCE810 ... plné sloupce. Značení jednotlivých skupin viz Obr. 1.

1C/3O, 2C/2O), zatímco množství Chl a i b se snižovalo pouze v důsledku déletrvajícího
chladového působení (skupiny 4C, 1O/3C, 3C/1O) (Obr. 2).
Při porovnávání jednotlivých skupin pěstování se ukázalo, že pokud jsou rostliny kukuřice
vystaveny nízkým teplotám jako velmi mladé (tj. v době, kdy u nich ještě není plně
vyvinut 1. list), ale mají možnost následného růstu v optimálních podmínkách
(skupiny 1C/3O, 2C/2O), jsou většinou schopny plně obnovit účinnost fotosyntetického
aparátu. Dva týdny (u linie CE810 i jeden týden) následného pěstování v optimálních
teplotách postačovaly k úplnému obnovení množství Chl a aktivity PS2, a to i v těch listech,
jejichž vývoj byl v počátečních stádiích chladem negativně ovlivněn (Obr. 2A, C). Rostliny si
však stále udržovaly vyšší aktivitu APX a GR (s výjimkou linie CE810, která se naproti tomu
v těchto skupinách pěstování vyznačovala zvýšenou aktivitou CAT) (Obr. 3B, C, D). Rostliny
pěstované 3 týdny v chladu a 1 týden při optimálních teplotách (3C/1O) již většinou
vykazovaly výraznější příznaky chladového stresu (snížený obsah Chl, nižší AHR, výraznější
nárůst aktivit GR a APX, pokles aktivity SOD), a tyto příznaky byly ještě více patrné u
rostlin, které byly působení chladu vystaveny trvale (4C) (Obr. 2, 3). U déletrvajícího
působení nízkých teplot tedy může dojít až k trvalému, nevratnému poškození
fotosyntetického aparátu, nebo je pro jeho obnovu nutná delší perioda následného pěstování
v optimálních podmínkách. Toto zjištění je v souladu i s našimi předchozími výsledky (9).
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Obr. 3. Relativní změny aktivit superoxiddismutasy (A), katalasy (B), askorbátperoxidasy (C) a glutathionreduktasy
(D) u inbredních linií a hybridů kukuřice vystavených různě dlouhým periodám chladu. Inbrední linie 2013 ... křížově
šrafované sloupce, inbrední linie CE810 ... vodorovně šrafované sloupce, F1 kříženec 2013xCE810 ... plné sloupce.
Značení jednotlivých skupin viz Obr. 1. Statisticky průkazné rozdíly mezi kontrolními rostlinami a příslušnou skupinou
pěstování jsou označeny hvězdičkou.

Pokud byly rostliny vystaveny působení chladu ve stádiu plně vyvinutého 1. nebo 2.
listu (skupiny 1O/3C, 2O/2C, 3O/1C), nelišily se fotosyntetické parametry jejich 3. listu
většinou od rostlin kontrolních, a to i v případech delšího pěstování při nízkých teplotách
(Obr. 2). Výrazně se však u nich zvýšila aktivita APX i GR, která v těchto případech někdy
převyšovala i hodnoty zaznamenané u rostlin trvale stresovaných chladem. Kříženec
2013×CE810 se vyznačoval i zvýšenou aktivitou SOD, zatímco linie 2013 vykazovala
zvýšení aktivity CAT (nepřímo úměrné délce chladové periody; u ostatních dvou genotypů
byla aktivita CAT v těchto skupinách pěstování naopak průkazně nižší než u kontrolních
rostlin) (Obr. 3).
Nejzajímavější výsledky však přineslo vzájemné srovnání obou studovaných
inbredních linií a jejich F1 křížence. Charakteristickým rysem rodičovské linie 2013 byla
velmi dobrá odolnost PS2 vůči působení nízkých teplot v těch případech, kdy chlad na
rostliny působil v pozdějších vývojových stádiích (skupiny 3O/1C, 2O/2C, 1O/3C), na druhou
stranu však vysoká citlivost této složky fotosyntetického aparátu u rostlin, které byly
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vystaveny chladu jako velmi mladé (skupiny 4C, 3C/1O, 2C/2O; stupeň snížení AHR zde byl
přímo úměrný délce chladové periody) (Obr. 2A). Obsah Chl a i b se u této inbrední linie
snižoval s přibývající délkou chladového působení nezávisle na vývojovém stádiu rostlin,
obsah Kar byl zvýšen především ve skupinách 3O/1C, 2O/2C, 1C/3O, tj. u rostlin, na něž
chlad působil krátce či v pozdějším vývojovém stádiu (Obr. 2C, D). Aktivita SOD byla vždy
nižší než u kontrolních rostlin (i když ne ve všech případech byly tyto rozdíly průkazné) a v
pořadí skupin 3O/1C → 2O/2C → 1O/3C byl u této charakteristiky (stejně jako u aktivity
CAT) zřejmý snižující se trend. Ve skupinách, které byly vystaveny nízkým teplotám přímo
před měřením (3O/1C, 2O/2C, 3O/1C, 4C), vykazovala linie 2013 významné zvýšení aktivit
APX a GR (200-350 % kontroly), zatímco se zvyšující se délkou periody „obnovy“ aktivity
obou těchto enzymů výrazně klesaly (3C/1O → 2C/2O → 1C/3O) (Obr. 3).
Inbrední linie CE810 se vyznačovala přesně opačným trendem závislosti AHR na
způsobu pěstování než linie 2013: u rostlin, na něž chlad působil v nejranějším vývojovém
stádiu, ale které měly možnost následného růstu při optimálních teplotách (skupiny 3C/1O,
2C/2O, 1C/3O), byly hodnoty AHR dokonce průkazně vyšší než u kontrolních rostlin,
zatímco chlad v kombinaci se zvyšujícím se stářím rostlin negativně ovlivňoval
fotochemickou účinnost PS2 (snižující se trend u skupin 3O/1C → 2O/2C → 1O/3C) (Obr.
2A). V případě obsahu Chl reagovala tato rodičovská linie podobně jako linie 2013, ale pokles
hodnot této charakteristiky v důsledku chladu u ní nebyl tak výrazný a v listech rostlin
patřících do skupin 3C/1O, 2C/2O, 1C/3O se obsah Chl buď průkazně nelišil od kontroly,
nebo ji dokonce převyšoval. Také obsah Kar v listech CE810 byl u všech skupin pěstování
vždy nejvyšší ze všech třech studovaných genotypů (Obr. 2C, D). Aktivita SOD byla u této
inbrední linie v důsledku chladu vždy snížena oproti kontrole, stejně jako v případě linie
2013; také změny v aktivitě APX vykazovaly podobný trend v závislosti na délce stresu/stáří
rostlin jako u první rodičovské linie (Obr. 3A, C). Na rozdíl od linie 2013 však bylo pro ty
rostliny CE810, které byly po ukončení chladu navráceny do optimálních podmínek pěstování
(skupiny 3C/1O, 2C/2O, 1C/3O), charakteristické průkazné snížení aktivity GR a naopak
zvýšení aktivity CAT. Dalším rozdílem oproti rodičovské linii 2013 byla skutečnost, že ve
skupinách 3O/1C, 2O/2C a 1O/3C byla aktivita CAT u rodičovské linie vždy nižší než u
rostlin kontrolních (Obr. 3B, D).
U F1 křížence 2013×CE810 byla odolnost PS2 vůči chladu velmi dobrá ve všech
skupinách pěstování: hodnoty AHR se statisticky průkazně nelišily od hodnot naměřených u
kontrolních rostlin (Obr. 2A). Obsah Chl i Kar v listech tohoto křížence sledoval naprosto
stejný trend jako u linie 2013; u těchto charakteristik se tedy projevoval maternální efekt
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(linie 2013 byla použita jako mateřský genotyp) (Obr. 2C, D). Podobný účinek chladu jako u
rodičovské linie 2013, a tedy možný vliv mateřského genotypu, jsme zaznamenali i pro
aktivitu APX (Obr. 3C). Odlišná reakce na chlad než u obou inbredních linií se naproti tomu
projevila v aktivitě SOD, která byla ve skupinách vystavených účinku chladu přímo před
měřením této charakteristiky (3O/1C, 2O/2C, 1O/3C) výrazně vyšší než u kontrolních rostlin;
u ostatních čtyř skupin pěstování reagoval kříženec 2013×CE810 stejně jako jeho rodiče
(Obr. 3A). Také změny v aktivitě GR v důsledku působení nízkých teplot měly u křížence
jiný charakter než u inbredních linií: nárůst aktivity tohoto enzymu ve skupinách 3O/1C,
2O/2C, 1O/3C a 4C, přestože také statisticky průkazný, byl mnohem nižší než u rodičů a
dosahoval nejvýše 180 % kontroly, zatímco u skupin, které byly po ukončení chladu
navráceny do optimálních teplotních podmínek (3C/1O, 2C/2O, 1C/3O), byla aktivita GR sice
vyšší než u kontrolních rostlin (na rozdíl od linie CE810), ale nižší než u linie 2013 (Obr.
3D). V případě aktivity CAT se reakce křížence 2013×CE810 ve skupinách 3O/1C, 2O/2C,
1O/3C a 4C podobala reakci inbrední linie CE810, zatímco ve skupinách 3C/1O, 2C/2O,
1C/3O spíše reakci linie 2013 (Obr. 3B).
Z uvedených výsledků je tedy zřejmé, že u kukuřice závisí reakce fotosyntetického
aparátu na nízkou teplotu jak na vývojovém stádiu rostlin, tak na rychlosti ukončení chladové
periody. Inbrední linie na chlad i „obnovu“ reagovaly odlišně než F1 kříženec a lišily se i
mezi sebou: zatímco jedna ze studovaných rodičovských linií vykazovala dobrou
přizpůsobivost podmínkám nízkých teplot, ale špatnou schopnost aklimace po návratu do
optimálních podmínek, u druhé linie tomu bylo právě naopak. Pouze F1 kříženec se dokázal
dobře přizpůsobit jak stresovým, tak post-stresovým podmínkám. Výhodou hybridních
genotypů kukuřice při pěstování v podmínkách chladu tedy může být nejen prostá vyšší
odolnost různých složek fotosyntetického aparátu vůči nepříznivým účinkům nízké teploty
(9), ale i lepší schopnost obnovit původní fotosyntetickou účinnost po návratu do optimálních
teplotních podmínek. Studium toho, jak rychle a jak účinně jsou rostliny schopny napravit
různá poškození vzniklá v důsledku působení určitého stresového faktoru poté, co na ně tento
faktor přestane působit, je tedy při šlechtění nových genotypů stejně důležité jako analýza
jejich odolnosti vůči stresovému faktoru jako takovému.
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Different response of inbred and hybrid maize to chilling periods of various
duration
Keywords: stress; recovery; chilling; low temperature; maize; photosynthesis; antioxidants; genotypes;
intraspecific variability

Summary
The differences between two maize (Zea mays L.) inbred lines and their F1 hybrid in
their response to chilling periods of various duration and/or subsequent return to optimum
temperatures were analyzed by the measurement of the Photosystem 1 and 2 activities, the
photosynthetic pigments’ content and the activity of antioxidant enzymes. The results of our
work showed that some genotypes, particularly the hybrid ones, are able to withstand very
well even long-term chilling without the occurence of irreversible damage to their
photosynthetic apparatus, and that they are able to fully recover from the consequences of
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such chilling if a period of at least 1 week of warm temperatures follows. The susceptibility of
genotypes to chilling and the subsequent recovery can be at least partially independent,
suggesting that the selection for improved genotypes will require independent selection for
both stress tolerance and capacity to recover.
Poděkování
Výsledky byly získány za podpory grantového projektu GAČR 522/02/D174 a
výzkumného záměru MŠMT 113100003.
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Abiotické stresory ovlivňující úspěšnou kryoprezervaci
rostlin
Jiří Zámečník, Alois Bilavčík, Miloš Faltus
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně, e-mail:
zamecnik@vurv.cz

Souhrn
V krátkém přehledu jsou zmíněny všechny stresory, které působí na vzrostné vrcholy – objektu
kryoprezervace rostlin. Podmínky jako vysoká vlhkost, nízká radiace, špatná ventilace
v uzavřených kultivačních nádobách vyvolávají stres v rostlinách. Mechanické poškození při
převodu rostlin do in vitro kultury případně extirpace vzrostných vrcholů před kryoprezervací
vyvolají v rostlinách stres z poškození buněk. Otužování rostlin při nízké teplotě, stejně tak
dehydratace v osmotickém roztoku nebo na vzduchu způsobuje nízký obsah vody v pletivu a
tím je pletivo připraveno k mrznutí do ultra nízkých teplot. Rychlé mrznutí a tání má za cíl
vyhnout se tvorbě ledových krystalů v pletivu. Znalost podmínek, které vyvolávají stres v
buňkách snižuje riziko jejich poškození, což vede k regeneraci vysokého procenta rostlin po
jejich kryoprezervaci.

Metoda kryoprezervace rostlin používá rostliny napěstované v tkáňových kulturách pro
uchování celých vzrostných vrcholů nebo jejich částí v teplotách tekutého dusíku (-196°C).
Požadavek sterility tkáňových kultur a vyhnutí se přílišné dehydrataci nese s sebou snížení
ventilace rostoucích rostlinek a tím větší či menší vyvolání stresu. Základní plyny, kterým je
omezena výměna a které mohou mít vliv na fyziologické funkce, jsou H2O, O2, CO2 a
částečně etylén /6,14,19/. Vliv podmínek vlhkosti v uzavřených kultivačních nádobách zcela
mění morfologii a některé fyziologické funkce.
Metabolické změny v buňkách při působení i velmi odlišných stresorů mají sice řadu společných znaků,
avšak představa jediné obecné stresové reakce je nereálná. Jedná se spíše o jisté dílčí komplexy společných
reakcí, které vedou ke zvýšení odolnosti vůči několika stresorům současně.

Rostliny jsou částečně poškozeny extirpací z matečných rostlin při jejich zavádění do in vitro
podmínek. Samotná extirpace vzrostných vrcholů před kryoprezervací může mít za následek
poškození buněk vzrostného vrcholu a tím i vliv na regeneraci rostlin po kryoprezervaci.
Osmotický stres

Vitrifikace je jednou z metod kryoprezervace, při které se vyvolává stav zesklovatění, kdy
snížení teploty vzorků rostlin probíhá za vyloučení tvorby krystalů ledu. Vitrifikační
kryoprotektivní roztoky, které se používají při této metodě, obsahují směs dvou až čtyř
komponent s vysokou výslednou koncentrací. Vysoká koncentrace kryoprotektivních látek
posunuje rostliny na hranici letálního poškození, naproti tomu při nižší koncentraci není
zajištěna v rostlinách tvorba amorfního biologického skla. Nejznámějšími vitrifikačními
roztoky jsou PVS2 /21/ a PVS3 /16/. Roztoky obsahují v různé kombinaci a koncentraci
glycerol, DMSO, sacharózu a etylenglykol. Při působení těchto látek vzniká v rostlinách stres
jednak vlivem jejich toxického působení a jednak vlivem jejich různé distribuce. Intenzita
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osmotického stresu je závislá na koncentraci působících látek, teplotě při jejich působení a
místě kam pronikají do buňky. Podle pronikání do buněk lze látky rozdělit do několika
skupin:
(1) látky, které pronikají do buněk přes buněčnou stěnu a plazmalému (glycerol, DMSO);
(2) látky, které pronikají pouze přes buněčnou stěnu a ne přes plazmalému:
(a) oligosacharidy jako sacharóza , manitol,
(b) aminokyseliny jako např. prolin,
(c) polymery s nízkou molekulovou hmotností např. PEG 1000 ;
(3) látky nepronikající ani přes plazmalému ani přes buněčnou stěnu (například polymery
s vysokou molekulovou hmotností, například rozpustné bílkoviny, polysacharidy, PEG 6000 a
další /23/.
Přizpůsobení stresu nízké teploty.
Tolerance rostlin k mrazu

Tolerance rostlin k mrazu je v přirozených podmínkách indukována řadou signálů z prostředí,
jako je snižující se teplota a zkracující se den, charakteristických pro podzimní období.
V podmínkách in vitro se pro aklimaci rostlin používají specifické podmínky odpovídající
kultivovanému druhu rostlin. Nejčastěji se používají teploty 2-5°C s fotoperiodou blížící se 12
hodinám. Větší důraz se klade na nízkou indukční teplotu než na fotoperiodu. Takzvaná druhá
fáze otužování rostlin při záporných teplotách, známá z indukce maximální odolnosti rostlin
v přirozených podmínkách k mrazu, není v kryoprezervačních protokolech používána.
Nejlépe reagují na otužovací teploty dřeviny, který po indukci odolnosti k mrazu mohou
dosahovat odolnosti až teploty tekutého dusíku jak v pokusech dokázal Sakai /21/. Dormantní
větvičky dřevin s pupeny po aklimaci jsou nejčastějším objektem pro kryoprezervaci
napodobujícím podmínky pro mrznutí v přirozeném prostředí, takzvaným dvoustupňovým
protokolem mrznutí do teplot tekutého dusíku /5/.
Cukry

Rozpustné cukry a zásoby škrobu se významně mění během otužování rostlin k chladu /17/.
Obsah cukrů v listech koreluje s jejich odolností k mrazu u řady plodin (například u zelí).
Proto se jako jedním z důležitých kroků při předkultivaci rostlin v in vitro podmínkách pro
kryoprezervaci používá zvýšená koncentrace sacharózy /6/ u některých dřevin se používá
sorbitol, manitol nebo další cukry. Sacharóza způsobuje dehydrataci při hypertonické
koncentraci, ale také je absorbována do rostlin. Po absorpci do rostlin snižuje úroveň
osmotického potenciálu a její přítomnost v buňkách se podílí na osmotickém přizpůsobení
(Zámečník a Keller nepublikováno). Sacharóza je významným cukrem uplatňujícím se v řadě
kryoprotektivních směsí. Přítomnost sacharózy v pletivech po odtátí vzrostných vrcholů
z ultranízkých teplot může být prvním zásobním energetickým substrátem při regeneraci
nových rostlin.
Minerální výživa

Podobně jako hnojení v přirozených podmínkách ovlivňuje přizpůsobení rostlin k nízkým
teplotám /8/, tak i v podmínkách růstu v in vitro kultuře má významný vliv množství a forma
dusíku. V některých případech (Grospietsch nepublikováno) bylo dosaženo lepších výsledků
regenerace rostlin po procesu mrznutí a tání při použití kultivačního média s poloviční
koncentrací minerálního dusíku oproti kontrolním rostlinám pěstovaným za plné úrovně
minerálního dusíku jaká je například v MS médiu.
Primárním místem mrazového poškození je stále považována membrána /18/. Vzhledem
k tomu, že při aklimaci k nízkým teplotám dochází k řadě biochemických a strukturálních
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změn, a vždy jedna změna bude za určitých okolností limitovat toleranci k nízkým teplotám,
není jednoduché určit, která adaptace je základní pro odolnost rostlin k nízkým teplotám /22/.
Tolerance rostlin k dehydrataci

Indukce tolerance k mrazu dehydratací je známa z počátku osmdesátých let například u
klíčních rostlin ječmene /3/. Podobně se dehydratace uplatňuje také v předkultivaci, přípravě
rostlin, případně při snížení jejich obsahu vody během mrznutí - vymrzáním vody
v extracelulární prostoru v podobě ledu, jak se děje při aplikaci dvoustupňového
kryprotokolu.
Podchlazení

V přírodě řada druhů dřevin toleruje nízké až ultranízké teploty ve stavu podchlazení, tedy ve
stavu, při kterém je voda podchlazená a netvoří se krystalky ledu. Tento způsob se
napodobuje i při jednom typu kryoprotokolu, při kterém je cílem ve stavu podchlazení
vzrostných vrcholů rostlin překonat kritické podnulové teploty, při kterých se tvoří krystalky
ledu /15/. K navození podchlazení při kryoprezervaci se používají co nejmenší vzorky
vzrostných vrcholů a zároveň se používá vysoká rychlost chlazení (řádově stovky °C za
minutu). Ze stejných důvodů podobně rychle jsou rostliny také odtáty.
Použití stresových fytohormonů a stresových proteinů
Je známo, že pomocí kyseliny abscisové lze zvýšit odolnost rostlin k mrazu /13/. Pomocí
aplikace ABA za 24 °C po dobu 5 dní byla u embryogenních kalusů indukována odolnost
srovnatelná s odolností k mrazu u intaktních rostlin indukovanou pouze nízkou teplotou /4/. I
přes tato velmi nadějná zjištění není použití ABA v předkultivaci ani v kryoprotokolech
rozšířené /2/. Další možností jak zásadně ovlivnit proces mrznutí při kryoprezervaci je použití
tzv. stresových proteinů. Nejznámějším zástupcem stresových proteinů, u kterých je znám
účinek ve vztahu k mrznutí jsou antifreeze proteiny objevené v rostlinách/1,9,10,24/.
Antifreeze proteiny byly použity pro modifikaci velikosti krystalů ledu nebo ovlivnění teploty
nukleace ledu při kryoprezervaci v humánní medicíně. S použitím antifreeze proteinů
extrahovaných z polárních ryb při kryoprezervaci v humánní medicíně nejsou jednoznačné
výsledky. Publikované výsledky pokusů s použitím antifreeze proteinů jsou v řadě
případů pozitivní, ale na druhé straně se uvádí jejich toxický účinek na lidské buňky.
Fotoinhibice
Rostliny po odtátí jsou více či méně poškozené, pakliže jsou zelené působí na ně ve zvýšené
míře světlo. V těchto případech dochází k závažným změnám struktury a funkce
fotosyntetického aparátu působením světla a dochází k fotoinhibici. Fotoinhibice je
charakterizovaná snížením jak maximální rychlosti fotosyntézy (při saturační ozářenosti), tak
snížením hodnot kvantového výtěžku. Pro snížení následků fotoinhibice se rostliny přistiňují
při jejich regeneraci v in vitro podmínkách.
Výskyt stresu u rostlin před a po kryoprezervaci komplikuje regeneraci rostlin. Problematické
je především to, že více stresových faktorů působí současně. Interakce mezi jednotlivými
faktory může podstatně ovlivňovat regeneraci rostlin po kryoprezervaci. Znalost působení
jednotlivých stresorů na rostliny může minimalizovat jejich nepříznivý účinek a vést
k úspěšné kryoprezervaci.
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Influence of Stresses on Successful Cryopreservation.
Key words: cryopreservation – abiotic stress - in vitro
There are shortly reviewed all stresses which can influence plant shoot tips - the most
important object for cryopreservation. High humidity, low radiation, poor ventilation in
closed tissue cultures are stress conditions by themselves. Mechanical wounding during
dissection of shoot tips before cryopreservation, is important stress too. Hardening of plant
shoot tips at low temperatures as well as dehydration in osmotic solution or air desiccation
resulting in the low water content of shoots made them suitable for freezing to liquid nitrogen
temperature. Rapid and/or slow freezing rate are both avoiding ice crystal formation in cells
during freezing. The same design – rapid warming is used to avoid recrystallization. Partly
injured plant cells are exposed to osmotic stress when they are transferred back on the
growing medium surface. Knowledge of all conditions involving stress in cells decreases the
risk leading to high percentage of regeneration of plants after cryopreservation.

Poděkování
Tyto výsledky jsou součástí projektů 522/01/1339 a 522/02/D089 financovaných z prostředků
GAČR.
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Odolnost k desikaci a kryoprezervace bramboru
Miloš Faltus
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Odbor genetiky a šlechtění, Drnovská 507, 161 06,
Praha 6 - Ruzyně, e-mail : faltus@vurv.cz

Souhrn
U čtyř odrůd bramboru (Solanum tuberosum, L.) byl zjišťován vliv desikace na životnost a regeneraci rostlin
po kryoprezervaci. Maximální regenerace rostlin po kryoprezervaci byla u těchto odrůd dosažena po jedné
hodině desikace nad silikagelem a to bez ohledu na jejich odolnost (Filea, Judika), respektive citlivost (
Arnika, Desiree) k desikaci.Regenerace rostlin po kryoprezervaci po jedné hodině desikace byla u odrůdy
Arnika 45 %, u odrůdy Desirée 42 % a u odrůd Judika a Filea 40 %, přičemž nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl v regeneraci rostlin mezi odrůdami. Dalšími faktory, které ovlivňovaly výslednou regeneraci
rostlin po kryoprezervaci bylo působení 0,7 M sacharosy, samotné zamražení vrcholů a také jejich odtání
z tekutého dusíku. Žádný z uvedených faktorů neměl rozhodující vliv na regeneraci rostlin po kryoprezervaci
u sledovaných odrůd a výsledná regenerace rostlin byla vždy výsledkem působení několika faktorů.

Úvod
Brambor (Solanum tuberosum, L.) patří mezi naše tradiční plodiny. Z hospodářského
hlediska se jedná o jednoletou, vegetativně množenou rostlinu. Rostliny bramboru jsou během
vegetace vystaveny tlaku biotických činitelů, které mohou vést k poškození rostlin a
degradaci odrůdy. Z hlediska pěstitelského je třeba pro dosažení kvalitní produkce brambor
každoročně používat zdravou sadbu a ze šlechtitelského hlediska kultivary bramboru
bezpečně uchovat mimo působení škodlivých činitelů. V současnosti je takovým bezpečným
způsobem uchování genofondu bramboru v ČR genová banka bramboru in vitro ve
Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. In vitro techniky umožňují ozdravit
materiál od virových chorob a udržovat rostliny za podmínek omezeného růstu po dobu
přibližně 1 roku bez nutnosti pasážování rostlin.
Další možností bezpečného uchování genofondu bramboru je použití metody
kryoprezervace. Kryoprezervací se rozumí uchování materiálu při ultranízkých teplotách,
obvykle při teplotě bodu varu tekutého dusíku, tj. -196 ºC, případně v parách tekutého
dusíku, tj. při - 150 ºC. Při těchto teplotách dochází prakticky k úplnému zastavení pohybu
všech molekul a tedy k zastavení všech procesů ve skladovaném materiálu. Takto uložený
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materiál uložený lze skladovat desítky nebo stovky let bez významných změn. Uchování
genofondu pak spočívá pouze v udržování hladiny tekutého dusíku ve skladovacích nádobách.
V současné době probíhá řešení výzkumného projektu NAZV, který řeší problematiku
založení kryobanky bramboru v ČR ve spolupráci Výzkumného ústavu rostlinné výroby
v Praze Ruzyni a Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Cílem
kryobanky

bramboru

je

vytvoření

duplicitní

kolekce

bramboru

pomocí

metody

kryoprezervace. V kryobance budou uloženy především materiály domácího šlechtění,
případně některé další vzácné nebo šlechtitelsky zajímavé materiály.
Je zřejmé, že uchování genofondu bramboru pomocí kryoprezervace je výhodné
z mnoha hledisek. Skladování genofondu bramboru není přímo závislé na elektrické energii,
tzn. kolekce není ohrožena výpadky elektrické energie.

Zároveň vyžaduje velmi nízké

pracovní a materiálové náklady spojené pouze s doléváním tekutého dusíku (lze řešit i
automatickým doplňováním). Vyšší náklady jsou obvykle na počátku, při zakládání
kryobanky. To souvisí jednak s vývojem metod kryoprezervace a pořízením potřebného
vybavení, především Dewarových nádob pro uchování vzorků v tekutém dusíku.
Kritickým faktorem využití metody kryoprezervace pro uchování genofondu bramboru
(ale i dalších plodin), je převod rostlin, respektive jejich částí do tekutého dusíku a zpět do
kultivační teploty bez poškození rostlinného materiálu. Je obecně známo, že kulturní brambor
je rostlina citlivá na působení mrazu, tzn., že netoleruje tvorbu ledu v pletivech. Tvorba ledu
v pletivech je ovlivněná především obsahem vody v pletivech, rychlostí poklesu teploty a
dosaženou teplotou. Z toho plyne, že kryoprezervační postupy, které umožňují bezpečné
zamrazení materiálu ovlivňují právě jmenované činitelé. Při velkých rychlostech snižování
teploty je možné vyhnout se krystalizaci vody a namísto toho vzniká z vody amorfní pevná
hmota – sklo. Tvorba skla je základem většiny kryoprezervačních postupů. Skelný stav hmoty
způsobuje zastavení pohybu molekul. To znamená, že materiál je bezpečně uložený tehdy, jeli teplota skladování nižší než teplota skelného přechodu (teplota kdy dochází k tvorbě skla).
Tvorba skla nesouvisí pouze s rychlostí poklesu teploty, ale i s obsahem vody v rostlinném
materiálu. Při vysokém obsahu vody v pletivech dochází ke krystalizaci vody, při nízkém
obsahu vody může dojít k tvorbě skla. Poklesu obsahu vody lze docílit osmotickým
přizpůsobením rostlin nebo jejich částí, dehydratací osmoticky aktivními látkami nebo
desikací nad silikagelem či v proudu vzduchu. Je zřejmé, že snížení obsahu vody má svoje
meze. Závisí na toleranci rostlin, v tomto případě rostlin bramboru, k dehydrataci a k desikaci
a na schopnosti osmotického přizpůsobení.
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Použití kryoprezervačních postupů není zcela univerzální. Zpravidla se vytvářejí
specifické kryoprezervační postupy a různé modifikace pro různé plodiny s ohledem na jejich
specifika. Ani v rámci jedné plodiny není reakce všech odrůd totožná. Některé kultivary lze
zamrazit a odtát s vysokou regenerací rostlin po kryoprezervaci, ale u některých kultivarů je
regenerace nízká nebo dokonce nulová. V případě zájmu o uchování těchto genotypů pomocí
kryoprezervace je třeba modifikovat kryoprezervační postupy a studovat podstatu
meziodrůdových rozdílů regenerace rostlin při kryoprezervaci. Cílem tohoto příspěvku je
odhalit souvislost mezi vhodností kultivarů bramboru ke kryoprezervaci a jejich odolností ke
stresům spojeným s poklesem obsahu vody.

Materiál a metodika
Rostlinný materiál
Byly vybrány 4 odrůdy bramboru (Arnika, Désirée, Filea, Judika) s různou hospodářskou
suchovzdorností, u nichž se předpokládala se u nich předpokládala i různá fyziologická reakce
na dehydrataci a desikaci. Mezi odrůdy odolné k suchu patří Arnika a Desirée. Filea je odrůda
citlivá k suchu. Odrůda Judika byla vybrána na základě špatné regenerace po kryoprezervaci
publikované Schäfer-Menuhr /1/ s cílem ověřit její citlivost vůči dehydrataci.
Kultivace rostlin
Matečné in vitro rostliny byly pěstovány na kultivačním mediu Murashige a Skoog /2/
modifikovaném podle Grospietsch a kol. /3/ (MSP medium) 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), 30 g l-1 sacharosy a 7 g l-1 agaru při
22 ± 1 °C, 80 mmol m-2 s-1, fotoperiodou 16/8 h. Subkultivační interval byl 24 dní. Z
matečných rostlin byly odvozeny nodální segmenty, které byly kultivovány 4 dny na MSP
mediu (8ml). Během této doby došlo k prorůstání axilárních pupenů na nodálních
segmentech. Pak byly do každé Erlenmayerovy baňky přidány 4 ml 2 M roztoku sacharosy.
Po dalších 5 dnech kultivace byly izolovány apikální vrcholy vyrostlé z axilárních pupenů na
sterilní filtrační papír nasycený 0,7 M roztokem sacharosy. Apikální vrcholy byly syceny
sacharosou přes noc do druhého dne po dobu asi 20 hodin při 22 °C.
Desikace a kryoprezervace
Sacharosou nasycené apikální vrcholy byly položeny na tenké hliníkové plíšky. Plíšky byly
umístěny do misky se sterilním silikagelem a sušeny při 22 °C po dobu 1 nebo 2 hodin.
Apikální vrcholy byly zamrazeny přímým ponořením hliníkových plíšků do tekutého dusíku.
Odtátí vzorků se provedlo vytažením hliníkových plíšků z kryozkumavek a ponořením do
vodní lázně o teplotě 40 °C. Apikální vrcholy byly umístěny na MSP medium s fytohormony
(0,2 mg l-1 kyseliny giberelové, 0,1 mg l-1 kyseliny indolyl máselné, 0,2 mg l-1 6benzylaminopurinu).
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Kontroly životnosti a regenerace rostlin
Kontroly životnosti regenerace rostlin po jednotlivých krocích kryoprotokolu umožnily
vyhodnotit jejich vliv na výslednou životnost a regeneraci rostlin po kryoprezervaci. Různá
doba desikace umožnila stanovit citlivost jednotlivých odrůd k desikaci.
1. Kontrola po aplikaci 2 M sacharosy – poškození rostlin po předkultivaci.
2. Kontrola po sycení vrcholů na 0,7 M sacharose – poškození rostlin po působení
kryoprotektantu a jím způsobené dehydrataci.
3. Kontrola vrcholů bez desikace nad silikagelem – poškození vrcholů vlivem vodní lázně
při odtávání vzorků.
4. Kontrola po desikaci nad silikagelem – vliv desikace vrcholů po dobu 1 nebo 2 hodin.
Kontroly u 3. a 4. kroku kryoprotokolu byly rozděleny podle toho zda byly vrcholy zasaženy
tekutým dusíkem nebo ne na pozitivní a negativní kontroly. Vrcholy, které byly ponořeny do
tekutého dusíku a následně rozmraženy ve vodní lázni byly označeny jako pozitivní kontrola
a vrcholy, které nebyly vystaveny tekutému dusíku a byly pouze ponořeny do vodní lázně
podstavovaly negativní kontrolu. Rozdíl mezi negativní a pozitivní kontrolou umožnil
stanovit vliv samotného procesu zamražení v tekutém dusíku na životnost a regeneraci rostlin.
Hodnocení životnosti a regenerace rostlin
Hodnocení životnosti rostlin bylo provedeno po třech týdnech a hodnocení regenerace po 8
týdnech od vysázení. Za živé byly považovány rostlinky u nichž byl patrný růst a nedocházelo
u nich ke ztrátě chlorofylu. Apikální růst spojený s tvorbou stonku byl známkou regenerace
rostlin.

Výsledky a diskuse
Vliv jednotlivých kroků kryoprotokolu na regeneraci rostlin
Byl hodnocen vliv jednotlivých kroků kryoprotokolu na kryoprezervovatelnost odrůd (%
regenerace rostlin po kryoprezervaci).
U odrůdy Désirée byla regenerace rostlin po kryoprezervaci výsledkem působení vlivu
odtávání a dedikace (obr. 1). Největší vliv na kryoprezervovatelnost této odrůdy měla desikace
vegetativních vrcholů. Mezi 0. a 1. hodinou desikace došlo u negativní kontroly k poklesu
regenerace rostlin o 38 %. Mezi 1. a 2. hodinou desikace nebyl u negativní kontroly zjištěn
významný rozdíl v regeneraci rostlin. Vlivem odtátí došlo k poklesu regenerace rostlin o 25 %.
U pozitivní kontroly došlo vlivem 1 hodinové desikace k přechodnému nárůstu regenerace
rostlin o 10 %. Při optimální desikaci bylo dosaženo 42 % regenerace rostlin po kryoprezervaci.
Ačkoliv patří odrůda Désirée mezi odrůdy bramboru odolné vůči suchu, byla u této odrůdy
zjištěna citlivost k desikaci. Desikace vrcholů, spolu s efektem odtání, snižovala potenciální
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regeneraci rostlin po kryoprezervaci na asi 40 %. Skutečná regenerace rostlin po kryoprezervaci
na této úrovni ukázala nulový efekt samotného zamražení na výslednou regeneraci rostlin po
kryoprezervaci. Pozitivní efekt desikace byl zjištěn u pozitivní kontroly. I když desikace
snižovala regeneraci rostlin, desikace vzrostných vrcholů byla nezbytná pro dosažení maximální
regenerace rostlin po kryoprezervaci. To souvisí s omezením množství volné vody, která
způsobuje při ochlazování tvorbu ledových krystalů. Nízký obsah vody pak umožňuje tvorbu
skla. Optimální obsah vody je pak dán maximálním množstvím vody, při němž nedochází k
tvorbě ledových krystalů a reakce odrůdy na tento obsah vody v kontrolních podmínkách
ovlivňuje potenciální regeneraci rostlin po kryoprezervaci.
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Obr. 1: Zjištěné % životnosti a % regenerace rostlin u odrůdy Désirée po jednotlivých
krocích kryoprezervace: překultivace s 2 M sacharosou (2 MS), sycení vrcholů na 0,7 M
sacharose (0,7 MS), desikace po dobu 0, 1 , 2 hodiny (0h des., 1h des., 2h des.), pozitivní
kontrola – rostliny vystavené tekutému dusíku (+ LN).
U odrůdy Judika byla regenerace rostlin po kryoprezervaci výsledkem působení vlivu
samotného zamražení a působení 0,7 M sacharosy při sycení vrcholů (obr. 2). Největší vliv na
kroprezervovatelnost této odrůdy mělo samotné zamražení vrcholů do tekutého dusíku. V
důsledku zamražení vrcholů došlo k statisticky významnému poklesu regenerace rostlin o 33 %.
Vlivem 0,7 M sacharosy došlo k poklesu regenerace rostlin o 30 %. Desikace neměla vliv na
regeneraci rostlin u negativní kontroly. U pozitivní kontroly způsobila 1 hodinová desikace
přechodný nárůst regenerace rostlin o 19 %. Při optimální dehydrataci bylo dosažena 40 %
regenerace rostlin po kryoprezervaci. Odrůda Judika nereagovala nebyla citlivá na desikaci, ale
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podobně jako odrůda Désirée vyžadovala určitou desikaci pro dosažení maximální regeneraci
rostlin po kryoprezervaci. U této odrůdy se však narozdíl od odrůdy Désirée projevil efekt
samotného zamražení vrcholů do tekutého dusíku. Vysvětlení efektu zamražení není zcela
jasné. Zdá se, že již při mrznutí, nebo tání, dochází k některým procesům, např. krystalizace,
které poškozují vrcholy. Vysvětlení tohoto jevu bude součástí dalšího studia pomocí termické
analýzy.U odrůdy Arnika byla regenerace rostlin po kryoprezervaci výsledkem působení vlivu
odtání a dedikace (obr. 3). Vlivem odtávání došlo ke statisticky významnému poklesu
regenerace rostlin o 42 %. Dále byl prokázán významný vliv desikace na regeneraci rostlin u
negativní kontroly. Bylo zjištěno, že vlivem desikace dochází k poklesu regenerace rostlin o 30
%. K poklesu regenerace rostlin došlo již po 1 hodině desikace a dále se regenerace během dvou
hodin desikace neměnila. U pozitivní kontroly došlo po 1 hodině desikace k nárůstu regenerace
rostlin a ta se po další hodině desikace významně nezměnila. Z hlediska životnosti rostlin došlo
u pozitivní kontroly po 1 hodině desikace k nárůstu životnosti a po další hodině desikace k
poklesu životnosti na výchozí hodnotu před desikací. To ukazuje na optimální hydrataci vrcholů
a nejmenší poškození rostlin po jedné hodině desikace. Maximální regenerace rostlin po
kryoprezervaci u odrůdy Arnika byla 45 %. Odrůda Arnilka byla podobně jako odrůda Désirée
definována jako suchovzdorná odrůda a také u této odrůdy byla zjištěna citlivost k desikaci,
potřeba určité hydratace vrcholů pro maximální regeneraci po kryoprezervaci a necitlivost vůči
samotnému zamražení.
U odrůdy Filea byla regenerace rostlin po kryoprezervaci výsledkem působení vlivu
zamražení vrcholů do tekutého dusíku, 0,7 M sacharosy a odtání (obr. 4). Největší vliv na
regeneraci rostlin mělo u této odrůdy zamražení. Vlivem zamražení došlo k k statisticky
významnému poklesu regenerace rostlin o 25 %. Dále byl prokázán vliv 0,7 M sacharosy a
odtávání. V obou případech došlo k poklesu regenerace rostlin o 20 %. U této odrůdy nebyl
prokázán významný vliv desikace na životnost a regeneraci rostlin u negativní kontroly. U
pozitivní kontroly došlo k přechodnému nárůstu regenerace rostlin po 1 hodině desikace. Při
optimální hydrataci vrcholů byla dosažena 40 % regenerace rostlin po kryoprezervaci. Ordůda
Filea byla definovaná jako odrůda citlivá vůči suchu. U této odrůdy se neprojevila, podobně
jako u odrůdy Judika, citlivost k desikaci. Podobně jako odrůda Judika byla i tato odrůda citlivá
na samotné zamražení vrcholů do tekutého dusíku. Narozdíl od odrůdy Judika byla u odrůdy
Filea zjištěna také citlivost k odtání.
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Obr. 2: Zjištěné % životnosti a % regenerace rostlin u odrůdy Judika po jednotlivých krocích
kryoprezervace: překultivace s 2 M sacharosou (2 MS), sycení vrcholů na 0,7 M sacharose
(0,7 MS), desikace po dobu 0, 1 , 2 hodiny (0h des., 1h des., 2h des.), pozitivní kontrola –
rostliny vystavené tekutému dusíku (+ LN).
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Obr.3: Zjištěné % životnosti a % regenerace rostlin u odrůdy Arnika po jednotlivých krocích
kryoprezervace: překultivace s 2 M sacharosou (2 MS), sycení vrcholů na 0,7 M sacharose
(0,7 MS), desikace po dobu 0, 1 , 2 hodiny (0h des., 1h des., 2h des.), pozitivní kontrola –
rostliny vystavené tekutému dusíku (+ LN).
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Obr. 4: Zjištěné % životnosti a % regenerace rostlin u odrůdy Filea po jednotlivých krocích
kryoprezervace: překultivace s 2 M sacharosou (2 MS), sycení vrcholů na 0,7 M sacharose
(0,7 MS), desikace po dobu 0, 1 , 2 hodiny (0h des., 1h des., 2h des.), pozitivní kontrola rostliny vystavené tekutému dusíku (+ LN).
Z uvedených výsledků je patrný vliv jednotlivých kroků kryoprotokolu na
kryoprezervovatelnost jednotlivých odrůd. Bylo zjištěno, že neexistuje jediná univerzální hlavní
příčina špatné kryoprezervovatelnosti odrůd; výsledná regenerace odrůd po kryoprezervaci byla
obvykle součtem několika faktorů. U prvního kroku kryoprezervace, aplikace 2 M sacharosy,
nebyl zjištěn významný vliv na pokles regenerace rostlin u žádné z odrůd. Druhý krok
kryoprotokolu, sycení vrcholů 0,7 M sacharosou, se projevil poklesem regenerace rostlin u dvou
odrůd. Nejvíce u odrůdy Judika o 30 % a u odrůdy Filea o 20 %. Poškození materiálu ve
druhém kroku kryoprezervace je významným limitujícím faktorem pro kryoprezervovatelnost
těchto odrůd. Třetí sledovaný krok kryoprotokolu, odtávání, ovlivnil významně pokles
regenerace rostlin u 3 ze 4 sledovaných odrůd (Arnika o 42 %, Desirée o 25 % a Filea o 20 %).
Čtvrtý

sledovaný

krok

kryoprotokolu,

desikace,

měl

také

významný

krok

na

kryoprezervovatelnost odrůd. U všech odrůd (Arnika, Desirée, Filea a Judika) byla dosažena
maximální životnost a regenerace rostlin po kryoprezervaci u vrcholů po 1 hodině desikace a to
bez ohledu na jejich odolnost nebo citlivost k desikaci. Je zřejmé, že otestováním odrůd a
úpravou dehydratace lze dosáhnout zvýšení regenerace rostlin po kryoprezervaci. Protože se
však neprokázala přímá souvislost mezi odolností k dehydrataci a regenerací po kryoprezervaci
není možné na základě tolerance k desikaci předvídat výsledky kryoprezervace. Pátým
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sledovaným krokem kryoprezervace bylo zamražení. I u tohoto faktoru se projevil významný
vliv na kryoprezervovatelnost 2 odrůd. U odrůdy Judika došlo k poklesu regenerace rostlin o 33
% a u odrůdy Filea o 25 %. Vliv tohoto kroku kryoprezervace je v rámci použité metody
nejméně ovlivnitelný spolu s citlivostí na sacharosu, která je základním prvkem použité metody.
Nepodařilo se prokázat přímou souvislost mezi odolností odrůd bramboru k desikaci a
regenerací rostlin po kryoprezervaci, i když je desikace jedním z faktorů který ovlivňuje
regeneraci rostlin po kryoprezervaci. Byly však odhaleny příčiny rozdílné reakce odrůd
bramboru při kryoprezervaci. Regeneraci rostlin po kryoprezervaci ovlivňují minimálně čtyři
faktory a výsledná regenerace rostlin je výsledkem jejich vzájemného působení, přičemž
citlivost odrůd na jednotlivé faktory je značně individuální. Nicméně lze říci, že je možné zvýšit
regeneraci rostlin bramboru po kryoprezervaci zjištěním optimální hydratace vzorku pro jeho
bezpečné zamražení a modifikací postupů odtávání vzorků z tekutého dusíku.
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Desiccation tolerance and cryopreservation of potato
Key words: cryopreservation – desiccation tolerance – potato – Solanum tuberosum
Summary
Effect of shoot tips desiccation on viability and regeneration of plants after cryopreservation
was evaluated in four potato cultivars (Solanum tuberosum L.). The maximal plant
regeneration was achieved after 1 hour of desiccation above silicagel, irrespective of a
cultivar tolerance (‘Filea’, ‘Judika’) or sensitivity (‘Arnika’, ‘Désirée’) to desiccation. Plant
regeneration after cryopreservation and previous 1 hour desiccation was 45 % at cv. ‘Arnika’,
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42 % at cv. ‘Désirée’ and 40 % at cv. ‘Judika’ and ‘Filea’ and a significant difference was not
found among the cultivars. Resulting plant regeneration after cryopreservation was affected
by loading of shoot tips by 0,7 M sucrose, shoot tips freezing into liquid nitrogen and their
thawing from liguid nitrogen. None of these above-mentioned factors had decisive effect on
the plant regeneration after cryopreservation of the potato cultivars and the final regeneration
rate was always a result of influence of a few factors.
Poděkování
Práce na tomto článku byla částečně podporována grantem GA ČR 522/02/D089 a projektem
NAZV QF 3930.
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Organo-minerálne hnojivo Avit – 35 – prostriedok
suchovzdornosti jarného jačmeňa?
Peter Ferus, Marián Brestič
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Katedra fyziológie rastlín, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra, Slovenská republika, peter.ferus@uniag.sk

Súhrn
Do ontogenézy obilnín na juhu Slovenska čoraz častejšie a intenzívnejšie zasahuje sucho.
Jeho rozvoj spadá predovšetkým do obdobia po antéze (tvorba a nalievanie zrna). V tejto
súvislosti sme hodnotili účinok organo-minerálneho hnojiva Avit-35 na obsah polyamínov
(látok s ochranným účinkom) v listoch a produkčné ukazovatele jarného jačmeňa (Hordeum
vulgare L. sk. cv. distichon, odroda Kompakt). Podzástavkové listy ošetrených rastlín
obsahovali v prvej fáze dehydratácie (6. deň) menej polyamínov ako neošetrené. Po 15 dňoch
dehydratácie, kedy sa do popredia začínali dostávať senescenčné procesy, sa následkom
aplikácie Avitu-35 zmiernila ich strata. Hodnotiac parametre úrody, indukcia neskorého
odnožovania neviedla k nárastu počtu produktívnych odnoží, nezvýšil sa ani počet zŕn v klase.
Rozhodujúcim úrodovým ukazovateľom bol pomer vyvinutých a nevyvinutých zŕn a ich
hmotnosť. Prípravok znamenal v oboch prípadoch zníženie. Za daných environmentálnych
podmienok a termínu aplikácie je teda Avit-35 bez účinku.

Úvod
Nízke úhrny zrážok, zmeny v ich distribúcii, vysoké teploty a intenzity žiarenia ako následky
klimatickej zmeny zasahujú do rastlinnej produkcie na úrovni kvantity i kvality. Riziko
výskytu stresových situácií je možné zmenšiť aplikáciou látky s ochranným účinkom. Medzi
takéto

patria

množstvo

látok

fytohormonálneho

resp.

antioxidačného

charakteru.

Antioxidačný (Ye et al., 1997), membrány stabilizujúci (Besford et al., 1993), osmoregulačný
(Larher et al., 1998) a funkciu prieduchov ovplyvňujúci efekt (Liu et al., 2000) majú aj
polyamíny (PA). Okrem priamej aplikácie je zvýšenie obsahu PA v listoch možné docieliť aj
vhodným ovplyvnením metabolických vzťahov medzi týmito substanciami. Do úvahy pripadá
organominerálne hnojivo Avit-35. Obsahuje totiž etanolamín a kyselinu salicylovú, nepriamo
potláčajúce syntézu etylénu (Hyodo, Tanaka, 1986; Leslie, Romani, 1986), s ktorým je
metabolizmus polyamínov spojený.

Materiál a metodika
Ako pokusný materiál sme volili jarný jačmeň (Hordeum vulgare L. sk. cv. distichon), odroda
Kompakt (Slovensko). Mikroporasty boli založené v agrotechnickom termíne, do 15 l
plastikových nádob s ílovito-hlinitým pôdnym substrátom, nutrične obohateným minerálnymi
hnojivami (0,853 g síranu amónneho, 0,774 g chloridu draselného a 0,606 g superfosfátu na 1
l pôdy). Vo fáze kvitnutia sme časť nádob z oboch odrôd vystavili dehydratácii (prerušením
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zálievky), u kontrolného variantu sme obsah vody v pôde udržovali na úrovni 70 % PVK. Na
časť rastlín bol zároveň aplikovaný Avit - 35 (Polychem s.r.o., Prievidza), tvorený dvoma
zložkami:
Avit A – etanolamín (99 %) a zmes močoviny a ureasalicylátu (1 %),
Avit B – roztok MgSO4 a iných makro- a mikroprvkov,
pričom zastúpenie roztoku A v postrekovej kvapaline bolo 1,25 %-né a roztoku B 0,26 %-né.
Obsah polyamínov bol stanovený v 6. a 15. dni dehydratácie. Vzorka pletiva z
podzástavkových listov o hmotnosti cca 1 g bola homogenizovaná v 5 cm3 ľadovej kyseliny
trichlóroctovej (TCA, 5 % w/v) a na jednu hodinu umiestnená do ľadového kúpeľa. Filtrát
ako aj v 5 cm3 TCA resuspendovaný filtračný koláč boli kvantitatívne prenesené do sklených
ampúl s 2 cm3 12 M HCl, ktoré sa zatavili a umiestnili na 18 hodín do pece s teplotou 110 °C
(hydrolyzácia). Následná filtrácia odstránila vzniknutý jemný zákal. Hydrolyzáty sa vysušili
(pri 60 °C a vákuu) a resuspendovali v pôvodnom objeme TCA. Nehydrolyzovaný a
hydrolyzovaný supernatant ako aj hydrolyzačný zvyšok boli potom benzoylované (Redmond,
Tseng, 1979) a podrobené chromatografickej determinácii obsahu voľných, konjugovaných a
viazaných polyamínov pri 254 nm.
Po dozretí rastlín sa vykonala analýza úrody, v rámci ktorej sme zisťovali:
-počet odnoží
-počet produktívnych odnoží
-hmotnosť zrna v klase hlavného stebla
-hmotnosť zrna v klase odnože
-počet zŕn v klase hlavného stebla
-počet zŕn v klase odnože
-pomer vyvinutých a nevyvinutých zŕn klase hlavného stebla
-pomer vyvinutých a nevyvinutých zŕn klase odnože

Výsledky a diskusia
Negatívny účinok sucha na produkciu plodín sa realizuje predovšetkým na úrovni zdroja
asimilátov (Evans, 1993). U jačmeňa po antéze má vo vzťahu k tvorbe úrody najväčší význam
podzástavkový list. Ako sa menil obsah polyamínov v tomto liste počas dehydratácie po
aplikácii Avitu-35?
Mierny vodný deficit provokuje nárast obsahu polyamínov, no Avit – 35 bol v tomto smere
brzdou (obr. 1). Tvorba voľných a konjugovaných nerozpustných polyamínov sa nachádzala
na rovnakej úrovni. Pokles obsahu konjugovaných rozpustných PA bol teda rozhodujúci.
Silná dehydratácia znamenala naopak podstatné zníženie koncentrácie polyamínov. Pozitíny
prejav ošetrenia (nástup stimulačnej fázy účinku, Hudec, 2001) sa realizoval na úrovni
voľných a konjugovaných nerozpustných polyamínov. Procesy starnutia však nespomalil.
Z toho vyplýva, že podiel jednotlivých skupín polyamínov bol na začiatku dehydratácie
pomerne vyrovnaný, no v pokročilej fáze sa rozkladné procesy najmenej dotkli
konjugovaných nerozpustných polyamínov. To naznačuje posun ochranného účinku týchto
látok od súčasného pôsobenia na poli vychytávania radikálov a stabilizácie biologických
membrán smerom k druhému menovanému spôsobu ochrany. Avit – 35 ovplyvnil bilanciu
polyamínov znížením obsahu konjugovaných rozpustných a zachoval ju pravdepodobne po
celú dobu dehydratácie.
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Metabolické zmeny indukovamé účinnou látkou prípravku zanechajú často odozvu aj na
anatómii a morfológii rastliny. Nevyhne sa im teda ani štruktúra úrodotvorných prvkov. Pod
vplyvom Avitu – 35 rastliny jarného jačmeňa síce zväčšili svoju odnožovaciu schopnosť
(Hudec, 1999), no na počte produktívnych odnoží sa to odrazilo len u hydratovaných rastlín
(tab. 1). Počet produktívnych odnoží spolu s podielom vyvinutých zŕn a ich hmotnosťou
vytvorili predpoklad pre prvenstvo tohoto variantu v produkcii zrna. Na druhej strane,
kombinácia látky a environmentálneho stresu znamenala väčšiu redukciu úrody ako samotný
environmentálny stres.
Vysvetlenie nulového účinku Avitu – 35 možno vidieť v dvojfázovom charaktere jeho pôsobenia s príliš dlhou
inhibičnou fázou (asi 14 dní), a pomerne veľkú intenzitu rozvoja stresu, ktoré zabránili rozsiahlejšiemu
uplatneniu stimulačných reakcií. Preto sa použiteľnosť prípravku v praxi zužuje na lokality a ročníky s výskytom
nanajvýš mierneho sucha vo fáze nalievania zrna.
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Obr. 1: Suma voľných (VPA), konjugovaných rozpustných (KPAR),
konjugovaných nerozpustných (KPAN) a celkových (CPA) polyamínov
v podzástavkovom liste rastlín odrody Kompakt v 6. a 15. deň dehydratácie
(n=4). K – kontrola, Avit-35 – rastliny ošetrené Avitom-35, S – dehydratované
rastliny, Avit-35/S - dehydratované a zároveň ošetrené rastliny.
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variant
S

charakteristika

K

%

Avit-35

%

celkový počet odnoží
počet produktívnych odnoží
hm. zrna v klase hl. stebla
(g)
hm.zrna v klase odnože (g)
počet zŕn v klase hl. stebla
počet zŕn v klase odnože
pomer vyvin./nevyvin. zŕn
(hl.st.)
pomer vyvin./nevyvin. zŕn
(odn.)

1,330
0,870

100
100
100

1,600
1,000

120,3
114,9

0,770
0,230

0,807

108,6

100
100
100
100

0,427
23
19

0,743
0,404
23
19
5,000
3,750

100

%
57,9
26,4

Avit35/S
0,970
0,230

72,9
26,4

0,341

45,9

0,281

37,8

105,7
100
100

0,124
24
20

30,7
104,3
105,3

0,133
23
20

32,9
100
105,3

6,670

133,3

3,600

72,0

2,830

56,7

3,500

93,3

0,820

21,8

0,580

15,5

Tab. 1: Ukazovatele úrody rastlín (n=30). K – kontrola, Avit-35 – rastliny
ošetrené Avitom-35, S – dehydratované rastliny, Avit-35/S - dehydratované
rastliny ošetrené Avitom-35.
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An organo-mineral fertilizer Avit – 35 – a means of drought tolerance of
spring barley?
Key words: drought, organo-mineral fertilizer Avit-35, polyamines, spring barley
Summary
Production process of temperate cereals is often impaired by drought, comprising of water
absence, high light and temperature. In order to alleviate its negative effect on source of
assimilates, application of an organo-mineral fertilizer Avit-35 (polyamines synthesis
stimulator) was tested. In spring barley (Hordeum vulgare L. sk. cv. distichon, cv. Kompakt)
microcanopies drought stress was simulated (after flowering) and simultaneously Avit-35 was
applicated. 6 days of dehydration caused a significant rise in polyamines content in
penultimate leaf, in Avit-35 treated plants less than in non-treated plants. What regards
production characteristics, late tillering activity of treated plants did not mean increase in
productive tillers. No change was also observed in grain number per spike. The key
parameters determining yield were developed/non-developed grain ratio and grain weight.
Plants sprayed by Avit-35 exhibited in both cases lower values. So, it can be concluded that in
this environmental conditions and using this date of application, Avit-35 do not alleviate
drought stress.
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Vliv tlaku na kořenové systémy sazenic smrku ztepilého
(Picea abies /L./ Karsten) III-mikroskopická studie.
Roman Gebauer, Milena Martinková
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, ústav lesnické botaniky, dendrologie a
typologie, Zemědělská 3, 61300, Brno, e-mail: gebo@email.cz
Souhrn
Cílem předložené studie bylo prohloubit poznání v této problematice a zjistit, jakým
způsobem ovlivňuje zhutnění půdy, simulované dlouhodobým zatížením, tvar a velikost
tracheid metaxylému a deuteroxylému a tím i hydraulickou vodivost kořenového systému
dvouletých sazenic smrku ztepilého. Tato práce navazuje na sdělení v předchozích seminářích
(Gebauer a Martinková 2003, 2004).
Z kontrolních a experimentálních sazenic byly odebrány vzorky jemných kořenů a
z nich pořízeny transverzální mikroskopické řezy pro analýzu rozměrů lumenů tracheid a
zastoupení buněčných stěn v metaxylému a sekundárním xylému. Celkem bylo změřeno kolem
9500 buněk. Ze získaných výsledků vyplývá, že působením tlaku byla v sekundárním xylému
průměrná plocha buněčných stěn vyšší o 1 % , v metaxylému vyšší o 5 % oproti kontrolním
sazenicím. Co se týká největšího rozměru lumenů tracheid, pak v kořenech pod vlivem tlaku
byly četnější tracheidy úzké (do 12 μm), zatímco u kontrolních kořenů byly četnější tracheidy
široké (od 14 μm). Z experimentu vyplývá jednak vyšší citlivost kořenů vůči tlaku v mladších
fázích vývinu, vyšší energetický sink a jednak snížená potenciální vodivost xylému.

Úvod
Různé, prakticky potřebné činnosti v lesním hospodářství mohou zhutňovat půdu, což
má záporný vliv na kořeny může ovlivňuje schopnost kořenů osídlit půdní prostor. Mnoho
autorů dokázalo, že růst stromu a produkce dřeva se snižuje zhutněním (Froehlich, 1976;
Cochran and Brock, 1985). Navíc, obnova a meliorace zhutněné půdy je dlouhodobá, pokud
je vůbec možná (Heninger et al., 2002). Obecně je šance pro růst kořenů snížena se vzrůstající
půdní hustotou následkem nadměrného půdního odporu (bývá typický u

suchých a

skeletnatých půd) nebo nedostatečným provzdušnění, když je půda příliš nasáklá vodou
(Greacenem a Sadsem 1980). Čím víc je růst omezen růst kořenů a čím je menší půdní prostor
obsazený kořeny, tím pomalejší je růst stromu v nadzemní časti (Halverson a Zisa 1982;
Tuttle et al., 1988). Cílem předložené studie bylo prohloubit poznání v této problematice a
zjistit, jakým způsobem ovlivňuje zhutnění půdy, simulované dlouhodobým zatížením, tvar a
velikost tracheid metaxylému a deuteroxylému a tím i hydraulickou vodivost kořenového
systému dvouletých sazenic smrku ztepilého. Tato práce navazuje na sdělení v předchozích
seminářích (Gebauer a Martinková 2003, 2004).
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Vzrůstající hustota půdy je dána snižující se pórovitostí půdy a snižující se vodní
kapacity, a vede k omezení možností růstu kořenů. Svrchních 20 cm půdního profilu je
nejdůležitějších, jelikož většina stromů má většinu kořenů v této zóně (Sands and Browen,
1978; Kozlowski, 1999).
Kmen a kořeny vykonávají mnoho funkcí rozhodujících o růstu a přežití rostliny. Jde o
příjem vody jemnými kořeny a transport xylémem do listů, které zabezpečují fotosyntézu pro
celý organismus. Bez rychlé a průběžné dodávky vody jsou ohroženy vyschnutím a
poškozením fotosyntetických struktur (Kramer and Boyer 1995). Mnoho autorů se zabývalo
charakteristikami vodního transportu od báze kmene k vrcholu stromu (např. Zimmermann
1983), avšak polovina vodivé dráhy zůstává neprobádaná. Týká se to zejm. druhů, které mají
hloubkové kořeny (Canadell et al. 1996, Schenk and Jackson 2002).
Můžeme odlišit dvě skupiny jemných kořenů a to dlouhé (long) a krátké (short).
Anatomicky jsou velmi rozdílné a vykazují různou míru prodlužovacího růstu. Dlouhé kořeny
jsou charakteristické sekundárním růstem; jsou diarchní až polyarchní u jednoděložných a
mají kořenovou čepičku. Krátké kořeny jsou monoarchní, rostou pomalu, bohatě se větví a
radiální růst je nízký (Hatch a Doak 1993).
Struktura xylému je maximálně přizpůsobena hlavní funkci tj. transportu vody ve
větším množství na dlouhé vzdálenosti pod negativním tlakem. Dospělé tracheidy a cévy jsou
mrtvé buňky se zachovalými buněčnými stěnami a u krytosemenných jsou propojeny v síť
připomínající vodovodní potrubí. Protoplast není nutný pro posílení nebo dosažení pasivního
transportu, naopak toku vody by bránil. Buněčné stěny vodivých drah xylému jsou obvykle
lignifikovány a sekundárně ztloustlá lamela vykazuje různé typy ztluštěnin a ztenčenin. Jejich
pevnost a pružnost je nutná k odolaní změnám negativního tlaku. U některých dřevin mají
stěny vodivých drah zároveň funkci mechanické-nosné opory těla rostliny např. kmeny
jehličnanů. Stavba se pak označuje jako homoxylická. Jejich dřevo tvoří převážně tracheidy,
které nemají příčné přepážky perforovány – nelze je přirovnat k potrubí – a vodu vedou jen
dvůrkatými ztenčeninami na radiálních stěnách. Rozsah průměru vodivých drah je od 5 µm
(tracheidy) u jehlic až přes 500 µm u cév – trachejí tropických lián. Ještě větší rozdíly jsou
v délce od několika mm u tracheid až přes 10 m u trachejí kruhovitě pórovitých dřevin.
Jednotlivé vodivé dráhy jsou propojeny vertikálně i horizontálně a vytváří komplexní síť od
nejjemnějších kořenů až ke koncovým žilkám resp. anastomózám v listech. Voda protéká
horizontálně mezi vodivými drahami přes ztenčeniny buněčných stěn (tečky, dvojtečky)
Funkce těchto teček se dá přirovnat k tlakovým ventilům umožňujícím průchod vody mezi
funkčními drahami, ale v případě poškození zabraňují vniknutí vzduchu a tím přerušení toku.
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Vodivé dráhy jsou tečkami také propojeny s nevodivými buňkami (parenchym, libriform)
(Hacke a Sperry 2001).
Vystavení kořenů mechanickému tlaku vyvolává řadu fyziologických změn, které byly
na makroskopické úrovni dobře popsány. Například se snižuje se prodlužovací kořenů, a to
v reakční době od minut (Sarquis et al. 1991, Bengough a MacKenzie 1994) do hodin (Eavis
1967, Croser et al. 1999). Kořenová čepička se obecně více zaobluje a stává se až konkávní,
tloušťka kořene za meristémem narůstá a kořenový meristém a zóna elongace se stávají kratší
(Eavis 1967, Croser et al. 2000, Martinková a Gebauer 2005).
Měření penetrometry naznačuje, že prahová hodnota odporu půdy, která může vést
k významným fyziologickým změnám je v řádu 2 MPa. V několika studiích byl odpor
k penetraci kořenů v půdě měřen přímo (Eavis 1967, Stolzy a Barely 1968, Misra et al. 1986,
Bengough a Mullins 1991, Clark a Barraclough 1999). Bylo zjištěno, že hodnota ve kterém
se kořen může ještě rozrůstat se pohybuje od 0,9-1,3 MPa a tlak při kterém dochází
k významné redukci elongace kořenů od 0,3-0,5 MPa. Experimenty v hydroponii vedly
k závěru, že vnější hydrostatický tlak 0,01-0,02 MPa způsobuje deformaci buněčných stěn a
může významně snížit růst kořenů (Russell a Goss 1974, Goss 1977). Dlouhodobým
zatížením již tlak o hodnotě 5,1 kPa vyvolal u smrku sníženou rychlost, změněnou časovou
dynamiku růstu kořenů a sníženou schopnost obsazovat půdní prostor (Gebauer a Martinková
2004).
Rozdíly v průtočných profilech vodivých drah xylému mohou radikálně ovlivnit
funkci různých částí vodivého systému, protože rychlost toku je přímo úměrná čtvrté mocnině
poloměru kapiláry (Hagen-Poiseuillův zákon). Při stejném tlaku má tedy i malé zvětšení
průměru vodivých drah exponenciální vliv na specifickou hydraulickou vodivost
(Zimmermann 1983, Tyree and Ewers 1991). Na základě této skutečnosti v mnoho studií
ukázalo, že hydraulická vodivost je vyšší u povrchových kořenů než v kmeni (Alder et al.
1996, Martínez-Vilalta et al. 2002). Také zahloubený kořen Banksia prionotes dosahující
hloubky 2 m měl vyšší průměr a délku vodivých drah xylému než bočné kořeny stejného
jedince (Pate et al. 1998). Zajímavá je práce McElrone et al. (2004), jež se zabývá vztahem
mezi hlubokými (získány z jeskyních systémů z hloubky 20 m) a povrchovými kořeny a
kmeny u čtyř druhů: Juniperus ashei, Bumelia lanuginosa, Quercus fusiformis a Quercus
sinuata. Průměrný, maximální a hydraulicky přepočítaný průměr vodivých drah byl největší u
hlubokých kořenů, střední u povrchových kořenů a nejmenší v kmenech. Průměr vodivých
drah hlubokých kořenů byl 2,1-4,2krát větší než u kmene, a specifická hydraulická vodivost
byla 7 až 38krát větší u hlubokých kořenů. U hlubokých kořenů B. lanuginosa mělo 24
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%vodivých elementů průměr větší nebo roven 100 µm, ale tento podíl zodpovídal za 88 %
úhrnné teoretické hydraulické vodivosti.
Část prací se zabývá vztahem mezi průměru tracheid a hydraulickou vodivostí,
vznikem kavitaci a transpiračním tokem až jeho přerušením. Transport vody, díky kohezi
mezi molekuly vody a adhezi mezi molekuly vody a buněčnými strukturami, a tlaku je
energeticky efektivní způsob pro přenos velkého množství vody z kořenů do listů. Nicméně
mechanizmus soudružnosti molekul a tahu vytváří v xylému negativním hydrostatický tlak a
celý systém je pak více či méně náchylný k přetržení vodních sloupců a vyřazení vodivých
drah průnikem vzduchu. Výsledkem je rozpor mezi strukturálními požadavky pro
minimalizaci kavitace na jedné straně a pro maximální efektivnost konstrukce transportního
systému na straně druhé (Hacke a Sperry 2001). Při zvýšení hydraulické vodivosti kořenů
oproti kmenům dochází také k většímu ohrožení vytvořením vzduchových dutin (McElrone et
al. 2004). Vznik embolizmu způsobený suchem je častější u kořenů než v kmenech (Sperry
and Saliendra 1994, Martínez-Vilalta et al. 2002). Kořeny, zvláště jemné kořeny, jsou často
náchylnější k suchu vzniklým kavitacím než větve. (Sperry and Saliendra 1994, Alder et al.
1996, Hacke and Kauter 1990b). V mnoha prácích bylo dokázáno, že menší vodivý průměr je
relativně odolnější proti přetržení vodního sloupce mrazem. U jehličnanů a roztroušeně
pórovitých listnáčů s úzkými tracheidami či cévami (průměr <30 µm) nezpůsobil střední
vodní stres (tlak xylému = -0,5 MPa) mrazem podmíněné vyřazení vodivých drah, zatímco
druhy s většími cévami (průměr >40 µm) pod stejným tlakem měly skoro všechny vodní
sloupce přetržené (Davis et al. 1999).
Na základě uvedených faktů se ukazuje, že u kořenů zasahujících do větších hloubek
půdy, nebo vystavených většímu tlaku při jejím zhutnění se zvětšuje světlost lumen tracheid,
avšak díky vyššímu provlhčení půdního profilu je riziko přetržení vodního sloupce menší.
Cílem studie bylo objasnit zda na tlak a zhutnění půdy reagují tracheidy kořenů zvětšením
svého lumenu (tj. větší průměr tracheid je podmíněn tlakem) nebo zda tracheidy reagují
naopak menším lupenem, čímž by se snížilo riziko vzniku embolizmu suchem (zhutnělá půda
má nižší pórovitost, tj. i nižší vodní kapacitu).

Materiál a metoda
Zhutnění půdy jsme navodili dlouhodobým zatížením půdy v kořenových
kontejnerech (Waisel 2002). Použili jsme železnou konstrukci s bočními dřevěnými stěnami a
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s předním a zadním panelem ze skla o tloušťce 5 mm. Přední část kořenových boxů byla
skosena, aby byl dosažen růst kořenů podél skla. Prosklené části boxů jsme před slunečním
zářením chránili pevnou černou folií překrytou alobalem pro zvýšení albeda. Pro pokus jsme
zhotovili 4 kontejnery. Dva kontejnery byly kontrolní tj. nebyly zatížené a dva byly v průběhu
celého měření zatíženy železnými válci o hmotnosti 39 kg, zabalenými v igelitu, aby
nedocházelo k uniku železitých sloučenin); tím jsme dosáhli stálého tlaku 5,1 kPa. Kontejnery
jsme osázeli dne 20.4.2003 dvouletými nenarašenými sazenicemi smrku ztepilého (Picea
abies /L./ Karsten) a umístili do pravidelně zavlažovaného pařeniště v botanické zahradě a
arboretu MZLU v Brně. 7 sazenic bylo kontrolních a 8 experimentálních.
Po ukončení pokusu byly u kontrolních a experimentálních rostliny vyjmuty jejich
kořenové systémy, separovány, jemně vyčištěny a fixovány v roztoku FAA (roztok 90 ml
70% etanolu, 5 ml ledové kyseliny octové a 5 ml 40% formaldehydu, Němec et al. 1962)..
Z každého z nich bylo odebráno několik dlouhých jemných kořenů. Řezy pro histologii byly
pak provedeny za kořenovou čepičkou a také proximálně z míst starších, kde již proběhl
tloušťkový růst.
Preparáty byly pro zvýšení kontrastu barveny floroglucinolem + HCl, kdy se
lignifikované buněčné stěny barví červeně (blíže viz Němec et al. 1962). Obarvené řezy byly
uloženy v glycerolu. Vlastní vyhodnocení spočívalo v nasnímání na mikroskopu propojeným
s počítačem digitální kamerou v biometrické laboratoři MZLU Brno.
Ze získaných snímků bylo vybráno u kontrolních sazenic 8 snímků a 19 snímků u
experimentálních sazenic pro analýzu sekundárního xylému. Pro analýzu metaxylému bylo
vybráno 6 snímků kontrolních a 9 experimentálních.
Vybrané snímky byly upraveny v programu AdobePhotoshop a to tak, že u vzorků
odebraných za kořenovými špičkami všechny tracheidy metaxylému a u vzorků z proximálně
starších míst jsme vybarvili několik řad buněk sekundárního xylému (deuteroxylému)
zachycující tloušťkový růst od středu až ke kambiální zóně. Další úpravou v programu
AdobePhotoshop byl získán černobílý obraz zachycující pouze vybrané lumeny. Následně byl
uvnitř plochy ohraničenou vybarvenými lumeny vykresleny parenchymatické buňky,
pryskyřičné kanálky a místa, kde byly lumeny obtížně čitelné a opět byl takový obraz upraven
stejným způsoben jak je popsáno výše.
V rámci této studie se metaxylémem rozumí buňky, které jsou diferencovány dostředivě
od protoxylémových skupin (exarchní xylém). Sekundárním xylémem pak tracheidy
vytvořené v první vlně činnosti kambia, které dosud neuzavřelo kambiální kruh nad
protoxylémovými skupinami.
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Takto 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 tracheid (Sl), délku hlavní (la) a vedlejší (lb) osy lumenů, celková
plocha parenchymatických lýkodřevních paprsků, pryskyřičných kanálků a obtížně čitelných
míst (So).
Délky hlavní a vedlejší osy lumenů byly rozděleny do několika intervalů po 2 μm a ze
zjištěných počtů buněk spadajících do těchto intervalů vypočteno procentické zastoupení
jednotlivých délkových tříd u kontrolních a experimentálních sazenic. Ze sumárních hodnot
byl statisticky zjišťován vztah mezi kontrolními a experimentální sazenicemi.
Procentické zastoupení buněčných stěn (C%) u kontrolních a experimentálních sazenic
bylo vypočteno ze vztahu 1:
⎛ Sl ⎞
⎟⎟
(1)
C%= 100 − 100 ⋅ ⎜⎜
S
S
−
o ⎠
⎝ m
Poloměr tracheid použitý pro výpočet vodivosti byl získán ze vztahu 2. Poloměry

tracheid byly rozděleny do několika tříd po 1 μm a bylo zjištěno kolik buněk spadá do těchto
intervalů a vypočteno procentické zastoupení jednotlivých tloušťkových tříd u kontrolních a
experimentálních sazenic. Teoretická hydraulická vodivost (Lth) tracheid byla záskána
využitím

Hagen-Poiseullovy rovnice (vztah 3) (Zimmermann 1983, Davis et al. 1999,

Zwieniecki et al. 2001).
r= S l π

(2)

4
Lth= πr
(3)
8η
kde η je viskozita vody (1.002 e-9 MPa s) při 20°C

Následně jsme vytvořili kumulativní křivku Lth součtem Lth každé následné délkové
třídy, jdoucí od nejmenší po největší třídu. Ze sumárních hodnot byl statisticky zjišťován
vztah mezi kontrolními a experimentální sazenicemi.
Pro každý segment byl vypočítán „hydraulický průměrný“ průměr (D). Ten se rovná
sumě všech průměrů umocněné na pátou ku sumě všech průměrů umocněných na čtvrtou, pro
2 µm segmenty (Sperry et al., 1994, Sperry a Ikeda 1997) (viz vztah 4).

∑d
D=
∑d

5
4

; d=2r

(4)
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Výsledky a diskuse
Počet tracheid deuteroxylému v jednotlivých segmentech byl od 119 do 811 u
kontrolních sazenic a od 78 do 2238 u experimentálních sazenic. Počet tracheid metaxylému v
jednotlivých segmentech se různil od hodnoty 29-40 u kontrolních sazenic a od 13-51 u
experimentálních sazenic. Celkem bylo změřeno 9500 buněk.
Metaxylém
Délka hlavní osy lumenů tracheid byla u kontrolních sazenic v rozmezí od 2,29
do 31,42 µm a u experimentálních sazenic od 4,26-27,48 µm. Z rozdělení jednotlivých délek
hlavní osy po 2 µm třídách se u kontrolních sazenic nacházelo nejvíce buněk (17 %)
v intervalu od 16≥18 µm a u experimentálních sazenic se nejvíce buněk (16,5 %) nacházelo
v intervalu od 14≥16 µm. Statisticky byl zjištěn těsný vztah mezi hodnotami délek hlavní osy
lumenů kontrolních a experimentálních sazenic (R=0,91) a zjištěna rovnice lineární regrese
(y=0,9738x).
Délka vedlejší osy lumenů se u kontrolních sazenic pohybovala v rozmezí od 2,1723,41 µm a u experimentálních sazenic od 2,31-23,56 µm. Z rozdělení délek vedlejších os do
tříd po 2 µm se nejvíce buněk nacházelo v intervalu od 10≥12 µm jak u kontrolních (20,4 %)
tak i u experimentálních sazenic (22,7 %). Statisticky byl zjištěn těsný vztah mezi hodnotami
délek vedlejších os lumenů kontrolních a experimentálních sazenic (R=0,95) a zjištěna
rovnice lineární regrese (y=0,9947x).
Procentické zastoupení buněčných stěn u kontrolních sazenic bylo 51 % a u
experimentálních 56 %.
Největší zastoupení hodnot poloměrů, vypočtených z plochy lumenů v intervalu od
7≤8 µm, je u kontrolních (24,1 %) i experimentálních sazenic (21,9 %). Přestože procentické
zastoupení vyšší tříd (≥ 8 µm) činí u kontrolních sazenic 32,8 % z celkového počtu buněk, je
vodivost těchto buněk 58,9 % z celkové teoretické hydraulické vodivosti. U experimentálních
sazenic procentické zastoupení vyšší tříd (≥ 8 µm) činí 28,2 % z celkového počtu, vodivost
těchto buněk je však 60,5 %

z celkové teoretické hydraulické vodivosti. Kumulativní

hydraulické křivky se v grafu postupně od sebe oddalují a v oblasti nejvyšších hodnot
převyšuje křivka u kontrolních sazenic o 43 % sazenice ovlivněné tlakem.
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Střední hodnota „hydraulického průměru“ (Sperry a Ikeda 1997) získaná z hodnot
segmentů po 2 µm je u kontrolních sazenic 14,58 µm a u experimentálních sazenic 14,46 µm
(jelikož kontrolní sazenice nemají zastoupení v intervalu od 0≥2 µm nebyl tento interval
započítán).
Sekundární xylem (deuteroxylem)
Délka hlavní osy lumenů se u kontrolních sazenic pohybovala v rozmezí od 2,2931,42 µm a u experimentálních sazenic od 1,03-31,35 µm. Z rozdělení jednotlivých délek
hlavní osy do tříd po 2 µm se u kontrolních sazenic v intervalu 14≥16 µm nacházelo nejvíce
buněk (16 %) a u experimentálních sazenic se nejvíce buněk (15 %) nacházelo v intervalu
12≥14 µm. Od intervalu 14≥16 µm je také procentické zastoupení buněk kontrolních sazenic
nepatrně vyšší (průměrně o 0,7 %) (obr. 1). Statistickou analýzou byl zjištěn těsný vztah mezi
hodnotami délek hlavní osy lumenů kontrolních a experimentálních sazenic (R=0,98) a
zjištěna rovnice lineární regrese (y=0,9871x)
Délka vedlejší osy lumenů se u kontrolních sazenic pohybovala v rozmezí od 1,6924,54 µm a u experimentálních sazenic od 1,03-23,91 µm. Z četnosti zastoupení buněk
v jednotlivých třídách délek vedlejší osy po 2 µm se u kontrolních sazenic nacházelo nejvíce
buněk (17,8 %) v intervalu od 8≥10 µm a u experimentálních sazenic byla největší četnost
(18,3 %) v intervalu od 6≥8 µm. Od intervalu 8≥10 µm je také procentické zastoupení buněk
kontrolních sazenic nepatrně vyšší (mimo interval od 16≥18 µm), tj. průměrně o 1 % (obr. 2).
Statisticky byl zjištěn těsný vztah mezi hodnotami délek vedlejší osy lumenů kontrolních a
experimentálních sazenic (R=0,97) a zjištěna rovnice lineární regrese (y=0,9744x).
Procentické zastoupení buněčných stěn u kontrolních sazenic bylo 66 % a u
experimentálních 67 %.
Největší zastoupení hodnot poloměrů, vypočtených z plochy lumenů bylo u
kontrolních sazenic v intervalu od 5≤6 µm a činilo 18,5 %. U experimentálních sazenic
největší četnost poloměrů (18,6 %) byla v intervalu od 4≤5µm (obr. 3). Přestože procentické
zastoupení vyšších tříd (≥ 6 µm) činilo u kontrolních sazenic 42,8 % z celkového počtu
buněk, činí vodivost těchto buněk 77 %

z celkové teoretické hydraulické vodivosti. U

experimentálních sazenic procentické zastoupení vyšších tříd (≥ 6 µm) činilo 35,5 %
z celkového počtu, avšak vodivost těchto buněk je 66,6 % z celkové teoretické hydraulické
vodivosti. Kumulativní hydraulické křivky se v grafu postupně od sebe oddalují a v oblasti
nejvyšších hodnot převyšuje křivka u kontrolních sazenic o 33 % sazenice ovlivněné tlakem
(obr. 4).
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Střední hodnota „hydraulického průměru“ získaná z hodnot segmentů po 2 µm je u
kontrolních sazenic 12,32 µm a u experimentálních sazenic 12,29 µm.
Z výsledků je zřejmé, že tracheidy deuteroxylému kontrolních sazenic měly pouze
nepatrně větší lumeny než tomu bylo u experimentálních sazenic (vyšší zastoupení ve větších
třídách) a tedy, že při zhutnění půdy je při tvorbě xylému rozhodující vlhkostní charakteristika
půdy a tedy tendence růstu kořenů menšími průměry lumenů zabránit přetržení vodního
sloupce tvorbou tracheid o menších lumenech. Tomu odpovídá také vyšší teoretická
hydraulická vodivost kořenů kontrolních sazenic Tracheidy metaxylému, jakožto vodivé
elementy primární stavby, na zhutnění reagují citlivěji také mohutnější sekundární ztlušťovací
lamelou buněčné stěny (o 5 %) oproti sekundárnímu xylému kde se procentické zastoupení
buněčných stěn liší jen asi o 1 %. Nárůst teoretické hydraulické vodivosti u kontrolních
sazenic kořenů znamená, že při stejném průměru kořene mohou vést vodu vyšší rychlostí než
experimentální sazenice.

Závěr
Ze získaných výsledků vyplývá, že působením tlaku byla v sekundárním xylému
průměrná plocha buněčných stěn vyšší o 1 % , v metaxylému vyšší o 5 % oproti kontrolním
sazenicím. Co se týká největšího rozměru lumenů tracheid, pak v kořenech pod vlivem tlaku
byly četnější tracheidy

úzké (do 12 μm), zatímco u kontrolních kořenů byly četnější

tracheidy široké (od 14 μm). Z experimentu vyplývá jednak vyšší citlivost kořenů vůči tlaku
v mladších fázích vývinu, snížená potenciální vodivost xylému a jednak vyšší energetický
nárok na stavbu xylému (početnější vodivé elementy s mohutnějšími buněčnými stěnami).
Stěžejným závěrem je potvrzení, že z morfologických parametrů kořenů nelze usuzovat na
funkce kořenů bez jejich histologické analýzy.
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Obr. 1 Procentické zastoupení jednotlivých délek hlavní osy sekundárního xylému v
intervalech po 2 µm kontrolních a experimentálních sazenic.
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Obr.2 Procentické zastoupení jednotlivých délek vedlejší sekundárního xylému v
intervalech po 2 µm u kontrolních a experimentálních sazenic.
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Obr. 3 Procentické zastoupení hodnot poloměrů sekundárného xylému, vypočtených
z plochy lumenů u kontrolních a experimentálních sazenic v intervalech po 1 µm
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Obr. 4 Kumulativní hydraulické křivky kontrolních a experimentálních sazenic
sekundárního xylému vypočtené dle Hagen-Poiseullovy rovnice v intervalech po 1µm
(dle poloměrů).
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Impact of soil pressure on root systems in Norway spruce (Picea abies /L./
Karsten) seedlings II. - Anatomy study
Keywords: xylem anatomy, tracheids, cell walls, lumen, fine roots

Summary
This work futher develops a study that was published (Gebauer a Martinková 2003, 2004). Samples of
fine roots were taken from control and experimental plants that were under the permanent load of 5.1 kPa during
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the whole growing season. Manual transversal cuts were made from the samples for the analysis of lumen
dimensions and cell walls volume of tracheids of metaxylem and secondary xylem. Around 9500 cells were
measured. In the conditions of the pressure the total area of cell walls of secondary xylem was higher by 1% and
of metaxylem was higher by 5% compared to the control samples. With regard to the major axis length of
tracheids lumen, then under pressure thin tracheids were more abundant (up to 12 μm) compared to the wide
tracheids (from 14 μm) in the control sample roots. From this experiment it is obvious that the roots are more
sensitive to pressure in early development period, have higher energy consumption and reduce potential of
hydraulic conductivity.
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Souhrn
Nedostatek světla a vody v půdě patří mezi faktory, které ovlivňují indukci sekundární
dormance semen lničky seté (Camelina sativa L.), jakož i ostatních semen olejnin. V
laboratorních podmínkách byl sledován vliv rozdílných hodnot vodních potenciálů (-0,2; -0,5;
-1; -1,5; -2; -2,5 a -3 MPa) na vznik sekundární dormance semen tří odrůd lničky seté
(Lindo, Calena a Ligena). Vodní stres byl simulován roztokem polyethylen glykolu (PEG
6000). Hodnocená semena pocházela ze sklizně roku 2004, která byla získána v rámci
ekologického systému hospodaření. Na základě provedených experimentů byl prokázán vliv
rozdílných hodnot vodního potenciálu na dynamiku klíčení semen lničky seté. Podíl
dormantních semen se v závislosti na hodnotách vodního potenciálu pohyboval v rozmezí od
0,25 do 24,5 %. Statisticky průkazné rozdíly v počtu sekundárně dormantních semen byly
rovněž stanoveny mezi jednotlivými odrůdami.

Úvod
Sekundární nebo-li indukovaná dormance byla pozorována u mnoha druhů rostlin
(Baskin a Baskin 2004). Obdobně jako primárně dormantní semena, zejména semena
plevelných rostlin, mohou rovněž sekundárně dormantní semena dlouhodobě přežívat v půdě
a zvyšovat tak potencionální zásobu semen v půdě. Ze zemědělského hlediska je velice
problematická možnost indukce sekundární dormance semen kulturních rostlin pocházejících
z výdrolu kulturních rostlin. Následné vzcházení těchto semen vede k zaplevelování
následných plodin, čímž dochází ke zvýšení mezidruhové konkurence, zvýšení nákladů na
regulaci zaplevelujících rostlin, snížení kvality produkce atd. Doposud byla největší pozornost
věnována vzniku sekundární dormance semen řepky olejné (Pekrun, 1994; Holec et al., 2002).
V našich pokusech byla rovněž sledována možnost vzniku sekundární dormance u
semen ředkve olejné a hořčice bílé, u nichž rovněž nebyla tato skutečnost podrobněji
zhodnocena. Problém sekundární dormance se stává důležitým především při pěstování

109

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

semenářských porostů, při pěstování těchto plodin v podmínkách ekologického zemědělství a
při jejich pěstování jako strniskových meziplodin v oblastech s vláhovým deficitem v letním
období.

Materiál a metodika
V laboratorních pokusech byla zkoumána semena tří odrůd lničky seté (Lindo,
Calena a Ligena) pocházejících ze systému ekologického zemědělství. Během pokusu byla
semena vystavena působení vodního stresu ve tmě po dobu dvou týdnů a pak sledována jejich
klíčivost ve tmě. Do Petriho misek (průměr 90 mm) se 6 ml roztoku polyethylen glykolu
(PEG 6000) bylo na dvě vrstvy filtračního papíru umístěno sto semen (pokus mel čtyři
opakování) K navození dormance bylo použito sedm koncentrací roztoku PEG 6000
odpovídajícím hodnotám vodního potenciálu -0,2; -0,5; -1,0; -1,5; -2,0; -2,5 a -3,0 MPa při
teplotě 20 °C. Koncentrace roztoků PEG 6000 pro dané hodnoty vodního potenciálu byly
vypočítány dle algoritmu, který navrhli Michel a Kaufmann (1973).
Po dvou týdenním vystavení stresovým podmínkám byla semena přemístěna do
Petriho misek se 6 ml destilované vody a dvěma vrstvami filtračního papíru. Semena nebyla
před přemístěním omyta, neboť již v dřívějších studiích nebyl prokázán vliv zbytkového
polyethylen glykolu na následný test klíčivosti (Pekrun 1994 a 1998).
Po dvou týdnech testu klíčivosti byla všechna nevyklíčená semena přemístěna na 7 dní
do podmínek, které zajišťují zrušení dormance – „dormancy break“. Semena byla 12 hodin
vystavena teplotě 30°C za současného působení světla a dalších 12 hodin se nacházela ve tmě
při teplotě 3°C.
Z hlediska nutnosti eliminace možného porušení indukované sekundární dormance
působením světla, byla veškerá manipulace se semeny prováděna v při zeleném
bezpečnostním světle v temné komoře. Podíl dormantních semen (%) byl stanoven na
základě vztahu:
(dormantní semena / životaschopná semena) *100 = podíl dormantních semen (%)
Statistické vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu STATGRAPHICS®Plus, verze 4.0,
metodou ANOVA, dle Tukey HSD (α = 0,05).

Výsledky a diskuse
Při teplotě 20°C byla semena lničky seté schopna klíčit pouze při hodnotách vodního
potenciálu v rozmezí od -0,2 do -1,0 MPa. Testy ukázaly, že při vodním potenciálu
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odpovídajícímu -1,0 MPa byla schopna klíčit jenom část hodnocených semen a při hodnotě
vodního potenciálu od

-1,5 do -3,0 MPa semena neklíčila vůbec. Rychlost klíčení a počet

dormantních semen se lišila v závislosti na hodnotě vodního potenciálu a odrůdě (Graf 2 až
4).
K nejvyšší indukci sekundární dormance došlo při hodnotách vodního potenciálu -2,0 a -2,5
MPa. U jednotlivých odrůd dosahoval podíl dormantních semen hodnot od 3,0 do 24,5 %.
Odrůda Lindo vykázala statisticky průkazně vyšší podíl sekundárně dormantních semen ve
srovnání s ostatními odrůdami (Calena a Ligena) při hodnotách vodního potenciálu od -2,0 do
-3,0 MPa – graf 1. Při vystavení semen lničky seté vodnímu stresu v roztocích PEG 6000
odpovídajícím hodnotám vodního potenciálu od -0,2 do -1,0 MPa nedošlo k indukci
sekundární dormance (graf 1).
Z výsledků vyplývá, že testované vodní potenciály od -1,5 do -3,0 MPa inhibují klíčení semen
lničky seté. Semena poté během kultivace zůstávají v klidovém stádiu (Harper, 1957 a 1977),
ale po jejich přemístění do vyhovujících vláhových podmínek jsou schopna okamžitě klíčit.
Provedené pokusy ukázaly, že prodloužená doba bobtnání neklíčících semen při nízkých
hodnotách vodního potenciálu během 14 dnů vedla u části semen k indukci sekundární
dormance, což je v souladu s výsledky obdobně zaměřených prací (Roberts, 1988; Murdoch a
Ellis, 1992). Na základě provedeného hodnocení klíčivosti neovlivňovala absence světla
schopnost klíčení testovaných druhů. Lze se tedy domnívat, že důvodem vzniku sekundární
dormance semen byl nedostatek disponibilní vody v době jejich klíčení. Hodnocená semena,
jak bylo zjištěno v testech klíčivosti, nebyla na začátku pokusu primárně dormantní. Teprve
jejich vystavení podmínkám vodního stresu vedlo k indukci sekundární dormance.
Semena olejnin nejsou v době dozrávání primárně dormantní, ale stávají se sekundárně
dormatními v důsledku působení určitých podmínek prostředí, jak tomu je například u semen
řepky olejné (Pekrun, 1994, Pekrun et al., 1997). Podmínky prostředí tedy hrají důležitou roli
při indukci sekundární dormance. Místo původu a odrůda ovlivňují rekci semen na vodní
stres. Následek těchto faktorů částečně vysvětluje, proč se dormance liší v závislosti na
provenienci a odrůdě (Bewley a Black, 1994). Vodní potenciál patří spolu s teplotou
k primárním ekologickým regulátorům klíčení semen (Alvarado a Bradford, 2002).
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Shrnutí
Nedostatek vody působící jako stresor může být považován za jeden z faktorů ovlivňujících
indukci sekundární dormance u semen lničky seté. Semena lničky seté z posklizňových ztrát
se mohou stát součástí půdní zásoby. Tato semena poté přispívají k zaplevelování následných
kultur. V poslední době jsou v podmínkách České republiky stále častěji zaznamenávány
případy zaplevelení porostů kulturních plodin zaplevelujícími rostlinami, které se stávají
závažným problémem, nejen pro samotné zemědělce, ale také pro šlechtitele. Potenciální
nebezpečí negativního působení lničky seté jako zaplevelující rostliny orné půdy v ČR je, ve
vztahu k současné malé výměře osevních ploch a relativně nízkému podílu semen náchylných
k indukci sekundární dormance, velice nízké. Spíše je pořebné počítat s možností jejího
lokálního negativního výskytu zejména v podnicích, kde se provádí její množení, nebo
v podnicích uplatňujících její pěstování v rámci systémů ekologického zemědělství. K
určitému nárůstu osevních ploch lničky seté však může v budoucnu dojít v rámci
agroenvironmetálních opatření uplatňovaných v zemědělské výrobě.
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The induction of secondary dormancy by false flax (Camelina sativa L.) in
water stress conditions
Summary
Key words: Camelina sativa - secondary dormancy - water potential.

The light and soil water content deficiency belong to factors, which influence the induction of
secondary dormancy by false flax (Camelina sativa L.) and other seeds of oilseed plants. The
influence of different values of water potentials (-0.2; -0.5; -1.0; -1.5; -2.0; -2.5 and -3.0
MPa) on induction of secondary dormancy in seeds of three cultivars of false flax (Lindo,
Calena a Ligena). Water stress was simulated with solutions of polyethylene glycol (PEG
6000). The evaluated seeds were from harvest in the year of 2004 in the conditions of
ecological farming. In our trials was found the influence of different values of water potential
on the germination dynamics by false flax. The proportions of dormant seeds were from 0.25
to 24.5 % in the dependence of values of water potential. The number of dormant seeds
differed significantly also among cultivars.
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Graf 1 Procentický podíl dormantních semen u jednotlivých odrůd lničky
seté po indukci sekundární dormance při různých hodnotách vodního
potenciálu a ve vodě (20°C, 24 h tma)
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Graf 2 Dynamika klíčení semen odrůdy Lindo v závislosti na hodnotě
vodního potenciálu při 20°C
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Graf 3 Dynamika klíčení semen odrůdy Calena v závislosti na hodnotě
vodního potenciálu při 20°C
Calena
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Graf 4 Dynamika klíčení semen odrůdy Ligena v závislosti na hodnotě
vodního potenciálu při 20°C
Ligena
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Změny obsahu energie v generativních orgánech různých
plodin po působení stresoru
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Souhrn
U vybraných odrůd pšenice jarní (Molera, Lucia, AC Helena) a pšenice ozimé (Ebi,
Estica a Samanta), slézu krmného (Dolina) a svazenky vratičolisté (Větrovská) byl sledován
obsah energie v semenech. Rostliny byly pěstovány v řízených skleníkových podmínkách a
třech variantách pokusu (kontrola, sucho a vysoká teplota, sucho a vysoká teplota a postřik
24-epibrassinolidu). obsah energie v semenech rostlin se pohyboval v intervalu hodnot od
11,86 kJ.g-1 (Větrovská, sucho) do 17,27 kJ.g-1 (Ebi, kontrola). Ze získaných výsledků
vyplývají průkazné rozdíly mezi sledovanými plodinami. Ze sledovaných rostlin bylo nejnižší
množství energie v semenech zjištěno u svazenky vratičolisté (12,62 kJ.g-1) a nejvyšší u
pšenice seté, ozimé formy (15,35 kJ.g-1).U rostlin stresovaných bylo zaznamenáno průkazné
snížení obsahu energie v generativních orgánech. U odrůd Větrovská, Ebi, Estica, Samanta,
Molera a Lucia došlo ve srovnání s rostlinami stresovanými ke zvýšení obsahu energie
v semenech. U těchto odrůd pěstovaných v podmínkách stresu ve skleníkových podmínkách
byl zjištěn pozitivní vliv aplikace 24 – epibrassinolidu na snížení působení stresoru. Naopak u
odrůd Dolina a AC Helena byl zaznamenán pokles hodnot spalného tepla po aplikaci výše
uvedeného fytohormonu.

Úvod
První brassinosteroid byl poprvé identifikován Grovem v roce 1979, který jej
pojmenoval brassinolid /4/. Výzkumy uskutečňované se skupinou steroidních fytohormonů a
látek fytohormonální povahy pojmenovaných podle Brassica napus L., z jehož pylu byly
poprvé isolovány, potvrzují schopnost brassinosteroidů kvantitativně ovlivňovat morfogenezi
rostlin, čímž dochází ke zvýšení počtu a růstu produktivních odnoží a větví, a tím tedy i ke
zvýšení počtu klasů, šešulí, lusků apod. /13/.
Brassinosteroidy
v přirozených koncentracích v rostlině jsou zároveň schopny
omezovat působení nepříznivých faktorů stanoviště, jakými jsou např. nízké teploty /7/ a
vysoké teploty /10/, nedostatek vody, zasolení půdy, působení pesticidů /16/ a fytopatogenů
/8/, dále mohou ovlivňovat i příjem některých minerálních prvků. Ve výsledném efektu
dochází ke zvýšení výnosu a ovlivnění kvality polních plodin /9/.
Brassinosteroidy jsou mnoha výzkumy doporučovány jako perspektivní látky, zvyšující
rostlinnou produkci, kdy aplikace 24 – epibrassinolidu v době kvetení rostlin má obvykle
pozitivní vliv na tvorbu semen a v následné generaci na vývoj a růst klíčních rostlin z takto
ovlivněných semen /2/.
Cílem této práce bylo stanovit vliv postřiku 24-epibrassinolidu, který byl aplikován u
rostlin stresovaných suchem a vysokou teplotou, na hodnotu spalného tepla semen rostlin.
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Materiál a metoda
U vybraných odrůd pšenice jarní (Molera, Lucia, AC Helena) a pšenice ozimé (Ebi,
Estica a Samanta), slézu krmného (Dolina) a svazenky vratičolisté (Větrovská) byl sledován
obsah energie v semenech.
Rostliny byly pěstovány v řízených skleníkových podmínkách a kultivovány v
Mitcherlichových nádobách s homogenizovanou půdou a o stejném objemu půdy. Do nádob
bylo vyseto dvacet semen rostlin. Rozmístění nádob ve skleníku bylo uskutečněno metodou
znáhodněných bloků, ze zachováním čtyř opakování.
Nádoby s rostlinami byly rozděleny do tří variant pokusu. První varianta pokusu je
představována kontrolní variantou. Kontrolní varianta byla zavlažována plnou zálivkou s 70
% polní vodní kapacity. U rostlin kontrolních byla teplota prostředí nastavena ve dne na
teplotu od 20 do 25 °C a v noci 15 °C. Druhá varianta pokusu představuje kombinaci stresu
suchem a vysoké teploty (sucho). U této varianty byla v průběhu dne průměrná teplota 33 °C
a v noci 20 °C. Stresované rostliny byly zavlažovány 35 až 40 % vody z celkové polní vodní
kapacity. Výše zálivky se stanovovala na základě měření půdní sondy VIRIB, kterou dodává
firma Litchmann, s.r.o. Další varianta pokusu zahrnovala postřik stresovaných rostlin
roztokem 24-epibrassinolidem (Epi) v době kvetení rostlin. Koncentrace roztoku fytohormonu
byla 10-9 M.
Délka dne činila v případě všech variant pokusu 14 hodin (přisvětlování sodíkovými 400W
výbojkami) a délka noci 8 byla hodin.Obsah energie byl stanovován ze sušiny vzorků
kalorimetricky, kdy v kalorimetrické nádobě dochází v kyslíkové atmosféře k úplnému
spálení vzorku. Z naměřených hodnot spalného tepla se na základě norem ČSN ISO 1928
stanovuje obsah brutto energie (s popelovinami) a netto energie (bez popelovin). K pokusům
byl použit suchý spalný adiabatický kalorimetr MS 10A, německé firmy Laget.
Ke statistickému hodnocení
STATISTICA Cz, verze 7,0.

získaných výsledků bylo použito statistického programu

Výsledky a diskuse
Obsah netto energie v semenech pokusných rostlin byl ovlivněn nejenom rostlinným
druhem, popřípadě odrůdou, ale také variantou pokusu, jak dokládá obr.1. Z uvedeného grafu
je patrné, že obsah energie v semenech rostlin se pohyboval v intervalu hodnot od 11,86 kJ.g-1
(Větrovská, sucho) do 17,27 kJ.g-1 (Ebi, kontrola).
Ze získaných výsledků vyplývají průkazné rozdíly mezi sledovanými plodinami. Ze
sledovaných rostlin bylo nejnižší množství energie v semenech zjištěno u svazenky
vratičolisté a nejvyšší u pšenice seté, ozimé formy. Průměrná hodnota netto energie u
svazenky, odrůdy Větrovská, byla 12,62 kJ.g-1. Průměrný obsah energie u pšenice seté,
ozimých odrůd, byla 15,35 kJ.g-1. Mezi jarní a ozimou formou pšenice nebyly nalezeny
průkazné diference. Rozdíly je však možné nalézt také mezi slézem krmným (13,70 kJ.g-1) a
zbývajícími plodinami.
Mezi sledovanými odrůdami jarní pšenice nebyly nalezeny průkazné rozdíly, i přestože
nejnižší průměrná hodnota netto energie zrna byla stanovena u odrůdy Molera (15,09 kJ.g-1).
Naopak nejvyšší hodnoty byly zjištěny u odrůdy AC Helena (15,5 kJ.g-1). Průkazné rozdíly je
však možné nalézt mezi sortimentem ozimých odrůd. U těchto odrůd byl zjištěn interval
hodnot netto energie od 14,52 kJ.g-1 (Samanta) do 15,98 kJ.g-1 (Ebi). Tyto získané výsledky

123

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

jsou v souladu např. s pracemi /3, 12, 5, 1/. Získané výsledky jsou v rozporu se závěry např.
/11/, kteří uvádějí u pšenice, že obsah energie není průkazně ovlivněn odrůdou.
Z grafu 1 je dále patrné, že varianta pokusu průkazně ovlivnila akumulaci energie do
generativních orgánů sledovaných rostlin. Rostliny pěstované v kontrolních podmínkách měly
průměrný obsah energie 15,68 kJ.g-1, kdy naměřený interval hodnot byl od 13,92 kJ.g-1
(Větrovská) do 17,27 kJ.g-1 (Ebi). Na straně druhé rostliny stresované kombinací abiotických
stresorů (sucho a vysoká teplota) vykázaly průkazné snížení množství energie v semenech
(14,02 kJ.g-1). Množství energie u rostlin stresovaných bylo 11,86 kJ.g-1 (Větrovská) až 15,20
kJ.g-1 (AC Helena).

18

netto energie (kJ.g-1)

17
16
15
14
13
12
11

D
ol
in
a

tic
a
Sa
m
an
ta

i

Es

Eb

el
en
a

ci
a
A

C

H

Lu

M
ol
er

a

10

odrůda

kontrola

sucho

Epi

Obr. 1: Obsah netto energie (kJ.g-1 sušiny) v semenech pokusných rostlin.
Snížení množství naakumulované energie do generativních orgánů pšenice po působení
abiotických stresorů, jako jsou např. sucho, vysoká teplota ve svých pracích uvádějí /14, 5,
1/. Obdobně snižuje obsah energie v listech juvenilních pšenic vysoká a nízká koncentrace
dusíku v živném roztoku /5/. Naopak /15/ ve své práci uvádí, že obsah energie v zrnu po
působení biotických stresorů, především po napadení zrn obilovin snětí mazlavou, narůstá.
Jestliže hodnotíme vliv aplikace 24 – epibrassinolidu, je nutné konstatovat, že u
jednotlivých sledovaných odrůd a plodin byly zjištěny zcela odlišné výsledky. Obsah
energie u této varianty byl 12,08 kJ.g-1 (Větrovská) až 15,87 kJ.g-1 (Ebi).
U odrůd Větrovská, Ebi, Estica, Samanta, Molera a Lucia došlo ve srovnání s rostlinami
stresovanými ke zvýšení obsahu energie v semenech. U těchto odrůd pěstovaných
v podmínkách stresu ve skleníkových podmínkách byl zjištěn pozitivní vliv aplikace 24 –
epibrassinolidu na snížení působení stresoru. Naopak u odrůd Dolina a AC Helena byl
zaznamenán pokles hodnot spalného tepla po aplikaci výše uvedeného fytohormonu.
K obdobným výsledkům dospěl v případě pšenice např. /6/.
Závěrem je možné konstatovat, že rostliny stresované suchem a vysokou teplotou průkazně
snižují hodnoty spalného tepla generativních orgánů u všech sledovaných rostlin. Ze
získaných výsledků nevyplývá jednoznačný pozitivní či negativní vliv aplikace 24-
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epibrassinolidu na snížení vlivu abiotického stresoru na rostliny. Patrně bude nutné v tomto
výzkumu stále pokračovat a jednoznačně stanovit vliv uvedeného fytohormonu na rostliny
po či během působení stresoru.
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The changes of energy content in seeds of different crop after influence of
abiotic stresses
Summary
In the greenhouse experiments we studied energy content by cultivars Ebi, Estica, Samanta,
AC Helena, Lucia, Molera, Větrovská and Dolina.. The control plants was the average
combustion heat value 15,68 kJ.g-1 and the stresses plants we have found content of rich in
energy matters 14,02 kJ.g-1. The gathered results show, that the statistically significant
differences from among cultivars growth in control conditions and stresses conditions and
combinations with 24 - epibrassinolide.
Poděkování
Tato práce byla podpořena projektem NAZV MZe ČR QF 3056 a výzkumným záměrem
MSM 6246070901.
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Souhrn
Na pokusných chmelnicích Chmelařského institutu v Žatci byl sledován vliv ryůzných typů
závlah (kapková závlaha, podzemní závlaha, mikropostřik) oproti nezavlažovaným
rostlinám na fotosyntézu a transpiraci. Z měření vyplynulo, že u zavlažovaných rostlin je
v průběhu vegetace vyšší rychlost fotosyntézy než u nezavlažovaných rostlin. Z použitých
typů závlah se z fyziologického hlediska jeví jako nejvhodnější závlaha mikropostřikem,
díky utváření příznivého mikroklimatu v porostu.

Úvod
Chmel je rostlina značně náročná na množství srážek a jejich správné rozložení během
vegetační doby. Nedostatek vláhy má nepříznivý vliv na průběh řady fyziologických procesů
v chmelové rostlině, z nich nejcitlivěji reaguje růst. V konečném důsledku je při déle
trvajícím vodním deficitu ovlivněn výnos chmelových hlávek. K dosažení ekonomické
efektivnosti pěstování chmele je zapotřebí regulovat vláhový deficit závlahou, která je
nezbytná především v podmínkách srážkového stínu Krušných hor, kde se nachází většina
našich chmelařských ploch.
Pro růst a vývoj chmele uvádějí autoři rozdílné množství potřebné vody. Podle /7/ je
potřebný roční úhrn srážek v rozmezí 450 - 600 mm. /5/ uvažují se spotřebou 300 l vody na
každý kilogram organické hmoty chmele. /15/ uvádí, že k vytvoření 1 kg zelené hmoty je
zapotřebí až 500 l vody. /16/ vypočetli potřebu srážek podle produkce sušiny z 1 hektaru a
došli k množství srážek 235 mm. Předpokladem výnosu je však optimální poměr srážek a
teplot.
Mezi jednotlivými autory existují rozdílné názory na období, kdy je chmel nejnáročnější
na dostatek srážek. Správné rozdělení srážek v měsících květen, červen a červenec považují
za předpoklad dobrého výnosu /4, 16/. Naopak podle /9/ jsou květnové srážky méně důležité
nežli srážky v červnu a červenci. Toto potvrzují i /2/, ale pouze za předpokladu, že byl měsíc
duben srážkově bohatý. /1/ uvádějí, že na výši výnosu mají značný vliv srážky v poslední
třetině července a první polovině srpna. Podobný názor má i /10/, který uvádí, že na výnos
chmele mají významný vliv srážky v měsících červenec a srpen.
Studiu závlahových režimů chmele a ovlivnění tvorby výnosu závlahou byla, a stále je,
v chmelařském výzkumu a praxi věnována značná pozornost. Dodáním závlahové vody při
deficitu vláhy dochází v závislosti na ročníku k zvýšení výnosu o 20 – 26 % /12, 8, 11, 3/. Při
použití závlahy navíc nedochází k ovlivnění jakosti chmelových hlávek /14/. V současné době
se jeví jako perspektivní úsporné závlahové systémy – kapková závlaha a mikropostřik, které
prokázaly vhodnost pro stabilizaci výnosů hlávek chmele /13/.
Naše pokusy jsou zaměřeny na sledování bezprostředního účinku vláhového deficitu na
základní fyziologické ukazatele jako je fotosyntéza, transpirace a stomatální vodivost a
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následně vyhodnotit změnu těchto fyziologických charakteristik a adaptaci chmelových
rostlin po uplatnění různého typu doplňkové závlahy. Pokusy probíhají od roku 2000 a
v následujícím textu je prezentován rok 2003, který se vyznačoval výrazným vodním
deficitem během vegetačního období.

Materiál a metodika
Na pokusném pozemku CHI, s.r.o. ve Stekníku se uskutečnilo měření fyziologických
charakteristik založených na výměně plynů v listech rostlin chmele pěstovaných pod různým
typem závlahy (kontrola, kapková závlaha, podzemní závlaha a mikropostřik). Fyziologické
charakteristiky byly měřeny pomocí analyzátoru LCA-4, a to na révových a pazochových
listech ve třech patrech chmelové rostliny. Během vegetace se uskutečnilo osm měření.
Vlastní hodnocení měření měsíčního úhrnu srážek a průměrné teploty vzduchu v roce
2003 vychází ze získaných údajů meteorologické stanice Chmelařského institutu v Žatci.
Vegetační období roku 2003 můžeme charakterizovat jako nejteplejší, nejslunnější, ale
zároveň i nejsušší za posledních 50 let o čemž svědčí hodnoty průběhu teplot a množství
srážek.
Rychlost fotosyntézy a transpirace révových a pazochových listů byla měřena
infračerveným analyzátorem plynů LCA-4.
Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí StatSoft, Inc. (2001) STATISTICA Cz [Softwarový systém na analýzu dat], verze 6. Vlastní vyhodnocení bylo
uskutečněno na základě vícefaktorové analýzy rozptylu s interakcemi druhého stupně, kde
jako kategorie nezávisle proměnných (faktory) byly zvoleny rostlinné orgány, varianta a
termín měření.

Výsledky a diskuse
Rychlost fotosyntézy révových a pazochových listů byla měřena infračerveným
analyzátorem plynů LCA-4 v osmi termínech. Termíny byly voleny v závislosti na vegetaci
chmelových rostlin a na termínech závlahy (obr. 1).
Na počátku sledovaného období, měsíc červen, byla průměrná rychlost fotosyntézy 4,03
μmol CO2.m-2.s-1, přičemž nejnižší fotosyntéza byla zjištěna ve 3. termínu (25.6. 2003) – 2,63
μmol CO2.m-2.s-1 a nejvyšší v 1.termínu (20.6. 2003) – 6,12 μmol CO2.m-2.s-1. Na konci
sledovaného období, tedy 8.8. 2003, byla rychlost fotosyntézy průkazně nejvyšší – 7,48 μmol
CO2.m-2.s-1.
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Obr. 1: Rychlost fotosyntézy (μmol CO2.m-2.s-1) v závislosti na termínu měření a variantě,
kdy O – kontrola, K – kapková závlaha, P – podzemní závlaha, M – mikropostřik.
Při hodnocení vlivu různých typů závlah na rychlost fotosyntézy je možné konstatovat,
že v porovnání s kontrolní variantou všechny použité typy závlah zvýšily rychlost fotosyntézy
chmelové rostliny. Zatímco u varianty kontrolní byla průměrná rychlost fotosyntézy ve výši
4,77 μmol CO2.m-2.s-1 u variant zavlažovaných byla 5,70 μmol CO2.m-2.s-1, což je zvýšení o
19,57 %. Jak uvádí /6/ u nezavlažovaných rostlin chmele v porovnání s zavlažovanými
dochází k snížení čisté fotosyntézy a stomatální vodivosti.
Průkazné rozdíly byly nalezeny mezi variantou nezavlažovanou a zavlažovanými a dále
mezi závlahou mikropostřikem a podzemní, kapkovou. Rozdíly nebyly nalezeny mezi
závlahou mikropostřikem a kontrolní.
Další měřenou charakteristikou byla rychlost transpirace. Rychlost transpirace se
pohybovala v rozmezí hodnot od 0,03 mol H2O.m-2.s-1 (4.termín, mikropostřik) do 1,37 mol
H2O.m-2.s-1 (7.termín, mikropostřik).
Rychlost transpirace je uvedena na obr. 2. Z něho nevyplývá výraznější trend v nárůstu
či poklesu naměřených hodnot během vegetace chmele, tak jak tomu bylo v případě
fotosyntézy.
Nejnižší průměrná rychlost transpirace byla zjištěna v 5.termínu (0,25 mol H2O.m-2.s-1)
a nejvyšší v 7.termínu (1,10 mol H2O.m-2.s-1). Mezi těmito termíny měření byly nalezeny
průkazné rozdíly. Nízké hodnoty transpirace byly naměřeny také ve 4. termínu a v 8.termínu,
kdy v případě 4.termínu byla rychlost transpirace 0,30 mol H2O.m-2.s-1 a u 8.termínu 0,38 mol
H2O.m-2.s-1. Rozdíly nebyly nalezeny mezi 1.,2., 3. a 6. termínem měření. U těchto termínů
byla rychlost transpirace 0,65 mol H2O.m-2.s-1 (1. termín) až 0,78 mol H2O.m-2.s-1 (2. termín).
Jestliže hodnotíme vliv závlahy na rychlost transpirace je možné uvést, že závlaha
zvýšila průkazně transpiraci v porovnání s kontrolní variantou, neboť průměrná rychlost
transpirace kontrolních rostlin byla 0,46 mol H2O.m-2.s-1 a u variant zavlažovaných 0,67 mol
H2O.m-2.s-1. V procentickém vyjádření je toto zvýšení představováno 45,65 %.
Rychlost transpiraceu jednotlivých typů závlah klesala v následujícím pořadí:
mikropostřik (0,77 mol H2O.m-2.s-1) - kapková závlaha (0,67 mol H2O.m-2.s-1) - podzemní
závlaha (0,56 mol H2O.m-2.s-1) - kontrola (0,46 mol H2O.m-2.s-1). Nejvyšší hodnoty
transpirace u varianty s mikropostřikem lze vysvětlit tím, že se vytváří příznivé mikroklima v
porostu. /13/ uvádí, že v porostu zavlažovaném mikropostřikem dochází k snížení teplot až o
5°C.

129

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

1,8
1,6
1,4
1,2

transpirace

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6

1

2

3

4

5

termin měření

6

7

8

varianta
O
varianta
K
varianta
P
varianta
M

Obr. 1: Rychlost transpirace (mol H2O.m-2.s-1) v závislosti na termínu měření a variantě,
kdyO – kontrola, K – kapková závlaha, P – podzemní závlaha, M – mikropostřik
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The influence of abiotic and biotic stresses
Key words: water deficit – rate of photosynthesis – rate of transpiration – hop plants

Summary
Hop plants (Osvaldův klon 72) were cultivated in field at Hop Research Institute at Stekník.
The trial had four variants. The first variant was controlled conditions – non –irrigation (N).
The second variant of the trial included subsurface irrigation (S). The third variant of the trial
represented the variant with trickling irrigation (T). The last variant included the microirrigation (M). Immediate rate of photosynthesis and transpiration was measured
gasometrically in open system by the apparatus LCA-4. The statistically significantly
decrease of photosynthesis by hop plants in the variant non – irrigation compared with the
variant with irrigation. The variants with irrigation increased the rate of photosynthesis
compared with the control by 19.57 %. If we evaluate the effect of variants of hop plants
transpiration, it can be said that the rate of transpiration decreased significantly in the variant
non – irrigation compared with variants with irrigation.
Poděkování
Tyto výsledky jsou součástí grantového projektu financovaného NAZV č. QF 3179/2003
a výzkumným záměrem MSM 6246070901.
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Souhrn
V rámci testů klíčivosti za podmínek vodního stresu (-1,0 MPa) byl sledován celkový podíl
vyklíčených semen vybraných odrůd řepky a rychlost klíčení a jeho vyrovnanost. Tato
schopnost je vyjádřena koeficientem velocity (Cv), který popisuje charakter klíčení. Nejvyšší
hodnoty jsou dosahovány u těch odrůd, které klíčí hromadně v krátkém časovém intervalu,
naopak rozvleklé klíčení hodnoty tohoto koeficientu snižuje.
Podíváme-li se na hodnoty všech sledovaných charakteristik, můžeme říci, že ty odrůdy, které
dosáhly klíčivosti nad 80% a zároveň mají koeficient velocity vyšší než 30,0 jsou schopny za
podmínek vodního stresu klíčit relativně vyrovnaně a v dostatečných počtech. Jedná se
konkrétně o tyto odrůdy: Madrigal (nejvyšší průměrná klíčivost), Artus, Navajo, Laser,
Baldur (nejrychlejší a nejvyrovnanější klíčení), Action, Slogan, Viking, Omaha, Catonic,
Ramiro. Vysokou míru klíčivosti s poněkud nižší rychlostí klíčení pak vykazují Spirit, Orkan,
Lisek a Elf.

Úvod
Klíčení začíná z fyziologického hlediska příjmem vody a končí startem prodlužování
embryonální osy, zpravidla kořínku. Zahrnuje řadu biochemických, fyzikálních a
biologických procesů (např. hydratace proteinů, strukturální subbuněčné změny, dýchání,
makromolekulární syntézy a prodlužování buněk), jejichž vlivem se embryo transformuje
z dehydratovaného klidového stavu do stádia se životaschopným metabolismem, který je
završen růstem (Houba & Hosnedl 2002).
Voda je nezbytná pro zbobtnání semen, jež předchází jejich klíčení. Bobtnat mohou i mrtvá
semena, neschopná klíčit. U životných semen však dochází k aktivaci dýchání a stupňování
metabolické a hormonální aktivity. Rychlost absorpce vody je největší hned poté, co semena
přišla v půdě do styku s vodou. Příjem vody v této první etapě nezávisí na životních
pochodech a zvyšuje se se vzestupem teploty. Závislost příjmu vody na osmotickém tlaku
roztoku, ve kterém semena bobtnají, je nepřímá. Největší úroveň hydratace je v embryu,
jakmile v něm stoupne obsah vody nad 60 %, počnou se v semeni aktivovat metabolické
systémy, a tím začíná i příprava na objemový růst embryonálních buněk. Voda může často
působit jako agens zvyšující míru a rychlost klíčení – může ze semen vylouhovat látky
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inhibiční povahy a bezprostředně po zbobtnání navodí i biochemické procesy, které
předcházejí vlastnímu klíčení (Procházka et al. 1998).
Termín setí řepky (20.-25. srpen v obilnářské a bramborářské oblasti, 25.-31. srpen
v kukuřičné a řepařské oblasti) připadá na období, kdy je sice vzhledem o ostatním částem
roku relativně vysoký úhrn srážek, ale zároveň jsou i vysoká teploty a tedy i vysoký výpar.
Často se v tomto období setkáváme s přísušky, které se mohou na rovnoměrnosti klíčení a
vzcházení negativně projevit. I když je řepka plodinou typickou pro střední a vyšší polohy a
z hlediska rajonizace jejího pěstování pro ni nejsou nízké polohy nejvhodnější, je i zde
pěstována nejen kvůli její vysoké koncentraci, ale i z objektivních důvodů, jako je např.
množení osiva (Baranyk 2000). V těchto oblastech je ale sucho coby nejvíce limitující
rostlinný stresor (Hnilička et al. 2003) v době setí poměrně častým jevem. Vzhledem k tomu,
že schopnost klíčit za podmínek vodního stresu je u jednotlivých odrůd různá, je možné volit
do rizikovějších oblastí takové odrůdy, které nedostatek vody v době klíčení snášejí relativně
dobře.

Materiál a metodika
Z každé odrůdy řepky byly odebrány vzorky po 100 semenech ve čtyřech opakováních. Tyto
vzorky byly umístěny na Petriho misky o průměru 9 cm obsahující jednu vrstvu filtračního
papíru a 10 ml roztoku polyethylenglykolu (PEG) o osmotickém potenciálu –1,0 MPa
(Michel & Kaufmann 1973). Misky byly zabaleny do průhledné folie a umístěny
v laboratorních podmínkách. Denně byly počítány klíčící rostliny, které byly z klíčidel
odstraňovány. Test byl ukončen v době, kdy již žádná další semena neklíčila.
Ze získaných údajů byly u jednotlivých odrůd vypočteny celkové hodnoty klíčivosti a
Kotowskiho koeficient velocity (Cv) jakožto charakteristika rychlosti klíčení (Bewley &
Black 1983) a tedy jedna z možností vyjádření energie klíčení v daných podmínkách.

Výsledky a diskuse
V případě setí řepky za sušších podmínek hrozí zhoršení její klíčivosti a vzcházivosti. Ne
všechny odrůdy ale na nedostatek vody v době klíčení reagují stejně citlivě. Jak ukazuje
tabulka č.1, je možné vytipovat takové, které i při poměrně nízkém osmotickém potenciálu –
1,0 MPa dosahují vysokého procenta klíčivosti.
Klíčivost za plného zásobení vodou se u zkoušených odrůd pohybovala většinou mezi 9698%. Rozdíl mezi touto hodnotou a procentem klíčivosti za nedostatku vody představují
semena, která jsou sice životná, ale záporný vodní potenciál je pro ně již natolik silný, že
nejsou schopna z vnějšího prostředí přijmout dostatek vody pro vlastní vyklíčení. Tato
semena částečně nabobtnají a další pochody již nenastávají. V této fázi mohou být znovu
vysušena, aniž by došlo k nevratnému poškození zárodku. Po dodání vody je proces klíčení
znovu obnoven. V tomto případě je ale klíčení a následné vzcházení rozvleklé a porost je co
do vývoje jednotlivých rostlin nevyrovnaný.
Schopnost klíčit za nedostatku vody je výhodná i při omezování škodlivosti výdrolu řepky
v následných plodinách. Termín sklizně ozimé řepky připadá sice na období s vysokým
průměrným úhrnem srážek, ale také s vysokou průměrnou teplotou vzduchu a vysokým
výparem. Důsledkem je přeschlý povrch půdy a její povrchové vrstvy. Semena ze sklizňových
ztrát tedy nemusí hromadně klíčit a vzcházet a při následném zpracování půdy přecházejí do
půdní zásoby, kde mohou přečkat životná více let. U odrůd s vysokou klíčivostí za podmínek
vodního stresu je předpoklad vyššího podílu vyklíčených semen i při nižším obsahu vody
v půdě.
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Nejde však jen o celkový podíl vyklíčených semen, ale i o rychlost klíčení a jeho
vyrovnanost. Tato schopnost je vyjádřena koeficientem velocity (Cv), který popisuje charakter
klíčení. Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány u těch odrůd, které klíčí hromadně v krátkém
časovém intervalu, naopak rozvleklé klíčení hodnoty tohoto koeficientu snižuje.
Podíváme-li se na hodnoty všech sledovaných charakteristik v tabulce č.1, můžeme říci, že ty
odrůdy, které dosáhly klíčivosti nad 80% a zároveň mají koeficient velocity vyšší než 30,0
jsou schopny za podmínek vodního stresu klíčit relativně vyrovnaně a v dostatečných
počtech. Jedná se konkrétně o tyto odrůdy: Madrigal (nejvyšší průměrná klíčivost), Artus,
Navajo, Laser, Baldur (nejrychlejší a nejvyrovnanější klíčení), Action, Slogan, Viking,
Omaha, Catonic, Ramiro. Vysokou míru klíčivosti s poněkud nižší rychlostí klíčení pak
vykazují Spirit, Orkan, Lisek a Elf.
Tabulka č.1: Přehled hodnot klíčivosti a koeficientu velocity (Cv) u sledovaných odrůd
řepky
Klíčivost (%)
Odrůda
Cv
Průměr Odchylka
Madrigal
Artus
Navajo
Laser
Baldur
Action
Slogan
Viking
Omaha
Catonic
Spirit
Ramiro
Orkan
Lisek
Elf
Executive
Extra
Mohican
Jesper
Liprima
Capitol
Pronto
Vectra
Kapitan
Bristol
Ontario
Odila
Space
Rasmus
Cando
Aviso
Cancan
Lirajet

97,3
94,8
93,8
93,5
93,0
92,5
92,3
91,8
91,3
88,3
85,3
85,0
83,3
83,0
81,8
78,3
77,5
76,3
74,3
72,8
69,5
67,8
65,8
64,3
63,8
58,8
57,5
55,3
54,0
52,0
48,0
37,8
26,3

2,05
1,48
1,79
3,35
4,30
1,66
4,60
2,28
5,02
2,28
2,86
3,00
6,30
5,61
13,16
1,30
3,84
4,21
3,11
5,93
7,76
7,05
4,66
4,97
9,15
10,43
5,89
6,53
14,54
4,85
4,24
12,30
5,45
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43,8
41,0
36,7
41,5
46,0
39,0
40,0
38,9
38,5
31,6
25,4
34,0
27,0
27,0
26,8
36,5
29,7
31,3
33,7
24,0
30,5
27,3
32,1
25,1
25,4
22,8
21,8
30,0
22,9
22,3
21,6
22,0
18,1
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Souhrn
V rámci testování odrůd ozimé řepky na podíl semen, schopných vstoupit do osmodormance
(sek. dormance vyvolané osmotickým stresem) byl nalezeno 12 odrůd, které mají podíl semen
schopných vstoupit do osmodormance nižší než 10% - Catonic, Aviso, Artus, Baldur, Ontario,
Vectra, Madrifal, Navajo, Action, Ewxtra, Space a Viking. Naopak ty odrůdy, u kterých
sledovaná hodnota překročila 50% (Orkan, Kapitan, Liprima, Bristol, Spirit, Ramiro a
Mohican coby odrůda s nejvyššími zjištěnými hodnotami) představují v rámci osevního
postupu vyšší potenciální riziko zaplevelení následných plodin.
Kromě sledování odrůdové závislosti míry osmodormance jsme u zástupců ze skupiny
citlivých i málo citlivých odrůd řepky provedli stanovení obsahu fytohormonů v semenech.
Zatímco u obsahu kyseliny abscisové (ABA) bylo nutno přijmout nulovou hypotézu u vzorků
bez ošetření PEG (polyethylenglykolem) i u ošetřených, neboť mezi oběma skupinami odrůd
nebylo možno nalézt statisticky průkazné rozdíly, u obsahu auxinu (IAA) byly naměřeny
statisticky průkazně vyšší hodnoty u odrůd, u kterých je míra osmodormance nízká, a to ve
vzorcích, které byly ošetřeny PEG a prošly procesem prodlouženého bobtnání v roztoku této
látky.

Úvod
Dormance může být indukována u dormantních i nedormantních semen po přerušení kontaktu
s mateřskou rostlinou, jsou-li vlhká (tedy ne nezbytně plně nabobtnalá) semena vystavena
vnějším stresům, které jim neumožňují klíčení, či nemožnosti snížit dormanci. Tuto dormanci
(i když zjednodušeně – viz Baskin & Baskin 2001) označujeme jako sekundární. Dříve se za
hlavní příčinu sekundární dormance považoval nedostatek kyslíku nebo vysoký obsah oxidu
uhličitého a efekt anaerobních podmínek na indukci sekundární dormance je poměrně známý.
Stejně tak ale může být sekundární dormance vyvolána dlouhodobým pobytem za vlhka
v aerobních podmínkách, kdy ale nedochází ke klíčení - např. při nízké či vysoké teplotě
(Mudroch & Ellis 2000). Bewley & Black (1984) rozlišují následující typy sekundární
dormance:
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− Termodormance – je vyvolána působením teplot, přesahujících maximum pro klíčení.
Tento způsob indukce je poměrně efektivní, uplatňuje se například i při indukci
sekundární dormance u semen na povrchu půdy, naopak málokdy je termodormance
příčinou sekundární dormance semen v půdě – v těchto podmínkách se obvykle
nevyskytují teploty o požadované výši.
− Skotodormance – nastává po několikadenním uskladnění semen, vyžadujících pro
klíčení světlo, v temnu. Během této doby se semena stanou silně dormantními a často
se u nich vyvine snížená senzitivita ke světlu. Většinou je tento typ sekundární
dormance pozitivně ovlivňován teplotou.
− Fotodormance – je indukována prodlouženou expozicí bílého světla nebo (častěji)
dlouhovlnného červeného světla.
Jako další příčinu vzniku sekundární dormance uvádějí i osmotický stres, ovšem již bez
speciálního pojmenování. Jako implicitní se zdá být termín osmodormance.
Sekundární dormanci je možné u nedormantních semen poměrně snadno navodit i
v laboratorních podmínkách. Materiálně, technicky i technologicky je výhodné využít
především osmotické metody. Z polních plodin vykazuje pozitivní reakci řepka (Pekrun et al.
1997a; 1997b; Holec et al. 2002a) i slunečnice (Holec et al. 2002b).
Semena mohou plynule přecházet mezi stavy dormance a schopnosti okamžitě klíčit, je
možné vypozorovat roční sezónnost dormance u jednotlivých druhů (Martinková & Honěk
2000; Baskin & Baskin 2001). Zatím není zcela jasné, zda primární i sekundární dormance je
ovládána těmi samými mechanismy. Suché skladování a stejné externí stimulanty mají vliv na
omezení obou typů dormance, což by svědčilo pro stejný mechanismus u obou. Zajímavé ale
je, že zatímco krátké období bobtnání eliminuje dormanci primární, dlouhé období bobtnání
indukuje dormanci sekundární. Stejně tak empirické matematické modely ukazují, že procesy
ztráty a indukce dormance mohou být v každém semeni vzájemně konkurenční, takže by měly
mít odlišný fyziologický a biochemický základ (Mudroch & Ellis 2000).

Materiál a metodika
Vzorky semen jednotlivých odrůd řepky byly získány od Svazu pěstitelů a zpracovatelů
olejnin v roce 2003. U každé odrůdy bylo testováno 100 semen ve čtyřech opakováních.
Semena byla vložena do Petriho misky o průměru 9 cm se dvěma vrstvami filtračního papíru,
zvlhčenými 5 ml roztoku polyetylenglykolu (PEG) s osmotickým potenciálem –1,5 MPa
(Michel & Kaufmann 1973). Po uzavření byly Petriho misky zabaleny do hliníkové folie a
umístěny do klimaboxu s regulovanou teplotou 20 ± 1°C. Po čtyřech týdnech byly Petriho
misky z klimaboxu vyjmuty, rozbaleny a semena řepky byla opláchnuta v destilované vodě a
přenesena do nových misek s filtračním papírem zvlhčeným 5 ml destilované vody. Tato fáze
probíhala v zatemněné místnosti se zdrojem světla o vlnové délce λ = 400 – 600 nm. Po
zabalení do hliníkové folie byly misky umístěny zpět do klimaboxů k testu klíčivosti. Po
týdnu byly misky se vzorky otevřeny a byla spočítána nevyklíčená, ale prokazatelně
nepoškozená, životná semena, která byla považována za dormantní.
Dle výsledků z předchozích let byly vybrány 3 odrůdy s vysokou mírou sekundární dormance
a další 3, které mají schopnost vstupovat do sekundární dormance výrazně nízkou. Čtyři
opakování od každé odrůdy pak byla ošetřena dle výše uvedené metodiky s cílem vyvolat u
nich sekundární dormanci, další čtyři opakování byla pouze ponechána na klíčidle
s destilovanou vodou s cílem nastartovat procesy, vedoucí ke klíčení. Na pracovišti Ústavu
experimentální botaniky bylo následně provedeno stanovení obsahu fytohormonů (ABA – k.
abscisová, IAA – k. indolyl octová) dle metodiky popsané Dobrevem a Kamínkem (2002).
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Výsledky a diskuse
Testované odrůdy vykazují ve sledované vlastnosti značné rozpětí: od 1,00% do 76,00%
semen schopných vstoupit do osmodormance (viz tab. č.1). Tato vlastnost je podmíněna
genotypově (Pekrun et al. 1997b) a výsledky korespondují s výsledky obdobných testů
z minulých let (Holec et al. 2002a), i když maximální hodnoty jsou ve sledovaném roce
(2003) nižší. Sekundární dormance má význam v rámci vstupu semen do půdní zásoby a
jejich dlouhodobého přežívání v půdě. Z této perzistentní půdní zásoby může řepka
v následujících letech vzcházet a zaplevelovat porosty následných plodin. Vzhledem k tomu,
že míra sekundární dormance je geneticky podmíněná a současný odrůdový sortiment
vykazuje vysokou variabilitu v míře exprese této vlastnosti, je zde dobrý předpoklad pro
selekci.
Riziko přežívání semen řepky v půdě tedy záleží i na výběru konkrétní odrůdy. Pro pozemky,
na kterých se může zaplevelující řepka v rámci osevního postupu uplatnit, je možné volit
takové odrůdy, u nichž je toto riziko menší. V našem pokusu je 12 odrůd, které mají podíl
semen schopných vstoupit do osmodormance nižší než 10% - Catonic, Aviso, Artus, Baldur,
Ontario, Vectra, Madrifal, Navajo, Action, Ewxtra, Space a Viking. Naopak ty odrůdy, u
kterých sledovaná hodnota překročila 50% (Orkan, Kapitan, Liprima, Bristol, Spirit, Ramiro a
Mohican coby odrůda s nejvyššími zjištěnými hodnotami) představují v rámci osevního
postupu vyšší potenciální riziko zaplevelení následných plodin. Vzhledem k tomu, že je
zaplevelování výdrolem jedním z hlavních problémů, který řepka do osevního postupu vnáší,
je přínosné znát u hlavních odrůd alespoň orientačně geneticky dané riziko dlouhodobého
přežívání semen v půdě, což může ovlivnit vzájemné přizpůsobení volby odrůd a uplatňované
agrotechniky, především zpracování půdy a volby herbicidů. Nejdůležitějším opatřením
z hlediska regulace výdrolu je ponechání semen po sklizni na povrchu půdy, případně
následné velmi mělké zapravení semen, která se z různých důvodů nedostala do styku
s kapilární vodou a nevyklíčila. Velký význam má i dlouhodobější světelný požitek semen,
který brání vzniku sekundární dormance, případně ji přerušuje.
Kromě sledování odrůdové závislosti míry osmodormance jsme u zástupců ze skupiny
citlivých i málo citlivých odrůd řepky provedli stanovení obsahu fytohormonů v semenech.
Zatímco u obsahu kyseliny abscisové (ABA) bylo nutno přijmout nulovou hypotézu u vzorků
bez ošetření PEG i u ošetřených, neboť mezi oběma skupinami odrůd nebylo možno nalézt
statisticky průkazné rozdíly, u obsahu auxinu (IAA) byly naměřeny statisticky průkazně vyšší
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hodnoty u odrůd, u kterých je míra osmodormance nízká, a to ve vzorcích, které byly ošetřeny
PEG a prošly procesem prodlouženého bobtnání v roztoku této látky (viz tab. č. 2).
Tabulka č.1: Procentický podíl sekundárně dormantních semen u jednotlivých odrůd
řepky
Odrůda Průměr (%) Odchylka Odrůda Průměr (%)
Catonic
1,00
1,22 Omaha
17,75
Aviso
1,50
1,50 Pronto
18,25
Artus
1,75
1,30 Jesper
25,75
Baldur
2,00
1,87 Cancan
29,25
Ontario
2,50
2,69 Slogan
31,75
Vectra
4,50
2,29 Executive
32,75
Madrigal
5,50
2,69 Cando
35,00
Navajo
6,25
2,17 Elf
36,25
Action
6,75
1,79 Capitol
37,25
Extra
7,00
1,73 Orkan
52,75
Space
8,50
3,64 Kapitan
57,25
Viking
9,00
3,94 Liprima
58,00
Lirajet
11,00
4,30 Bristol
58,00
Lisek
13,75
3,77 Spirit
60,75
Odila
14,25
4,66 Ramiro
70,00
Rasmus
16,25
7,29 Mohican
76,00
Laser
17,75
11,82

Odchylka

Tabulka č. 2: Obsah fytohormonů v semenech řepky
Odrůda

ABA pmol/gDW IAA pmol/gDW
PEG
Bristol +
19,85
24,47
Laser 01+
12,6
14,21
Mohican +
56,71
12,43
Catonic 40,92
253,99
Viking 51,34
86,45
Zorro 95,48
299,78
12 h - dest. voda
Bristol +
45,37
80,59
Laser +
65,51
39,02
Mohican +
67,8
24,28
Catonic 23,2
48,9
Viking 85,49
83,12
Zorro 173,67
83,87
+ Vysoký podíl sekundární dormance
- Nízký podíl sekundární dormance
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10,28
5,21
7,50
6,72
3,56
10,30
6,12
15,96
9,83
9,91
8,70
3,74
3,74
18,07
8,80
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Souhrn
V rámci testů klíčivosti za podmínek vodního stresu (-1,0 MPa) byl sledován celkový podíl
vyklíčených semen vybraných odrůd řepky a rychlost klíčení a jeho vyrovnanost. Tato
schopnost je vyjádřena koeficientem velocity (Cv), který popisuje charakter klíčení. Nejvyšší
hodnoty jsou dosahovány u těch odrůd, které klíčí hromadně v krátkém časovém intervalu,
naopak rozvleklé klíčení hodnoty tohoto koeficientu snižuje.
Podíváme-li se na hodnoty všech sledovaných charakteristik, můžeme říci, že ty odrůdy, které
dosáhly klíčivosti nad 80% a zároveň mají koeficient velocity vyšší než 30,0 jsou schopny za
podmínek vodního stresu klíčit relativně vyrovnaně a v dostatečných počtech. Jedná se
konkrétně o tyto odrůdy: Madrigal (nejvyšší průměrná klíčivost), Artus, Navajo, Laser,
Baldur (nejrychlejší a nejvyrovnanější klíčení), Action, Slogan, Viking, Omaha, Catonic,
Ramiro. Vysokou míru klíčivosti s poněkud nižší rychlostí klíčení pak vykazují Spirit, Orkan,
Lisek a Elf.

Úvod
Klíčení začíná z fyziologického hlediska příjmem vody a končí startem prodlužování
embryonální osy, zpravidla kořínku. Zahrnuje řadu biochemických, fyzikálních a
biologických procesů (např. hydratace proteinů, strukturální subbuněčné změny, dýchání,
makromolekulární syntézy a prodlužování buněk), jejichž vlivem se embryo transformuje
z dehydratovaného klidového stavu do stádia se životaschopným metabolismem, který je
završen růstem (Houba & Hosnedl 2002).
Voda je nezbytná pro zbobtnání semen, jež předchází jejich klíčení. Bobtnat mohou i mrtvá
semena, neschopná klíčit. U životných semen však dochází k aktivaci dýchání a stupňování
metabolické a hormonální aktivity. Rychlost absorpce vody je největší hned poté, co semena
přišla v půdě do styku s vodou. Příjem vody v této první etapě nezávisí na životních
pochodech a zvyšuje se se vzestupem teploty. Závislost příjmu vody na osmotickém tlaku
roztoku, ve kterém semena bobtnají, je nepřímá. Největší úroveň hydratace je v embryu,
jakmile v něm stoupne obsah vody nad 60 %, počnou se v semeni aktivovat metabolické
systémy, a tím začíná i příprava na objemový růst embryonálních buněk. Voda může často
působit jako agens zvyšující míru a rychlost klíčení – může ze semen vylouhovat látky
inhibiční povahy a bezprostředně po zbobtnání navodí i biochemické procesy, které
předcházejí vlastnímu klíčení (Procházka et al. 1998).
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Termín setí řepky (20.-25. srpen v obilnářské a bramborářské oblasti, 25.-31. srpen
v kukuřičné a řepařské oblasti) připadá na období, kdy je sice vzhledem o ostatním částem
roku relativně vysoký úhrn srážek, ale zároveň jsou i vysoká teploty a tedy i vysoký výpar.
Často se v tomto období setkáváme s přísušky, které se mohou na rovnoměrnosti klíčení a
vzcházení negativně projevit. I když je řepka plodinou typickou pro střední a vyšší polohy a
z hlediska rajonizace jejího pěstování pro ni nejsou nízké polohy nejvhodnější, je i zde
pěstována nejen kvůli její vysoké koncentraci, ale i z objektivních důvodů, jako je např.
množení osiva (Baranyk 2000). V těchto oblastech je ale sucho coby nejvíce limitující
rostlinný stresor (Hnilička et al. 2003) v době setí poměrně častým jevem. Vzhledem k tomu,
že schopnost klíčit za podmínek vodního stresu je u jednotlivých odrůd různá, je možné volit
do rizikovějších oblastí takové odrůdy, které nedostatek vody v době klíčení snášejí relativně
dobře.

Materiál a metodika
Z každé odrůdy řepky byly odebrány vzorky po 100 semenech ve čtyřech opakováních. Tyto
vzorky byly umístěny na Petriho misky o průměru 9 cm obsahující jednu vrstvu filtračního
papíru a 10 ml roztoku polyethylenglykolu (PEG) o osmotickém potenciálu –1,0 MPa
(Michel & Kaufmann 1973). Misky byly zabaleny do průhledné folie a umístěny
v laboratorních podmínkách. Denně byly počítány klíčící rostliny, které byly z klíčidel
odstraňovány. Test byl ukončen v době, kdy již žádná další semena neklíčila.
Ze získaných údajů byly u jednotlivých odrůd vypočteny celkové hodnoty klíčivosti a
Kotowskiho koeficient velocity (Cv) jakožto charakteristika rychlosti klíčení (Bewley &
Black 1983) a tedy jedna z možností vyjádření energie klíčení v daných podmínkách.

Výsledky a diskuse
V případě setí řepky za sušších podmínek hrozí zhoršení její klíčivosti a vzcházivosti. Ne
všechny odrůdy ale na nedostatek vody v době klíčení reagují stejně citlivě. Jak ukazuje
tabulka č.1, je možné vytipovat takové, které i při poměrně nízkém osmotickém potenciálu –
1,0 MPa dosahují vysokého procenta klíčivosti.
Klíčivost za plného zásobení vodou se u zkoušených odrůd pohybovala většinou mezi 9698%. Rozdíl mezi touto hodnotou a procentem klíčivosti za nedostatku vody představují
semena, která jsou sice životná, ale záporný vodní potenciál je pro ně již natolik silný, že
nejsou schopna z vnějšího prostředí přijmout dostatek vody pro vlastní vyklíčení. Tato
semena částečně nabobtnají a další pochody již nenastávají. V této fázi mohou být znovu
vysušena, aniž by došlo k nevratnému poškození zárodku. Po dodání vody je proces klíčení
znovu obnoven. V tomto případě je ale klíčení a následné vzcházení rozvleklé a porost je co
do vývoje jednotlivých rostlin nevyrovnaný.
Schopnost klíčit za nedostatku vody je výhodná i při omezování škodlivosti výdrolu řepky
v následných plodinách. Termín sklizně ozimé řepky připadá sice na období s vysokým
průměrným úhrnem srážek, ale také s vysokou průměrnou teplotou vzduchu a vysokým
výparem. Důsledkem je přeschlý povrch půdy a její povrchové vrstvy. Semena ze sklizňových
ztrát tedy nemusí hromadně klíčit a vzcházet a při následném zpracování půdy přecházejí do
půdní zásoby, kde mohou přečkat životná více let. U odrůd s vysokou klíčivostí za podmínek
vodního stresu je předpoklad vyššího podílu vyklíčených semen i při nižším obsahu vody
v půdě.
Nejde však jen o celkový podíl vyklíčených semen, ale i o rychlost klíčení a jeho
vyrovnanost. Tato schopnost je vyjádřena koeficientem velocity (Cv), který popisuje charakter
klíčení. Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány u těch odrůd, které klíčí hromadně v krátkém
časovém intervalu, naopak rozvleklé klíčení hodnoty tohoto koeficientu snižuje.
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Podíváme-li se na hodnoty všech sledovaných charakteristik v tabulce č.1, můžeme říci, že ty
odrůdy, které dosáhly klíčivosti nad 80% a zároveň mají koeficient velocity vyšší než 30,0
jsou schopny za podmínek vodního stresu klíčit relativně vyrovnaně a v dostatečných
počtech. Jedná se konkrétně o tyto odrůdy: Madrigal (nejvyšší průměrná klíčivost), Artus,
Navajo, Laser, Baldur (nejrychlejší a nejvyrovnanější klíčení), Action, Slogan, Viking,
Omaha, Catonic, Ramiro. Vysokou míru klíčivosti s poněkud nižší rychlostí klíčení pak
vykazují Spirit, Orkan, Lisek a Elf.
Tabulka č.1: Přehled hodnot klíčivosti a koeficientu velocity (Cv) u sledovaných odrůd
řepky
Odrůda
Madrigal
Artus
Navajo
Laser
Baldur
Action
Slogan
Viking
Omaha
Catonic
Spirit
Ramiro
Orkan
Lisek
Elf
Executive
Extra
Mohican
Jesper
Liprima
Capitol
Pronto
Vectra
Kapitan
Bristol
ntario
Odila
Space
Rasmus
Cando
Aviso
Cancan
Lirajet

Klíčivost (%)
Průměr Odchylka
97,3
94,8
93,8
93,5
93,0
92,5
92,3
91,8
91,3
88,3
85,3
85,0
83,3
83,0
81,8
78,3
77,5
76,3
74,3
72,8
69,5
67,8
65,8
64,3
63,8
58,8
57,5
55,3
54,0
52,0
48,0
37,8
26,3

2,05
1,48
1,79
3,35
4,30
1,66
4,60
2,28
5,02
2,28
2,86
3,00
6,30
5,61
13,16
1,30
3,84
4,21
3,11
5,93
7,76
7,05
4,66
4,97
9,15
10,43
5,89
6,53
14,54
4,85
4,24
12,30
5,45
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Cv
43,8
41,0
36,7
41,5
46,0
39,0
40,0
38,9
38,5
31,6
25,4
34,0
27,0
27,0
26,8
36,5
29,7
31,3
33,7
24,0
30,5
27,3
32,1
25,1
25,4
22,8
21,8
30,0
22,9
22,3
21,6
22,0
18,1

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Literatura
Baranyk, P. (2000): Osivo a množitelská agrotechnika. In: Vašák, J. a kol.: Řepka.
Agrospoj,Praha, 272-278.
Bewley, J. D., Black, M. (1983): Physiology and Biochemistry os Seeds in Relation to
Germination. Vol. 1. – Development, Germination, and Growth. Springer-Verlag, Berlin,
306 pp.
Hnilička, F., Hniličková, H., Bláha, L. (2003): Působení vnějších negativních faktorů na
rostliny, abiotické stresory. In: Bláha, L., Hnilička, F., Hniličková, H., Holubec, V.,
Möllerová, J., Štolcová, J., Zieglerová, J.: Rostlina a stres. VÚRV, Praha, 9-33.
Houba, M., Hosnedl, V. (2002): Osivo a sadba. Ing. Martin Sedláček, Praha, 186 pp.
Michel, B. E., Kaufmann M. R. (1973): The osmotic potential of polyethylene glycol 6000.
Plant Physiology, 51, 914-916.
Procházka, S., Macháčková, I., Krekule, J., Šebánek, J. a kol. (1998): Fyziologie rostlin.
Academia, Praha, 484 pp.
Poděkování
Práce vznikla za podpory grantu NAZV 1B53057.

144

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Vplyv vodného stresu na úrodotvorné prvky vybraných
odrôd pšenice letnej, forma ozimná
Elena Hunková, Marián Brestič, Marek Živčák, Jana Ferencová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, A. Hlinku 2,
94901 Nitra, Slovenská republika, Elena.Hunkova@uniag.sk

Súhrn
V nádobových pokusoch Katedry fyziológie rastlín SPU v Nitre v roku 2003 bol
sledovaný vplyv vodného stresu počas fenofázy kvitnutia na vybrané úrodotvorné
charakteristiky a výšku úrod štyroch odrôd pšenice letnej, forma ozimná (Triticum aestivum
L.). Odrody pšenice letnej mali rôzny pôvod: Ilona (Slovenská republika), Pobeda (Republika
Srbsko a Čierna hora), Stephens (USA) a BU-09 (Francúzsko). V podmienkach vodného
stresu sa najviac uplatnila odroda Ilona, keď dosiahla 49,95% úrod zrna v porovnaní
s kontrolnými rastlinami(3582,7 kg.ha-1). Druhou v poradí bola odroda BU-09 so 40,77%
úrod zrna v porovnaní s kontrolnými rastlinami (3387,8 kg.ha-1). Odroda Pobeda a Stephens
sa prejavili ako úrodovo menej stabilné a menej odolné voči pôsobeniu vodného stresu vo
fenofáze kvitnutia.

Úvod
Rast počtu obyvateľov Zeme kladie čoraz náročnejšie požiadavky na okolité
prostredie. Jedno z rizík, ktoré by svojím dlhodobým charakterom mohlo podstatne ovplyvniť
život ľudskej spoločnosti, je zmena klímy.
Z globálneho hľadiska hrozí našej planéte približne o 30 rokov situácia, že polovica
populácie nebude mať k dispozícii dostatok vody. Narušenie energetického a vodného režimu
zásadným spôsobom ovplyvní poľnohospodárstvo. Nastanú zmeny v teplotnej a vlahovej
zabezpečenosti, zmeny vo fenologických pomeroch a v charakteristikách evapotranspirácie,
ktoré sa následne odrazia v zmenách produkčného potenciálu, v podmienkach prezimovania,
vo výskyte škodlivých činiteľov a v iných oblastiach pestovania rastlín (Lapin, 1994, Špánik,
Šiška, 2004). Otepľovanie klímy bez rastu zrážkových úhrnov znamená zhoršovanie
vlhkostných pomerov pôdy a rozširovanie suchých oblastí – u nás hlavne na južnom
Slovensku. Rast potenciálnej evapotranspirácie v nížinách môže v budúcnosti zhoršiť už dnes
výrazný deficit pôdnej vlhkosti a posunúť ho do väčších nadmorských výšok (Špánik,
Tomlain, 1997). V našom príspevku sme sa zamerali na zistenie vplyvu vodného stresu počas
vegetačného obdobia na zmenu vybraných úrodotvorných prvkov a výšku úrod odrôd pšenice
letnej, forma ozimná.

Materiál a metodika
Do nádobových pokusov boli vybrané štyri odrody pšenice letnej, f. ozimná (Triticum
aestivum L.) rôzneho pôvodu: Ilona (Slovensko), Pobeda (Republika Srbsko a Čierna hora),
Stephens (USA) a genotyp BU-09 (Francúzsko). Rastliny boli pestované v nádobách
naplnených zeminou s optimalizovanou výživou a vodným režimom v prirodzených
klimatických podmienkach. V čase kvitnutia bol u 50% rastlín vyvolaný vodný stres
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obmedzením závlahy a zabránením prístupu prirodzených zrážok (prekrytie priehľadnou
fóliou), zvyšných 50% bolo ponechaných ako kontrola a pestovaná v ideálnych podmienkach
(zamedzenie vodného stresu zalievaním rastlín). Na stresovaných aj kontrolných rastlinách
boli v období indukovania vodného stresu sledované (resp. prepočítané) nasledovné
úrodotvorné prvky (u kontrolných aj stresovaných rastlín): počet produktívnych odnoží na 1
rastlinu, počet zŕn v klase hlavného stebla, počet zŕn v klase odnoží, HTZ hlavného stebla,
úroda zrna hlavného stebla na 1m2, úroda zrna odnoží na 1m2, celková úroda zrna na 1m2,
úroda zrna stresovaných rastlín v % z úrody kontrolných rastlín (hlavné steblo, odnože aj
celková úroda). Východzí počet kontrolných aj stresovaných rastlín v prepočte na 1m2 bol
275 ks.

Výsledky a diskusia
Z hľadiska tolerancie na sucho sú pri hodnotení rastových ukazovateľov dôležité
rozdiely vo fenológii rastliny. Sú určované vytvorením maximálneho rozsahu
fotosyntetického aparátu, ako aj nástupom fenofáz kritických pre budúcu výšku úrody.
Jedným z mechanizmov tolerancie na sucho je únik voči pôsobeniu nepriaznivých podmienok
rýchlejším vyformovaním asimilačného aparátu a rýchlejším nástupom kritických fenofáz
(Lewitt, 1990, Kostrej et al., 2000). Na sledovaných odrodách je možné pozorovať rozdiely
v indexe listovej pokryvnosti a taktiež aj rozdiel v čase, kedy bola u jednotlivých odrôd
dosiahnutá maximálna plocha asimilačného aparátu. Podobne sa rozdiely prejavili aj
v termíne začiatku klasenia a kvitnutia odrôd pšenice. Fenológia je považovaná za dôležitý
determinant vysokých úrod, obzvlášť termín kvitnutia, ktorý môže kladne ovplyvniť aj
efektívnosť využitia vody (Reynolds et al., 2001). V našich podmienkach sa význam posunu
fenofáz do skorších období zvyšuje, pretože v posledných rokoch klesá úhrn zimných
a jarných zrážok a častejšie sa vyskytuje jarné sucho.
Podľa Reynoldsa et al. (2001) je voda primárnym limitujúcim faktorom produkcie
pšenice letnej. Bežné spôsoby skríningu (napr. empirické šľachtenie, kde úroda na ploche je
predmetom výberu) je obtiažne a pomalé pre nepredvídateľnosť sucha a sezónnu variabilitu.
Využitie fyziologických znakov je pružnejšie, aj keď je nutné vnímať ich komplexne
v systéme a môžu byť len doplnením a urýchlením empirického šľachtiteľského programu.
Základným skríningovým znakom by mala byť produkcia zrna, ktorá je funkciou: 1.) využitia
vody plodinou, 2.) efektívnosti využitia vody a 3.) zberového indexu. Zberový index
predstavuje podiel hospodárskej úrody na celkovej úrode biomasy. Ak je voda limitujúca pre
tvorbu biomasy, udržanie zberového indexu má kritický význam.
Z hľadiska tvorby úrody je dôležité, kedy vodný stres nastupuje. Pri nástupe vodného stresu pred

kvitnutím dochádza k poklesu počtu produktívnych klasov a poklesu počtu zŕn v klase, kým
stres od kvitnutia po dozrievanie znižuje hmotnosť zŕn redukciou rýchlosti a skrátením
obdobia napĺňania zrna. Najcitlivejším úrodovým komponentom je počet zŕn v klase a je
preto predpoklad jeho využitia ako selekčného kritéria pri výbere v podmienkach sucha
(Shpiler, Blum, 1991). Denčič et al. (2000) pozorovali, že pri odrodách pšenice bol počet zŕn
na klas, hmotnosť zŕn v klase a obzvlášť úroda zrna citlivejšie na sucho, než výška rastliny
a počet kláskov v klase.
Dosiahnuté výsledky v našom pokuse zobrazujú obr. 1 – 10. Na vodný stres
indukovaný počas kvitnutia reagovali odrody pšenice letnej, forma ozimná, nasledovne: 1)
poklesom tvorby produktívnych odnoží s výnimkou odrody Pobeda, ktorá reagovala opačne;
2) väčším počtom zŕn v klase hlavného stebla oproti kontrolám (Stephens, BU-09, ostatné
odrody reagovali opačne); 3) poklesom zŕn v klase odnoží s výnimkou odrody BU-09.
Najviac zŕn v klase odnoží vytvorila odroda BU-09, tesne sledovaná odrodou Ilona; 4) pokles
HTZ hlavných stebiel, pričom najvyššiu HTZ v podmienkach stresu si udržala odroda
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Pobeda, potom Ilona; 5) pokles HTZ odnoží, s najvyššou HTZ v podmienkach stresu u
odrody Pobeda, potom Ilona; 6) pokles úrody zŕn hlavného stebla na 1m2, kde sme najvyššiu
úrodu zaznamenali u odrody Ilona, potom u odrody BU-09; 7) pokles úrody zŕn odnoží na
1m2, kde najvyššiu úrodu mala odroda Ilona, potom BU-09; 8) pokles celkovej úrody zrna na
1m2, opäť sme zaznamenali najvyššiu úrodu zrna u odrody Ilona, potom BU-09; 9) úroda zrna
zo stresovaných rastlín v % z úrody kontrolných rastlín – najviac dosiahla odroda Ilona –
49,95 % úrody kontrolných rastlín, potom BU-09 (40,77 % úrody kontrolných rastlín); 10) úroda zrna
v prepočte na 1 ha – najvyššiu úrodu v podmienkach vlahového deficitu sme zistili u odrody Ilona (3582,7
kg.ha-1) pred BU-09 (3387,8 kg .ha-1).

Z dosiahnutých výsledkov možno usúdiť, že umelo vyvolaný vodný stres počas
fenofázy kvitnutia veľmi negatívne ovplyvnil najdôležitejšie úrodotvorné charakteristiky
u všetkých štyroch odrôd pšenice letnej, forma ozimná. V našich pokusoch sa v podmienkach
vodného stresu najviac uplatnila odroda Ilona pred BU-09. Odrody Pobeda a Stephens sa
prejavili ako úrodovo málo stabilné a menej schopné vyrovnať sa s vlahovým deficitom počas
fenofázy kvitnutia.
Šľachtenie na suchovzdornosť znamená mnohonásobný komplexný postup, pri ktorom
sa konvenčnými šľachtiteľskými metódami dosahuje iba veľmi pomalý pokrok.
Zakomponovanie fyziologických prístupov do šľachtiteľských programov pre nepriaznivé,
stresové prostredie spolu s diverzifikáciou genetických zdrojov najmä s prirodzenou
adaptabilitou, zabezpečenie vhodného selekčného prostredia pre identifikáciu interakcií medzi
odrodou a prostredím sú rozhodujúcimi momentmi pre zvýšenie efektívnosti šľachtenia na
suchovzdornosť.
Poľné plodiny, resp. ich odrody môžu reagovať na stres rozdielnymi reakciami. Preto
experimentálna determinácia a kvantifikácia vlastností biologického materiálu môže byť
významná nielen pre ich toleranciu, adaptabilitu a rezistenciu, ale aj z hľadiska ďalšieho
možného rozvoja biotechnologických metód a šľachtenia (Kostrej et al., 2000).
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The influence of water stress on yield characteristics of some
winter wheat cultivars
Key words: winter wheat, water stress, yield characteristics

Summary
The influence of water stress on some yield characteristics of four winter wheat cultivars
based on pot trials of Department of Plant Physiology of Slovak Agricultural University in
Nitra, Slovak Republic in 2003 year, was observed. The origin of cultivars was different:
Ilona (Slovak Republic), Pobeda (Serbia and Monte Negro), Stephens (USA) and BU-09
(France). In water stress conditions (flowering growth stage) reached the best results cultivar
Ilona (49.95 % yields from control plants = 3582.7 kg grain yields.ha-1), next BU-09 (40.77 %
yields from control plants = 3387.8 kg grain yields.ha-1). Pobeda and Stephens showed less
stable yield results and less tolerance against water stress in flowering growth stage.
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Kumulácia deoxynivalenolu (DON) v zrnách vybraných
odrôd pšenice letnej f. ozimnej po umelej infekcii
Fusarium culmorum
Svetlana Šliková, Valéria Šudyová, Bernard Vančo
Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, Slovenská
republika, e-mail : slikova@vurv.sk

Súhrn
Akumulácia mykotoxínu DON pri pšenice letnej forme ozimnej po umelej infekcii Fusarium culmorum
sa sledovala na 12 odrodách pestovaných v podmienkach Slovenska. Dosiahnuté výsledky poukazujú
na značnú variabilitu odrôd v schopnosti akumulovať DON. Bola zistená súvislosť akumulácie DON s
napadnutím klasov, zŕn a redukciou hmotnosti zŕn. Reakcia všetkých odrôd na napadnutie Fusarium
culmorum nebola rovnaká v sledovaných rokoch.

Úvod
Mykotoxín deoxynivalenol je sekundárny metabolit mikroskopických vláknitých húb, ktorý sa
často vyskytuje v zrnách pšenice, jačmeňa i tritikale napadnutých klasovou fuzariózou. Ku
kontaminácii zŕn obilnín deoxynivalenolom dochádza už pri pestovaní na poli. Kontamináciu zrna
mykotoxínom spôsobujú prevažne druhy Fusarium graminearum a Fusarium culmorum. Patria medzi
najfrekventovanejšie druhy fuzárií parazitujúce v Európe ako i v našich podmienkach na pšenici letnej
f. ozimnej (ŠROBÁROVÁ 1995, PROKINOVA 2001, BOTTALICO a PERRONE 2002). Prítomnosť
mykotoxínu v zrne nielen znižuje kvalitu pšeničnej múky, ale v prípade vyšších koncentrácii
mykotoxínu v zrne sa stáva z neho zdravotne závadný produkt. Pokusy na zvieratách ukázali toxické
účinky mykotoxínu DON. Dávka 2 mg/kg DON-u v krmive spôsobuje nechutenstvo a nízky prírastok
váhy ošípaných (ROTTER a kol. 1996). Podobné účinky má DON i na ďalšie druhy zvierat
(ČONKOVÁ a kol. 2002). Na Slovensku bola prijatá legislatíva upravujúca mykotoxíny
v potravinách, pričom pre mykotoxín DON bol stanovený limit 0,5 mg/kg múky pre obilie vrátane
ryže a kukurice. Medzi odrodami pšenice sú genetické rozdiely v rezistencii proti klasovej fuzarióze
ako i kumulácii mykotoxínu, ale žiadny genetický zdroj nezabezpečuje úplnú rezistenciu proti
všetkým komponentom rezistencie (MIEDANER et al. 1997). Ukazuje sa, že genotypy s vyššou
rezistenciou proti tejto chorobe kumulujú nižšiu koncentráciu mykotoxínu. Cieľom našej práce bolo
analyzovať rozdiely medzi vybranými registrovanými odrodami pšenice letnej formy ozimnej
v niektorých úrodotvorných prvkoch a najmä v kumulácií mykotoxínu DON v zrnách z klasov, ktoré
boli umelo infikované hubou Fusiarium culmorum.

Materiál a metodika
Poľné pokusy s 12 registrovanými odrodami pšenice letnej f. ozimnej s infikovaným
a neinfikovaným variantom v škôlke VÚRV v Piešťanoch boli založené v rokoch 2002
a 2003. Parcely boli 1,0 m dlhé so 4 riadkami, vzdialené 150 mm, výsevná dávka bola 33 zŕn
na 1 b.m. V pokusoch boli zaradené nasledovné odrody: Alka, Balada, Bety, Blava, Boka,
Malyska, Regia, Solida, Šárka, Vanda, Viginta, Zerda.
V roku 2003 a 2004 bola urobená „ monokvietková“ inokulácia klasových vzoriek.
Inokulácia klasov bola robená vo fáze 61 – 65 Zadoks (50 % kvitnutie) vysoko patogénnym
izolátom Fusarium culmorum (FCRA01). Pri inokulácii klasov bola štipka vaty po ponorení
do inokula vsunutá do stredného kvietka medzi plevicu a plievočku. Infikovalo sa 10 klasov
150

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

z každej odrody. Pri inokulácii sa dodržiavala koncentrácia konídií 50.000 v 1 ml inokula. Po
objavení prvých symptómov (10 dní po inokulácií) sa robilo vizuálne hodnotenie, pričom sa
individuálne hodnotil každý z odobratých klasov (14) 9 – bodovou stupnicou. Hodnotenie
napadnutia bolo robené 3 krát v 5 dňových intervaloch až do fázy začiatku prirodzeného
žltnutia klasov. Pre mechanický rozbor sa odobralo 10 jednotlivých klasov z každej odrody
inokulovaného variantu a rovnakého rozsahu vzoriek aj z neinfikovaného variantu. Vizuálne
bol stanovený podiel fuzáriových zŕn, za ktoré sa pokladali zrná slabo vyvinuté, zakrpatené,
vráskavé, pokryté bielym alebo ružovým mycéliom. Údaje o hmotnosti zrna klasu
z infikovaného variantu (I) boli porovnávané s údajmi z neifikovaného variantu (K) a bola
stanovená redukcia hmotnosti zrna (R) v %. Analýza mykotoxínu deoxynivalenol (DON) sa
robila metódou ELISA kitom (RIDASCREEN FAST DON od firmy R-Biopharm AG,
Nemecko).
Dosiahnuté výsledky sa štatisticky zhodnotili analýzou rozptylu programom SPSS 11.5.

Výsledky a diskusia
Výsledky z hodnotenia napadnutia v AUDPC, percenta fuzáriových zŕn, hmotnosť zrna klasu
z kontrolného a infikovaného variantu, výpočet redukcie hmotnosti zrna klasu, koncentrácie
mykotoxínu DON za roky 2003 a 2004 z 12 odrôd pšenice letnej f. ozimnej sú uvedené v tabulke (1).
Pri hodnotení AUDPC a percenta fuzáriových zŕn analýzou rozptylu boli v oboch rokoch zistené
štatisticky vysoko preukazné rozdiely. V oboch rokoch do skupiny odrôd s najvyššiou hodnotou
AUDPC patrili Solida a Šárka. Vysoké percento fuzáriových zŕn mala za obidva roky iba odroda
Solida. Nízke hodnoty AUDPC za roky 2003 a 2004 boli zistené pri odrodách Alka, Malyska a Zerda
a i percento fuzáriových zŕn u týchto odrôd okrem odrody Zerda v roku 2003 bolo najnižšie. Na
základe analýzy medzi hodnotami AUDPC v roku 2003 a 2004 sme zistili štatisticky nevýznamnú ale
kladnú koreláciu (r=0,45). Z tabulky (1) tiež vyplýva, že v roku 2004 priemerné percento fuzáriových
zŕn bolo vyššie (55,4 %) ako v roku 2003 (50,4 %) čo súviselo s veľmi priaznivými klimatickými
podmienkami počas vývoja choroby v mesiaci jún (teplota 18,7 °C, RVV 78,2 %, úhrn zrážok 68,3
mm). Priaznivé podmienky pre vývoj choroby na klase sa prejavili i v ďalších hodnotených znakoch
ako je redukcia hmotnosti zrna z klasu a obsah mykotoxínu DON v zrne. V roku 2003 priemerná
redukcia hmotnosti zrna z klasu bola 37,32 % a v roku 2004 55,08 %. Šíp a kol. (2002) uvádzajú
priemernú redukciu hmotnosti zrna z klasu 50,58 % zistenú za 3 roky na odrodách pšenice po umelej
infekcii. Najvyššia redukcia hmotnosti zrna klasu bola pri odrodách v roku 2003 Blava, Boka, Šárka
a Viginta. Tieto odrody mali pomerne vysokú kumuláciu i mykotoxínu DON (Tab. 1), ale nie
najvyššiu. Pri odrodách Vanda a Solida s najvyššou kumuláciou mykotoxínu DON v roku 2003 sme
zistili nižšie percento redukcie hmotnosti zrna ako mali odrody Blava, Boka, Šárka a Viginta ale
percento fuzáriových zŕn bolo najvyššie, čo potvrdila i analýza rozptylu. V roku 2004 bola situácia
podobná, pretože odrody s najvyššou kumuláciou mykotoxínu DON Boka a Vanda mali najvyššie
percento fuzáriových zŕn a v tomto prípade i najvyššiu redukciu hmotnosti zrna klasu. Odroda Šárka
v roku 2004, ktorá dosiahla tiež ako odrody Vanda a Solida vysokú hodnotu AUDPC, mala ako tretia
v poradí z analyzovaných odrôd najvyššiu kumuláciu mykotoxínu, ale redukcia hmotnosti zrna klasu
ako i percento fuzáriových zŕn bolo v porovnaní s uvedenými odrodami podstatne nižšie. V zrnách
odrody Vanda za sledované roky 2003 a 2004 bola kumulácia mykotoxínu DON najvyššia i
s percentom fuzáriových zŕn. Najnižšiu kumuláciu mykotoxínu DON sme zistili pri odrode Alka.
Odroda Alka zo sledovaných odrôd za roky 2003 a 2004 podľa analýzy rozptylu mala významne nízku
hodnotu AUDPC a percento fuzáriových zŕn. Hmotnosť zrna z klasu v roku 2004 bolo najnižšie zo
súboru analyzovaných odrôd pri odrode Alka. Niektoré odrody Solida a Viginta sa prejavili ako
stabilné v kumulácii mykotoxínu DON, ale napr. odroda Boka reagovala v oboch rokoch rozdielne.
Rozdielna reakcia odrôd na F. culmorum v rôznych rokoch bola potvrdená aj inými autormi
(Reinbrecht et al. 1997).
Pri skúmaných registrovaných odrodách v roku 2003 sme zistili, že obsah toxínu DON (Tab.1) je
štatisticky vo významnom vzťahu s napadnutím klasov (r = 0,80**) a ešte v tesnejšej korelácií
s percentom fuzáriových zŕn (r = 0,92**), čo je v súlade s inými poznatkami. Rovnako tesné vzťahy
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medzi kumuláciou mykotoxínu DON a ostatnými znakmi sa potvrdili i v roku 2004 (Tab. 1).
Korelačné koeficienty dosiahli štatisticky vysoko významné hodnoty a to medzi obsahom DON
a AUDPC (r = 0,74**) a medzi DON a % fuzáriových zŕn (r = 0,70**).
Analyzovali sa i korelačné vzťahy medzi redukciou hmotnosti zrna klasu v roku 2003 a v roku 2004
(r = 0,27) ako i medzi kumuláciou mykotoxínu DON v roku 2003 a v roku 2004 (r = 0,33). Výsledky
ukazujú síce kladné, ale nízke hodnoty korelácie medzi ročníkmi čo môže byť spôsobené rozdielnymi
podmienkami pre vývoj choroby v rokoch 2003 a 2004.
Prezentované výsledky z hodnotenia odrodovej rezistencie pšenice ozimnej proti fuzarióze klasov
vrátane jej jednotlivých komponentov poukazujú na zložitosť problému, ktorý bude treba rozpracovať
v rôznych prostrediach a vo viacerých rokoch.

Tab. 1: Napadnutie vybraných registrovaných odrôd pšenice ozimnej fuzariózou klasov,
hmotnosť zrna klasu a obsah toxínu DON v zrnách po monokvietkovej inokulácii
Fusarium culmorum v rokoch 2003 a 2004 (K=kontrola, I=infikovaný variant,
R%=redukcia hmotnosti zrna klasu)
P.č.

Odrody

Rok inokulácie 2003
Napadnutie
AUDPC

%
fuzáriových
zŕn

Rok inokulácie 2004

Hmotnosť zrna
v klase

K

I

R%

1,9

1,4

26,32

DON

Napadnutie

%

mg/kg

AUDPC

fuzáriových
zŕn

Hmotnosť zrna
v klase

DON
mg/kg

K

I

R%

Alka

205

Balada

117,50-

32,9

Bety

190,9

18,4

4
5

Blava

205

47,8

1,88 0,93 50,54 26,69

Boka

265

52,5

1,78 0,82 53,94 30,51

6

Malyska

85

13,9-

2,23 2,14

4,04

15,66

157,50--

38,9–

1,58

7
8

Regia

718,40++

79,7

2,09

37,8

39,05

257,5

75,3

1,63 0,59

Solida

712,50++

88,7++

2,27 0,88 41,24

77,7

498,75++

92,0++

9

Šárka

647,50++

48,7

2,25 1,03 54,23 33,14

456,25++

45,2-

10

Vanda

480

99,7++

1,95 1,39 28,72 77,36

655,00++

93,4++

497,5

47,6

2,38 1,02 57,15 59,68

156,25–

36,9–

1,95 1,13 42,05

54,03

137,50-

34,9

2,22 1,38 37,84 18,61

157,50–

45,2-

1,74 0,86 50,57

79,06

355,15

50,4

2,15 1,31 37,32

322,92

55,4

1,76 0,78 55,08

86,67

1
2
3

Viginta
11
Zerda
12
priemer
F

++

6,15

10,0-

193,8

18,5

1,71 1,55

9,36

11,99

2,84 1,98 30,29 17,94

363,75

82,1

1,82 0,54 70,33

68,44

2,06 1,53 25,73 13,63

316,25

78,3

1,99 1,07 46,23 <120,00

245

59,5

1,81 0,84 53,59

417,5

99,0++

1,3

++

6,53

34,7

++

4,77

11,03

152

12,39

++

88,96

1,65 0,36 78,18 <120,00
1

36,71

70,31

63,8

99,2

2,1

0,55 73,81

88,1

1,33

0,6

54,89 <120,00

1,88 0,35 81,38 <120,00
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Summary
Twelve registred cultivars of winter wheat cultivated in Slovak country were inoculated with
isolate of Fusarium culmorum and investigated on content DON in kernels. The AUDPC
(area under disease progress curve), % fusarium-damaged kernels, yield loss a DON content
in kernels were determined. The results indicated high variability in DON content between
cultivars. The cultivar Alka resistant to the infection with Fusarium culmorum showed
relatively lower DON content and cultivar Vanda showed high DON content in two years.
Were obtained the closest relationships (r = 0,80**, 0,74**) between the AUDPC and the
DON content in kernels and between % fusarium-damaged kernels and DON content (r =
0,92**, 0,70**).
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FOTOPERIODICKÁ CITLIVOST PŘESÍVKOVÝCH FOREM
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Souhrn
Uvedený pokus se uskutečnil v letech 2000 až 2003, kdy obilky pokusných odrůd
byly vysévány v měsíčních intervalech od března do září. Jako pokusný materiál byly
vybrány současné odrůdy přesívkových forem pšenice – Anemos, Velos, Naxos, Thasos,
Kalistos a Velos. Fotoperiodická citlivost sledovaných odrůd byla hodnocena na základě
metody prof. Kopetze (1923). Ze získaných výsledků vyplývají rozdíly mezi odrůdami a
termíny výsevu. Při hodnocení termínů výsevů je nutné konstatovat, že u jarních výsevů
(březen a duben) rostliny všech sledovaných odrůd dobře vzcházely, ale nástup do fáze
metání byl prodlužován. Obdobně rostliny reagovaly při výsevech v červenci až v září. U
těchto termínů výsevu bylo možné zaznamenat také větší zastoupení odnoží, ale pouze
v průměru 40 % odnoží bylo fertilních. Tento trend byl patrný zejména u nového sortimentu
odrůd, především se jednalo o odrůdu Thasos. Rychlý nástup do fáze metání byl zjištěn téměř
u všech odrůd, s výjimkou odrůdy Česká přesívka, při výsevech v květnu a červnu. Nejvyšší
zastoupení ze sledovaného sortimentu přesívkových forem pšenic měly odrůdy s kritickou
délkou dne 15,5 hod (Anemos, Kalistos a Melon) a dále odrůdy s fotoperiodou 14,5 hod
(Postoloprtská přesívka a Chlumecká 12). Historické odrůdy přesívek mají průměrnou délku
dne 14,17 hod, ale současné odrůdy ji mají již delší (průměrná délka dne 15,67 hod).
Nejkratší délku dne vyžaduje odrůda Česká přesívka (13,5 hod) a na straně druhé nejdelší
délku dne potřebují rostliny odrůdy Velos (16,5 hod).

Úvod
Přesívky jsou zvláštní formy odrůd kulturních rostlin, které se mohou vysévat na
podzim i na jaře. Při podzimním výsevu dobře přezimují a při jarním výsevu vytvoří
generativní orgány a dávají hospodářský výnos jako jarní odrůdy. Přesívky na podzim dobře
přezimují a na jaře dávají výnosy jako jarní pšenice (3,21 t.ha). Tyto krajové odrůdy byly
založeny na výběru ve šlechtění rostlin, tzv. metoda pedigree (rodokmenová), která je
založena na výběru nejlepších rostlin a to nejlepšího klasu a zrna. V této metodě se vybírají
jednotlivé rostliny tzv. individuální výběr, který se provádí u samosprašných rostlin.
Mezi české historické přesívky pšenic patří například: Česká přesívka, Posto-loprtská
přesívka, Kaštická přesívka, Průhonická jubilejní přesívka, Červená perla, Selecty přesívka,
Přesívka Červený Újezd, Perla přesívka, Rosanova česká přesívka, Dobrovická přesívka,
Bezosiná červená perla, Chlumecká 12 (poloozim). Ze zahraničních přesívek pšenic
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například: Loosdorfer Manfred Wechselweiz (Německá) a ječmenů: Kruglik a Odeskij 17
(Rusko).
Tyto přesívkové formy, zejména obilnin, se vyskytují v řadě zemí, o čemž svědčí
jejich samostatné názvy, např. v Polsku - pzewodki, v Rusku - dvuručki, v Maďarsku - járó,
v Německu - die Wechselweizen, ve Francii - le blé alternative, v Anglii - alternative
varieties. Ve střední Evropě se objevila v současné době řada nových odrůd tohoto
charakteru, resp. takto označovaných, s podstatně vyšší produkční schopností, než tomu bylo
v minulém století.

Materiál a metoda
Uvedený pokus se uskutečnil v letech 2000 až 2003, kdy obilky pokusných odrůd byly
vysévány v měsíčních intervalech od března do září.
Jako pokusný materiál byly vybrány současné odrůdy přesívkových forem pšenice –
Anemos, Velos, Naxos, Thasos, Kalistos a Velos. Z historického sortimentu byly vybrány
krajové odrůdy: Česká přesívka, Postoloprtská přesívka a Chlumecká 12. Pokus byl založen
jako polní maloparcelkový pokus. Pokusné parcelky se nacházely na pokusném pozemku
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (Agronomické fakulty) ČZU v Praze
– Suchdol. Velikost pokusné parcely byla 2 m2. Fotoperiodická citlivost sledovaných odrůd
byla hodnocena na základě metody prof. Kopetze (1923) /2/. Tato metoda je založena na
postupném výsevu pokusných rostlin v měsíčním intervalu, kdy se hodnotí doba od vzejití po
metání.
Ke statistickému hodnocení získaných výsledků bylo použito statistického programu STATISTICA Cz,
verze 7,0.

Výsledky a diskuse
Stanovení fotoperiodické citlivosti přesívkových forem pšenic bylo založeno na
hypotéze, kdy je vývoj rostlin a růst rostlin fotoperiodicky bržděn, do období, kdy rostliny
nejsou již délkou dne bržděny. Podle této metody se sleduje v postupných výsevech doba od
vzejití do kvetení a hranice kritické délky dne se položí před termín toho výsevu, při kterém
mají rostliny nejrychlejší vývoj, tj. nejkratší dobu od vzejití do metání /3/.
Ze získaných výsledků vyplývají rozdíly mezi odrůdami a termíny výsevu. Při
hodnocení termínů výsevů je nutné konstatovat, že u jarních výsevů (březen a duben) rostliny
všech sledovaných odrůd dobře vzcházely, ale nástup do fáze metání byl prodlužován.
Obdobně rostliny reagovaly při výsevech v červenci až v září. U těchto termínů výsevu bylo
možné zaznamenat také větší zastoupení odnoží, ale pouze v průměru 40 % odnoží bylo
fertilních. Tento trend byl patrný zejména u nového sortimentu odrůd, především se jednalo o
odrůdu Thasos. Rychlý nástup do fáze metání byl zjištěn téměř u všech odrůd, s výjimkou
odrůdy Česká přesívka, při výsevech v květnu a červnu.
Vypočtená fotoperiodická citlivost sledovaných odrůd je dokumentována na obr. 1.
Z uvedeného grafu je patrný rozdíl mezi sledovanými odrůdami přesívek.
Ze sledovaného sortimentu odrůd vyplývá různá fotoperiodická citlivost nových a
historických odrůd přesívek, kdy nejkratší délku dne vyžaduje odrůda Česká přesívka (13,5
hod) a na straně druhé nejdelší délku dne potřebují rostliny odrůdy Velos (16,5 hod). Uvedené
výsledky jsou v souladu s výsledky např. /1/

155

11.5.2005

V
el
os

as
os
Th

ka
ře
sív

áp

N
ax
os

on
M
el

ec
ká
12
K
al
ist
os

tsk
Po
sto
lo
pr

Ch
l

př
es
ív

Če
sk
á

A
ne
m

um

ka

17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12

os

délka dne (hod)

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

odrůda

Obr.1: Kritická délka dne (hod) u sledovaného sortimentu přesívek.
Z grafu 1 je dále patrné, že sledovaný sortiment odrůd je možné zařadit mezi
rostliny dlouhodenní, které vyžadují fotoperiodu delší než 14 hodin. Výjimku tvoří odrůda
Česká přesívka, která má fotoperiodu kratší než se udává pro rostliny dlouhodenní. Získaná
hodnota kritické délky dne pro odrůdu Česká přesívka se shoduje s údaji získanými /4/.
Nejvyšší zastoupení ze sledovaného sortimentu přesívkových forem pšenic měly odrůdy
s kritickou délkou dne 15,5 hod (Anemos, Kalistos a Melon) a dále odrůdy s fotoperiodou
14,5 hod (Postoloprtská přesívka a Chlumecká 12).
Průkazné rozdíly byly nalezeny mezi současnými odrůdami a historickými, kdy kratší
délku dne požadují historické odrůdy (průměrná délka dne 14,17 hod), v porovnání se
současnými odrůdami (průměrná délka dne 15,67 hod).
Na základě našich pozorování je možné v souladu s výsledky /1, 3/ konstatovat, že
krátký den silně zpomaluje růst a vývoj odrůd s dlouhým světelným stádiem.
Závěrem je možné konstatovat, že i délku dne je možné do jisté míry považovat za
biotický stresor, protože její délka spolurozhoduje o přechodu rostlin z vegetativní do fáze
generativní. Historické odrůdy přesívek mají průměrnou délku dne 14,17 hod, ale současné
odrůdy ji mají již delší (průměrná délka dne 15,67 hod). Nejkratší délku dne vyžaduje odrůda
Česká přesívka (13,5 hod) a na straně druhé nejdelší délku dne potřebují rostliny odrůdy
Velos (16,5 hod).

Literatura
/1/ Hofmanová, M.: Fyziologické srovnání historického a současného sortimentu
přesívkových forem pšenice. Závěrečná práce, ČZU v Praze, 2003 : 45 - 50
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The photosensitivity of alternative crops of wheat
Summary
In the field experiments we studied photosensitivity by alternative crops cultivars Anemos, Velos,
Naxos, Thasos, Kalistos and Velos. The photosensitivity of cultivars we studied by methods of Kopetz.
The highest procuration from tracked assortment alternative wheat have had variety collapsing
length day 15,5 hours (Anemos, Kalistos and Melon) and further variety with the length day 14,5
hours (Postoloprtská přesívka and Chlumecká 12). The historical variety alteration have average daylength 14,17 hours, but current data variety her have already longer (average day-length 15,67
hours). The shortest day-length requires variety Č eská přesívka (13,5 hours) and on parties second
longest day-length they need plants variety Velos (16,5 hours).

Poděkování
Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 6246070901.
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Dehydriny u ječmene (Hordeum vulgare) a jejich funkce
při ochraně rostlin vůči suchu a chladu
Klára Kosová, Pavel Vítámvás, Ilja Tom Prášil, Pavla Prášilová, Jana Chrpová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Odbor genetiky a šlechtění, Drnovská 507, 161 06, Praha
6 – Ruzyně, e-mail: kosova@vurv.cz
Souhrn
Dehydriny jsou skupina proteinů řazená do rodiny proteinů Lea D11. Jsou charakterizovány
přítomností K-segmentu poblíž C-konce proteinů. Exprese dehydrinů je indukována
stresovými faktory způsobujícími dehydrataci rostlinných pletiv, což jsou především sucho,
chlad, zasolení a aplikace kyseliny abscisové. U ječmene bylo zatím identifikováno a popsáno
12 dehydrinových genů, které se specificky exprimují při navození některé z výše uvedených
stresových podmínek. Studium exprese dehydrinů v souvislosti s působením sucha a chladu je
předmětem výzkumu naší laboratoře.

Dehydriny – struktura: Dehydriny jsou skupina proteinů, která patří mezi rodinu proteinů
Lea D11 (Lea = late embryogenesis abundant). Jsou to proteiny strukturní, přítomné jak
v cytoplasmě, tak i v jádře, vykazující ochrannou funkci. Jejich charakteristickou doménou,
přítomnou u všech dehydrinů, je tzv. K-segment, což je úsek bohatý na aminokyselinu lysin
lokalizovaný poblíž C-konce proteinu, který v nativní konformaci vytváří amfipatický α-helix
třídy A2 působící jako surfaktant na rozhraní hydrofilní a hydrofobní fáze (hydrofilního a
hydrofobního prostředí) – např. na rozhraní membrána – cytoplasma (Koag et al. 2003). Ksegment je u molekul dehydrinů přítomen v 1 až 11 kopiích na molekulu proteinu. Konsensus
sekvence K-segmentu je EKKGIMDKIKEKLPG. Dalšími charakteristickými doménami,
které mohou, ale nemusejí být u některých dehydrinů přítomny, jsou Y-segment a S-segment.
Y-segment se nachází poblíž N-konce proteinu a je bohatý na tyrosin a má konsensus
sekvenci VDEYGNP. S-segment je bohatý na serin, který může být fosforylován. Fosforylace
serinu v oblasti S-segmentu slouží pravděpodobně jako jaderný lokalizační signál (NLS).
Kromě těchto segmentů mohou dehydriny obsahovat ještě méně konzervované Φ segmenty
bohaté u některých typů dehydrinů na glycin a polární aminokyseliny, především threonin, u
jiných na prolin a alanin. Naopak dehydriny obsahují velmi málo cysteinu a tryptofanu.
Celkově se dehydriny vyznačují velkým obsahem polárních aminokyselin, což určuje i jejich
fyzikálně-chemické vlastnosti: jsou to proteiny hydrofilní, odolné vůči varu (Close 1996,
1997, Campbell a Close 1997).
Výskyt dehydrinů: dehydriny jsou zřejmě poměrně evolučně staré proteiny – jsou rozšířeny
v celé rostlinné říši, vyskytují se již u sinic (např. Anabaena, Calothrix, Nostoc commune) a
zelených řas, např. u Chlorella (Close a Lammers 1993, Close 1996). U ječmene bylo zatím
zjištěno 12 dehydrinů (databáze NCBI) lokalizovaných na 4 chromosomech (3H, 4H, 5H a
6H).
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Tabulka 1: Přehled dehydrinů u ječmene (kultivar Dicktoo) (Choi et al. 2000, Zhu et al.
2000). Lokalizace dehydrinových genů na chromosomech byla stanovena pomocí restrikčního
mapování a Southernovy hybridizace. Hodnoty pI a MW jsou vypočteny na základě sekvence
aminokyselin pomocí databází NCBI a Expasy. Ve sloupci exprese jsou uvedeny pouze
hlavní faktory, které indukují expresi dehydrinů samy o sobě (per se) (blíže viz text).

Gen

Lokalizace

Dhn1

5H

Dhn2

Strukturní
Typ

Počet
aminokyselin

pI

MW
(kDa)

Exprese

YSK2

139

8,81

14,2

sucho

5H

YSK2

143

8,81

14,4

sucho

Dhn3

6H

YSK2

155

8,07

15,7

sucho

Dhn4

6H

YSK2

247

8,04

24,7

sucho

Dhn5

6H

K9

575

6,65

58,5

chlad

Dhn6

4H

Y2SK3

502

8,80

47,6

sucho

Dhn7

6H

YSK2

181

9,10

18,1

sucho

Dhn8

6H

SK3

255

5,21

27,7

chlad

Dhn9

5H

YSK2

146

9,52

15,1

sucho

Dhn10

3H

YSK3

295

9,67

29,2

sucho

Dhn11

3H

Y2SK2

232

6,26

23,5

sucho

Dhn12

6H

YSK2

141

6,59

14,2

embryo
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Z tabulky lze vyčíst, že exprese dehydrinů je indukována působením těch faktorů, které
zahrnují dehydrataci rostlinných pletiv, tedy především suchem. Proteiny Dhn5 a Dhn8 jsou
ve zvýšené míře indukovány působením chladu, ovšem exprimují se i za sucha. Chladově
specifický je především protein Dhn5, jehož exprese je po přemístění rostlin ječmene
z optimálních podmínek (25°C) do chladu (2°C) indukována již po 2 dnech a je v průběhu
chladového působení dlouhodobě stabilní (Van Zee et al. 1995). Obdobné výsledky, tedy
exprese proteinu Dhn5 indukovaná chladem, byly popsány i v dalších pracích (Zhu et al.
2000, Bravo et al. 2003). Exprese genů Dhn5 a Dhn8 při indukci chladem (den/noc 3/-3°C)
byla prokázána i na úrovni transkriptů našimi kolegy (Holková et al. 2005 ).
Sucho vyvolává expresi dalších specifických dehydrinových genů. Autoři Suprunova et
al. 2004 zjistili, že sucho vyvolává u různých genotypů planého ječmene (Hordeum
spontaneum) zvýšenou expresi genů Dhn1 a Dhn6, které se na úrovni transkriptů objevují již
po 12 h působení tohoto stresového faktoru. Geny Dhn1, Dhn2 a Dhn9 jsou indukovány
současným působením chladu a sucha.
Funkce dehydrinů: Primární ochrannou funkcí dehydrinů, vyplývající z jejich molekulární
struktury, je ochrana vůči dehydrataci rostlinných pletiv. Tím, že dehydriny obsahují ve svých
molekulách minimálně jeden K-segment, který v nativním stavu vytváří amfipatický α-helix,
mohou působit jako surfaktanty na rozhraní hydrofobních a hydrofilních povrchů. Vykazují
vlastnosti obdobné detergentům (přechod mezi smáčivými a nesmáčivými povrchy) a
chaperonům (stabilizace nativních konformací proteinů) (Close 1996). Tím mohou zabraňovat
dehydrataci cytoplasmy (pozn.: v důsledku těchto vlastností na sebe dehydriny váží značné
množství SDS, čímž se při dělení dehydrinů pomocí SDS-PAGE jeví jejich molekulové
hmotnosti MW vyšší, než ve skutečnosti jsou, resp. než jsou jejich MW vypočtené na základě
jejich aminokyselinové sekvence – viz Van Zee et al. 1995). Z této primární ochranné funkce
pak vyplývají i další ochranné funkce dehydrinů – jejich výskyt v pozdních stadiích vývoje
rostlinného embrya, kdy dochází k jeho desikaci, i jejich výskyt při chladovém stresu u
rostlin. Primární reakcí rostlin na chladový stres je totiž omezení příjmu vody kořeny
v důsledku snížení propustnosti endodermálních buněk kořene pro vodu a z toho vyplývající
osmotický stres a dehydratace pletiv. Dehydriny se tedy začínají akumulovat při fyziologické
dehydrataci rostlinných pletiv, k čemuž dochází v pozdních stadiích embryogeneze, za
podmínek osmotického stresu způsobeného zasolením nebo evaporací (odpařením vody) a za
chladu. Expresi dehydrinů lze indukovat i exogenní aplikací kyseliny abscisové (Close 1997).
Perspektivy problematiky exprese dehydrinů ve vztahu k toleranci ječmene vůči chladu
a suchu
Role dehydrinů v procesu navození tolerance ječmene i ozimé pšenice (Triticum aestivum)
vůči chladu i suchu již byla prokázána (Zhu et al. 2000, Stupnikova et al. 2002, Suprunova et
al. 2004). Získané výsledky ukazují, že k výrazné akumulaci dehydrinů na úrovni transkriptů i
samotných proteinů dochází již v prvních dnech působení stresových faktorů (Van Zee et al.
1995, Suprunova et al. 2004). V naší laboratoři jsme detekovali celou řadu teplotně stabilních
proteinů po působení chladu a sucha (osmotického stresu) u ozimé odrůdy ječmene Igri a u
jarní odrůdy Atlas 68. Nemalou část z těchto proteinů tvoří dehydriny, zejména Dhn5 a Dhn8
(viz obrázek 1). Jelikož indukce odolnosti vůči chladu a suchu závisí u obilnin na vývojové
fázi (např. Fowler et al. 2001, Prášil et al. 2004), zaměřili jsme se na sledování dynamiky
odolnosti a indukce dehydrinů v různé vývojové fázi vybraných odrůd ječmene. Jedná se o
kvantifikaci změn v obsahu dehydrinů v různých stadiích působení stresových faktorů a

160

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

v souvislosti se sledováním dalších fyziologických charakteristik souvisejících s odolností
rostlin vůči stresovým faktorům.
Obrázek 1: Elektroforeogram (2D SDS-PAGE) s rozdělenými teplotně stabilními proteiny
získaný extrakcí z listů ječmene, cv. Atlas 68, po 3 týdnech osmotického stresu (20 % PEG).
Vyznačeny jsou skrvny, které svou polohou odpovídají dehydrinům. Hodnoty MW jsou
uvedeny v kDa.

Poděkování:
Prezentovaná tematika je finančně podporována projektem GAČR 521/03/0137 a MZe
0002700602.
Citace:
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Dehydrins in barley (Hordeum vulgare) and their function in plant protection against
drought and cold
Key words: drought – cold – dehydrins – barley
Summary:
Dehydrins belong to protein family of Lea D11 proteins. They are characterized by the
presence of K-segment near the carboxy terminus of the protein. Expression of dehydrins is
induced by stress factors which cause plant tissue dehydration, e.g. drought, cold, salinity and
aplication of abscisic acid. In recent years, 12 dehydrin genes have been identified and
characterized in barley which are expressed under specific stress conditions mentioned above.
Study of dehydrin protein expression under drought and cold treatment are a subject of
research in our laboratory.
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Vliv složení kultivačního média na růst rostlin révy vinné během
in vitro termoterapie
Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Kamila Trčková
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zahradnická fakulta, Mendeleum – Ústav
genetiky, Valtická 337, Lednice 691 44, e-mail: bretislav.krizan@seznam.cz

Souhrn
Použití in vitro termoterapie révy s následným odběrem vrcholových segmentů je
podmíněno růstem rostlin na médiích při působení teploty 37o C. Pouze z rostlin, které
v těchto podmínkách přirůstají je možno odebírat ozdravené (viruprosté) vrcholové segmenty.
Obsah růstových regulátorů v kultivačním médiu růst rostlin významně ovlivňuje. V práci byl
hodnocen růst rostlin a jejich úhyn během termoterapie na třech modifikovaných
multiplikačních a jednom kořenícím médiu Z výsledků vyplývá, že médium MS s 0,7 mg.l-1
BA a 0,1 mg.l-1 IAA, ztužené agarem je pro in vitro termoterapii révy nejvhodnější. Jako
nevhodné se ukázalo použití kořenícího média.

Úvod
K ozdravování révy od virových chorob v kultuře in vitro je využívána metoda
spočívající v kombinaci termoterapie s následným odběrem růstového vrcholu (část větší než
meristém). Metoda využívá efektu klesající koncentrace virů směrem k vegetačnímu vrcholu
a inhibice reprodukce a šíření viru v důsledku zvýšených teplot. (VALERO et al. 2003)
Termoterapie rostlin in vitro je používána méně často než termoterapie v subsrátu
zakořenělých sazenic. Její výhodou je však úspora místa v termoboxu a snadný odběr již
sterilních růstových vrcholů. LEONHARDT et al. (1998) doporučuje po tepelném ošetření
odebírat vrcholové části velikosti 5 mm a tím se vyhnout možnému výskytu somaklonální
variability. Při odběru části menší než 1mm, popřípadě izolaci meristému se riziko výskytu
variability zvyšuje.
Pro révu vinnou je doporučována teplota 37o C v průběhu termoterapie. Tato teplota
klade zvýšené nároky na použité živné médium, neboť nejen šíření viru, ale i růst rostliny je
do značné míry ovlivněn. SPIEGEL et al. (1995) uvádí jako nejdůležitější faktor pro růst
rostlin při in vitro termoterapii přítomnost BA v koncentraci od 0,2 mg.l-l do 6 mg.l-l
v kultivačním médiu. Při použité koncentraci BA 6 mg.l-l média však docházelo k výraznému
úhynu rostlin během termoterapie, ve srovnání s nižšími koncentracemi. LEONHARDT et al.
(1998) s úspěchem použili MS médium bez cytokininu, avšak s přídavkem 0,2 mg.l-l IBA,
ve kterém byl agar nahrazen gelritem. Autoři uvádějí, že při použití již zakořenělých rostlin
pro termoterapii nedocházelo k jejich úhynům vlivem použité teploty (35o C). BLAZINA et
al. (1991) uvádí přídavek kyseliny jasmonové (0,01-1 mg.l-l) do MS média jako faktor
podporující elongaci révy.
Růstové vrcholy je nutno odebírat pouze z rostlin aktivně rostoucích během terapie.
Vzhledem k rozporům mezi jednotlivými pracovišti v použití růstových regulátorů v médiu
během terapie bylo účelem našeho experimentu nalézt vhodné médium, provokující rostlinky
révy k růstu v podmínkách tepelné terapie.
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Materiál a metodika
Do pokusu byly zařazeny tři odrůdy révy vinné: Cabernet Sauvignon, Sauvignon a
Pola. Rostliny odrůdy Cabernet Sauvignon byly positivní na ArMV, rostliny odrůdy Pola byly
positivní na ArMV, GFLV a GLRaV 3 a odrůda Sauvignon byla negativní při testování
metodou ELISA. Analyzovány byly vzorky listů.
Primární kultury byly založeny 7. 5. 2004. Z rostlin byly odebrány nodální segmenty,
které byly sterilizovány a kultivovány na modifikovaném médiu MS (Murashige Skoog,
1962) s 0,7 mg.l-l BA, 0,1 mg.l-1 IAA a poloviční koncentrací vápníku (220 mg.l-1 CaCl2 x
2H2O). Použitá kultivační teplota byla 23 ± 2o C, fotoperioda 16/8 a použité světlo Sylvania
standard (30-35 μE.m-2.s-1). Každý měsíc byly rostliny přeneseny na čerstvé médium. Doba
kultivace na médiu byla 7 měsíců. Následně byly rostliny velikosti 10 mm podrobeny terapii
při fotoperiodě 12/12 (světlo/tma), při střídání teplot 37o C (světlo) a 35o C (tma). Relativní
vzdušná vlhkost nebyla upravována. Termoterapie trvala 45 dní. Délka rostli byla měřena po
25-ti a 45-ti dnech od začátku terapie. Z rostlin ošetřených termoterapií byly odebrány
vrcholové části velikosti 3-4 mm a kultivovány v rostliny. Pro každou variantu média bylo
použito 20 rostlin z každé odrůdy. Pro statistické vyhodnocení byl použit průměr a střední
chyba.
Označení Médium
G
A
O
Ca

-1

-1

MS, 0,2 mg.l IBA, 20 g.l sacharózy, gerlit
-1
-1
MS, 0,7 mg.l BA, 0,1 mg.l IAA, agar
MS bez růstových regulátorů, agar
-1
-1
MS, 0,7 mg.l BA, 0,1 mg.l IAA, agar a 1/2 Ca

Tab. č. I: Označení jednotlivých médií zahrnutých do experimentu.

Výsledky a diskuse
Na všech použitých médiích rostliny tvořily pouze jeden výhon, multiplikace nebyla
pozorována. Největších přírůstků bylo dosaženo na médiu A. Růst jednotlivých odrůd na
všech použitých médiích měl obdobný průběh. Nejmenší přírůstky měla odrůda Cabernet
Sauvignon (Graf 1), která na médiu s poloviční koncentrací vápníku a na kořenícím médiu
prakticky nepřirůstala. Odrůdy Sauvignon a Pola tvořily přírůstky i na médiu s poloviční
koncentrací vápníku (Grafy 2 a 3). I u těchto odrůd zůstalo kořenící médium prakticky bez
efektu. Rostliny kořenily pouze na médiu G. Tvorba kořenů na tomto médiu měla
pravděpodobně za následek vysílení rostlin, což souvisí s vyšším úhynem během terapie.

Graf č.1 Výška rostlin odrůdy Cabernet
Sauvignon během term oterapie in vitro.
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Graf č.2 Výška rostlin odrůdy Sauvignon
během term oterapie in vitro.
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Graf č. 3 Výška rostlin odrůdy Pola během
term oterapie in vitro.
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Nejnižší % úhynu měly rostliny na multiplikačním médiu s růstovými regulátory (A).
Naopak procenticky největší úhyn rostlin byl pozorován na kořenícím médiu (G), což je
v rozporu s prací LEONHARDT et al. (1998). SPIEGEL et al. (1995) naopak uvádějí
cytokinin jako důležitý faktor během procesu termoterapie. V naší práci bylo dosaženo
obdobných přírůstků na médiích A a O, čili bez a s regulátory růstu. Médium s
obsahem regulátorů růstu (A) lze doporučit také vzhledem k nízkým výpadkům rostlin všech
odrůd (Graf č. 4). Odrůda Pola je na přítomnost regulátorů růstu v médiu citlivější, což může
souviset se silnějším napadením viry. Při absenci růstových regulátorů uhynulo 30% rostlin
této odrůdy. Také VALERO et al. (2003) doporučují k ozdravování odrůdy Napoleon
médium s obsahem cytokininu.
Po převodu regenerantů z růstových vrcholů rostlin do nesterilních podmínek bude
provedeno testování metodami ELISA a RT-PCR na přítomnost jednotlivých virů.
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Graf č.4 Procenticky vyjádřený úhyn rostlin na
jednotlivých médiích během termoterapie.
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The effect of media composition on growth of grapevine
plantlets during in vitro thermotherapy
Summary
Key words: thermotherapy – in vitro – virus elimination – cytokinine
The use of in vitro thermotherapy of grapevines with subsequent isolation of apical
segments is contingent on growth of plants on media in 37o C temperature conditions. To
obtain virus-free segments is possible only from plants, which actively grow in these
conditions. The presence of the growth regulators in media has significant influence on
growth of plants. The present study deals with evaluation of growth of plants and their death
rate during thermotherapy on three multiplication and one rooting media. The results show,
that the best medium for in vitro thermotherapy of grapevines is MS with 0.7 mg.l-1 BA, 0.1
mg.l-1 IAA and 0.55% of agar. The use of rooting media turned up negative for in vitro
thermotherapy.

Poděkování
Tyto výsledky jsou součástí grantového projektu financovaného NAZV č. 1B44051Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd
ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém
certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.
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Vplyv podmienok kultivácie a rastových regulátorov na
morfogénne reakcie listov Drosera rotundifolia L. in vitro
Zuzana Kutarňová, Milan Bobák, Alžbeta Blehová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyziológie rastlín,
Mlynská dolina B2, Bratislava 842 15, Slovenská republika, kutarnova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Boli sledované morfogénne reakcie listových explantátov Drosera rotundifolia L.
v podmienkach in vitro na histologickej a ultraštrukturálnej úrovni. V rámci optimalizácie
kultivačných podmienok sme ako najvhodnejšie pre indukciu procesu somatickej
embryogenézy stanovili 6-hodinovú predkultiváciu na tekutých MS médiách s prídavkom 1.108
2,4-D (kyselina 2,4-dichlorofenoxyoctová) a potom kultiváciu na tekutých médiách s 1.10-8
NAA pri teplote 25±2°C. Po 14 dňoch preočkovať na tuhé MS médiá bez prídavku rastových
regulátorov. Zvýšená teplota spôsobovala červenanie listových explantátov a neskôr ich
nekrózu.

Úvod
Mäsožravé rastliny sú v pozornosti biológov už niekoľko sto rokov, nie len pre ich nutričné
nároky a ekologické adaptácie, ale pre ich hodnotu liečivých rastlín /17/. Nové
biotechnologické metódy založené na in vitro kultivácii zabezpečujú nevyhnutné množstvo
farmaceuticky vzácneho materiálu /32/. Mnoho druhov rodu Drosera patrí do skupiny
liečivých rastlín, obsahujúcich sekundárne metabolity zo skupiny naftochinónov, hlavne
plumbagín a 7-metyljuglon /4, 10/ a flavonoidov /28/. Extrakty týchto rastlín majú
terapeutický účinok proti respiračným chorobám človeka (astma, tuberkulóza). Okrem toho
bol zistený aj antivírusový, antitumorový, antifungálny a antimikrobiálny účinok /11/.
Somatická embryogenéza je komplexný proces, pri ktorom diploidné kompetentné bunky
vyjadrujú svoju totipotenciu vedúcu k tvorbe somatických embryí – organizovanej bipolárnej
štruktúre obsahujúcej výhonkovo-koreňovú os a uzavretý nezávislý vaskulárny systém
spájajúci výhonkový a koreňový meristém bez predošlej fúzie gamét. Somatické embryo sa
následne vyvíja v diferencovanú rastlinu cez charakteristické embryonálne štádiá (globulárne,
srdcovité, torpédovité, kotyledonárne) /34, 36/ Indukcia somatickej embryogenézy vyžaduje
získanie embryogénneho potenciálu, čo nemá v zygotickej embryogenéze obdobu /5, 15/.
Diferencovaný stav rastlinnej bunky závisí od pozičnej informácie a signálov ovplyvňujúcich
jej vývin v rámci cieľového pletiva /3/. Odpoveď na stresové podmienky závisí na dvoch
hlavných parametroch: na hladine stresu a fyziologickom stave buniek. Ak hladina stresu
prekročí toleranciu bunky, bunka umiera. Nízke hladiny stresu zlepšujú metabolizmus
a indukujú adaptačné mechanizmy /18/. Adaptácie zahŕňajú reprogramovanie génovej
expresie, tak ako aj zmeny vo fyziológii a metabolizme buniek. Prechodný stav indukovaný
stresovými podmienkami môže byť charakterizovaný rozsiahlou bunkovou reorganizáciou
a v reakcii na zodpovedajúci signál umožní „prepnutie“ vývinového programu. Dudits et al.
/8/ na tomto základe vyslovili nasledovnú hypotézu: „Somatická embryogenéza je
adaptačným procesom v in vitro podmienkach kultivovaných rastlinných buniek“.
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Medzi hlavné rastové regulátory ovplyvňujúce somatickú embryogenézu patria auxíny. Vplyv
exogénne aplikovaných auxínov hlavne kyseliny 2,4-dichlóroctovej (2,4-D) na indukciu
somatickej embryogenézy je dobre zdokumentovaný /2, 7, 37/. Prítomnosť 2,4-D (syntetický
auxín) je v kultivačnom médiu nutná na expresiu totipotencie kompetentných buniek
a vyvolanie dediferenciácie /16, 24/, z ďalších IAA, NAA. V bunkách mrkvy, exogénna
aplikácia 2,4-D stimulovala akumuláciu veľkého množstva endogénnej IAA /12, 21, 22, 27/.
Vplyv na somatickú embryogenézu má aj TDZ (thidiazuron), ktorého vysoká koncentrácia
v médiu (10 alebo 20 μM) indukuje tvorbu zhlukov a neskôr aj somatických embryí Cajanus
cajan /39/. Niektoré druhy si však v kultivačnom médiu vyžadujú aj prítomnosť cytokinínov
/31/, napr. ABA (kyselina abscisová) /25, 26/. Vývin embrya bol pozorovaný aj
v neprítomnosti regulátorov rastu /13/. Účinnosť indukcie a následný vývin somatického
embrya sú závislé na koncentrácii a dĺžke pôsobenia rastových regulátorov. Po ošetrení
explantátu exogénnym RR je niekedy vhodné preniesť explantát na médium bez RR.
Porovnávacie štúdie, ktoré uskutočnili viacerí autori /14, 30, 33/ a podávajú informácie o
vzrastajúcej účinnosti auxínových RR na indukciu somatickej embryogenézy v tomto poradí:
2,4-D-Se > BSAA > 2,4-D > NAA > IAA.

Materiál a metodika
Na kultiváciu orgánovej kultúry sa použili trsy z asepticky in vitro kultivovaných rastlín
Drosera rotundifolia L. z čeľade Droseraceae, ktorej narastené trsy sa oddeľovali pinzetou a
očkovali do kultivačných Erlenmayerových nádob s MS médiom /23/ v sterilnom prostredí
laminárneho boxu. Kultivácia týchto zdrojových rastlín prebiehala v kultivačnej miestnosti pri
teplote 24±2°C v podmienkach dlhého dňa so 16 hodinovou fotoperiódou a energiou
fotosynteticky aktívneho žiarenia 32 μmol.m-2.s-1. Kultivácia prebiehala na pevných aj
tekutých MS médiách pri teplotách 25±2°C a 30±2°C. Po 14-tich dňoch kultivácie boli všetky
explantáty z tekutých aj pevných médií preočkované na bezhormónové médiá.
Listové explantáty sa na 6 hodín umiestnili najprv do tekutého MS média s prídavkom 1.10-8
2,4-D (kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová), na indukciu somatickej embryogenézy, a po 6-tich
hodinách boli preočkované na pevné a tekuté médiá s prídavkom NAA a BAP
s koncentráciou 1.10-8 M. Typy médií:
1.
2.
3.
4.

pevné médium s 1.10-8 NAA pri 25±2°C
pevné médium s 1.10-8 NAA pri 30±2°C
tekuté médium s 1.10-8 NAA pri 25±2°C
tekuté médium s 1.10-8 NAA pri 30±2°C.

Príprava explantátov pre svetelnú mikroskopiu
Explantáty boli fixované v 5%-nom glutaraldehyde 4 hodiny, premyté 6-krát po 10 minút v
0,1 M tlmivého fosfátového roztoku s pH = 7,1, dofixované 2%-ným roztokom kyseliny
osmičelej počas troch hodín a opäť vymyté 0,1 M fosfátovým tlmivým roztokom 6-krát po 10
minút. Na dehydratáciu sa použil vzostupný acetónový rad. Po odvodnení sa vzorky zalievali
Durcupanom a polymerizovali pri teplote t = 60°C po dobu 48 hodín. Rezanie prebiehalo na
ultramikrotóme REICHERT – JUNG. Narezané polotenké rezy s hrúbkou 1,5 – 2 μm sme
farbili podľa LUXA /19/ 0,01 – 0,1%-ným vodným roztokom bázického fuchsínu a 1%-ný
vodným roztokom toluidínovej modrej.
Spracovanie vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu (TEM) (príprava ultratenkých
rezov)
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Nastaví sa stredná rýchlosť pohybu hlavice ultramikrotómu a začnú sa rezať ultratenké rezy
s hrúbkou 60 – 100 nm, ktoré sa kontrastujú uranylacetátom a citranom olovnatým podľa
REYNOLDSA (1963) a pozorované elektrónovým mikroskopom 2000 FX firmy JOEL.
Spracovanie vzoriek pre rastrovaciu elektrónovú mikroskopiu (SEM)
Vzorky sa fixovali v 5%-nom glutaraldehyde 4 hodiny, premývali 6-krát po 10 minút v 0,1 M
fosfátovom tlmivom roztoku s pH = 7,1, dofixovali 2%-ným roztokom kyseliny osmičelej po
dobu 3 hodina opäť vymyté 0,1 M fosfátovým tlmivým roztokom 6-krát po 10 minút. Potom
sa odvodnili vo vzostupnom acetónovom rade a nasledovalo sušenie vzoriek pomocou
tekutého CO2 v Critical Point Dryer CPD 020, zariadení firmy Balzers (Lichtenštajnsko).
Vysušené vzorky sa prilepili tekutým striebrom na kovové bločky a boli pokovené zlatom
použitím zariadenia firmy JEOL Sputter Coater (Japonsko). Pozorované na elektrónovom
mikroskope JEOL JXA 840B.

Stanovenie obsahu chlorofylov
Z odobratých listov sa navážilo 2x po 0,1 g (návažka) z každej vzorky a časť sa dala vysušiť
do konštantnej hmotnosti a časť sa spracovala nasledovne. Obsah chlorofylov (chlorofylu a,
chlorofylu b, ∑ chlorofylov a+b) bol meraný hneď po odbere materiálu. Rastlinný materiál
bol homogenizovaný s malým množstvom morského piesku a uhličitanu horečnatého
a niekoľkými kvapkami 80% acetónu. Pripravený acetónový extrakt (80 % acetón p. a.) bol
odsatý cez fritu (S-3). Spektrofotometrické merania chlorofylov v experimentálnom materiály
boli robené na spektrofotometri Jenway 6405 UV/Visible. Meraná bola maximálna
absorbancia chlorofylu a pri vlnovej dĺžke 663,2 nm a chlorofylu b pri vlnovej dĺžke 646,8
nm. Obsah chlorofylov bol počítaný podľa LICHTENTHALER (1987). Výsledky boli
prepočítané na suchú hmotnosť vzorky rastlinného materiálu. Hodnotu pre Chla a Chlb, alebo
pre Chla+b vypočítame podľa vzorcov a prepočítame na suchú hmotnosť:
Chla = (12,25 . A664 – 2,79 . A648) . y
Chlb = (21,5 . A648 – 5,1 . A664) . y
Chla+b = (7,15 . A664 + 18,7 . A648) . y

Výsledky a diskusia
Medzi prvé vizuálne zmeny patrila zmena pigmentácie listových explantátov. Táto zmena je
spôsobená konverziou chloroplastov cez chloroamyloplasty na chromoplasty (médiá 1., 2.
a 4.). Toto červenanie listov pozoroval aj Ichiishi et al. /38/ u Drosera spathulata a Dionea
mascipula, ale dôvodom červenania bolo zníženie koncentrácie dusíkatých látok a zvýšenie
koncentrácie sacharózy na 1,5% v polovičnom MS médiu.
Elektrónmikroskopické štúdie ukázali, že bunky mezofylu zelených listov obsahujú
chloroplasty oválneho až nepravidelného tvaru (Obr. 1). Charakteristickou črtou je
prítomnosť membránového systému, ktorý je formovaním väčších škrobových zŕn zatlačený
do marginálnej časti plastidu. V stróme sa väčšinou vyskytuje jedno až dve škrobové zrná,
ktoré sú obklopené užšou alebo širšou elektróntransparentnou oblasťou. Takýmto plastidom
hovoríme chloroamyloplasty (Obr. 2). Počas zmeny pigmentácie listov dochádzalo
ku konverzii chloroamyloplastov na chromoplasty. Strácali sa škrobové zrná a postupne
lyzovala aj vnútorná štruktúra plastidu. Došlo k redukcii, resp. vymiznutiu tylakoidov, ktoré
boli nahradzované plastoglobulami (Obr. 3). Vznikajúce vakuoly redukovali vnútorný
membránový systém. Chromoplasty už úplne červených listov obsahovali veľké množstvo
plastoglobúl a zvyšky membránového systému. Dôkazom je aj stanovenie obsahu chlorofylov
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(Obr. 4, v médiu č.3), výrazný pokles chlorofylov a až na 15. deň dochádza k zvyšovaniu
obsahu chlorofylu.

Obr.1: Chloroplasty zelených listov (9200x)

Obr. 2.: Chloroamyloplasty (8500x)

Obr.3: Chromoplasty s množstvom
plastoglobúl (8500x)

Stanovenie množstva chlorofylov z listových
explantátov Drosera rotundifolia L.
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Obr. 4: Zmena obsahu chlorofylov u explantátov kultivovaných na tekutých médiách s 1.10-8 NAA pri
25±2°C
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Proces somatickej embryogenézy bol indukovaný predkultiváciou listových explantátov na
tekutých médiách s 1.10-8 M 2,-D 6 hodín.
Diferenciácia rastlinných buniek je definovaná reiniciáciou bunkového delenia. Začína
v explantáte po krátkom pôsobení vysokých koncentrácií auxínov/9, 20, 35/, v našom prípade
to bolo 2,4-D. Počas dediferenciácie dochádza k ultraštrukturálnym zmenám v bunke:
zahusťuje sa cytoplazma, fragmentujú sa vakuoly (Obr. 5), zvyšuje sa nukleocytoplazmatický
pomer v bunke. Zvyšuje sa hustota a množstvo ribozómov v cytosole, objavujú sa krátke
profily endoplazmatického retikula, čo je dôkazom zvýšenej proteosyntetickej aktivity
buniek. Jadro sa zväčšuje, nukleoplazma je homogénna, dešpiralizuje sa chromatín, jadierko
je výrazné a v jeho strede sa niekedy nachádzajú elektróntransparentné oblasti (Obr. 6), ktoré
niektorí autori označujú „jadierkové vakuoly“. Povrch interfáznych jadier je zvyčajne
poprehýbaný. Zvyšuje sa počet mitochodrií a zároveň aj počet kríst, denzita matrix (Obr. 7),
a to je dôkazom zvýšenej respiračnej aktivity. Pozorovali sa dva typy mitochondrií (Obr. 8).
Prvé, klasické s priečne orientovanými kristami a druhé, s pozdĺžne orientovanými kristami,
ktoré sú charakteristické pre niektoré živočíšne bunky so zvýšenou biochemickou aktivitou.
Dochádza k zmene v štruktúre plastidov /1/, znižuje sa hrúbka bunkových stien a ich
lignifikácia.

Obr. 5: Fragmentácia centrálnej vakuoly (6400x)

Obr. 7: Zvýšený počet mitochondrií (6500x)

Obr. 6: Jadierko s „vakuolami“(9200x)

Obr. 8: Priečne a pozdĺžne usporiadanie kríst (9200x)

Tieto výsledky potvrdili viacerí autori /6, 35/.
Výsledkom dediferenciácie sú dediferencované, resp. meristematické bunky schopné delenia.
Ich delením vznikajú zhluky embryogénnych buniek. Najvyšší regeneračný potenciál
vykazovali bunky epidermy neskôr aj mezofylové bunky. Najskôr sme toto delenie pozorovali
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na explantátoch kultivovaných na tekutých médiách pri teplote pri 25±2°C po 5 dňoch.
Kultiváciou explantátov na tuhých médiách sme najvyšší regeneračný potenciál sledovali na
médiách pri 30±2°C. Kultiváciou listových explantátov na tekutých médiách pri teplote
30±2°C došlo k červenaniu listov a neskôr k úplnej nekróze listov.
Ďalším delením meristematických buniek dochádzalo k tvorbe zhlukov buniek až
globulárnych somatických embryí viditeľných po 7 – 10 dňoch kultivácie. Mitotickou
aktivitou epidermálnych (Obr. 9) resp. mezofylových (Obr. 10) buniek vznikajú zhluky
embryogénnych buniek, z ktorých na 10 – 12 deň kultivácie vyvíjajú globulárne embryá.
Vznik embryí sme pozorovali hlavne na báze žľaznatých emergencií. Globulárne embryo je
v skorých štádiách svojho vývinu pokryté sieťou extracelulárnej matrix, ktorá zabezpečuje
komunikáciu s vonkajším prostredím až do vzniku protodermy. Ďalej globulárne embryo
nadobúda štádiá: srdcovité, torpédovité a kotyledonárne. Histologické pozorovania ukázali
tvorbu listových primodrií, ktoré obklopujú apikálny meristém (Obr. 11). Postupne sa
vyvíjajú výhonkové primordiá a neskôr základy nových rastlín. Na základe našich pokusov je
možné konštatovať, že teplota kultivácie vplýva na proces somatickej embryogenézy
a najvhodnejších médiom je tekuté MS médium s 1.10-8 NAA pri teplote 25±2°C.

Obr. 9: Globulárne embryo z pokožkových buniek (550x)

Obr. 10: GE z mezofylových buniek (450x)

Obr. 11: Apikálny meristém oblopený listovými primordiami. (vľavo histol. 650x, vpravo SEM 1cm=100 μm)
Po 36 dňoch kultivácie sme pozorovali kompletné mladé rastliny s 3 - 7 listami a dobre vyvinutým koreňovým
systémom.
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The influence of culture condition and growth regulators on morphogenetic
reactions of leaves Drosera rotundifolia in vitro.
Key words: Drosera - somatic embryogenesis – SEM - histological studies

Summary
Morfogenetic reactions of leaves explants Drosera rotundifolia Labill. in condition in vitro on
histological and ultrastructural level was observed. Within the bounds of optimalization of
culture condition we determined precultivation 6 hour on liquid medium with 1.10-8 2,4-D
(2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and subsequently cultivation on liquid medium with 1.10-8
NAA (α –naphtaleneacetic acid) at temperature 25±2°C. After 14 days explants were
transefered on hormon-free medium.This combination is appropriate for induction and
development of somatic embryos. Increased temperature caused red pigmentation of leaves
explants and subsequently necrosis.
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Vplyv meďnatých chelátov na rast kukurice (Zea mays L.)
Jana Lešíková, Katarína Kráľová, Darina Rúriková a Elena Masarovičová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina CH-2,
SK-842 15 Bratislava, Slovenská republika, lesikova@fns.uniba.sk;

Súhrn
Študovali sme toxický vplyv troch pyruvidénglycinátomeďnatých chelátov s S-donorovými
doplnkovými ligandami tiomočovina, etyléntiomočovina a N-(2-chlórfenyl)tiomočovina
([Cu(pyrgly)(tu)(H2O)] (II), [Cu(pyrgly)(ettu)(H2O)] (III) a [Cu(pyrgly)(chftu)] (IV)) na
niektoré produkčné charakteristiky kukurice siatej (Zea mays L.): (dĺžka koreňa, dĺžka
výhonku, kumulovaná dĺžka výhonku, suchá hmotnosť koreňa, stonky a listov), pestovanej
v hydroponickom živnom roztoku. Získané výsledky sme porovnávali s účinkom chloridu
meďnatého CuCl2 (I). V koreňoch, stonkách a listoch rastlín, ktoré sa kultivovali
v prítomnosti 100 μmol dm-3 študovaných Cu(II) chelátov sme stanovili obsah medi pomocou
anodickej stripping voltametrie. Prevažná časť Cu bola akumulovaná v koreňoch kukurice.
Miera translokácie Cu do nadzemných častí rastlín (stonka, listy) závisela od štruktúry
doplnkového S-donorového ligandu. Najúčinnejšiu transloláciu Cu do listov sme pozorovali
u zlúčeniny IV s najlipofilnejším doplnkovým ligandom (N-(2-chlórfenyl)tiomočovina).

Úvod
Meď je mikroživina, ktorá je esenciálna pre aktivitu niektorých enzýmov a je súčasťou
molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri fotosyntetickom transporte elektrónov /1/.
Vysoké koncentrácie Cu sú však toxické. V dôsledku toxického účinku Cu môže v rastline
dochádzať k nedostatku iných esenciálnych prvkov /2/. Meď inhibuje fotosyntetický transport
elektrónov /3/ a tiež karboxylačnú aktivitu enzýmu Rubisco /4, 5/. Nakoľko aj oxygenačná
aktivita tohto enzýmu je inhibovaná, inhibičný mechanizmus pravdepodobne spočíva
v oxidácii –SH skupín meďou, resp. nahradením Mg2+ iónov, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe
komplexu enzým-CO2 /4/.
Vysoké koncentrácie Cu môžu poškodzovať bunkové steny a integritu plazmatických
membrán, pričom rastliny strácajú schopnosť selektivity príjmu /5/. Akumulácia Cu v rastline
môže znížiť obsah Mn a Fe v rastlinných pletivách /6/ a potvrdilo sa, že Cu2+ ióny majú
tendenciu vytláčať Ca2+ ióny z výmenných miest a sú silne viazané v koreni /7/.
Arylkarboxylátomeďnaté akvakomplexy inhibovali fotosyntetický transport elektrónov
v chloroplastoch špenátu /8/ a v suspenziách zelených rias Chlorella vulgaris /9/. Inhibičnú
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účinnosť voči fotosyntetizujúcim organizmom sme potvrdili i u N-salicylidénaminoacidátomeďnatých komplexov /10/.
Cieľom práce bolo štúdium vplyvu troch pyruvidénglycinátomeďňatých

chelátov

s doplnkovými molekulovými S-donorovými ligandami (tiomočovina, etyléntiomočovina a
N-(2-chlórfenyl)tiomočovina) na niektoré produkčné charakteristiky kukurice (dĺžka koreňa,
dĺžka výhonku, kumulovaná dĺžka výhonku, suchá hmotnosť koreňa, stonky a listov),
pestované v hydroponickom živnom roztoku.

Materiál a metodika
CuCl2.2H2O (I), p.a. dodala Lachema, Brno, ČR, Cheláty Cu(pyrgly)(tu)(H2O) (II),
Cu(pyrgly)(ettu)(H2O) (III) a Cu(pyrgly)(chftu) (IV) boli zosyntetizované podľa postupu
opísaného v /11/. Pre prípravu všetkých roztokov sa používali chemikálie čistoty p.a. Vo
všetkých experimentoch sa používala destilovaná voda.
Semená kukurice (Zea mays L.), odroda AV 40299, boli po dobu 24 h namočené
v destilovanej vode a potom 72 h klíčili na filtračnom papieri navlhčenom destilovanou
vodou. Klíčence sa následne kultivovali hydroponicky v Knopovom živnom roztoku za
kontrolovaných podmienok (fotoperióda 16 hod. svetlo/8 hod. tma; ožarovanie:
80 μmol m-2s-1 PAR; pH = 5.5; priemerná teplota vzduchu: 25 oC). Použili sa nasledovné
koncentrácie študovaných Cu(II) zlúčenín: 0.5, 1.0, 5.0, 10, 50 a 100 μmol dm-3. Po 7 dňoch
kultivácie sa stanovili produkčné charakteristiky kukurice (dĺžka koreňa, dĺžka výhonku,
kumulovaná dĺžka výhonku, suchá hmotnosť koreňa, stonky a listov).
V koreňoch, stonkách a listoch rastlín pestovaných v prítomnosti 100 μmol dm-3
študovaných chelátov sa stanovil obsah Cu pomocou diferenciálnej pulznej anodickej
stripping voltametrie (DPASV). Na všetky voltametrické stanovenia sa použil polarograf
Analyzer PA 4 s X–Y zapisovačom a statická ortuťová kvapková elektróda SMDE 1
(Laboratorní přístroje, Praha). V elektrochemickej cele bola zabudovaná referenčná elektróda
Ag/AgCl (1 mol.dm-3 KCl), platinová pomocná elektróda a pracovná elektróda, ktorá sa
používala v móde HMDE. Použili sme nasledovné inštrumentálne parametere: veľkosť
kvapky 160 ms, amplitúda impulzu –12,5 mV, rýchlosť záznamu 10 mV.s-1, citlivosť prúdu
10 – 50 nA.cm-1, depozičný čas 120 – 480 s, depozičný potenciál –0,3 V, časová konštanta
pamäte 100 ms.
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Výsledky a diskusia
Študované Cu(II) komplexy patria medzi meďnaté komplexy Schiffových zásad.
V pyruvidénglycinátomeďnatých

komplexoch

ako

chelátotvorný

ligand

vystupuje

pyruvidénglycín (kondenzačný produkt kyseliny pyrohroznovej a glycínu). Štruktúra komplexu
[Cu(pyrgly)(H2O)3] je znázornená na obr.1.

Obr. 1: Štruktúra komplexu [Cu(pyrgly)(H2O)3].
V

[Cu(pyrgly)(H2O)3]

ako

O-donorové

ligandy

vystupujú

molekuly

vody,

v študovaných komplexoch sú doplnkovými molekulovými S-donorovými ligandami organické
zlúčeniny tiomočovina, etyléntiomočovina a N-(2-chlórfenyl)tiomočovina (Obr.2).
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Obr. 2: Štruktúra doplnkových molekulových ligandov študovaných Cu(II) chelátov.

V štruktúre komplexu [Cu(pyrgly)(H2O)3] tri donorové atómy Schiffových báz
vytvárajú dva päťčlánkové chelátové kruhy. Chelátová štruktúra trojdonorových komplexov
Schiffových báz je dostatočne stabilná aj vo vodných roztokoch. V [Cu(pyrgly)(H2O)3] sa
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uplatňuje konjugácia väzieb, prejavujúca sa približne planárnym usporiadaním časti Cu(pyrgly),
čo má za následok podstatný nárast stabilitu oxidačného stupňa Cu(II).
Pri najvyšších aplikovaných koncentráciách Cu(II) zlúčenín (100 a 50 μmol dm-3)
dochádzalo k úplnému potlačeniu rastu vedľajších koreňov a koreňových vláskov rastlín
kukurice a celkove bola inhibícia rastu koreňa študovanými Cu(II) chelátmi výrazne vyššia
ako inhibícia rastu výhonku. Koreň je totiž ten rastlinný orgán, cez ktorý rastlina prijíma vodu
i biogénne prvky, potrebné pre jej rast a ktorý je schopný uchovávať vodu a zásobné látky.
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Naše výsledky potvrdzujú zistenia Aliho a spol. /12 /, že dĺžka koreňa je dobrým indikátorom
pre stanovenie toxicity Cu.
Obr. 3: Závislosť dĺžky koreňa (A), kumulovanej dĺžky výhonku (B) a dĺžky výhonku (C) rastlín
kukurice po 7 dňoch kultivácie v prítomnosti CuCl2.H2O a Cu(pyrgly)(chftu) vyjadrenej
v percentách kontrolnej vzorky.
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Obr. 4: Závislosť suchej hmotnosti koreňa (A), stonky (B) a listov (C) rastlín kukurice po 7
dňoch kultivácie v prítomnosti CuCl2.H2O a Cu(pyrgly)(chftu) vyjadrenej v percentách
kontrolnej vzorky.

179

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Toxický účinok Cu(II) chelátov aplikovaných v koncentrácii 100 μmol dm-3 na rast
kukurice sa prejavil v redukcii suchej hmotnosti koreňov, stoniek a listov vzhľadom na
kontrolné rastliny (Tab. 1). Najviac inhibovaným parametrom bola suchá hmotnosť listov,
zatiaľ čo suchú hmotnosť koreňov a stoniek ovplyvnili študované Cu(II) cheláty iba v malej
miere (Tab. 1). Štruktúra doplnkového ligandu ovplyvňovala mieru redukcie suchej hmotnosti
listov. Najmenší účinok vykazoval Cu(II) chelát s najlipofilnejším ligandom (log P = 1.08),
čiže L = N-(2-chlórfenyl)tiomočovina (IV). Príslušné hodnoty log P charakterizujúce lipofilitu
ligandu boli –0.25 pre etyléntiomočovinu a –0.57 pre tiomočovinu. Významný pokles suchej
hmotnosti listov pri aplikácii Cu pozorovali aj Mocquot a spol. /13/, ktorí tiež zistili, že
v dôsledku Cu stresu vzrástla aktivita peroxidázy v rastlinných orgánoch kukurice.
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Obr. 5: Suchá hmotnosť listov rastlín kukurice kultivovaných v prítomnosti študovaných
Cu(II) zlúčenín (10, 50 a 100 μmol dm-3) vyjadrená v percentách kontrolnej vzorky.
Tab. 1: Suchá hmotnosť koreňov, stoniek a listov kukurice kultivovanej v prítomnosti
študovaných chelátov (c = 100 μmol dm-3). Uvádzané hodnoty odpovedajú suchej
hmotnosti 3 rastlín.

zlúčenina
kontrola
I
II
III
IV

koreň
25,2 ± 0,9
14,6 ± 1,1
14,7 ± 0,6
13,7 ± 1,5
17,0 ± 0,6

suchá hmotnosť ± σ [mg]
stonka
list
24,0 ± 1,1
41,9 ± 1,6
14,3 ± 1,3
10,8 ± 0,6
13,2 ± 0,8
5,7 ± 1,0
13,8 ± 1,5
6,5 ± 1,2
23,0 ± 1,1
24,0 ± 1,5
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Akumulované množstvo Cu (v mg g-1) v jednotlivých orgánoch rastlín kukurice sú
uvedené v tabuľke 2.
Obsah Cu v koreňoch bol viac než o jeden rád vyšší ako obsah Cu v stonkách a listoch, čo
poukazuje na nízku mobilitu kovu v rastline. Tento fakt sa prejavil aj v hodnotách
bioakumulačných faktorov (BAF), ktoré sa definujú ako pomer Cb/Cw, kde Cb je koncentrácia
kovu v biologickom materiále vyjadrená ako μg g-1 suchej hmotnosti a Cw je koncentrácia
kovu v roztoku vyjadrená ako μg dm-3. Z hodnôt BAF je zrejmé, že špecifický obsah kovu
v koreňoch (mg g-1 suchej hmotnosti) je viac než stokrát vyšší ako je koncentrácia kovu
v hydroponickom roztoku, zatiaľ čo pre listy je tento parameter výrazne nižší. Podobne
výsledky získali i Cheng a Allen /14/, ktorí potvrdili, že obsah Cu v koreňoch šalátu bol oveľa
vyšší ako vo výhonkoch, pričom translokačný koeficient bol 0.0236. Nízku translokáciu Cu
do nadzemných častí rastliny uvádza aj McBride /15/. Ali a spol. /12/ pozorovali, že so
zvyšujúcou sa koncentráciou Cu v hydroponickom roztoku dochádzalo k zvyšovaniu BAF
mede v koreňoch kukurice. Xiong a spol. /16/ uvádzajú, že mieru akumulácie Cu v nadzemnej
časti Brassica pekinensis (Rupr.) možno ovplyvniť koncentráciou živín v hydroponickom
roztoku.
Tab 2: Akumulovaná Cu v koreňoch, stonkách a listoch rastlín kukurice kultivovaných
v prítomnosti študovaných Cu(II) chelátov, príslušné bioakumulačné faktory
a percento akumulovanej Cu v listoch, resp. výhonkoch vzhľadom k celkovému
množstvu Cu akumulovaného v rastline.
zlúčenina
I
II
III
IV

akumulovaná Cu [mg g-1]
BAF
koreň
stonka
list
1,147
0,038
0,042
180,6
5,98
6,61
0,638
0,012
0,010
100,47
1,89
1,57
1,030
0,024
0,028
162,13
3,78
4,41
0,868
0,043
0,031
136,63
6,77
4,88

% Cu v listoch
(% Cu vo výhonkoch)
2,55
(5,61)
0,32
(2,32)
1,00
(3,37)
4,41
(9,83)

Výsledky potvrdzujú, že zvyšujúca sa lipofilita doplnkového molekulového ligandu
prispieva k lepšej mobilite Cu(II) chelátu v rastline. Najvyšší špecifický obsah kovu
v nadzemnej časti rastlín kukurice sa dosiahol pri kultivácii rastlín v prítomnosti zlúčeniny
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IV. Ak sa vezme do úvahy suchá hmotnosť jednotlivých rastlinných orgánov a špecifický
obsah kovu stanovený v týchto orgánoch, môžeme vyhodnotiť podiel kovu akumulovaného
v nadzemnej časti rastliny vzhľadom na celkové akumulované množstvo kovu v rastline.
Príslušné hodnoty v tabuľke 2 ukazujú, že aplikácia 100 μg dm-3 zlúčeniny IV mala za
následok zvýšenú akumuláciu Cu v nadzemnej časti rastliny, ktorá predstavovala približne
10% celkového akumulovaného množstva Cu.
Pri aplikácii CuCl2 bola hodnota BAF mede v koreňoch i listoch vyššia ako v prípade
aplikácie Cu(II) chelátov (Tabuľka 2). Na základe tejto skutočnosti možno usudzovať, že
voľný Cu2+ sa účinnejšie viaže na záporne nabité väzobné miesta v koreni ako testované
Cu(II) cheláty. Do nadzemných častí rastlín kukurice sa meď aplikovaná vo forme CuCl2
translokuje pravdepodobne v komplexoch s organickými kyselinami, resp. aminokyselinami,
ktoré sa nachádzajú v rastline. Toxické účinky študovaných pyruvidénglycinátomeďnatých
chelátov môžu súvisieť so substitúciou ich doplnkových ligandov s N-, S- alebo Odonorovými ligandami, ktoré sa nachádzajú v proteínoch buniek vyšších rastlín.
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Effect of copper(II) chelates on maize (Zea mays L.)
Key words: copper – chelate – Zea mays L. – inhibition – S-donor ligands – plant growth

Summary
Toxic effects of three pyruvideneglycinatocopper (II) chelates with additional S-donor
ligands: thiourea, ethylenethiourea and N-(2-chlorophenyl)thiourea (([Cu(pyrgly)(tu)(H2O)]
(II), [Cu(pyrgly)(ettu)(H2O)] (III) and [Cu(pyrgly)(chftu)] (IV)) on some production
characteristics (root and shoot length, cumulative shoot length, dry mass of roots stems and
leaves) of maize (Zea mays L.) plants cultivated in hydroponic solutions were studied. The
obtained results were compared with those obtained for CuCl2 (I). In roots, stems and leaves
of maize plants cultivated in the presence of 100 μmol dm-3 of the studied chelates copper
content was determined using anodic stripping voltammetry.

The majority of the

accumulated Cu was allocated in roots. The translocation of Cu into above-ground parts of
plant (stem, leaves) depended on the structure of additional S-donor ligand. The most
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effective translocation of Cu into the leaves was observed for compound with the most
lipophilic additional ligand (N-(2-chlorophenyl)thiourea).

Poďakovanie
Tieto výsledky sú súčasťou grantových projektov financovaných GA SR VEGA č. 1/0100/03
a 1/0089/03.

184

Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Růstová odezva společenstva vrby bílé na stres způsobený
dlouhodobým zaplavením
Petr Maděra, Petra Packová
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, ústav lesnické botaniky, dendrologie a
geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika, petrmad@mendelu.cz

Souhrn
Společenstva vrby bílé vzniklá přirozenou sukcesí na obnažených náplavech střední nádrže vodního
díla Nové Mlýny byla po pěti letech nerušeného vývoje v roce 2001 zaplavena zvýšením hladiny
vody v nádrži o 50 cm. Od roku 2002 do roku 2004 byla sledována každoročně na konci vegetační
sezóny reakce jedinců, populace i společenstva na zaplavených plochách ve srovnání s referenční
nezaplavenou plochou. První rok bylo prokázáno zejména fyziologické oslabení jedinců, druhý rok
zvýšená mortalita ve společenstvu, výrazně snížená statická stabilita jedinců, ztráta primární
koruny a její nahrazení výmladky v nižších částech kmenů. Třetí rok zaplavení nastal rozpad celého
společenstva.

Úvod
V rámci ekologizace PR Věstonická nádrž (střední nádrž vodního díla Nové Mlýny) byla
v červenci roku 1996 snížena hladina vody v nádrži o 85 cm a začaly se budovat umělé ostrovy
napříč nádrží za účelem znovuobnovení přerušené kontinuity nivních společenstev. V důsledku
snížení hladiny se vynořily rozlehlé náplavy ve výústních tratích řek Jihlavy a Svratky, na kterých
okamžitě nastartovala ecese a sukcese měkkého luhu /1, 2, 3, 4, 5/.
Na podzim roku 2001 však po kolaudaci ostrovů byla hladina v nádrži zvýšena povodím
Moravy o 50 cm a došlo k zaplavení většiny sukcesí vzniklých unikátních porostů na obnažených
náplavech. Od této doby jsou společenstva pod dlouhodobým vlivem zaplavení.
Cílem práce bylo sledovat růstovou odezvu zaplavených porostů vrby bílé (Salix alba L.) a
predikovat jejich další vývoj při případném opětném snížení hladiny, což se ovšem nestalo.
Výsledky proto nyní mohou pouze dokumentovat procesy, které ve společenstvu postupně
probíhaly.

Materiál a metodika
Sledování přežívání společenstev měkkého luhu bylo prováděno na monitorovacích
plochách na prvním nově vybudovaném ostrově ve střední nádrži VD Nové Mlýny. V roce 2002
byly plochy (K,L,M,N,O) a v roce 2003 (Q,R,S,T,U) o velikosti 5x5 m umístěny na 50m dlouhých
transektech kolmých na břehovou linii v pětimetrových rozestupech. Pro srovnání byla vytyčena
také jedna plocha referenční nezaplavená (P). Na plochách byla sledována zejména populační
dynamika společenstev a byla prováděna detailní růstová analýza.
Charakter náplavu, na kterém jsou monitorovací plochy umístěny, je velmi plochý, je tvořen
bahnitou, hlinitojílovitou, silně podmáčenou geneticky nevyvinutou půdou.
Geobiocenologicky lze plochy zařadit jako iniciální stádia skupiny typů geobiocénů Alni
glutinosae-saliceta, z hlediska lesnické typologie se jedná o soubor lesních typů 1G, konkrétně o
mozaiku lesních typů 1G2 vrbová olšina mokřadní s okřehkem, 1G3 vrbová olšina – iniciální stádia
a 1G4 vrbová olšina přechodná s chrasticí rákosovitou.
Na všech monitorovacích plochách byl vždy zjištěn počet živých, případně i odumřelých jedinců
a jejich taxonomická příslušnost. Dále byly měřeny u všech jedinců na ploše obvod kmene a
výška.
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Pro růstovou a produkční analýzu byly na všech plochách odebrány reprezentativní vzorníky
z hlavní úrovně, které odpovídaly svým obvodem kmene aritmetickému průměru souboru stromů na
plochách. Tyto vzorníky byly z plochy odebrány včetně kořenového systému a byly podrobeny
destruktivní růstové analýze.
Rozbor vzorníků byl proveden velmi pečlivě přímo na místě. Koruna byla rozdělena na
metrové sekce. Z každé sekce bylo odebráno 20 listů na pozdější laboratorní analýzy (plochy,
sušiny, obsah pigmentů), potom byl otrhán zbytek listů. Dále byly zvlášť ostříhány letorosty. U
auxiblastů bylo měřeno:
- vzdálenost nasazení na kmeni od jeho paty
- úhel nasazení (úhel který svírá s kmenem)
- azimut nasazení na kmeni
- celková délka
- délka neolistěné části
- šířka v nejširší části
- vzdálenost nejširší části od paty větve
- tloušťka větve ve dvou směrech na sebe kolmých v 10 cm od kmene
Teprve potom byly větve odřezány a pod vlastním číslem evidovány. U zbylého kmene byl
měřen jeho obvod po 25 cm sekcích, zjištěna celková délka. Z báze kmene a ze 130 cm byly
odebrány kotouče pro letokruhovou analýzu a špalek pro zjištění hustoty dřeva.
Dále byla měřena přístroji ALAI 02 (s čidlem LI-COR 190S Quantum Sensor) globální
radiace pod porosty na plochách a současně na volné ploše za účelem zjištění propustnosti záření za
plného olistění (odpovídající PAI) a struktury porostu. Dne 14.4.2003 byla změřena propustnost
záření na stejných plochách bez olistění (odpovídající WAI).
Získaný materiál byl týž den v popsaných pytlích dovezen do laboratoře ÚLBDT. Zde byla
veškerá biomasa vysušena v sušičce při 105OC do konstantní hmotnosti a potom zvážena. U
letorostů byla dále změřena jejich délka a zjištěn počet.
Pro vzorky listů z různých sekcí koruny každého stromu byly provedeny analýzy na obsah
pigmentů v listoví (spektrofotometricky v ethanolovém extraktu).
Odebrané vzorky listoví ze sekcí byly naskenovány v poměru 1:1 a jejich plocha byla
zjišťována metodou obrazové analýzy (programem Imagetool). Sušina každého listu byla vážena na
velmi přesných analytických vahách v gramech s přesností na 4 desetinná místa. Jako podíl plochy
listu a jeho hmotnosti sušiny byla vypočtena specifická listová plocha (SLA). Soubory listů
z jednotlivých sekcí byly statisticky vyhodnoceny.
U kmene byl vypočítán jeho objem součtem objemů jednotlivých 25 cm sekcí, použit byl
vzorec pro výpočet komolého kužele. Objem byl převeden na sušinu dle zjištěné hustoty dřeva (u
vzorku kmene byl v odměrném válci zjištěn objem před a po vysušení a po vysušení také jeho
hmotnost). Kotouče odebrané na letokruhovou analýzu byly vybroušeny a byla zjišťována šířka
letokruhů ve čtyřech směrech na sebe kolmých. Poté byla vypočtena průměrná šířka letokruhu a
také jeho plocha.
Z údajů zjištěných destruktivní analýzou vzorníků byly rekonstruovány modely stromů a poté
vypočteny půdorys a objem koruny. Všechny přepočty na strom byly konány přes jednotlivé sekce.
Růstové parametry pro jednotlivé vzorníky byly změřeny či vypočteny s vysokou přesností a lze je
využít i pro odhad na jednotku plochy společenstva. Zde vycházíme ze dvou předpokladů. Za prvé
se jedná o mladý, růstově relativně homogenní a druhově přirozeně monotónní porost, kohortu. Za
druhé vzorníky odpovídají průměrnému stromu na ploše, jehož rozměry byly zjištěny před
odebráním. Protože známe velikost výzkumné plochy a počet stromů na ní, můžeme jednoduše
všechny přímo zjišťované i vypočtené růstové parametry převést na jednotku plochy porostu.
Použité metody růstové analýzy jsou tak velmi vhodné pro odhalení růstové odezvy stromů a
společenstev na dlouhodobé zaplavení, srovnají-li se zjištěné výsledky z ploch zaplavených a
z plochy referenční mimo dosah hladiny vody v nádrži.
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Výsledky a diskuse
1. Růstové změny na úrovni orgánů stromů

1.1. Tloušťkový přírůst kmene
Tloušťkový přírůst na kmeni je výsledkem kombinace působení všech stanovištních faktorů
dané vegetační sezóny, které mají vliv na růst stromu. Za normálních podmínek se jedná zejména o
trofické vlastnosti půdy, množství a rozložení srážek, množství slunečního záření a chod teplot.
Začnou-li však působit výrazné stresové faktory, mohou tyto zásadně ovlivnit tloušťkový přírůst na
kmeni, protože strom spotřebuje značné množství energie na obranné reakce a protože působení
stresových faktorů může zásadním způsobem ovlivnit vlastní akumulaci energie. Tloušťkový přírůst
jako výsledek působení kombinace více faktorů je tedy reakcí nespecifickou. Nelze tedy vždy
jednoznačně usuzovat ze snížení tloušťky letokruhu na působení konkrétního faktoru. V našem
případě lze ovšem považovat dlouhodobé zaplavení za natolik dominantní ekologický vliv, že
případný pokles přírůstu je s tímto faktorem v těsné závislosti.
Na obr.1 jsou znázorněny průměrné plochy letokruhů odečtené v prsní výši ze vzorníků
pokácených na jednotlivých výzkumných plochách transektů v letech 2002 a 2003, včetně maxim a
minim zaznamenaných v jednotlivých letech ve srovnání s referenční plochou. Poklesne-li plocha
letokruhu, má to větší váhu, než je-li zaznamenán pouze pokles tloušťky letokruhu.
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Obr. 1.: Průměry ploch letokruhů vzorníků odebraných z transektů v roce 2002 (vlevo) a
2003 (vpravo) ve srovnání s referenční plochou P.
Z grafů na obr.1 je zřejmý výrazný pokles průměrné plochy letokruhu vzorníků na
zaplavených plochách v roce 2002. Zatímco v prvních dvou letech jsou plochy letokruhů shodné i
na ploše referenční i v absolutních hodnotách, postupně se výrazně rozcházejí a na referenční ploše
je tloušťkový přírůst na kmeni až několikanásobně vyšší. V první fázi vývoje je to způsobeno vyšší
fyziologickou hloubkou půdy, později již zaplavením.
Dále je zřejmé, že populace vrby bílé ve 4-5 letech dosahuje takové populační hustoty a
zapojení porostu, že končí strmá iniciální rychlost tloušťkového přírůstu u většiny stromů
z nedostatku záření (limitující faktor prostředí). Vrba je silně světlomilná dřevina a na změny
v přísunu sluneční energie velmi citlivě a rychle reaguje. Tento efekt je zřetelný jak u ploch dnes
zaplavených, kdy ještě před zaplavením nastala stagnace až mírný pokles přírůstu v roce 2001, tak u
plochy referenční, kdy stagnace přírůstu u některých stromů nastoupila o rok později (referenční
plocha je o rok mladší).
Z obr.1 je také patrné, že vzorníky odebrané v roce 2003 se poněkud
liší dynamikou vývoje tloušťkového přírůstu oproti vzorníkům odebraným rok předtím. Je to
způsobeno tím, že stromy, které přežily dvouleté zaplavení byly růstově nadprůměrné, naopak
stromy průměrného až podprůměrného vzrůstu uhynuly během druhé vegetační sezóny.
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1.2. Charakteristiky listoví
O rozdílu ve vitalitě stromů vypovídá množství generovaného listoví. Na plochách
zaplavených v letech 2002 i 2003 bylo vytvořeno několikanásobně menší množství listoví, jak co se
týče plochy, tak i sušiny či počtu listů, než u vzorníků z plochy nezaplavené (Tab.1).
Podobně jako u letokruhů lze i podle charakteru listoví poznat, že v roce 2003 byly vzorníky
růstově zdatnější, než vzorníky odebrané v roce 2002. Na zaplavených plochách měly vzorníky
v roce 2003 téměř 2x vyšší hmotnost sušiny listoví a počet listů, ale jenom nepatrně vyšší plochu
listoví (Tab.1). Což bylo způsobeno o třetinu menší plochou průměrného listu v roce 2003 oproti
roku 2002 (Tab.1).
Na rozdílech v charakteristikách listoví na zaplavených plochách v letech 2002 a 2003
(Tab.1) se podepsaly největší mírou změněné podmínky ve struktuře porostu. Po výrazném snížení
populační hustoty a prolámání porostu z roku 2002 na rok 2003 do společenstva proniká více
slunečního záření, které umožnilo intenzivní tvorbu výmladků v nižších částech kmenů jako
náhradu za usychající primární koruny stromů (Tab.3). Velikost průměrného listu se sice proti roku
2002 snížila, ale protože se jedná o listy výmladkového původu, sušina průměrného listu zůstala
shodná. Výrazně se tak snížila specifická listová plocha (SLA) průměrného listu (Tab.1).
Naopak na ploše nezaplavené, referenční se porost oproti roku 2002 zapojil více, do
společenstva proniká méně záření a proto se pravděpodobně výrazně snížila plocha průměrného
listu a vytvořil se výrazný gradient mezi slunnými a stinnými listy, dokumentovaný klesajícími
hodnotami SLA od báze po vrchol koruny.
Zatímco tedy v roce 2002 jsme srovnáním charakteristik listoví mohli zjistit proces
vyhladovění zaplavených stromů, v roce 2003 srovnávat listoví výmladkového původu ze
zaplavených vzorníků a listoví primárního původu z referenčního vzorníku dost dobře nejde.
Tab. 1: Charakteristiky listoví vzorníků odebraných z monitorovacích ploch na transektech
z let 2002 a 2003 ve srovnání s referenční plochou P, ve sloupci Z je průměr zaplavených
ploch K-O (2002) a Q-U (2003).
rok
Označení plochy
2
Celková plocha listů vzorníku [cm ] 2002
Celková plocha listů vzorníku [cm2] 2003
2002
Počet listů vzorníku [ks]
2003
Počet listů vzorníku [ks]
2002
Celková sušina listů vzorníku [g]
2003
Celková sušina listů vzorníku [g]
2
2002
Velikost průměrného listu [cm ]
2003
Velikost průměrného listu [cm2]
Průměrná specifická listová plocha 2002
[cm2.g-1 ]
Průměrná specifická listová plocha 2003
[cm2.g-1 ]
2002
Sušina průměrného listu [mg]
2003
Sušina průměrného listu [mg]
Obsah chlorofylu a+b v sušině listu 2002
[mg*g-1]

P

O,U

N,T

M,S

L,R

K,Q

průměr

168629
146361
18120
31282
1468,47
1575,18
9,73
4,57
111,09

3062
13343
548
2701
23,27
146,36
4,81
4,65
123,62

7227
30584
1102
6611
59,01
356,06
6,40
5,03
124,41

26233
5584
2474
773
187,91
48,93
9,01
6,65
141,63

8184
2573
1114
835
75,69
27,51
5,65
2,88
115,43

9320
17438
1546
3656
66,11
179,63
6,13
4,57
148,56

10805
13905
1357
2915
82,40
151,70
6,40
4,76
130,73

111,79

90,53 87,27 112,45 94,94 95,35 96,11

90,03
45,97
8,57

38,77 52,35 65,50 51,12 42,67 50,08
52,20 59,22 60,25 31,61 48,78 50,41
8,65 6,90 9,47 5,29 10,45 8,15

1.3. Charakteristiky letorostů
Proces zvyšujícího se zapojení porostu na referenční ploše P dokumentují i hodnoty charakteristik
letorostů (Tab.2). Celková sušina letorostů zůstala v letech 2002 a 2003 téměř shodná, ale téměř se
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ztrojnásobil počet letorostů, celková délka letorostů vzrostla také, ale pouze o necelou třetinu. To
znamená, že se délky letorostů výrazně zkrátily a velmi se též zmenšila hmotnost sušiny
průměrného letorostu. Je to následek menšího množství záření pronikajícího do porostu. Podobně
jako u listoví, tak též u letorostů se v roce 2003 projevuje výrazný gradient v rámci koruny,
v nejnižších částech jsou letorosty nejkratší a postupně k vrcholu koruny se zvětšují a roste i
hmotnost sušiny průměrného letorostu.
Tab.2: Charakteristiky letorostů vzorníků odebraných z monitorovacích ploch na transektech v letech
2002 a 2003 ve srovnání s referenční plochou P, ve sloupci Z je průměr zaplavených ploch K-O (2002)
a Q-U (2003).
rok
Označení plochy
celková sušina letorostů [g] 2002
celková sušina letorostů [g] 2003
celkový počet letorostů [ks] 2002
celkový počet letorostů [ks] 2003
celková délka letorostů [cm] 2002
celková délka letorostů [cm] 2003
sušina průměrného letorostu 2002
[mg]
sušina průměrného letorostu 2003
[mg]
průměrná délka letorostu 2002
[cm]
průměrnádélkaletorostu [cm] 2003
sušina1cm letorostu [mg.cm- 2002
1
]
sušina 1cmletorostu [mg.cm- 2003
1
]

P

O,U

N,T

M,S

L,R

K,Q

průměr

536
551,28
738
2110
21378
30457
726,3

30,90
232,27
113
371
1888,2
7212
270

52,04
263,57
242
901
3948
11045
210

130,46
30,70
384
92
7168
1644
338,5

56
174,24
147
454
3037
7636
380,95

48,12
180,29
121
502
2382
7848
405,7

63,50
176,21
201,40
464,00
3684,64
7077,00
321,03

261,27 626,08 292,53 333,66 383,78 359,15 399,04
29,01

16,71

16,31

18,83

20,66

19,69

18,44

14,43
25,07

19,44
16,36

12,26
13,18

17,87
18,20

16,82
18,44

15,63
20,61

16,40
17,36

18,10

32,21

23,86

18,67

22,82

22,97

24,11

U zaplavených vzorníků charakteristiky letorostů (tab.2) dokumentují, ve srovnání
s referenční plochou zcela jiné procesy. V roce 2002 ve všech parametrech několikanásobně
zaostávají za nezaplaveným vzorníkem. Jednoznačně vyplývá, že zaplavené vzorníky mají málo
dostupné energie ke generování dostatečného množství kvalitních letorostů. Vysoké bylo i
zastoupení výmladků z kmene oproti letorostům na primárních větvích – auxiblastech ve srovnání
s referenčním vzorníkem. Zjištěné výsledky tedy nedovolovaly příznivé prognózy pro růst v dalším
období, což se i prokázalo při rozboru vzorníků v roce 2003.
Zaplavené vzorníky opět vytvořily v roce 2003 menší hmotnost sušiny letorostů s výrazně
nižší celkovou délkou i počtem (Tab.2). Výrazně se však změnily kvalitativní vlastnosti letorostů. U
zaplavených vzorníků je vyšší průměrná hmotnost sušiny průměrného letorostu, jakož i délka
průměrného letorostu či hmotnost sušiny 1 cm letorostu ve srovnání s nezaplaveným vzorníkem. Na
první pohled bychom to mohli hodnotit jako příznivý obrat. Skutečnost je však jiná. U většiny
stromů na zaplavených plochách došlo během vegetační sezóny k uschnutí primární koruny, která
byla nahrazena výmladky v nižších částech kmene (Tab.3). Tyto výmladky mají bujnější růst, než
letorosty na auxiblastech. Z těchto důvodů je u zaplavených stromů, které si ještě více (vzorník
z plochy T) či méně (vzorníky z ploch R, U) zachovaly primární korunu, vyvinut opačný gradient
než u referenčního vzorníku. Délka letorostů je nejvyšší ve spodní části koruny a klesá směrem do
vyšších částí koruny, jakož i hmotnost sušiny průměrného letorostu.
Popsanou tvorbu výmladků jako odezvu stromů na dlouhodobé zaplavení jistě nelze
hodnotit jako příznivou pro dlouhodobější prosperitu stromů, ale jako poslední pokus o přežití.
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2. Růstové změny na úrovni jedince
Velmi zřetelným důsledkem zaplavení je výrazné snížení statické stability stromů. Kořeny
pod vlivem dlouhodobého zaplavení ztrácejí kotevní funkci, mění se též fyzikální a mechanické
vlastnosti půdy. Špatně ukotvené stromy trpí silně vanoucími větry a vlnobitím. Již v roce 2002
bylo na plochách transektu zjištěno 41-100% (v průměru 65,7%) odkloněných stromů více než 30
stupňů od svislé osy, tj. méně než 60 stupňů od vodorovné osy (Tab.3). Na ploše referenční bylo
odkloněno pouhých 12,2% jedinců. V roce 2003 bylo odkloněných stromů na plochách transektu od
56,3% až po 91%, průměrný náklon (úhel svírající kmen se zemí) se na plochách pohyboval od 35
do 53,4 stupňů, tj. převažovaly stromy velmi nakloněné až téměř ležící (Tab.3). Samotné naklonění
kmene by ještě u vrby bílé neznamenalo zásadní poškození, vedoucí k úhynu jedince. Přesto lze
provést srovnání s nezaplavenou plochou, kde průměrný náklon stromů v roce 2003 činil 73 stupňů.
Tab. 3: Naklonění stromů na plochách transektů v letech 2002 a 2003 a zastoupení stromů se
zachovalou primární korunou (PK) v roce 2003 ve srovnání s referenční plochou P. Úhel odklonění
je úhel svírající kmen stromu se svislou rovinou, úhel naklonění je úhel svírající kmen stromu
s vodorovnou rovinou.
označení plochy
rok
P
O,U N,T M,S
L,R
K,Q průmě
r
procento odkloněných 200 12,24 58,82 50 40,82 100 78,85 65,69
2
8
procento odkloněných 200 36,5 83,3
80
56,3
90,9 81,8 78,46
3
průměrný úhel
200 73,17 35
42 53,44 47,73 50,91 45,81
naklonění
3
6
zastoupení stromů
200 100
33
30
6,25
9,1
0
15,67
s PK [%]
3
Mnohem výraznější projev se objevil v průběhu vegetační sezóny v roce 2003. U velkého
procenta dosud přežívajících jedinců došlo k prosychání až uschnutí primární koruny (Tab.3) a
jejímu nahrazení výmladky z kmenů v nižších partiích. Je to zřetelná odezva na problémy
s vedením vody v kmeni. Může být způsobena jednak již dvouletým zaplavením kořenů, které tak
ztratily z větší části svoji funkci. Současně také nepatrným tloušťkovým přírůstem na kmeni, čímž
se zmenšila plocha vodivých pletiv zásobujících korunu. Strom reaguje na nedostatečné zásobení
vodou vyřazením primární koruny a jejím nahrazením výmladky prolongujícími ze spících pupenů
v částech kmene, kam je ještě vodivými pletivy dopraveno vody dostatečné množství. Vyřazené
primární koruny u stromů byly zaznamenány na plochách transektu v zastoupení 67-100%! U
nevyzrálých, málo lignifikovaných prýtů dále hrozí poškození mrazem. Na ploše nezaplavené nebyl
nalezen ani jeden popisovaný případ vyřazení primární koruny.
V souvislosti s odumřením primární koruny a tvorbou sekundární výmladkové koruny
v nižší části kmene se mění i další parametry stromů (Tab.4). Zmenšuje se půdorys koruny, snižuje
se hmotnost sušiny větví a naopak se zvyšuje LAI vzorníků. Zvláště výrazný je tento trend u
vzorníků z plochy S či U.
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Tab. 4: Další růstové charakteristiky vzorníků odebraných z ploch na transektech v letech
2002 a 2003 ve srovnání s referenční plochou.
označení plochy
rok
P
O,U
N,T
M,S
L,R
K,Q průměr
2
půdorys koruny [m ]
2002
4,35
0,41
0,82
2,11
0,65
1,34
1,07
2
půdorys koruny [m ]
2003
2,93
0,55
1,05
0,12
0,60
0,95
0,65
sušina větví [g]
2002
2327 573,04 446,95 648,68 89 114,56 374,45
sušina větví [g]
2003 2118,38 214,90 1039,65 6,81 230,57 207,97 339,98
LAI
2002
3,87
0,75
0,88
1,24
1,26
0,70
0,97
LAI
2003
4,99
2,41
2,93
4,53
0,43
1,83
2,42
chlorofylová jednotka 2002 2847,22 475,73 489,18 865,06 712,89 591,72 626,92
[mg.m-2]
3. Změny na úrovní populace
Od září 2001 po současnost je však mortalita ve společenstvu díky zvýšení hladiny primárně
určována jiným faktorem, a tím je dlouhodobé zaplavení. Výrazné snížení populační hustoty
zaznamenané v roce 2002 a především v roce 2003 na všech plochách je bezesporu výsledkem
dlouhodobého vlivu zaplavení. Energetická náročnost metabolických procesů stromů v anoxickém
režimu je vysoká a naopak fixace energie je málo produktivní. Výsledkem byl již v roce 2002 /3/
dokumentovaný proces vyhladovění stromů. Tento proces ve druhém roce zaplavení dále
pokračoval, mortalita v roce 2003 oproti roku 2002 na výzkumných plochách dosáhla 52-74,2%!
Více byly postiženy stromy menších rozměrů, potlačené, vrůstavé, které mají sníženou schopnost
konkurence. Častěji přežívají stromy mohutnější /5/. Takto lze vysvětlit tloušťkový a výškový růst
v roce 2003 oproti roku 2002 (Obr.1), který je pouze fiktivní. Vznikl zvýšením průměru po
vypadnutí stromů menších rozměrů.
4. Růstové změny na úrovni společenstva
Růstové změny popsané u jednotlivých vzorníků se promítají v celém společenstvu zejména
v závislosti na vývoji denzity populace /6/.
4.1. Změny v zásobě dendromasy
Již v roce 2002 byla zjištěna rozdílná hektarová zásoba dendromasy na zaplavených plochách ve
srovnání s plochou referenční (Tab.5). Pouze na ploše M byla srovnatelná, průměr zaplavených ploch byl o
37,3% nižší než na ploše P. Tento rozdíl jde ještě částečně vysvětlit rozdílnou fyziologickou hloubkou půdy
v období před zaplavením.

Tab. 5: Objem kmene [m3] přepočtený na hektar plochy společenstva na transektech v letech
2002 a 2003 ve srovnání s referenční plochou P.
označení plochy rok
P
O,U
N,T
M,S
L,R
K,Q průměr
objem kmene
2002 263,85 114,07 199,65 278,38 124,61 110,87 165,52
[m3]
2003 368,63 106,76 87,60 168,61 84,15 64,06 102,24
objem kmene
[m3]
Na zásobě objemu kmene v roce 2003 se však výrazně projevil pokles populační hustoty.
Oproti roku 2002 poklesl objem kmene na zaplavených plochách v průměru o 63 m3, tj. o 38,2%.
Zvýšil se tak rozdíl mezi plochou nezaplavenou, kde za rok přirostlo neuvěřitelných 105 m3 na
hektar. Rozdíl mezi zaplavenými a nezaplavenými plochami tak v roce 2003 činil již 266 m3 na
hektar, což je 72,3%!
Za zmínku stojí naměřená hodnota na referenční ploše P – 368,63 m3 na hektar, což je
v sedmi letech velmi vysoká produktivita, nemající obdobu ani v záměrně pěstovaných
energetických porostech.
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4.2. Změny v akumulované biomase
Na jednotlivých vzornících ze zaplavených ploch (Tab.6) u některých orgánů byla naměřena
vyšší hodnota hmotnosti sušiny v roce 2003 než v roce 2002. Je to proto, že dvouleté zaplavení
přežily růstově a tím i konkurenčně zdatnější jedinci. Přepočteno na jednotku plochy společenstva
je však ve všech případech zaznamenán výrazný pokles hmotnosti akumulované sušiny biomasy
v roce 2003 oproti roku 2002 (Tab.6).
Tab. 6: Akumulovaná biomasa kmene, listů, letorostů, kořenů a větví vzorníků [g] – horní
část a přepočtená na hektar plochy společenstva [t] – spodní část tabulky na transektech
v letech 2002 a 2003 ve srovnání s referenční plochou P.
označení plochy rok
P
O,U
N,T
M,S
L,R
K,Q průměr
2002 15096,55 6421,10 7943,85 5880,11 3242,31 1886,29 5074,73
kmen [g]
2003 21323,17 8532,08 9070,63 9648,29 7442,60 5721,24 8082,96
kmen [g]
2002 536,00
30,90
52,04
130,46 56,00 48,12
63,50
letorosty [g]
2003 551,28
232,27 263,57 30,70
174,24 180,29 176,21
letorosty [g]
229,04
kořeny jemné [g] 2002 neměřeno 176,13 374,38 306,03 209,00 79,64
neměřeno
2003
neměřeno
157
130
99
546
233,00
kořeny jemné [g]
neměřeno 1609
931
2752
1605,75
kořeny tlusté [g] 2003 neměřeno 1131
2002 2327,00
573,04 446,95 648,68 89,00 114,56 374,45
větve [g]
2003
2118,38
214,90 1039,65 6,81
230,57 207,97 339,98
větve [g]
2002 1468,47
23,27
59,02
187,91 75,69 66,11
82,40
listy [g]
2003 1575,18
146,36 356,06 48,93
27,51 179,63 151,70
listy [g]
sušina celkem [t] 2002 19428,02 7224,44 8876,24 7153,19 3672,0 2194,72 5824,12
sušina celkem [t] 2003 25453,44 10413,6 10729,91 11473,7 8904,9 9587,14 10221,85
P
O,U
N,T
M,S
L,R
K,Q
Z
označení plochy rok
3,59
6,00
3,18
1,66
3,12
kořeny jemné [t] 2002 neměřeno 1,20
neměřeno 0,83
0,44
2,40
1,11
kořeny jemné [t] 2003 neměřeno 0,75
neměřeno 10,30
4,10
12,11
7,98
kořeny tlusté [t] 2003 neměřeno 5,43
2002
94,09
43,66
76,26
115,25
49,28
39,23
64,74
kmen [t]
2003 144,21
40,95
36,28
61,75
32,75 25,17
39,38
kmen [t]
2002 13,05
3,90
4,29
12,71
1,35
2,38
4,93
větve [t]
2003
13,10
1,03
4,16
0,04
1,01
0,92
1,43
větve [t]
2002 3,19
0,21
0,50
2,56
0,85
1,00
1,02
letorosty [t]
2003 3,72
1,11
1,05
0,20
0,77
0,79
0,79
letorosty [t]
2002 8,19
0,22
0,57
3,68
1,15
1,38
1,40
listy [t]
2003 10,13
0,70
1,42
0,31
0,12
0,79
0,67
listy [t]
49,19
85,21
140,20 55,81 45,65
75,21
sušina celkem [t] 2002 118,52
49,99
42,92
73,43
39,18 42,18
49,54
sušina celkem [t] 2003 171,16
Takže přestože celková sušina průměrného stromu vzrostla v roce 2003 oproti roku 2002 téměř
dvojnásobně, na jednotku plochy společenstva byl zjištěn opačný trend. Hmotnost akumulované
sušiny biomasy na zaplavených plochách transektu klesla téměř z roku 2002 na rok 2003 o 26 t/ha.
Ve srovnání s nezaplavenou plochou bylo na zaplavených plochách průměrně akumulováno o
36,5% sušiny biomasy méně, v roce 2003 rozdíl již činil 71,1%!

4.3. Změny ve využití záření společenstvem
Vrba bílá je silně světlomilnou dřevinou. I při stále vysokých populačních hustotách v roce
2002 zůstal porost v korunovém prostoru relativně málo zapojený, resp. propouštěl stále vysoké
procento záření (Tab.7). Tomu odpovídá nízké průměrné LAI – 1,86. Variabilita naměřeného
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propuštěného záření pod porostem je vyšší než záření naměřeného na volné ploše, zápoj tedy není
homogenní, ale střídají se více zastíněná místa s korunovými dírami.
Tab. 7: Propustnost záření, LAI a energie akumulovaná v biomase na plochách transektu
v letech 2002 a 2003 ve srovnání s referenční plochou P
označení plochy
rok
P O,U N,T M,S L,R
K,Q
Z
2002
15,04
46,97
40,69
31,90
25,22
23,45
33,65
propustnost záření při PAI [%]
2003 63,57 85,56 90,95 95,78 69,93 73,51 83,14
propustnost záření při WAI [%]
2002 48,53 38,59 50,25 63,87 44,71 50,06 49,50
záření zachycené listy [%]
2002 9,54
0,29 0,69
5,14
1,24
1,94
1,86
vypočtené LAI společenstva
2003 9,64
0,64 1,22
0,36
0,11
0,77
0,41
vypočtené LAI společenstva
chlorofylovájednotka společenstva 2002 7,100 0,187 0,386 3,577 0,705 1,646 1,300
[g*m-2]
energie akumulovaná v biomase 2002 216,88 90,02 155,94 256,57 102,14 83,54 137,64
[MJ*m-2]
energie akumulovaná v biomase 2003 313,23 91,47 78,54 134,38 71,70 77,20 90,66
[MJ*m-2]
Vysoké nároky na světlo podporují v zapojeném porostu výškový růst vrb, průměrný roční výškový
přírůst přesahuje jeden metr a u nejvyšších naměřených jedinců se blíží k hodnotě dva metry. Velká
výška stromů a naopak velmi malý kořenový prostor jsou příčinou nízké statické stability, ještě
umocněné, více než dvouletým zaplavením.
Měření propustnosti záření (Tab.7) v odlistěném společenstvu (odpovídající WAI, březen 2003)
bohužel nelze dobře srovnat s měřením propustnosti v olistěném stavu (odpovídající PAI, září
2002), neboť přes zimu došlo k dalšímu rozlámání porostu. Situace na jaře 2003 tedy neodpovídá
struktuře porostu na podzim 2002.
Propustnost záření změřená v olistěném stavu je více než 2x nižší u nezaplavené plochy,
takže porost je více zapojený, pokryvnost listoví byla v roce 2002 vyšší 5x (v roce 2003 dokonce
23,5x). Důkazem jsou například i hodnoty koncentrace chlorofylu A+B v listech nezaplaveného
vzorníku, které od báze po vrchol vytváří patrný gradient s postupně klesajícími hodnotami (10,266,89 mg.g-1). Tzn. jsou vytvořeny stinné a slunné listy, což na plochách nezaplavených tak zřetelně
pozorovatelné není.
Iniciální stádia primární sukcese měkkého luhu reprezentovaná společenstvy vrby bílé patří
k velmi produktivním ekosystémům. Je to podmíněno vysoce živnými naplavenými půdami,
dostatkem vláhy a dlouhou vegetační sezónou. Vrba bílá je charakteristickým představitelem
populační r-strategie s rychlým růstem v mládí (1-2 metrový průměrný roční výškový přírůst). Zdá
se, že je k tomu dobře vybavena. Asimilační aparát obsahuje vysoké koncentrace fotosyntetických
barviv. Na referenční monitorovací ploše dokonce přesahuje chlorofylová jednotka společenstva
hodnotu smrkové monokultury v mýtném věku /7/. Výsledkem je neuvěřitelně vysoká zásoba
dendromasy, resp. biomasy na jednotku plochy.
V roce 2002 bylo v biomase ve věku 7 let na zaplavených plochách akumulováno v průměru
1,38*106 MJ energie na hektar. Výkon hektaru porostu tak tedy v průměru dosahoval 6,25 kW. Na
ploše nezaplavené, tedy s hladinou podzemní vody přibližně 50 cm hluboko při kótě hladiny 169,50
m n.m. ve střední nádrži, bylo toto číslo ještě mnohem vyšší, neboť se jedná o porost mladší (6 let)
s vyšším množstvím akumulované biomasy. V biomase tohoto porostu (bez kořenů) je obsaženo
2,17*106 MJ energie na hektar, čemuž odpovídá průměrný výkon 11,46 kW.
V roce 2003 se rozdíly mezi zaplavenou a nezaplavenou plochou dále zvýraznily. V biomase
nezaplaveného porostu již je akumulováno 3,13*106 MJ energie na hektar oproti 0,91*106 MJ
energie na hektar. Výkon nezaplaveného porostu se oproti loňsku ještě zvýšil na 14,19 kW na
hektar.
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Growth response of White Willow communities on the stres due to long-term
flooding
Key words: White Willow, long-term flooding, stress, growth

Summary
The White Willow communities have arisen by natural succesion on the uncovered sediments in the
middle water reservoir of Nové Mlýny in 1996. Undisturbed natural development of communities
has proceeded five years. This communities were flooding in 2001, when the water level was
increased in reservoir by 50 cm. The response of individual trees, population and communities on
the long-term flooding was observed in comparison with unflooded plot from 2002 to 2004 years.
The physiological weakening of individual trees was documented first year of flooding, the
increased population mortality, markedly decreased statical stability of trees, damage of primary
tree crowns and their substitution by sprout shoots in lower parts of stems were documented second
year of flooding. Destruction of whole community occured third year of flooding.
Poděkování
Výsledky jsou součástí výzkumného záměru lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně
podpořeného MŠMT ČR, reg.č. MSM 6215648902.

196

Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Phytolacca dioica L. – vhodný objekt pre štúdium fytotoxicity
kovov
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Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra fyziológie rastlín, Mlynská dolina B-2,
842 15 Bratislava, Slovenská republika, (tempore@pobox.sk)

Súhrn
Druh Phytolacca dioica L. sa vyznačuje vysokou produkciou biomasy, a bol použitý ako vhodný modelový
objekt pre štúdium toxických účinkov ťažkých kovov. Hodnotila sa nielen listová plocha a hmotnosť listov
tohto druhu ale aj fotochemická aktivita izolovaných chloroplastov v podmienkach in vitro. Stanovili sa
vhodné podmienky izolácie fotochemicky aktívnych chloroplastov a optimalizovali sa reakčné podmienky
pre meranie rýchlosti Hillovej reakcie. Inhibičný účinok kovov: Cd, Co, Cr, Cu, Hg a Pb (všetky sledované v
dusičnanovej forme) na Hillovu reakciu bol vyhodnotený na základe ED50 hodnôt. Zistila sa relatívne vysoká
fotochemická aktivita izolovaných chloroplastov ako v letnom tak i v zimnom režime, v prospech preukazne
vyššej aktivity v letnom režime, z čoho vyplýva, že sledovaný druh je možné ako modelový objekt bez
obmedzenia používať celoročne. Spektrofotometrické merania potvrdili, že najsilnejším inhibítorom
Hillovej reakcie sa ukázala ortuť (ED50 = 7,70. 10-3 M) a najslabším kobalt (ED50 = 4,14. 10-1 M).

Úvod
Pre štúdium toxických účinkov nielen ťažkých kovov, ale aj iných xenobiotík sa ako rastlinné
objekty používajú najmä druhy vyznačujúce sa vysokou produkciou biomasy a akumuláciou kovov,
ako sú napr. druhy z čeľade Brassicaceae /7/ resp. rôzne druhy liečivých rastlín /5/.
Fotosyntetický aparát rastlín je inaktivovaný vplyvom rôznych stresov, medzi ktoré sa
zaraďujú aj ťažké kovy. Ich toxicita pravdepodobne súvisí s naviazaním sa -SH skupín na proteíny,
čo spôsobuje inhibíciu ich aktivity a narušenie ich štruktúry, alebo vytlačenie esenciálneho prvku,
čo sa napokon prejaví jeho deficitom /10/. Nadbytok ťažkých kovov spôsobuje zmeny na
ultraštrukturálnej úrovni chloroplastov a spôsobuje deficit Fe, potrebného pre biosyntézu
chlorofylu. Pri nedostatku Fe sa znižuje nielen celková koncentrácia chlorofylu v listoch, ale aj
celková fotosyntetická aktivita /6/. Podľa /9/ ťažké kovy zasahujú a ovplyvňujú reakcie v oboch
fotosystémoch, pričom fotosystém PSII je oveľa citlivejší.
Cieľom našej práce bolo zhodnotenie rastlinného druhu Phytolacca dioica L. vyznačujúceho
sa vysokou produkciou biomasy, pestovaného v skleníkových podmienkach, ako modelového
objektu, vhodného pre výskum fytotoxicity ťažkých kovov. Druh Phytolacca dioica L. patrí do
čelade Phytolaccaceae z triedy Caryophyllidae. Prirodzený výskyt druhov tejto čeľade je na
Americkom kontinente, predovšetkým v oblasti Strednej Ameriky a v oblasti Južnej Ameriky:
Brazília, Argentína, Peru, Urugay a Paraguay. Pre samotný rod Phytolacca sú charakteristické
repovité
korene, sympodiálne a slabo rozkonárené byle. Vegetatívny aparát predstavujú
heterogénne listy, ktoré sú vajcovito kopijovité, dlhostopkaté, striedavo usporiadané. Kvety sú
červenej alebo zelenobielej farby, dlhostopkaté a uložené v dlhých strapcovitých súkvetiach s
kvetným vzorcom A 8 – 10, G 8 – 10. Typickým plodom je bobuľa /2/. Rozmnožuje sa hlavne
semenami, dá sa však množiť aj vegetatívne /3/. Hodnotila sa listová plocha a hmotnosť listov a
zamerali sme sa na sledovanie fotochemickej aktivity izolovaných chloroplastov v letnom a
zimnom režime v podmienkach in vitro. Vyhodnotili sme inhibičný vplyv šiestich kovov Cd, Co,
Cr, Cu, Hg a Pb na fotochemickú aktivitu izolovaných chloroplastov. Na základe hodnoty ED50,
ktorá predstavuje takú koncentráciu ťažkého kovu, ktorá spôsobovala 50 %-nú inhibíciu aktivity
chloroplastov. Vzhľadom na to, že tento druh nebol doteraz predmetom podobných štúdií, bolo
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potrebné stanoviť podmienky pre izoláciu aktívnych chloroplastov a optimalizovať reakčné
podmienky pre meranie rýchlosti Hillovej reakcie.

Materiál a metodika
Pre experimenty sme používali listy zo 16 ročného stromu druhu Phytolacca dioica L.,
s výškou 2 m rastúceho v skleníku Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave, ktorý bol získaný z Huntingtonskej botanickej záhrady v Kalifornii. Tu rastie v pôde
zloženej zo zmesi piesku, rašeliny a antuky s nízkym obsahom humusu a s hodnotou pH 7,2. Listy
sa odobrali v roku 2003 v mesiacoch máj až júl (letný režim) a v novembri až januári (zimný
režim).
Pre stanovenie listovej plochy sme listy rozdelili do 10 veľkostných kategórií (I až X).
Priemernú hodnotu listovej plochy sme získali z 10 listov pre každú kategóriu. Na základe plošného
obrysu na filtračnom papiery sme použitím priamej úmernosti určili listovú plochu. Priemernú
hmotnosť listov sme stanovili, vzhľadom na hmotnosť štvorca filtračného papiera s plochou 100
cm2.
Pre izoláciu aktívnych chloroplastov sme použili 50 g listov všetkých veľkostných
kategórii, tie sme zhomogenizovali so 150 ml izolačného média (0,5 M roztok sacharózy vo
fosfátovom pufre s hodnotou pH 7,4). Homogenát (25 ml) sa prefiltroval a centrifugoval pri 9 650
x g 15 min. Získaný sediment sa resuspendoval v 40 ml resuspendačného média (RM). Sledovali
sme vplyv dvoch resuspendačných médií rôzneho zloženia s rovnakou hodnotou pH (6,5) na
stabilitu a tým i na aktivitu chloroplastov. Prvé (RM A) predstavoval fosfátový pufor 6,5 s 10 %
podielom glycerínu a druhé (RM B) vodný roztok 0,35 M sacharózy a 0,05 M TRIS-u.
Resuspendované chloroplasty sme udržiavali v tme pri teplote 3°C.
Fotochemickú aktivitu izolovaných chloroplastov (Hillova reakcia) sme stanovili pri vlnovej
dĺžke 630 nm na spektrofotometri typu Jenway 6400. Aktivitu chloroplastov sme vyjadrili
percentuálne na základe prírastku redukovanej formy sodnej soli 2,6- dichlórfenolu-indofenolu
(DCPIP) (100 μmol. ml-1) v reakčnej zmesi zloženej z 1 ml suspenzie chloroplastov s obsahom
chlorofylu 9,23 ± 0,10 mg. ml-1 (letný režim) a 8,74 ± 0,02 mg. ml-1 (zimný režim) a 9 ml DCPIP
podľa /4/. Rýchlosť Hillovej reakcie sme sledovali pri viacerých expozičných časoch, a to: 30, 60,
120, 180, 240 a 300 s.
Inhibičný vplyv šiestich kovov na Hillovu reakciu /4/ sme sledovali v reakčnej zmesi
zloženej z 1 ml suspenzie chloroplastov, 8,9 ml DCPIP a s prídavkom 0,1 ml definovanej
koncentrácie ťažkého kovu, resp. 0,1 ml destilovanej vody v prípade kontroly. Pre všetky kovy sme
z regresnej rovnice vypočítali hodnotu ED50.

Výsledky a diskusia
Vegetatívny aparát skúmaného druhu Phytolacca dioica L. sa vyznačuje nielen rôznorodou
veľkosťou, ale aj veľkou heterogenitou listov, čo súvisí s vekovým i vývinovým štádiom listov. Z
analýz listovej plochy vyplýva, že priemerná plocha listov predstavuje 27,27 cm2 pre najmenšie
listy patriace do I. kategórie, pre stredne veľké listy zaradené v V. kategórii je to v priemere 180,66
cm2 a priemerná listová plocha najväčších listov z X. kategórie je 619,58 cm2 (obr.1 A). Tomu
zodpovedá priemerná hmotnosť listov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 0,76 g pre listy I. kategórie
až po 20,22 g pre listy z X. kategórie, stredne veľké listy majú v priemere hmotnosť 4,46 g (obr.1
B).
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Obr. 1: Heterogenita listovej plochy (A) a hmotnosti listov (B) u druhu Phytolacca dioica L.
pozorovaného v skleníkových podmienkach.
Porovnaním resuspendačných médií sa ako vhodnejšie ukázalo RM A zložené z fosfátového
pufru 6,5 s 10 % podielom glycerínu, nakoľko v porovnaní s RM B chloroplasty prejavovali
preukazne vyššiu aktivitu. Z hľadiska dĺžky expozície reakčnej zmesi sa ako optimálny ukázal 3
minútový interval, kedy bola stanovená fotochemická aktivita izolovaných chloroplastov na úrovni
76,44 ± 1,93 % (pri použití RM A), čo zodpovedalo aj požadovanému rozmedziu 70 až 80 %
zredukovanej formy DCPIP. Pri použití RM B bola aktivita chloroplastov po 3-minútovej expozícii
na úrovni 20,62 ± 5,20 % a ani po predĺžení expozičného času na 5 min. sa aktivita izolovaných
chloroplastov výrazne nezvýšila. Z uvedeného jasne vyplýva, že optimálnejším médiom pre
resuspendáciu aktívnych chloroplastov druhu Phytolacca dioica L. je RM A. Avšak /8/ zistili, že
pre druh Karwinskia parvifolia Rose a Karwinskia humboldtiana Zucc. bolo vhodnejšie RM B. Na
rozdielne spôsoby izolácie chloroplastov, ako aj zloženie homogenizačných a resuspendačných
médií, vyšších rastlín poukazuje aj /11/.
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Obr. 2: Vplyv resuspendačného média na fotochemickú aktivitu izolovaných chloroplastov
meranú v Hillovej reakcii v závislosti od dlžky expozície reakčnej zmesi.
** - vysoko preukazný rozdiel pri P ≤ 0,01
Pre ďaľšie merania fotochemickej aktivity izolovaných chloroplastov, ktoré sme uskutočnili
v letnom i zimnom režime sme preto použili vhodnejšie RM A pre izoláciu chloroplastov a zvolili 3
minútový čas expozície reakčnej zmesi. Výsledky meraní fotochemickej aktivity chloroplastov u
druhu Phytolacca dioica L. sledované v dvoch rozdielnych obdobiach počas vegetácie dokazujú
vysoko preukazne vyššiu aktivitu izolovaných chloroplastov v letnom režime, oproti zimnému
režimu. Z obr.3. vyplýva, že zatiaľ čo v letnom období sa fotochemická aktivita izolovaných
chloroplastov pohybovala na úrovni 79,91 ± 2,42 %, v zimnom období bola na úrovni 72,18 ± 0,81
%, čo predstavuje preukazný rozdiel fotochemickej aktivity. Rozdiel v aktivite chloroplastov v
mesiacoch jún a december u druhu Karwinskia humboldtiana Zucc. predstavoval až 23,83 % /8/.
Tento fakt pravdepodobne súvisí nielen so znížením celkovej fotochemickej aktivity druhu, ale aj so
znížením celkového obsahu chlorofylu v 1 ml suspenzie chloroplastov. U chloroplastov
izolovaných v letnom období bol obsah chlorofylu (a + b) 9,23 ± 0,10 mg. ml-1 suspenzie a u
chloroplastov izolovaných v zimnom režime to bolo 8,73 ± 0,02 mg. ml-1 suspenzie, čo predstavuje
taktiež vysoko preukazný rozdiel študovaného parametra.
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Obr. 3: Fotochemická aktivita izolovaných chloroplastov v letnom a zimnom režime
po 3 min. expozícii reakčnej zmesi
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Sledované ťažké kovy sa prejavili ako inhibítory Hillovej reakcie. Na základe meraní
fotochemickej aktivity izolovaných chloroplastov v závislosti od použitého ťažkého kovu sme
zistili rozdiel v ich inhibičnom vplyve na priebeh Hillovej reakcie. Aplikáciou koncentračného
gradientu kovov priamo do reakčnej zmesi v podmienkach in vitro sme zistili, že sa jedná o kovy
inhibujúce fotochemickú aktivitu chloroplastov. Zo získaných spektrofotometrických meraní a
stanovení ED50 hodnôt uvedených v Tabuľke 1 je zrejmé, že ako najsilnejší inhibítor aktivity
chloroplastov sa v Hillovej reakcii ukázala ortuť s hodnotou ED50 = 7,70. 10-3 M, k čomu dospeli aj
/1/ v podobných štúdiách. Ako najslabší inhibítor sa zo sledovaného spektra šiestich ťažkých kovov
prejavil kobalt s kodnotou ED50 = 4,14. 10-1 M.
Na základe vysokých hodnôt fotochemickej aktivity izolovaných chloroplastov druhu
Phytolacca dioica L. možno konštatovať, že ako modelový objekt je ho možné používať počas
celého roka.
Tab. 1: Inhibičný účinok sledovaných ťažkých kovov na fotochemickú aktivitu izolovaných
chloroplastov vyjadrený hodnotou ED50
kov
ED50
/M

Co
4,14. 10

Cr
-1

3,23. 10

Cu
-1

3,12. 10

Cd
-1

Pb

2,08. 10

-1

2,72. 10

Hg
-2

7,70. 10

-3
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Phytolacca dioica L. – a suitable object for study of heavy
metals’ phytotoxicity
Key words: Phytolacca dioica L., photochemical activity, Hill reaction, heavy metals

Summary
This paper reports about Phytolacca dioica L. species from family Phytolaccaceae as a
biological suitable object for biological screening of heavy metals’ Cd, Co, Cr, Cu, Hg and Pb
phytotoxicity. The leaf area and mass as well as the photochemical activity of isolated
chloroplasts in in vitro conditions were observed. Reactional conditions for evaluation of the
photochemical activity of isolated chloroplasts in the Hill reaction were determined. Hight
photochemical activity of isolated chloroplasts in the summer and also in the winter regime was
found. This makes the Phytolacca dioica L. species possible to use as a model plant anytime
during the year. Spectrophotometrically measurements showed that mercury has the strongest
inhibitory effect in Hill reaction and cobalt the weakes one from the range of metals.
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Vplyv erytromycínu a kinetínu na obsah fotosyntetických
pigmentov klíčnych listov Sinapis alba L.
Adriana Machlicová, Ľudmila Slováková, Ján Hudák
Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra fyziológie rastlín, Mlynská dolina B-2,
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Súhrn
Erytromycín inhibuje syntézu bielkovín v chloroplastoch, čo sa prejavuje stratou pigmentov
v listoch a tým urýchľuje ich senescenciu. Naopak kinetín stimuluje tvorbu chlorofylu a
senescenciu spomaľuje. Súčasnou aplikáciou kinetínu sa dosiahlo zmiernenie účinkov
erytromycínu. Z výsledkov vyplýva, že aplikáciou samotného erytromycínu poklesol obsah
celkového chlorofylu stanoveného v prepočte na čerstvú hmotnosť, avšak vzhľadom na suchú
hmotnosť sa táto závislosť neprejavila. Vo väčšine sledovaných variantov sa vplyvom kinetínu
zmiernilo pôsobenie erytromycínu, čo sa potvrdilo aj zvýšeným obsahom fotosyntetických
pigmentov. Najvýraznejšie sa táto tendencia prejavila vo variante erytromycín 10-4M + kinetín
10-4M, kde sa obsah chlorofylov zvýšil až o 43%.

Úvod
Antibiotiká vo všeobecnosti ovplyvňujú tvorbu peptidových väzieb a to blokovaním peptidyl
transferázovej aktivity. Ribozóm sa stal cieľom mnohých antibakteriálnych látok, ktorých zložky
interferujú so syntézou bielkovín. U väčšiny antibiotík viažucich sa na ribozómy sa dokázala ich
priama interakcia s ribozomálnou RNA /3/. Erytromycín patrí do skupiny makrolidových
laktónových antibiotík. Jeho pôsobením sa naruší tvorba viacerých bielkovín nevyhnutných pre
fotosyntézu, inhibuje sa syntéza chloroplastových bielkovín a spôsobuje tiež stratu pigmentácie
listov tzv. ,,vybieľovanie“ listov (bleaching effect). Vplyvom antibiotík môžu byť v listoch Sinapis
alba L. vyvolané zmeny na membránach chloroplastov /6/.
V listoch počas senescencie prebiehajú zmeny na štruktúrnej, fyziologickej i biochemickej
úrovni. Cytokiníny spomaľujú senescenciu, ktorá sa vyznačuje degradáciou chlorofylu a proteínov
v listoch /8, 9/. Najvýraznejšie zmeny sa vyskytujú v chloroplastoch, ktoré predstavujú približne až
70% všetkých bielkovín listu /4/.
Cieľom našej práce bolo vplyvom exogénnej aplikácie erytromycínu vyvolať senescenciu
klíčnych listov Sinapis alba L., a zároveň sledovať možnosť zmiernenia jeho vplyvu po aplikácii
kinetínu. Pre určenie miery vplyvu erytromycínu a kinetínu sme v tejto časti experimentov sledovali
ich účinok na obsah fotosyntetických pigmentov (chlorofylov a karotenoidov) v senescentných a
regenerovaných klíčnych listoch.

Materiál a metodika
Experimentálnym materiálom boli klíčne listy Sinapis alba L. Semená horčice sa uložili a
ďalej aj kultivovali v sklenených nádobách na filtračnom papieri, ktorý bol na okrajoch ponorený
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do 25 ml kultivačného média. Kultivačné médium predstavoval polovičný Knoppov roztok,
s prídavkom erytromycínu v kocentráciach 10-4M, 0,25.10-3M a 10-3M. Pre sledovanie účinkov
kinetínu boli ďalšími variantami roztok erytromycínu v príslušnej koncentrácii v kombinácii
s kinetínom s koncentráciou 10-4M a 10-5M. Ako kontrola slúžil polovičný Knoppov roztok.
Semená a neskôr klíčence sme kultivovali na dennom svetle, pri teplote 20°C ± 5 °C. Na 7. deň
kultivácie sme z každého variantu odobrali 0,1g klíčnych listov (v troch paralelných opakovaniach)
pre stanovenie obsahu chlorofylov a karotenoidov. Zároveň sme odobrali 0,1 g klíčnych listov (v
dvoch paralelných opakovaniach) pre stanovenie obsahu suchej hmotnosti.
Obsah fotosyntetických pigmentov v klíčnych listoch sme stanovili z acetónových extraktov
spektrofotometricky. Klíčne listy sme zhomogenizovali so zmesou uhličitanu horečnatého a
morského piesku v pomere 1:3 a 80%-ným acetónom. Homogenát sme prefiltrovali cez sklenný
pórovitý filter a objem fitrátu doplnili do 10 ml acetónom. Absorbanciu acetónových extraktov sme
zmerali na spektrofotometri JENWAY 6405 pri vlnovej dĺžke 663,2nm (chlorofyl a), 646,8nm
(chlorofyl b) a 470 nm (karotenoidy). Obsah pigmentov sme vypočítali a stanovili na 1 g čerstvej
hmotnosti (FM) a 1 g sušiny (DM) /5, 7/.

Výsledky a diskusia
Erytromycín indukoval predčasnú senescenciu u klíčnych listov Sinapis alba L.. Zistené
zmeny v obsahu pigmentov sme vyhodnotili oproti kontrole, ktorú predstavovali klíčne listy
z klíčencov kultivovaných v kultivačnom médiu bez prídavku erytromycínu a kinetínu. Zistili sme
zmeny v obsahu fotosyntetických pigmentov. Po aplikácii erytromycínu 10-4M poklesol obsah
celkového chlorofylu vzhľadom na čerstvú hmotnosť o 21,8% , pričom výraznejšie poklesol obsah
chlorofylu b (obr.1). V prípade koncentrácie 10-3M to bolo viac ako o polovicu t.j. 55,1% oproti
kontrole, pričom výraznejšie poklesol obsah chlorofylu a. Tento značný pokles pravdepodobne
súvisí so silným účinkom tohto antibiotika na štruktúru chloroplastov. Erytromycín spôsobil aj
zníženie obsahu karotenoidov v klíčnych listoch, jeho koncentrácia 10-4M znížila ich obsah
o 13,8% a 24,1% v prípade pôsobenia jeho najvyššej koncentrácie (obr.1). Z výsledkov analýz
čerstvej hmotnosti je zrejmé, že aplikácia samotného erytromycínu znižovala vo všetkých
variantoch celkový obsah chlorofylov i karotenoidov, čo môže pravdepodobne súvisieť so zmenami
na membránach chloroplastov tohto druhu, ktoré nastávajú účinkom antibiotík /6/.
Je všeobecne známe, že cytokiníny stimulujú syntézu chlorofylu /1/. Vplyv kinetínu sa
v našich experimentoch najviac prejavil v kombinácii erytromycín 10-4 M + kinetín 10-4M. Tu sme
zistili dokonca o 11,9% vyšší obsah chlorofylov a o 18,1% vyšší obsah karotenoidov ako v prípade
kontroly, avšak oproti variantu s erytromycínom 10-4M je tento nárast 43%-ný. Taktiež
v kombinácii erytromycín 10-4M + kinetín 10-5M sa zvýšil obsah chlorofylov o 4,7% oproti
kontrole a o 21,8% oproti variantu s erytromycínom 10-4 M. Obsah karotenoidov analogicky
korešpondoval s obsahom chlorofylov. Tendencia zvyšovania obsahu fotosyntetických pigmentov
po aplikácii oboch koncentrácií kinetínu sa prejavila i vo variante s erytromycínom 10-3M, kde
použitím kinetínu 10-4M stúpol obsah celkového chlorofylu o 18,6% a pri koncentrácii 10-5M
o 19,3% oproti variante erytromycín 10-3M. /2/ zistili, že externá aplikácia kinetínu v koncentrácii
5.10-6M vedie k optimálnej stimulácii tvorby chlorofylu u horčice. Cytokiníny zároveň zvyšujú
aktivitu niektorých enzýmov, napr. Rubisco, a ovplyvňujú tiež bielkoviny kódované jadrovým aj
chloroplastovým genónom, ako napr. malú subjednotku Rubisco a proteín viažuci chlorofyl a a b a
tak výrazne spomaľujú i prirodzenú senescenciu rastlín /9/.
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Obr. 1: Obsah chlorofylov a karotenoidov v klíčnych listoch Sinapis alba L. po 7- dňovej
kultivácii vyjadrený vzhľadom na čerstvú hmotnosť.
Zo získaných analýz obsahu fotosyntetických pigmentov stanovených vzhľadom na suchú
hmotnosť (obr. 2) erytromycín 10-3M znížil obsah chlorofylov o 58,8%, avšak vo variante
erytromycín 10-4M sa zaznamenal mierny nárast oproti kontrole. Opäť sa prejavil pozitívny účinok
kinetínu, ktorý bol najvyšší pri variante erytromycín 10-4M + kinetín 10-4M a predstavoval 29%
zvýšenie oproti samotnému erytromycínu 10-4M a zároveň 41% oproti kontrole. Kinetín výraznejšie
ovplyvnil hladinu karotenoidov zvýšením ich obsahu až o 51%. Zaujímavým faktom je, že
v prípade variantu erytromycín 10-3M mal na obsah ako chlorofylov, tak aj karotenoidov lepší
účinok kinetín v nižšej koncentrácii t.j. 10-5M.

Obr. 2: Obsah chlorofylov a karotenoidov v klíčnych listoch Sinapis alba L. po 7- dňovej
kultivácii vyjadrený vzhľadom na hmotnosť sušiny.
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Prezentované výsledky naznačujú, že kinetín patriaci medzi cytokiníny je schopný
eliminovať účinky erytromycínu. V ďalších experimentoch sa zameriame na štúdium
bielkovinového zloženia, anatómie a ultraštruktúry.
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The influence of erythromycin and kinetin on the content of
photosynthetic pigments in Sinapis alba L. cotyledons
Key words: chlorophyll, erythromycin, karotenoids, kinetin, Sinapis alba L., senescence
Summary
The erythromycin inhibits the proteosynthesis in chloroplasts. This process which is
conected with a decrease of photosynthetic pigments in leaves accelerates the senescence. On the
other side kinetin stimulates the synthesis of chlorophyll and makes the senescence lower. The
aplication of kinetin diminishes the erythromycin infuence.
Our results show that the chlorophyll content calculated to the fresh mass decreased by an
aplication of erythromycin. However this dependance was not the same for a dry mass. In the
majority of observed variants kinetin assuages the influence of erythromycine. This fact confirms
the increased content of photosynthetic pigments. This tendency was the most remarkable in the
variant of erythromycin 10-4M + kinetín 10-4M, where the content of chlorophylls increased about
43%.
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Vplyv kadmia na vývin Casparyho pásikov pri druhu Silene
dioica L.
Michal Martinka, Alexander Lux
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Súhrn
Kadmium je toxický kov, na ktorého prítomnosť v substráte reagujú rastliny druhu Silene dioica L.
zmenami v procesoch lignifikácie a suberinizácie bunkových stien endodermy seminálnych aj
laterálnych koreňov. Tieto zmeny sú zrejmé zo vzdialenosti zakladania sa Casparyho pásikov,
jednej z bariér zabraňujúcich apoplastickému transportu kadmia, od apexu seminálnych aj
laterálnych koreňov. So vzrastajúcou koncentráciou kadmia klesá sledovaná vzdialenosť
a s predlžujúcim sa časom pôsobenia kadmia sa zvýrazňujú rozdiely medzi variantmi. Casparyho
pásiky sa v laterálnych koreňoch vyvíjajú bližšie k apexu koreňa a reagujú na prítomnosť kadmia
v substráte citlivejšie než v seminálnych koreňoch.

Úvod
Knôtovka červená (Silene dioica L.) je bylinný trváci metalofyt v geológii využívaný ako
bioindikátor prítomnosti ťažkých kovov, predovšetkým medi, v pôde. Pokiaľ rastie na substráte
s vysokou koncentráciou týchto kovov, tak ich vo veľkých množstvách dokáže absorbovať (1).
Tento druh sa na základe výskumov v ostatnom čase ukazuje ako potenciálne vhodný pre
očisťovanie životného prostredia od kadmia. Rastliny reagujú na jeho prítomnosť v substráte na
rozličných úrovniach. Jednou z nich je aj biochemická, ktorá sa prejavuje na fyziologickej
a následne aj na anatomickej úrovni. Vplyvom kadmia ako jedného z najtoxickejších prvkov vôbec
dochádza k niekoľkonásobnému zvýšeniu množstva lignínu a suberínu v bunkových stenách (2).
Tieto zložky sú hlavnými látkami deponovanými do bunkových stien endodermy pri vývine jej
prvého štádia - Casparyho pásikov. Tieto sú považované za bariéry brániace transportu látok do
stredného valca apoplastickou cestou (3). Vplyvom rôznych látok dochádza k zmenám vo vývine
týchto bariér, napríklad vo vzdialenosti zakladania sa Casparyho pásikov od apexu koreňa (4), čo
následne môže ovplyvniť príjmové charakteristiky týchto látok.
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Cieľom práce bolo zistiť dynamiku vývinu Casparyho pásikov v bunkových stenách
endodermy v seminálnych a laterálnych koreňoch Silene dioica L. po pôsobení rôznych
koncentrácií kadmia.

Materiál a metódy
Semená druhu Silene dioica L., pochádzajúce z rastlín rastúcich v Španej doline na haldách
vzniknutých po ťažbe kovov, sme po dezinfikcii 1% roztokom Chinosolu vysiali na Petriho misky
vystlané filtračným papierom nasýteným vodným roztokom 10-4 M Ca(NO3)2.4 H2O. Päťdňové
klíčence sme preniesli do vodných roztokov kontrolného variantu (10-4 M Ca(NO3)2.4 H2O)
a kadmiových variantov (10-4 M Ca(NO3)2.4 H2O a 10-6 M Cd(NO3)2.4 H2O alebo 10-5 M
Cd(NO3)2.4 H2O). Rastliny sme kultivovali v rastovej komore v kontrolovaných podmienkach (70
% relatívna vlhkosť vzduchu, teplota vzduchu 25 ± 1 °C, intenzita osvetlenia 100 µmol.m-2.s-1 a
16/8 hodinová deň/noc fotoperióda) s pravidelnou dvojdňovou výmenou kultivačných médií.
Po 2, 6 a 10 dňoch kultivácie sme odobrali 20 mm apikálne segmenty seminálnych koreňov a celé
laterálne korene. Vzorky sme spracovali, zaliali do parafínu, buď narezali na 15 µm priečne rezy
alebo celé farbili berberínom a toluidínovou modrou pre sledovanie Casparyho pásikov (Brundrett
et al., 1988). Rezy sme skúmali fluorescenčným mikroskopom Axioskop 2 plus (Zeiss) a snímali
kamerou ExwaveHAD SSC-DC 50AP (Sony). Obrázky sme analyzovali softvérom Lucia, v 4.80
(2002).

Výsledky
Po 2 dňoch kultivácie rastlín v kontrolnom a kadmiových variantoch sme zistili vývin Casparyho
pásikov len v seminálnych koreňoch Silene dioica, nakoľko laterálne korene ešte neboli vyvinuté
(Obr. 1). Pri koncentrácii 10-5 M Cd(NO3)2.4 H2O v médiu sme pozorovali signifikantné skrátenie
vzdialenosti zakladania sa Casparyho pásikov od apexu koreňov v porovnaní s ostatnými variantmi.
Po 6 a 10 dňoch kultivácie sme sledovali zrejmú tendenciu skracovania sa vzdialenosti medzi
oblasťou vývinu Casparyho pásikov v bunkových stenách endodermy a apexom koreňa so
vzrastajúcou koncentráciou kadmia v médiu v seminálnych aj ich laterálnych koreňoch. Naopak,
s predlžujúcim sa časom kultivácie sme pozorovali zväčšovanie tejto vzdialenosti. Sledovali sme aj
výrazné rozdiely vo vzdialenostiach zakladania sa Casparyho pásikov od apexu v seminálnych
a laterálnych koreňoch. V laterálnych koreňoch sa Casparyho pásiky zakladajú výrazne bližšie
k apexu a aj relatívne skracovanie sa tejto vzdialenosti so vzrastajúcou koncentráciou kadmia
v médiu je väčšie než v seminálnych koreňoch. Tiež sme pozorovali so vzrastajúcim časom
kultivácie zväčšovanie rozdielov v sledovaných vzdialenostiach medzi jednotlivými variantmi
v rovnakom čase odberu ako aj medzi po sebe nasledujúcimi odbermi.
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Obr. 1 Vzdialenosť zakladania sa Casparyho pásikov od apexu v seminálnych a laterálnych
koreňoch v závislosti od koncentrácie Cd(NO3)2.4H2O (0, 1, 10 µM) v médiu a čase kultivácie.
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Summary
Cadmium is a toxic metal, its presence in substrate induces changes in lignification and
suberinization of endodermal cell walls in seminal and lateral roots in plants of Silene dioica L.
These changes are evident according to the distances of Casparian band – one of barriers preventing
apoplastic cadmium transport - formation from the apex of seminal and lateral roots. With
increasing cadmium concentration decreases examined distance and with time prolongation of
cadmium treatment the differences between variants are more evident. Casparian bands develop in
lateral roots closer to the root apex and react to presence of cadmium in substrate more sensitive
than in seminal roots.
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Srovnání účinků různých abiotických stresů na antioxidační
enzymový systém v rostlinách s odlišným metabolismem
cytokininů
Zuzana Mýtinová1, Naďa Wilhelmová1, Alena Gaudinová2, Václav Motyka2
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Souhrn
Vlivem různých abiotických stresů se v buňkách zvyšuje hladina reaktivních forem kyslíku, které je
mohou vážně poškozovat. Jedním z ochranných mechanismů rostlinných buněk je působení
antioxidačních enzymů. V této práci jsme sledovali rostliny (tabák a ředkvička) lišící se
v metabolismu cytokininů. Zjistili jsme, že se liší i v odpovědi antioxidačních enzymů, konkrétně
askorbátperoxidasy, glutathionreduktasy, katalasy, superoxiddismutasy na abiotické stresy (zvýšená
koncentrace ZnSO4, zasolení a sucho). U ředkvičky, kde jsou cytokininy inaktivovány převážně Nglukosylací, po působení těchto stresů k žádným výraznějším změnám v aktivitách sledovaných
enzymů nedošlo. Výrazné změny byly ale patrné u tabáku degradujícího cytokininy především
pomocí cytokininoxidasy/dehydrogenasy. Výsledky naznačují, že způsob metabolismu cytokininů
má určitý vztah k reakci antioxidačního systému na stres.

Úvod
Rostliny jsou během svého života vystaveny různým abiotickým a biotickým stresovým
faktorům, které více či méně ovlivňují jejich růst a vývoj. V této práci sledujeme působení sucha,
zasolení a zvýšené koncentrace ZnSO4 v půdě. Vlivem těchto, podobně jako ostatních stresů, se
může zvyšovat koncentrace reaktivních forem kyslíku (ROS= reactive oxygen species)
způsobujících oxidační stres, poškození buněčných složek a makromolekul. K udržení nízké
rovnovážné koncentrace ROS jsou v buňce vyvinuty různé ochranné mechanizmy. Jedním z nich je
antioxidační enzymový systém. Různé rostliny se liší svou odpovědí na stress. Například u hrachu
se vlivem sucha aktivity většiny antioxidačních enzymů snižují1 a vlivem zasolení naopak rostou2.
Rozdíly byly pozorovány i mezi různými druhy rostlin vystavených stejnému stresu. Byla popsána
odlišná odezva antioxidačního enzymového systému na stres suchem mezi C3 a C4 rostlinami3, mezi
dvěma druhy C4 rostlin vystavených zvýšené koncentraci NaCl však nebyly nalezeny žádné
rozdíly4.
Obecně lze říci, že velmi vysoké koncentrace Zn2+ aktivity antioxidačních enzymů
zvyšují5,6. U zasolení nejsou výsledky tak jednoznačné. Byly zjištěny rozdíly v aktivitě
superoxiddismutasy (SOD), která se u některých rostlin působením NaCl zvyšuje podobně jako
aktivity dalších antioxidačních enzymů2,7,8, zatímco v jiných rostlinách je vlivem tohoto stresu
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aktivita SOD snížena4,9,10. Největší rozdíly se objevují v případě stresu indukovaného suchem1,11.
V tomto případě jsou reakce aktivit antioxidačních enzymů na stres velmi závislé na rostlinném
druhu.
Cílem této práce bylo srovnání účinků výše uvedených stresových faktorů (vysoká
koncentrace Zn2+, zasolení a sucho) na změny aktivit antioxidačních enzymů, a

to

askorbátperoxidasy (APX), glutathionreduktasy (GR), katalasy (CAT) a superoxiddismutasy (SOD)
u dvou druhů rostlin lišících se v aktivitách metabolických cest inaktivace, resp. degradace,
cytokininů. U tabáku (Nicotiana tabacum L.) jako u většiny rostlin převažuje v buňkách degradace
cytokininů pomocí cytokininoxidasy/dehydrogenasy (CKX)12. Konečnými neaktivními produkty
této reakce jsou adenin a 3-methyl-2-butenal postranního řetězce13. Na druhé straně u ředkvičky
(Ramphanus sativus L.) je převážná část cytokininů inaktivována N-glukosylací za vzniku
fyziologicky neaktivních N-glukosidů14.

Materiál a metodika
Jako pokusný materiál byly použity rostliny ředkvičky (Ramphanus sativus L. cv.
Rampouch) a tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Samsun). Rostliny ředkvičky byly předpěstovány
v perlitu v kultivačním boxu Sanyo (16 h/ 8 h světlo/tma, 23°C, zálivka 2x týdně Knopovým
živným roztokem) a po dosažení 21-28 dnů vystaveny účinkům sucha, zasolení (zálivka
100 mM NaCl) nebo zvýšené koncentrace Zn2+ (5 mM ZnSO4). Rostliny tabáku byly za stejných
kultivačních podmínek předpěstovány v zahradnickém substrátu, po 21-25 dnech přepikýrovány do
perlitu a po dalších 16-17 dnech kultivace (nezměněné kultivační podmínky) vystaveny stejnému
stresu jako rostliny ředkvičky. Kontrolní rostliny ředkvičky i tabáku byly během stresového zatížení
zalévány vodou. Po 3-4 dnech působení stresu byly nadzemní časti rostlin zmraženy v kapalném
dusíku a uchovávány při teplotě – 70 °C do dalšího zpracování.
Extrakt

rozpustných

proteinů

byl

připraven

homogenizací

v extrakčním

pufru

(0,1M Tris-HCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100, 5 mM kyselina askorbová; pH 7,8)
v poměru 5 ml pufru na g čerstvé hmotnosti. Po 1 minutě sonikace v ledové lázni byl vzorek
extrahován 30 minut ve tmě na ledu a po odstředění (20 000g, 10 minut, 4°C) přefiltrován. Čtvrtina
extraktu pro stanovení aktivity SOD byla odsolena přefiltrováním přes kolonu Sephadex G-25. Po
zmražení v kapalném dusíku byly extrakty uchovávány při -70°C.
Aktivity APX, GR, SOD byly měřeny spektofotometricky. Aktivita APX byla stanovena
jako rychlost úbytku redukovaného askorbátu při 290 nm15, aktivita GR jako rychlost poklesu
koncentrace NADPH při 340 nm16. Aktivita SOD byla měřena na základě tvorby formazanu
z tetrazolové soli při 470 nm podle Ukede et al. (1997)17. Jednotka SOD aktivity byla definována
jako 50 % inhibice rychlosti reakce superoxidu s detekovanou molekulou. Jako reakce produkující
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superoxid byla použita přeměna xanthinu na kyselinu močovou za katalysy xanthinoxidasy.
Detekovanou molekulou bylo XTT (2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sylfofenyl)-2Htetrazolium-5karboxanilid sodný). Aktivita CAT byla měřena polarograficky s použitím kyslíkové elektrody jako
zvýšení koncentrace kyslíku18. Aktivity všech enzymů byly vztaženy na čerstvou hmotnost.
Výsledky byly statisticky hodnoceny pomocí analýzy variace (ANOVA) v programu NCSS 6.0
Jr. a Scheffého testu při 5% hladině pravděpodobnosti.

Výsledky a diskuse
Během pěstování byly u ředkvičky pozorovatelné fenotypové příznaky zavadnutí a žloutnutí
při zasolení a stresu suchem. U tabáku se obdobné fenotypové příznaky objevily jen při stresu
suchem, nikoliv však při zasolení. Působení Zn2+ se výraznými změnami fenotypu neprojevilo ani u
ředkvičky ani u tabáku.
U rostlin tabáku aktivity antioxidačních enzymů reagovaly na působení jednotlivých stresů
různě (Obr.1). Při nadměrném zasolení se aktivita APX významně nelišila od kontrolních rostlin,
aktivita CAT se zvýšila (o 37 %) a aktivita SOD se mírně snížila (o 13 %). Zvýšení aktivity GR
(o 10 %) nebylo statisticky průkazné. K podobným výsledkům dospěla i řada dalších autorů při
sledování účinků zasolení u jiných druhů rostlin4,10,19. Působením sucha se aktivity všech
sledovaných enzymů snižovaly, ale pokles aktivity SOD (o 10 %) nebyl statisticky průkazný.
Ukazuje se, že antioxidační systém různých druhů rostlin reaguje na sucho velice rozmanitě1,11.
Vlivem zvýšené koncentrace Zn2+ došlo k významnému poklesu všech enzymových aktivit. Je však
možné, že použitá koncentrace ZnSO4 (5 mM) nebyla toxická, ale naopak působila stimulačně.
Tomu nasvědčuje i to, že se po aplikaci Zn2+ u rostlin tabáku neobjevily žádné fenotypové příznaky
stresu. Je známo, že zinek v určitých koncentracích chrání SH-skupiny proti oxidaci a tím zamezuje
tvorbě ROS20.
Na rozdíl od tabáku u ředkviček pěstovaných ve stresových podmínkách nebyly zjištěny žádné
výraznější změny aktivit antioxidačních enzymů s výjimkou malého nárůstu aktivity APX (o 15 %)
působením sucha a poklesu aktivity CAT (o 17 %) při aplikaci zinku (Obr.1).
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Obr. 1.: Změny aktivit antioxidačních enzymů askorbátperoxidasy (APX),
glutathionreduktasy (GR), superoxiddismutasy (SOD) a katalasy (CAT) vlivem jednotlivých
stresových faktorů (zvýšená koncentrace ZnSO4, zasolení, sucho) u tabáku (tmavě šedá) a ředkvičky
(světle šedá). Aktivity jsou vztaženy na g čerstvé hmotnosti (FW = fresh weight). Statisticky
významné rozdíly mezi kontrolou a stresem jsou vyznačeny hvězdičkou (P = 0,05).
Z výsledků lze usuzovat na existenci nějakého přímého či nepřímého vztahu mezi reakcí
antioxidačních enzymů na stres a převládajícím způsobem deaktivace cytokininů. Zdá se, že
u ředkvičky inaktivující cytokininy přednostně N-glukosylací14 se sledované stresy (Zn2+, zasolení,
sucho) na antioxidačním enzymovém systému příliš neodráží. Proti tomu v rostlinách tabáku,
v nichž jsou cytokininy odstraňovány působením CKX12,14, jsou ve většině případů zřetelné výrazné
rozdíly aktivit antioxidačních enzymů mezi kontrolními a stresovanými rostlinami. Nelze však
vyloučit, že různé reakce rostlin tabáku a ředkvičky na testované stresové podmínky jsou způsobeny
rozdílnou prahovou úrovní stresových faktorů, která nemá vztah k metabolismu cytokininů.
Určitou důležitost při srovnání reakce antioxidačních enzymů ředkvičky a tabáku na
abiotický stres má i to, že se během stresu zvyšuje koncentrace kyseliny abscisové, která může
indukovat expresi CKX a tím i následné snížení hladin cytokininů21. Vzhledem k tomu, že
cytokininy jsou považovány za jednu z možných antioxidačních ochran22 tak vzniká možnost
zvýšené tvorby ROS. U tabáku může být tedy pokles hladiny aktivních cytokininů vlivem stresu
vyšší než je tomu u ředkvičky, což může vést k odlišným reakcím antioxidačního systému. Vliv
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koncentrace endogenních cytokininů na aktivitu antioxidačních enzymů v podmínkách stresu je
předmětem dalšího výzkumu.
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Comparison of abiotic stresses on antioxidative enzymatic system in plants
differing in their cytokinin metabolism
Key words: abiotic stress – cytokinins - antioxidant enzymes – radish - tobacco

Summary
Different abiotic stresses increase the level of reactive oxygen species (ROS) in cells, which may
cause their serious harms. Action of antioxidative enzymes represents one of numerous protective
mechanisms of plant cells. For this work we used plants (tobacco, radish) differing in metabolism of
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cytokinins. We found that they differed also in the responses of antioxidative enzymes, particularly
of ascorbate peroxidase, glutathione reductase, catalase and superoxide dismutase, to various abiotic
stresses (enhanced concentration of ZnSO4, salination, and drought). No marked changes in activity
of antioxidative enzymes in response to stresses were observed in radish, where cytokinins are
preferentially inactivated by N-glucosylation. On the contrary, significant changes in activities of
antioxidative enzymes were found in tobacco, where cytokinins are predominantly degraded by
cytokinin oxidase/dehydrogenase. These results suggest a possible relation between the way of
cytokinin metabolism and the response of antioxidative enzymatic system to stresses.
Poděkování
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522/03/0312).
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Souhrn
Růst, životnost a morfologie raných somatických embryí smrku je ovlivněna přítomností iontů
těžkých kovů v médiu. Jejich vliv byl sledován na klonech 2/32 a 3/5H smrku ztepilého, a klonu
PE14 smrku pichlavého. Do polotekutého kultivačního média LP/2 /1/ byly přidány Pb-EDTA a
Cd-EDTA o koncentraci 50 μM, 250 μM a 500 μM. Růst kultur byl sledován gravimetricky a
pomocí metody analýzy obrazu. Analýza obrazu je nedestruktivní, jednoduchá metoda, kterou lze
sledovat růst raných somatických embryí smrku v podmínkách in vitro. Ke snímání obrazu byla
použita CCD-kamera a počítačové programy GRAB-IT a Image-Pro.
CCD-kamera digitalizuje
shluky raných somatických embryí (SRSE) a poskytuje údaje o jejich ploše či obvodu se střední
relativní chybou 0.31 %. Pomocí metody analýzy obrazu lze srovnávat plochy SRSE v čase, a tím
pozorovat růst kultury, aniž by docházelo k destrukci nebo kontaminaci studovaného materiálu.
Bylo zjištěno, že nárůst plochy SRSE není ekvivalentní nárůstu jejich svěží hmotnosti. S rostoucí
koncentrací těžkých kovů, rostl rozdíl mezi nárůstem plochy a hmotnosti. Hmotnost SRSE byla při
vyšších koncentracích těžkých kovů vyšší, než je při dané ploše obvyklé u kontrolní varianty. Bylo
zjištěno, že se stoupající koncentrací iontů olova v médiu klesá průměrný přírůstek plochy SRSE,
ovšem s výjimkou nejvyšší koncentrace, u které je přírůstek nejvyšší. Jednotlivé klony reagovaly na
přítomnost těžkých kovů podobně. Životnost embryí byla stanovena pomocí barvení
fluorescenčními barvivy fluoresceindiacetátem (FDA) a propidium jodidem (PI). S rostoucí
koncentrací iontů olova v médiu roste množství mrtvých buněk u jednotlivých raných somatických
embryí (RSE). Dále byly testovány esterasy jako potenciální růstový marker. Stanovení aktivity
intracelulárních
esteras
bylo
provedeno
prostřednictvím
enzymatické
hydrolýzy
fluoresceindiacetátu, jehož hydrolýza poskytuje spektrofluorimetricky detekovatelný produkt.
Aktivita intracelulárních esteras příslušných kultur byla v dobré korelaci s ostatními růstovými
charakteristikami.

Úvod
Studium vlivu těžkých kovů na smrk je v přirozených podmínkách velmi náročné, proto se hledají
možnosti, jak tento výzkum co nejvíce zjednodušit. Jednou z možností, které se stále častěji využívá, je
studium explantátových kultur. Je nezbytné pochopit regeneraci a vliv kultivačních podmínek na rostliny v
podmínkách in vitro. Velmi zajímavé a potřebné se zdá studium explantátových kultur dřevin /2,3/, v našem
případě kultury raných somatických embryí (RSE) smrku ztepilého a smrku pichlavého. Byla prokázána
značná podobnost mezi vývojem a strukturou RSE a raných zygotických embryí /4/, proto je možné použít
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kulturu RSE jako odvozenou modelovou kulturu, u které se dají předpokládat podobné fyziologické
odpovědi jako u zygotické embryogeneze. Odvození kultury RSE smrku je znázorněno na Obr. 1.
Při somatické embryogenezi vznikají embrya ze somatických (tělních) buněk. Charakteristické rysy
vzniku raných somatických embryí u jehličnanů byly popsány mnoha autory /5-13/. Jádro tubulární buňky
(megakaryocyt) se rozdělí na dvě jádra; první postupuje k pólu a druhé se stává apoptotické (apoptóza programovaná buněčná smrt) a je eliminováno /9,10/. První jádro se následně několikrát dělí a vznikají tak
embryonální buňky vytvářející rané somatické embryo (Obr. 2A). Tento proces se nazývá diploidní
partenogeneze /5/. Jiným způsobem multiplikace raných embryí je rozštěpení skupiny embryonálních buněk.
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Raná somatická embrya smrku (RSE) se skládají
z embryonální skupiny,
embryonálních tubulárních buněk
a embryonálního suspenzoru (Obr.
zralá semena
2A,B).
izolace zralých zygotických embryí
Buňky embryonální sku
piny - se stále dělí a jejich proindukce somatických embryí
dlužováním na distálním konci
vznikají tubulární buňky, z nichž
- studium vlivu těžkých kovů
multiplikace RSE
vzniká embryonální suspenzor,
jehož buňky jsou uvolňovány do
maturace somatických embryí
média
/1,5/.
Dochází
tak
k neustálému oddělování nových
desikace somatických embryí
tubulárních a suspenzorových
buněk směrem od embryonální
klíčení a růst kořene somatických embryí
skupiny a tvoří se shluky raných
somatických embryí (SRSE)
převedení rostlinek do substrátu
(Obr. 3a,b,c). Shluky raných somatických embryí jsou kultiObr. 1: Odvození kultury RSE smrku
vovány v Petriho misce na
kultivačním médiu. Při pasážování
(udržování kultury) jsou ode-bírány části shluků s vyvinutými skupinami embryonálních buněk o
hmotnosti cca 2,5 – 5,0 mg a jsou přenášeny na novou Petriho misku s médiem (Obr. 3d).

A

B

a
b
c
Obr. 2: (A) Schéma vzniku somatických embryí u smrku; z původního jádra tubulární buňky
(megakaryocytu) se vytváří rané somatické embryo s embryonální skupinou (a),
embryonálními tubulárními buňkami (b) a embryonálním suspensorem (c).
(B) Mikroskopický snímek raného somatického embrya smrku ztepilého; klon 2/32
(Mikroskop Olympus AX 70); embryonální skupina (a), embryonální tubulární buňky (b),
embryonální suspensor (c); úsečka: 250 µm.
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Obr. 3: Shluky raných somatických embryí (SRSE); klon 2/32, po dvoutýdenní kultivaci in nature, fotografie z
různého úhlu (Fotoaparát Olympus Digital Camera C-4040 ZOOM); 0° (a), 45° (b), 90° (c); Petriho miska
se SRSE napasážovanými na kultivačním médiu (d).

Studium kvantitativních vlastností rostlinných kultur in vitro může být prováděno různými
analytickými nástroji. Nejčastěji se jedná o metodu vážení čerstvé hmotnosti kultury nebo počítání buněk
/14/. V posledních letech se začala pro tato sledování používat počítačová analýza obrazu (IA). Ukazuje se,
že by mohlo jít o vhodný nástroj pro pozorování růstu a morfologie prokaryotických
i eukaryotických
kultur /15/. Analýza obrazu je vhodným nástrojem pro sledování růstu buněčných kultur. Vzhledem ke své
jednoduchosti a dobré reprodukovatelnosti je použitelná pro studium somatické embryogeneze u řady
rostlinných druhů. Své uplatnění nalezla také v případě automatického sledování produkce somatických
embryí /16/ případně tvaru, velikosti nebo barvy kultury. Metoda nachází uplatnění při studiu suspenzních
kultur i kultur rostoucích na tuhých a polotuhých médiích /17/. Před použitím IA při experimentu je nutné
nejdříve optimalizovat nastavení kamery a podmínky, za kterých experiment probíhá /18,19/.
Pro stanovení viability bylo vyvinuto několik metod. Nejčastěji se provádí tzv. „dye exclusion test“
založený na selektivní permeabilitě cytoplazmatické membrány, například pro propidium jodid - PI). Jiné
metody využívaní enzymové aktivity v živých buňkách (fluoresceindiacetát /FDA/ je štěpen esterázami na
detekovatelný fluorescein a zbytky kyseliny octové). S rostoucí koncentrací iontů olova v médiu roste
množství mrtvých buněk u jednotlivých raných somatických embryí. Dále je možné sledovat funkční
metabolizmus buněk. Jednu z možností představují intracelulární esterázy. Esterázy katalyzují hydrolytické
štěpení molekul jednoduchých esterů obsahujících krátké uhlíkaté řetězce /20/. V rostlinných buňkách a
pletivech se účastní mnoha biochemických dějů, např. výstavby buněčné stěny /21/, degradace některých
xenobiotik /22,23/ a signálních procesů /24/. Z výše uvedeného vyplývá, že esterasy představují značný
potenciál pro rostlinné biotechnologie /25/. Díky své souvislosti s buněčným metabolizmem slouží esterázy
jako ukazatel životaschopnosti (viability) /25/. Kromě toho některé práce upozornily na fakt, že je aktivita
intracelulárních esteráz buněčné suspenze přímo úměrná počtu živých buněk /25/.
Cílem práce bylo sledování vlivu těžkých kovů na kulturu raných somatických embryí smrku.
Zaměřili jsme se především na vliv těžkých kovů na růst a životnost kultury. Dále jsme se snažili
stanovit kadmium a olovo v biologickém vzorku. A proto je potřebné vyvíjet přesné analytické metody s
nízkými limity detekce pro stanovení těžkých kovů v biologických, environmentálních i potravinářských
vzorcích /26-30/. Nejběžněji využívané techniky pro stanovení těžkých kovů jsou atomová absorpční
spektrometrie s atomizací v plamenu a nebo v grafitové kyvetě. Pro velmi přesné stanovení se používá
atomová absorpční spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem /31-35/. Mezi vysoce senzitivní techniky
také patří elektroanalytické postupy s detekčními limity v nM a pM koncentracích. Diferenční pulzní
voltametrie v kombinaci s anodickým rozpouštěním patří mezi nejcitlivější elektroanalytické metody
využívané pro detekci těžkých kovů /30,36/. Stanovení těžkých kovů bylo provedeno právě pomocí
diferenční pulsní anodické rozpouštěcí voltametrie (DPASV). Kromě těžkých kovů lze u rostlin stanovit také
thiolové sloučeniny, jako jsou glutathion a fytochelatiny /36-39/, jejichž syntézou se rostliny intenzivně brání
proti působení těžkých kovů.

Materiál a metodika
Rostlinný materiál
Byly využity kultury raných somatických embryí smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.), klony
2/32 a 3/5 H, a smrku pichlavého (Picea pungens Engelm.), klon PE 14. Klony 2/32 a 3/5 H pochází ze
smrku ztepilého horského klimaxového typu z pokusné plochy v Beskydách. Klon PE 14 byl odvozen ze
smrku pichlavého, byla použita zralá semena ze vzrostlého stromu Picea pungens Engelm. ’Argentea’ v
areálu Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Embrya byla kultivována ve sterilních plastových
Petriho miskách (průměr 90 mm, 30 ml LP/2 média). Na jednu misku připadlo vždy 10 SRSE. SRSE byla po
14 dnech pasážována za striktně sterilních podmínek (flow box Galaire HF 36). Při pasáži byly z horních
partií SRSE odebírány části s vyvinutými skupinami embryonálních buněk o hmotnosti přibližně 2,5 – 5,0
mg a přenášeny na novou Petriho misku s LP/2 médiem. SRSE byly kultivovány ve tmě při teplotě 23±2 °C.
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Kultivační médium
Všechny výše uvedené kultury byly dlouhodobě kultivovány na kultivačním médiu LP/2 /1/, které
bylo modifikováno 9 μM 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou a 4,4 μM benzylaminopurinem /10/.
Anorganické i organické složky média byly rozpuštěny v deionizované destilované vodě, pH bylo upraveno
na hodnotu 5,7 – 5,8 pomocí KOH/HCl (pH metr Schott CG 842). Následně byla anorganická část média
sterilizována při teplotě 121°C a tlaku 100 kPa po dobu 30 minut (Tuttnauer 3870 EA); organická část byla
sterilizována membránovou filtrací (Whatman Puradisc 25 AS 0,2 µm).
Při pokusech byly využity modifikace média. Do základního média byl přidán chelát olova (PbEDTA) a chelát kadmia (Cd-EDTA) v koncentracích 50 μM, 250 μM a 500 μM. Roztok
Pb-EDTA
s kyselinou
byl připraven podle /40/. Zásobní roztok Pb(NO3)2 (Cd(NO3)2.4H2O) byl smíchán
etylendiamintetraoctovou (EDTA) v poměru 1:1 při teplotě 50°C po dobu 1 h. Complex Pb-EDTA (CdEDTA) byl přidán k anorganické části kultivačního média.
Vážení SRSE
Růst SRSE byl zjištěn vážením, které bylo prováděno ve flow-boxu (Galaire HF 36) na analytických
vahách (Denver Instrument APX-153). SRSE byly velmi opatrně očištěny od média pomocí fosfátového
pufru (pH 7.0).
Analýza obrazu SRSE
Pro zjištění plochy SRSE byla nutná digitalizace obrazu každé Petriho misky. Digitalizace byla
prováděna pomocí kamery CCD Sony (UPV-GDS 8 000) a programu GRAB-IT. Pro vyhodnocení
jednotlivých ploch byl využit program IMAGE – PRO®. Plochy byly zjišťovány na začátku a poté v průběhu
experimentu. Údaje byly dále zpracovány v programu Microsoft Excel; výsledkem byl průměrný přírůstek
SRSE.

Stanovení životnosti pomocí fluorescenčních barviv
Současně s růstem SRSE byla sledována životnost embryí. Pro vlastní sledování životnosti buněk
bylo využito barvení buněčné suspenze fluorescenčními barvivy – propidium jodidem (PI) a
fluoresceindiacetátem (FDA) podle metody /41/. PI není propouštěn přes cytoplazmatickou membránu
dovnitř živé buňky. V případě mrtvé buňky, která má nefunkční cytoplazmatickou mebránu, se dostává
dovnitř a způsobuje červené fluorescenční zbarvení. FDA je v živých buňkách štěpen na octan a fluorescein,
který vydává zelené fluorescenční zbarvení. Při vlastním barvení byla odebrána horní část SRSE, která byla
umístěna na podložní sklíčko a následně byla zakápnuta suspenzí (37 μl destilované, 10 μl PI a 3 μl FDA)
/42/. Po pěti minutách inkubace se připravený preparát pozoroval pomocí inverzního fluorescenčního
mikroskopu Olympus AX 70 při zvětšení 4 x 10 a 10 x 10. Pro pozorování bylo využito filtru WU, excitace
při vlnové délce 330 – 385 nm. Při sledování preparátů byla pořízena jejich fotodokumentace digitálním
fotoaparátem Olympus Camedia C-4040 ZOOM. Životnost byla vypočítána pomocí analýzy obrazu;
program IMAGE – PRO® vypočítal zastoupení červeně a zeleně zbarvených buněk, tedy buněk mrtvých a
živých.

Stanovení životnosti pomocí aktivity intracelulárních esteráz
SRSE byly odebrány z pevného media, následně byly promyty 50 mM fosfátovým pufrem (pH 8,7)
a byly uchovávány při teplotě –20 °C. Po rozmrazení byly vzorky doplněny na celkový objem 1 ml
extrakčním pufrem (250 mM fosfátový pufr, pH 8,7; 100 μM DTT) a desintegrovány ve skleněném pístovém
homogenizátoru (Kavalier, Česká republika), uloženém v ledové lázni po dobu 10 min. Získané rostlinné
homogenáty byly umístěny v ledu do ultrazvukové lázně po dobu 1 min. a poté byly centrifugovány (10 000
g, 15 min, 4 °C). Alikvot supernatantu byl přidán do reakční směsi obsahující fosfátový pufr (1 mM, pH 8,7)
a 5 μM FDA, jehož zásobní roztok v bezvodém acetonu byl uchováván v uzavřených nádobkách při –20 °C.
Množství acetonu v reakční směsi nepřekročilo 1 % (v/v). Po 15 minutové inkubaci v termostatu při 55 °C
byla změřena fluorescence (RF-551, Shimadzu Scientific Instruments Inc., USA) – excitace 490 nm / emise
514 nm. Aktivita esteráz v IU (jedna mezinárodní jednotka uvolní při výše uvedených podmínkách 1 μmol
fluoresceinu za minutu) byla přepočítána na relativní hodnoty, kdy 100 % představuje nejvyšší naměřenou
aktivitu v daném experimentu.
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Elektrochemická analýza
DPASV analýza byla prováděna pomocí elektrochemického analyzátoru AUTOLAB (EcoChemie,
Netherlands) v zapojení s tříelektrodovou celou VA-Stand 663 (Metrohm, Switzerland). Byla použita
pracovní elektroda – HMDE (plocha rtuťové kapky: 0.4 mm2), referentní elektroda (Ag/AgCl, 3 M KCl) a
uhlíková tyčinka jako pomocná elektroda. Získaná data byla upravena matematickou korekcí podle algoritmů
navržených Savitzkym a Golayem implementovaných do GPES softwaru (EcoChemie). Experimenty byly
prováděny při laboratorní teplotě, v potenciálovém rozsahu od –1,2 V do +0,1 V, potenciálový krok 1,05
mV, pulsní amplituda 25,05 mV, časový interval 0,2 s, doba akumulace 240 s, potenciál akumulace –1,1 V.
Jako základní elektrolyty byl použit acetátový pufr (0,2 M CH3COOH + 0,2 M CH3COONa) a 0,1 M KCl.

Výsledky a diskuse
Byl sledován vliv iontů těžkých kovů na kultury raných somatických embryí (RSE) smrku. Byly
využity kultury RSE smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.), klony 2/32 a 3/5 H, a smrku pichlavého
(Picea pungens Engelm.), klon PE 14. Byl sledován růst kultur a odumírání RSE při třech koncentracích
Pb(NO3)2 a Cd(NO3)2.4H2O v kultivačním médiu.
Základními parametry pro sledování vlivu abiotických a biotických stresů na kulturu RSE smrku je
růstová křivka a životnost. Abychom mohli sledovat růst kultur a srovnat jednotlivé varianty s těžkými kovy,
musíme využít objektivní metody, které toto umožní. Jednou z vhodných metod, která charakterizuje růst
kultur RSE smrku, je metoda analýzy obrazu. Pomocí této metody byly zjištěny plochy jednotlivých shluků
raných somatických embryí, které dávají základní informaci o průběhu jejich růstu. Analýza obrazu je
analytický nástroj při studiu růstu buněčných kultur. Vzhledem ke své jednoduchosti a dobré
reprodukovatelnosti je použitelná pro studium somatické embryogeneze u řady rostlinných druhů. Své
uplatnění nalezla také v případě automatizace produkce somatických embryí /16/. Pomocí analýzy obrazu
mohou být zjištěny parametry jako tvar, velikost nebo barva kultury. Tato metoda nachází uplatnění při
studiu suspenzních kultur i kultur na tuhých a polotuhých médiích /17/. Analýza obrazu se ukázala být
vhodnou alternativní metodou pro stanovení růstu k metodě gravimetrické, která je při stanovení nejčastěji
využívána. Pomocí analýzy obrazu lze stanovit plochu (přírůstek plochy za čas) RSE bez zasahování do
kultivovaného biologického materiálu, a tím nedochází k destrukci nebo kontaminaci kultury (u
gravimetrické metody nelze zajistit). Nevýhodou metody analýzy obrazu zůstává nesprávné vyjádření růstu
kultur, neboť SRSE smrku jsou prostorové útvary, a proto vyjádření jejich růstu pomocí plochy je nepřesné.
Z tohoto důvodu byla metoda analýzy obrazu porovnána s klasickou metodou sledující růst biologického
materiálu – vážením (gravimetrická metoda). Z výsledků obou pokusů je patrný podstatný rozdíl mezi
přírůstky plochy a hmotnosti. Po dobu 14 dnů (běžná doba kultivace) mají růstové křivky získané oběma
metodami stejný charakter (Obr. 4A,B), proto lze vážení nahradit analýzou obrazu, která je pro stanovení
růstu kultury RSE smrku vhodnější.
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Obr. 4: (A) Růstová křivka SRSE klonu 2/32; stanoveno pomocí analýzy obrazu a vážení; doba
kultivace 14 dní; chybová úsečka vyznačuje střední chybu.
(B) Růst SRSE klonu 2/32 v prvních dvou týdnech v kultuře; korelace mezi přírůstky hmotnosti a ploch SRSE; hodnoty byly získány
průměrem z 10 shluků.

Po vybrání vhodné metody pro stanovení růstu jsme již mohli přistoupit ke sledování vlastního vlivu
těžkých kovů (Pb-EDTA, Cd-EDTA) na kulturu RSE. Na obr. 5A a 5B je ukázán vliv Pb-EDTA a Cd-EDTA
na jednotlivé SRSE smrku ztepilého 2/32 a smrku pichlavého PE 14 (Obr. 5C,D). Sledovali jsme růst
jednotlivých SRSE v přítomnosti těžkých kovů. Nejnižší aplikovaná koncentrace kopírovala průběh růstu
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kontrolních SRSE, při koncentraci 250 μM došlo k výrazné růstové depresi. U koncentrace 500 μM
jsme opakovaně pozorovali výrazný efekt zvětšení plochy SRSE, což je pravděpodobně způsobeno
zvýšeným příjmem vody do SRSE, který se tak patrně snaží snížit koncentraci těžkého kovu uvnitř shluku.
Další možností, jak sledovat vliv těžkých kovů na kulturu RSE smrku, je stanovení životnosti
kultury. Životnost RSE smrku byla stanovena pomocí a) tzv. dvojitého barvení fluorescenčními barvivy –
fluoresceindiacetátem (FDA) a propidium jodidem (PI) a b) sledováním funkčního metabolizmu buněk
pomocí intracelulárních esteráz (Obr. 6A,B). Při sledování životnosti RSE byl zjištěn očekávaný průběh,
tedy maximální toxicita u nejvyšší aplikované koncentrace (u stanovení životnosti pomocí fluorescenčních
barviv) a snižující se aktivita intracelulárních esteráz se stoupající koncentrací těžkého kovu v kultivačním
médiu.
kon

300

2/32

200

Pb2
Pb3

100

4

Pb2
Pb3

100

2/32

Cd3
100

0
8
12
počet dnů kultivace

8

12

počet dnů kultivace

300

C

Cd2

4

4

12

D

PE 14

kon
přírůstek plochy v %

přírůstek plochy v %

kon

8
počet dnů kultivace

Cd1
200

Pb1

0

0

300

200

B

PE 14

kon

Pb1

přírůstek plochy v %

přírůstek plochy v %

300

Cd1
200

Cd2
Cd3

100

0
4

8
počet dnů kultivace

12

Obr. 5: Vliv těžkých kovů na růst SRSE smrku; koncentrace těžkých kovů
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Obr. 6: Vliv těžkých kovů na životnost RSE smrku klonu 2/32; koncentrace těžkých kovů (Pb-EDTA, Cd-EDTA)
v kultivačním médiu 0, 50, 250 a 500 μM.
(A) Vliv Pb-EDTA na životnost RSE; dvojité barvení fluorescenčními barvivy.
(B) Vliv Cd-EDTA na životnost RSE; aktivita intracelulárních esteráz; jedna mezinárodní jednotka (1IU)
uvolní 1 μmol fluoresceinu za minutu.

Zdrojem těžkého kovu v médiu byl chelát (Cd-EDTA, Pb-EDTA), neboť při využití solí těžkých
kovů (dusičnany, sírany, acetáty) docházelo k reakcím s ostatními složkami média a výsledná koncentrace
těžkého kovu v médiu tak byla nejistá /36/. Vhodnost chelátu byla prokázána v některých pracích
/19,40,43,44/. Ke zjištění stanovení množství kadmia a olova v biologickém vzorku byla využita anodická
rozpouštěcí diferenční pulzní voltametrie. Tato metoda patří mezi nejcitlivější elektroanalytické metody
využívané pro detekci těžkých kovů /30,36/. Na obr. 7A je ukázána typická závislost odpovědi DPV signálu
na koncentraci olova v extraktu připraveném z SRSE (y = 0.0432x - 1.3941, R2 = 0.999). Množství Pb
detekované v SRSE je velmi nízké (v desítkách až stovkách pg Pb na 100 mg), ale jeho množství postupně se
zvyšující se koncentrací narůstá. Při aplikované externí koncentraci 50 a 250 μM jsme pozorovali postupnou
zvyšující hladinu olova v SRSE, tato hladina se však v čase od 96 h měnila velmi zvolna (Obr. 7B). U
koncentrace 500 μM byl pozorován lineární vzestup množství Pb v SRSE. Tyto pozorované efekty
pravděpodobně souvisí s aktivitou detoxikačních mechanismů buněk a jejich schopností přežívat v prostředí
v přítomnosti Pb.
45
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Obr. 7: Stanovení olova ve SRSE pomocí DPASV; koncentrace těžkých kovů (Pb-EDTA,

Cd-EDTA) v kultivačním médiu 0, 50, 250 a 500 μM.
(A) Závislost odpovědi DPV signálu na koncentraci olova v extraktu připraveném ze SRSE;
(B) Množství Pb detekované v SRSE; množství Pb-EDTA ve 100 mg vzorku.
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Summary
Influence of heavy metals (Cd-EDTA, Pb-EDTA) on early somatic embryos of spruce (Picea
spp.)
Key words: heavy metals, cadmium, lead, EDTA, somatic embryo, picea
A growth, viability and morphology of early somatic embryos of spruce (ESES) are influenced by a presence of
heavy metals ions in a cultivation medium. That is why we studied the heavy metals influence on clones of 2/32 and
3/5H of Norway spruce and clone of Blue spruce. We added Pb-EDTA and Cd-EDTA at concentrations of 50 μM,
250 μM and 500 μM to LP/2 cultivation medium. Consequently we observed the growth of the studied clones by
weighing and image analysis. For the registration of images, a charge-coupled device (CCD) camera in connection
with a personal computer and software of GRAB-IT and Image-Pro was used. The difference between increase in
embryos area and its weight rose with increasing concentration of heavy metals. The weight of ESES was higher at
higher concentrations of heavy metals in comparison with control embryos, which had same clusters area. We found
out that increase in ESES clusters area decreased with increasing lead concentration, except the highest
concentration, where the increase was highest. We observed the similar behaviour at the all of the studied clones.
The viability of the embryos was estimated both by double staining (fluoresceine diacetate and propidium iodide) and
by activity of intracellular esterases. The number of dead cells of early somatic embryos increased with increasing
lead concentration.
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Produkce oxidu dusnatého jako signální a obranný
mechanismus při rostlinném stresu.
Marek Petřivalský, Lenka Luhová, Jindra Kočířová, Martina Hášová, Pavel Peč

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc,
Česká Republika, petrivalsky@prfholnt.upol.cz

Souhrn
Oxid dusnatý (nitric oxide, NO) se účastní mnoha důležitých biologických pochodů, mezi které u
živočichů patří např. neurotransmise, regulace krevního tlaku a imunitní odpověď. Výzkumy
posledních let také prokázaly úlohu NO jako signální molekuly v rostlinách. NO jako růstový
regulátor podporuje klíčení, růst listů a kořenů, a zpomaluje nástup senescence listů a zrání plodů.
NO se účastní také signálních a obranných drah rostlinné odpovědi na nejrůznější abiotické a
biotické stresové faktory. NO působí společně s reaktivními radikály kyslíku jako klíčový signál
rostlinné resistence na nekompatibilní patogeny prostřednictvím vyvolání hypersensitivní reakce.
NO také aktivuje expresi několika ibranných genů a pravděpodobně hraje úlohu v drahách
vedoucích k systémové resistenci.

Úvod
Od 80.let, kdy byl oxid dusnatý NO identifikován jako faktor relaxace hladkého svalstva
uvolňovaný endoteliálními buňkami, byla tato jednoduchá sloučenina předmětem intenzivního
zkoumání. Dnes je NO u živočichů považován za rozšířenou vnitro- a mezibuněčnou signální
molekulu se širokým spektrem funkcí v nervovém, kardiovaskulárním a imunitním systému, a byla
prokázána jeho významná role v pochodech jako programovaná buněčná smrt a odpověď na
napadení organismu pathogeny (1).
Emise NO z rostlin a jeho účinky na rostlinný vývoj byly pospány již v 70.letech, ale teprve v
posledních letech byla věnována pozornost i výzkumu endogenního NO v rostlinách. V roce 1998
byla prokázána účast NO v obranné reakci rostlin při napadení pathogeny (2,3) a postupně byla
potvrzena jeho úloha v klíčových fyziologických pochodech jako jsou klíčení, organogeneze, pohyb
stomat, senescence a programovaná buněčná smrt (4). Na molekulární úrovni byla prokázána účast
NO v rostlinných biochemických pochodech jako biosyntéza chlorofylu, fotofosforylace, a regulace
aktivit enzymů v mitochondriích (cytochrom c oxidasa), peroxisomech (katalasa) a cytosolu
(akonitasa) (5).

Oxid dusnatý a abiotické stresy rostlin
NO a mechanický stres
Účast NO v signálních mechanismech mechanického stresu byla prokázáno u listů Arabidopsis
thaliana vystavených mechanickému stresu centrifugací. Mechanickým stresem a poškozením byla
v listech výrazně zvýšena enzymová syntéza NO (6). Podobná zvýšená produkce NO při
mechanickém stresu byla pozorována u rodu Taxus, ale naopak nebyla prokázána histochemickými
experimenty v buněčné kultuře tabáku (7). Poranění u Arabidopsis bylo doprovázeno rychlým
nárůstem produkce NO, které je také součástí signálních drah hormonu kys. jasmonové (8). U rajčat
NO negativně moduluje expresi genů účastnících se na obranné reakci při mechanickém poškození
listů (9).
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NO a oxidativní stres
Specifickém účinkem NO v rostlinách je indukce genu pro alternativní oxidasu (AOX), která může
mít důležitou úlohu v podmínkách produkce vysokého množství NO, inhibujícího cytochrom c
oxidasu, oxidativní fosforylaci a následkem toho i produkci kyslíkových radikálů v rostlinných
mitochondrií (8). Látky uvolňující NO snižují projevy senescence vyvolané působením
methylesteru kys. jasmonové prostřednictvím reakce s reaktivními kyslíkovými sloučeninami
včetně H2O2 (10).
Díky rychlé reakci NO s reaktivními kyslíkovými radikály se může NO za určitých podmínek
účastnit v obranných mechanismech proti oxidativnímu poškození buňky. V této souvislosti
dokonce existují hypotézy o NO jako jedné z prvních antioxidačních molekul, která se objevila při
přechodu anerobních denitrifikujících organismů na aerobní metabolismus. Aplikace látek
uvolňujících NO potlačuje silný oxidativní stres vyvolaný aplikací herbicidů paraquatu a diquatu u
brambor a zamezuje ztrátě chlorofylu v listech. NO snižuje peroxidaci lipidů, oxidační poškození
RNA a ztráty proteinů v chloroplastu. Obdobně donory NO inhibují programovanou buněčnou smrt
v aleuronu ječmene inhibicí účinku ROS, jejichž produkce je vyvolána působením kys. giberelinové
(11, 12). NO může snižovat produkci superoxidového radikálu inhibicí rostlinných cytochromů
P450, což bylo prokázáno např. v embryonálních buňkách sóji (13).
NO a salinitní stres
NO produkovaný v průběhu salinitního stresu může sloužit jako signální molekula pro zvýšenou
expresi genu pro H+-ATPasu plazmatické membrány, která udržováním vysokého poměru K+ a Na+
iontů přispívá k vyšší odolnosti rostliny na salinitní stres. U více odolných druhů rostlin byla při
salinitním stresu pozorována vyšší produkce NO, a aplikace NO donorů u méně odolných druhů
vedla ke zvýšení jejich odolnosti vůči salinitě (14).
NO a osmotický a vodní stres
NO se u rostlin účastní mechanismu kontroly pohybu stomat a obrany proti vodnímu stresu. Bylo
ukázáno, že vnější aplikace látek uvolňujících NO zvyšuje odolnost rostlin na silný vodní stres.
Nejnovější experimenty potvrzují, že syntéza NO je nedílnou součástí působení hormonu kys.
abscisové (ABA) na pohyb stomat. Syntéza NO je nezbytnou součástí zavření stomat vyvolaného
ABA a ABA v místě působení - svěracích buňkách - vyvolává zvýšenou koncentraci NO (15). NO
selektivně reguluje Ca2+-sensitivní iontové kanály svěracích buněk tím, že zvyšuje cytosolickou
koncentraci Ca2+-iontů jejich vyplavením z vnibuněčných zásobáren. Působením specifických
inhibitorů bylo potvrzeno, že tento účinek NO je podobně jako u živočichů zprostředkován
enzymem guanylátcyklasou a signální dráhou závislou na cGMP v rostlinné buňce (16). Při
osmotickém stresu v klíčící pšenici se NO účastní mechanismu udržování vodního statusu buněk
listu, pravděpodobně také prostřednictvím zvýšené expresu genů pro syntézu ABA (17).
NO a hypoxický stres
Specifickou úlohu pravděpodobně NO hraje v podmínkách hypoxického stresu u rostlin společně s
tzv. nesymbiotickými rostlinnými hemoglobiny. Tato skupina hemoglobinů byla na rozdíl od
symbiotických hemoglobinů v hlízkách rostlin fixujících dusík popsána teprve nedávno.
Experimentálně bylo prokázáno, že NO je důležitou molekulou v mechanismu odolnosti rostlin na
hypoxický stres a že jednou z funkcí nesymbiotických hemoglobinů indukovaných hypoxickými
podmínkami je interakce s NO a modulace jeho koncentrace v buňce (18). Další výzkumy potvrzují
hypotézu, že redukce dusičnanu na NO a jeho vazba na oxyhemoglobin přispívá k udržení
energetického stavu buňky při hypoxii. Oxyhemoblobiny vykazují NO-dioxygenasovou aktivitu a
přeměňují NO zpět na dusičnan za spotřeby NADH (19).
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NO a teplotní stres
Současná aplikace H2O2 a NO v nízkých koncentrace na mladé rostlinky rýže výrazně zvyšuje
jejich odolnost na následný teplotní stres. Součástí změn vedoucích ke zvýšené odolnosti je kromě
indukce antioxidačních enzymů také zvýšená exprese stresových a šokových proteinů (20).

Oxid dusnatý a biotické stresy rostlin
Výzkumy posledních let odhalují nečekanou podobnost v molekulární organizaci obranných
systému rostlin a živočichů pro rozpoznání cizích prvků a pronikajících patogenů. Významnou
součástí tzv. vrozené imunitní reakce jsou u rostlin podobně jako u živočichů signální dráhy NO a
jeho metabolitů, společně s radikály kyslíku, Ca2+ ionty a MAPK-kinasami (21).
V listech brambor napadených patogenní houbou Phytophtora infestans vystupuje NO jako obranná
molekula, jejíž účinek se projevuje ve zvýšené stabilitě membrán chloroplastů infikovaných listů
(22). NO je signální molekulou pro syntézu antimikrobiálních flavonoidů a fytoalexinů při infekci
sóji houbou Diaporthe phaseolorum (23). NO zvyšuje expresi obranných genů jako PR-1, PAL a
GST po napadení sóji nebo tabáku patogenem (2,3). Rozšířenou součástí rostlinné odolnosti na
napadení patogeny je hypersensitivní reakce (HR), která je charakteristická tvorbou nekrotických
lézí v místě napadení a omezením dalšího rozšíření patogena po rostlině. Nutnou podmínkou HR u
rostlin je synergistická souhra NO a H2O2, které je dosaženo regulací aktivity superoxiddismutasy,
rozkládající superoxidový radikál produkovaný v odpovědi na infekci (24,25). Významným
příspěvkem k dlouholetým diskuzím o možných zdrojích syntézy NO v rostlinách byla identifikace
rostlinné inducibilní formy enzymu syntázy oxidu dusnatého (NOS), jejíž aktivita u rostlin tabáku
byla silně zvýšena po infekci virem tabákové mozaiky (26). Další forma NOS popsaná u
Arabidopsis se naopak spíše podobá konstitutivním formám živočišných enzymů známých z
neuronálních nebo endoteliálních buněk (27).

Závěr
Předložená práce shrnuje aktuální poznatky o úloze a významu NO při různých formách
abiotického a biotického stresu u rostlin. Přestože bylo v této oblasti v posledních letech dosaženo
řady klíčových objevů, mnoho faktorů jako zdroj syntézy NO, transport v rámci a mezi buňkami a
cílové molekuly reakce NO u rostlin jsou stále předmětem rozsáhlé diskuze (28). Nové pole
výzkumu NO u rostlin otevírá zejména nedávné potvrzení výskytu patogenem indukovatelné formy
enzymu syntázy oxidu dusnatého a identifikace příslušných rostlinných genů. I když jsou signální
dráhy a obranné mechanismy s účastí NO do značné míry u různých typů organismů konzervovány,
může díky specifické rozmanitosti metabolismu dusíkatých látek docházet za stejných stresových
podmínek mezi různými rostlinnými druhy ke značným rozdílů ve významu jednotlivých zdrojů a
signálních drah NO.
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Summary
Nitric oxide (NO) is involved in many important cellular processes including neuronal transmission, blood
pressure homeostasis, and immune response. Recent studies have also discovered the role for NO as a
signaling molecule in plants. As a developmental regulator, NO promotes germination, leaf extension and
root growth, and delays leaf senescence and fruit maturation. NO is also involved in signalling and defence
pathways of plant response to various types of abiotic and biotic stress. NO synergistically acts with
reactive oxygen species as a key signal in plant resistance to incompatible pathogens by triggering
resistance-associated hypersensitive cell death. NO also activates the expression of several defense genes
and probably play a role in pathways leading to systemic acquired resistance.
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Souhrn
V letech 2003 a 2004 byl sledován obsah deoxynivalenolu a zearalenonu a přítomnost zrn
napadených patogeny Fusarium spp. ve vzorcích potravinářské pšenice. Každoročně bylo
analyzováno cca 1000 vzorků, které pocházely od prvovýrobců z různých oblastí ČR. U vybraných
vzorků vizuálně hodnocených jako napadené byl stanoven obsah deoxynivalenolu metodou ELISA a
zjištěn podíl fuzariózních zrn. Pro vzorky roku 2004 s pozitivním obsahem deoxynivalenolu byl
stanoven obsah zearalenonu. V roce 2003 byl deoxynivalenol detekován u 4,0 % sledovaných
vzorků, maximální zjištěná hodnota byla 5,1 mg.kg-1. V roce 2004 byla přítomnost deoxynivalenolu
potvrzena u 4,5 % sledovaných vzorků, maximální zjištěná hodnota činila 18,3 mg.kg-1. V obou
sledovaných letech byly nalezeny průkazné korelace mezi obsahem deoxynivalenolu a četností zrn
napadených patogeny Fusarium spp. Zjištěný obsah zearalenonu byl nízký, hodnoty nad limitem
detekce užité metody byly nalezeny u 9 vzorků, maximální zjištěná hodnota byla 0,124 mg.kg-1.

Úvod
Fuzariózy klasů obilovin jsou jednou z nejdestruktivnějších chorob obilovin v oblastech s mírným a
vlhkým klimatem (Cook, 1981). Mohou být způsobeny až 17 různými druhy rodu Fusarium (Parry
et al., 1995); nejčastěji se v Evropě vyskytují Fusarium graminearum, F. culmorum a F. avenaceum
(Logrieco a Botalico, 2001). Původně dominantní druh F. culmorum byl v posledních letech
v mnoha evropských zemích nahrazen převažujícím výskytem F. graminearum, které je může být
škodlivější než F. culmorum, a to jak s ohledem na redukci výnosu tak produkci mykotoxinů
(Jennings et al., 2004). V České republice byl jako nejčastější příčina infekce klasů zjištěn druh F.
graminearum, následován F. poae , F. moniliforme a F. culmorum (Tvarůžek, 2003). Silně
napadené klásky obsahují jen drobná, scvrklá zrna, která vypadají, jako by byla po povrchu potřena
bílou křídou. Často jsou také zabarvena růžovým nádechem (Mathur a Cunfer, 1993). Základními
toxiny produkovanými F. graminearum jsou deoxynivalenol (DON), nivalenol a zearalenon (ZEA).
Vzhledem k prokazatelně negativním účinkům těchto mykotoxinů na zdraví lidí i zvířat existují již
delší dobu v mnoha zemích limity, omezující jejich maximální přípustné množství v obilovině jako
výchozí surovině pro výrobu potravin, v hotových výrobcích (chléb, těstoviny apod.) nebo
v krmivech. V ČR byl zaveden limit pro obsah DON v potravinářských obilovinách zákonem
110/1997 Sb., maximální obsah byl stanoven na 2 mg.kg-1 v zrnu a 1 mg.kg-1 v mouce. Tento zákon
byl nahrazen v roce 2004 zákonem 305/2004 Sb. a zahrnuje již i limit pro ZEA, neupravuje však
maximální hodnoty pro DON a ZEA v nezpracovaném obilí, ale pouze v obilovinách pro přímou
spotřebu, chléb, ostatní výrobky z obilovin a dětskou výživu. Vzhledem ke členství České
republiky v EU bude u nás od 1.července 2006, tedy pro obiloviny, které budou zasety již letos na
podzim, platit nařízení Evropské komise č. 466/2001, které obsahuje maximální limity pro obsah
DON a ZEA v obilovinách určených pro lidskou výživu a některých výrobcích z nich.
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Vzhledem k silné závislosti napadení porostu fuzárii na počasí existuje velká variabilita ve výskytu
mykotoxinů v produkci jednotlivých sklizňových let. V rámci ČR jsou také pozorovány značné
regionální rozdíly. Je proto nezbytné sledovat výskyt mykotoxinů i napadení fuzárii v delší časové
řadě a zahrnout vzorky z různých lokalit.

Materiál a metodika
Byly použity vzorky potravinářské pšenice pocházející přímo od pěstitelů, bez posklizňových
úprav, získané z celé ČR. Nejprve byly zhodnoceny s ohledem na počet zrn, vykazujících vizuální
symptomy napadení Fusarium spp. U vzorků obsahujících více než 2 (v roce 2003) nebo 5 (v roce
2004) napadených zrn ve 100 g byl stanoven obsah DON a podíl zrn napadených patogeny
Fusarium spp. V roce 2004 byl pro vzorky s pozitivním obsahem DON stanoven obsah ZEA. Pro
analýzy mykotoxinů byla použita kvantitativní imunochemická metoda ELISA s limitem detekce
(LOD) pro DON 0,2 mg.kg-1, pro ZEA 0,050 mg.kg-1. Napadení zrn bylo hodnoceno
experimentální metodou papírových rolád, popsanou Tvarůžkem et al. (2004). Homogenní vzorek
zrna je povrchově sterilován roztokem hypochloridu sodného 3 x opakovaně po dobu 3 minut. Zrna
jsou následně propláchnuta sterilní destilovanou vodou a osušena mezi dvěma vrstvami sterilního
filtračního papíru. Od každého vzorku je odebráno 3 x 100 zrn. Tato zrna jsou vyložena na pásy
filtračního papíru, vysoké 12-15 cm a délkou odpovídající řadě vedle sebe kolmo položených 100
obilek. Obilky jsou na papír fixovány škrobnatým přírodním vodním lepidlem a následně překryty
tenkou manžetou filtračního papíru. Filtrační papír je podložen PVC fóliovým pásem stejné šíře a
smotán do rolády. Rolády jsou ve vertikální poloze umístěny do kontejneru s vodným roztokem
50 mg.kg-1 iprodione tak, aby docházelo k plynulému vzlínání roztoku ke klíčícím obilkám.
Ošetření fungicidem iprodione umožňuje volný rozvoj druhů rodu Fusarium z napadených zrn,
ostatní patogenní houby jsou potlačeny (Amelung, 1996). Hodnocení je prováděno odpočtem
kolonií fuzárií, prorůstajících z jednotlivých obilek po 6 dnech inkubace při teplotě 21oC.

Výsledky
V roce 2003 bylo vizuálně na přítomnost fuzariózních zrn zhodnoceno celkem 1000 vzorků
potravinářské pšenice, ze kterých bylo vybráno 69, které obsahovaly 2 a více napadených zrn. U 39
z těchto vzorků byl zjištěn obsah DON vyšší než 0,2 mg.kg-1, maximální hodnota 5,1 mg.kg-1.
Přítomnost patogenů Fusarium spp. byla zjištěna u všech těchto 39 vzorků, četnost nálezů
napadených zrn v jednotlivých vzorcích byla v rozmezí od 2 do 57 % (viz graf č. 1). Byla nalezena
vysoce průkazná závislost mezi obsahem DON a podílem zrn napadených patogeny Fusarium spp.,
korelační koeficient 0,63 (n=39).
V roce 2004 bylo vizuálně hodnoceno 1063 vzorků pšenice, ze kterých bylo vybráno 50, které
obsahovaly 5 a více napadených zrn. U 38 vzorků byl zjištěn obsah DON vyšší než 0,2 mg.kg-1,
maximální zjištěná hodnota činila 18,3 mg.kg-1. Také v tomto ročníku byla přítomnost patogenů
Fusarium spp. zjištěna u všech vzorků s pozitivním obsahem DON, četnost nálezů napadených zrn
byla v rozmezí od 2 do 99 % (viz graf č. 2). Závislost mezi obsahem DON a podílem zrn
napadených patogeny Fusarium spp. byla opět vysoce průkazná, korelační koeficient 0,59 (n=48).
Obsah ZEA byl hodnocen pro 36 vzorků s obsahem DON v rozmezí 0,2 mg.kg-1 – 18,3
mg.kg-1. ZEA nad LOD mělo 9 vzorků (Tab. 1), hodnoty byly v rozmezí 0,051 – 0,124 mg.kg-1.
Nebyla nalezena korelace mezi obsahem DON a ZEA ani mezi podílem zrn napadených patogeny
Fusarium spp. a obsahem ZEA.
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Diskuse
Maximální zjištěné hodnoty obsahu deoxynivalenolu v pšenici v letech 2003 a 2004 5,1 a
18,3 mg.kg-1 jsou poměrně vysoké. V ČR Sýkorová et al. (2003) udávají pro pšenici maximální
hodnotu nalezenou ve sledovaných letech 2000-2002 2,49 mg.kg-1, Nedělník et al. (2004)
v analýzách sklizně 2003 3,5 mg.kg-1. Ve Velké Británii Edwards (2004) udává maximální
nalezenou hodnotu 10,63 mg.kg-1, ze 300 sledovaných vzorků mělo 10 hodnoty nad 10 mg.kg-1.
Vysoké hodnoty v našem průzkumu jsou patrně dány způsobem cíleného výběru vzorků
k analýzám, tj. prohlédnuto bylo velké množství vzorků, ze kterého byly vybrány pro stanovení
mykotoxinů pouze vzorky vizuálně hodnocené jako napadené fuzárii. Naopak hodnoty obsahu
zearalenonu byly poměrně nízké a obsah nad LOD byl zjištěn pouze u 9 vzorků.

Ke snížení napadení klasovými fuzárii a kontaminaci mykotoxiny mohou přispět vhodná
agrotechnická opatření, např. vhodné střídání plodin a zaorávka posklizňových zbytků.
Bylo pozorováno, že napadení bylo nejvyšší po kukuřici a nejnižší po neobilných
předplodinách (Dill-Macky, Jones; 2000). Dalším důležitým nástrojem v omezení
kontaminace mykotoxiny je pěstování odolných odrůd, dále redukce stresu rostlin a
vhodné dosoušení po sklizni (Codex alimentarius commission). Fungicidy mohou
ovlivňovat obsah mykotoxinů, jsou však primárně vyvinuty pro kontrolu hub patogenních
a nikoli toxikogenních. Tato problematika je v literatuře hojně diskutována, zejména
s ohledem na nebezpečí možnosti eradikace patogenního avšak netoxikogenního druhu,
což umožní kolonizaci toxikogenními druhy jako např. Fusarium graminearum
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out56_en.html).

Tabulka 1. Hodnoty obsahu deoxynivalenolu a podíl napadených fuzariózních zrn
pro vzorky s obsahem zearalenonu nad LOD
DON
(mg.kg-1)

6,08
2,83
2,02
1,28
3,05
2,77
2,07
2,85
0,71

ZEA
(mg.kg-1)

zrna napadená
Fusarium spp.
(%)

0,076
0,069
0,124
0,051
0,051
0,057
0,064
0,060
0,065

50
23
9
34
23
7
27
37
6
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Graf 1. Hodnoty obsahu deoxynivalenolu a podíl zrn napadených patogenem
Fusarium spp. v jednotlivých vzorcích potravinářské pšenice v roce 2003
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Graf 2. Hodnoty obsahu deoxynivalenolu a podíl zrn napadených patogenem
Fusarium spp. v jednotlivých vzorcích potravinářské pšenice v roce 2004
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Occurence of Fusarium mycotoxins in Czech wheat 2003-2004
Key words: wheat, mycotoxins, Fusarium, toxigenic fungi, deoxynivalenol, zearalenon

Summary
Deoxynivalenol content and presence of grains infected by Fusarium spp. pathogens in
breadmaking wheat were monitored in 2003-2004. About 1,000 samples provided by farmers from
various regions of the Czech Republic were analysed each year. In selected samples with visible
infection symptoms, deoxynivalenol and zearalenon content was assessed using the ELISA assay
and percentage of fusarium-infected grains was determined. In 2003, deoxynivalenol was detected
in 4.0 % of examined samples when the maximum value assessed was 5.1 mg.kg-1. In 2004, the
presence of deoxynivalenol was confirmed in 4.5 % of examined samples and the maximum value
was 18.3 mg.kg-1. Significant correlations were found between deoxynivalenol content and
frequency of grains infected by Fusarium spp. pathogens in both years. The zearalenon content was
low.

Poděkování
Soubor vzorků potravinářské pšenice byl získán v rámci řešení projektu NAZV QC 1096:
„Výzkum faktorů optimalizace produkce obilovin v ČR“. Výsledky roku 2004 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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Změny v obsahu endogenních cytokininů během vodního
stresu a následné rehydratace
Petra Baťková1, Jana Pospíšilová2a, Martin Vágner2b, Jiří Malbeck2b, Alena Trávníčková2b
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Souhrn
S cílem přispět k objasnění úlohy cytokininů (CK) v odezvě rostlin na stres byly sledovány změny
v obsahu endogenních cytokininů (CK) v listech fazolu, tabáku, cukrovky a kukuřice během
vodního stresu a následné rehydratace. Během vodního stresu se snížil relativní obsah vody na 65
- 75 %. Současně se zvýšil i obsah kyseliny abscisové. Byly zjištěny velké rozdíly v celkovém
obsahu i složení endogenních CK u jednotlivých druhů rostlin a to jak u kontrolních rostlin tak
v průběhu vodního stresu. U kontrolních rostlin byl nejvyšší celkový obsah CK pozorován u
fazolu a nejnižší u kukuřice. Zatímco u fazolu byly dominantní zásobní CK, u tabáku neaktivní
CK, u cukrovky a kukuřice byly rovnoměrně zastoupeny všechny funkční skupiny CK. U všech
sledovaných druhů se obsah CK působením vodního stresu zvyšoval, nejvíce u fazolu a u kuřice.
Po rehydrataci se obsah CK snižoval a u cukrovky a kukuřice byl dokonce nižší než u kontrolních
rostlin.

Úvod
Vodní stres patří mezi nejvýznamnější faktory které snižují výnos rostlin a omezují jejich
rozšíření v přirozených podmínkách. Vodní deficit vyvolává v rostlinách řadu anatomických i
fyziologických změn, mimo jiné i změny v obsahu rostlinných hormonů. Je to velmi důležité pro
odpověď rostlin na stresové podmínky, protože fytohormony patří mezi hlavní signály komunikace
mezi kořeny a nadzemní částí rostliny. Změny v obsahu fytohormonů mohou tedy hrát klíčovou
úlohu ve sledu pochodů indukovaných stresem (Itai 1999). Přesto mechanismus indukce
hormonálních změn faktory prostředí nebyl dosud dostatečně objasněn. Relativně nejvíce informací
je k dispozici o kyselině abscisové (ABA). V řadě publikací bylo dokumentováno zvyšování jejího
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obsahu v kořenech a listech v průběhu vodního stresu a dále její zásadní význam pro regulaci
výměny plynů snižováním vodivosti průduchů, indukci stresových proteinů, osmoprotektantů,
zvyšování hydraulické vodivosti kořenů, apod. Účast ostatních fytohormonů v odezvě rostlin na
stres není dosud spolehlivě vyřešena (viz přehled Pospíšilová 2003, Pospíšilová a Dodd 2005).
Cytokininy (CK) se účastní regulace růstu a vývoje. Stimulují akumulaci chlorofylu a přeměnu
etioplastů na chloroplasty a zpomalují stárnutí listů. Mohou tak být antagonisty ABA. CK mohou
stimulovat otevírání průduchů, ale jak jsme zjistili v předchozích pracích, toto jejich působení je
závislé na druhu rostlin, typu použitých CK, koncentraci a způsobu aplikace (Pospíšilová 2003,
Vomáčka a Pospíšilová 2003, Pospíšilová a Baťková 2004). CK také mohou zmírňovat negativní
působení vodního stresu na fotosyntézu (např. Pandey et al. 2000, Singh et al. 2001).
Sledování obsahu cytokininů (CK) v průběhu vodního stresu nepřineslo dosud jednoznačné
výsledky. Snižování obsahu CK působením vodního stresu uvádí ve svých přehledech Naqvi (1994,
1999). Snížený obsah CK indukovaný suchem byl pozorován též u vojtěšky (Goicoechea et al.
1995, 1997) a vinné révy (Stoll et al. 2000). Také u rýže obsah všech měřených CK (zeatinu,
zeatin-ribosidu, isopentenyladeninu a isopentenyladenosinu) klesal při snižování vlhkosti půdy a jen
mírně se zvyšoval po opětovném zalití (Bano et al. 1993). Snížený obsah zeatinu u vadnoucí
pšenice zjistili Teplova et al. (1999), zatímco Mustafina et al. 1997/98 zjistili snížený obsah zeatin
nukleotidu a zeatin 9-N-glukosidu, ale nezměněný celkový obsah derivátů zeatinu a obsah volných
bazí. Žádné výrazné změny v obsahu CK v průběhu vodního stresu nebyly pozorovány u bavlníku,
slunečnice a Prunus dulcis (Hartung et al. 1992, Masia et al. 1994 (Fusseder et al. 1992). Mírný
vodní stress neměl vliv na koncentraci zeatin-ribosidu u slunečnice, ale silný vodní stres ji snižoval
(Shashidhar et al. 1996). Naproti tomu, zvýšený obsah zeatin-ribosidu and dihydrozeatin-ribosidu
při vodním stresu zjistil Stern et al. (2003) u Litchi. Zvýšený obsah CK u hrachu při zasolení zjistili
Atanassova et al. (1999). V kalusu Anastatica hierochuntica zvýšená koncentrace solí v mediu
zvyšovala obsah CK (Abou-Mandour and Hartung 1995). Zvýšení koncentrace CK bylo také
pozorováno po odstranění části kořenového systému (Vysotskaya et al. 2003).
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že dosud není možné jednoznačně říci, k jakým změnám
v obsahu CK dochází působením vodního stresu. Cílem těchto pokusů bylo proto podrobně
analyzovat obsah jednotlivých CK, a současně i ABA, v průběhu vodního stresu a následné
rehydratace u 4 druhů rostlin lišících se typem uhlíkového metabolizmu a citlivostí k vodnímu
stresu.

Materiál a metodika
Pro následující pokusy byly vybrány 3 rostliny C3 typu uhlíkového metabolismu (fazol - Phaseolus
vulgaris L. cv. Jantar, cukrovka - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll, cv. Elán, tabák -

240

Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Nicotiana tabacum L. cv. SR-1) a C4 rostlina kukuřice (Zea mays L. cv. Anjou 245). Semenáčky

byly pěstovány v písku nebo perlitu se živným roztokem v kultivační komoře při 16-h fotoperiodě,
ozářenosti 250 μmol m-2 s-1, teplotě 25/20 °C a relativní vlhkosti asi 50 %. Vodní stres byl
indukován přerušením zálivky. V době, kdy bylo dosaženo viditelné vadnutí a 2 dny po opětovném
zalití byly odebrány vzorky listového pletiva (pro každou variantu 3 × 1 g a 3 × 2 g; směsné vzorky
z listů 3 rostlin) a zmrazeny v tekutém dusíku. Jako charakteristika vodního stresu byl měřen
relativní obsah vody terčíkovou metodou podle Čatského (1960).
Pro stanovení obsahu endogenní ABA byl rostlinný materiál extrahován v metanolu a vzorky
byly přečištěny a derivatizovány diazometanem. Tritiovaná (±)-ABA byla používána jako interní
standard. Vzorky byly dále přečištěny pomocí sloupcové chromatografie (Polyclar AT). ABA byla
analyzována pomocí plynové chromatografie (Hewlett Packard 5980 vybavený ECD, kolona OV-1,
teploty na nástřiku 250 °C, koloně 210 °C, detektoru 280 °C, dusík jako nosný plyn) (Vágner et al.
1998).
Pro analýzu endogenních CK bylo zmrzlé pletivo rozdrceno v kapalném dusíku a extrahováno
při -20 °C roztokem podle Bieleski (1964). Do extrakční směsi byly přidány deuteriem značené CK
jako interní standardy. Po přečištění extraktu pomocí C18 SPE kolonek a DEAE celulosy
kombinovaného se současnou úpravou pH a rozkladem fosfátů byla získána frakce obsahující base,
ribosidy a glukosidy a frakce z fosfátů vzniklých ribosidů. Obsah jednotlivých CK byl poté
stanoven pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie spojené s hmotnostním spektrometrem
(podrobný postup viz. Lexa et al. 2003). Pro zjednodušení interpretace dosažených výsledků byly
CK rozděleny do 5 skupin s rozdílnou biologickou funkcí podobně jako v recentní práci Ananieva
et al. (2004): 1) biologicky aktivní cytokininy (trans-zeatin, dihydrozeatin, trans-zeatin-9-ribosid,

dihydrozeatin-9-ribosid, isopentenyladenin, isopentenyladenin-9-ribosid), 2) cis-deriváty zeatinu
(cis-zeatin, cis-zeatin-9-ribosid), 3) zásobní cytokininy (trans-zeatin-O-glucosid, trans-zeatin-9ribosid-O-glucosid, dihydrozeatin-9-ribosid-O-glucosid), 4) neaktivní cytokininy (trans-zeatin-7glucosid,

dihydrozeatin-7-glucosid,

trans-zeatin-9-glucosid,

dihydrozeatin-9-glucosid,

isopentenyladenin-7-glucosid, isopentenyladenin-9-glucosid) a 5) fosfáty cytokininů.

Výsledky a diskuse
Kukuřice je díky nižší vodivosti průduchů, vyšší efektivitě využití vody a vyšší rychlosti
fotosyntézy při nízké vnitřní koncentraci CO2 více odolná vůči vodnímu stresu než C3 rostliny (viz
přehled Matsuoka et al. 2001). Abychom zajistili podobnou rychlost snižování obsahu vody, použili
jsme rostliny kukuřice s větší listovou plochou než měly ostatní rostliny při stejném objemu
substrátu. Tím u všech čtyř druhů bylo viditelné vadnutí pozorováno 5 - 7 d po přerušení zálivky a
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relativní obsah vody (RWC) se snížil na 65 - 75 % (Tab. 1). Ve stejné době byla vodivost průduchů,
rychlost transpirace a rychlost fotosyntézy již výrazně snížena (Pospíšilová a Baťková 2004).
Jak bylo možné předpokládat, v listech fazolu, tabáku a kukuřice docházelo při vodním stresu k
akumulaci ABA. Nejvyšší obsah ABA byl zjištěn u fazolu a nejnižší u tabáku. U fazolu docházelo
již 2 d po rehydrataci k opětovnému poklesu obsahu ABA. Naproti tomu, akumulace ABA u
cukrovky byla pomalá a nejvyšší obsah byl pozorován až po rehydrataci (Tab. 1).
Obsah a složení endogenních CK u kontrolních rostlin, stejně jako při vodním stresu a následné
rehydrataci, byly velmi rozdílné u různých druhů rostlin. Nejvyšší obsah CK byl zjištěn u fazolu.
Ve spektru CK byly dominantní zásobní CK. Během vodního stresu se nejen zvyšoval celkový
obsah CK, ale i podíl aktivních CK. Po rehydrataci docházelo k částečnému poklesu obsahu CK
(Tab.1).
U tabáku byl obsah CK nižší než u fazolu a v jejich spektru převažovaly neaktivní CK.
Působením vodního stresu se obsah CK u tabáku mírně zvyšoval a vyšší obsah byl pozorován i po
rehydrataci (Tab. 1).
O málo vyšší obsah CK než u tabáku byl zjištěn u kontrolních rostlin cukrovky. Ve spektru CK
byly celkem rovnoměrně zastoupeny všechny funkční skupiny. Celkový obsah CK se také mírně
zvyšoval při vodním stresu, ale obsah aktivních CK byl nižší než u kontrolních rostlin. Po
rehydrataci se celkový obsah CK velmi rychle snižoval (Tab. 1).
I když celkový obsah CK u kukuřice byl poměrně nízký, při vodním stresu docházelo k jeho
výraznému zvýšení, podobně jako u fazolu. Na tomto zvýšení se podílely všechny skupiny CK.
Podobně jako u cukrovky byl obsah CK po rehydrataci dokonce nižší než u kontroly (Tab.1).
Na rozdíl od většiny výše uvedených literárních údajů, u všech pokusných rostlin docházelo
během stresu ke zvyšování celkového obsahu CK. Zvýšení obsahu aktivních CK pozorované u
fazolu a kukuřice se shodovalo s výsledky Stern et al. (2003).
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Obr. 1: Změny v obsahu endogenních cytokininů [pg g-1(č.hmot.)] v listech fazolu (Fa), tabáku (Ta),
cukrovky (Cu) a kukuřice (Ku) při vodním stresu a následné rehydrataci. AC - biologicky aktivní
cytokininy

(trans-zeatin,

dihydrozeatin,

trans-zeatin-9-ribosid,

dihydrozeatin-9-ribosid,

isopentenyladenin, isopentenyladenin-9-ribosid), cZ - cis-deriváty zeatinu (cis-zeatin, cis-zeatin-9ribosid), SC - zásobní cytokininy (trans-zeatin-O-glukosid, trans-zeatin-9-ribosid-O-glukosid,
dihydrozeatin-9-ribosid-O-glukosid),

IC

-

neaktivní

cytokininy

(trans-zeatin-7-glukosid,

dihydrozeatin-7-glukosid, trans-zeatin-9-glukosid, dihydrozeatin-9-glukosid, isopentenyladenin-7glukosid, isopentenyladenin-9-glukosid), Cph - fosfáty cytokininů.
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Tab. 1: Změny v obsahu endogenních fytohormonů (kyseliny abscisové [ng g-1(č.hmot.)] a
cytokininů [pg g-1(č.hmot.)] při vodním stresu a následné rehydrataci. Průběh vodního stresu je
charakterizován hodnotami relativního obsahu vody (RWC) [%]. ABA - kyselina abscisová, ΣCK celkový obsah cytokininů, WS - vodní stres, RH - rehydratace.

RWC
Kontr.

WS

Fazol

91,55

Tabák

RH

ΣCK
Kontr.

WS

431,0

385,3

39,42

102,88 84,78

153,7

201,5

235,0

9,22

12,01 11,42

91,57

320,3

302,7

402,7

14,16

17,40 11,65

81,51

162,7

309,7

299,3

8,56

RH

ABA
Kontr.

WS

48,17

86,37

287,3

80,60

68,40

83,70

Cukrovka

84,19

65,57

Kukuřice

87,10

54,61

19,36

RH

6,76
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Changes in endogenous cytokinin contents induced by water stress
and rehydration
Key words: abscisic acid - active CK - inactive CK - cis-derivatives of zeatin - CK phosphates
- French bean - maize - relative water content -storage CK - sugar beet - tobacco.

Summary
With the aim to contribute to elucidation of the role of cytokinins (CK) in plant responses to
stresses, their endogenous contents were followed during water stress and subsequent rehydration.
Relative water content RWC decreased during water stress to 65 - 75 % and increased again after
rehydration. The content of abscisic acid increased during water stress and remained high also after
rehydration. In leaves of French bean, maize, sugar beet and tobacco different total CK content as
well as spectrum of individual CK were found in control plants as well as during water stress. In
control plants the highest total CK content was observed in bean and lowest in maize. In bean plants
storage CK were dominant, while in tobacco inactive CK and in sugar beet and maize all CK groups
were present in comparative amounts. The contents of CK increased during water stress in all plant
species, the highest accumulation was observed in bean and maize. After rehydration CK contents
decreased and in sugar beet and maize even to values lower than in control plants.
Poděkování
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Souhrn
Studium kyseliny salicylové a jejích derivátů je aktuálním problémem rostlinné i živočišné biologie.
V této práci byla sledována elektrochemická odezva kyseliny salicylové, acetylsalicylové, 2,3dinitrosalicylové, thiosalicylové a 5-sulfosalicylové. Pro studium byl použit stacionární
elektrochemický systém (metoda diferenční pulzní voltametrie) a dále pak mobilní systém
(průtoková injekční analýza) spojený s CoulArray elektrochemickým detektorem.

Úvod
Rostliny jsou běžně v přímém kontaktu s potenciálními patogeny jako jsou bakterie, viry a
houby, jsou vystaveny rostlinným škůdcům a také environmentálním stresům /1-6/. Tento
významný selekční tlak přinutil rostliny vytvářet komplex rozdílných obranných mechanismů
zahrnující fyzikální a chemické bariéry (produkce antimikrobiálních látek, ztlušťování buněčné
stěny, produkce mnoha různých proteinů) /1/. Exprese systematické obranné odpovědi může být
regulována nízkomolekulárními látkami jako například jasmonovou či salicylovou kyselinou /7-9/.
Defenzivní mechanizmy ovlivňující vztah potenciálního patogena a hostitele jsou pravděpodobně
řízeny geneticky a exprese rozdílných genů je výrazně regulována právě jednoduchými
nízkomolekulárními látkami. Mezi takové molekuly patří například salicylová kyselina, nebo oxid
dusnatý /1,9-11/. Je velmi zajímavé jaký je vliv dalších nízkomolekulárních látek (především
thiolových, jako je glutathion, cystein) na tuto metabolickou kaskádu /12-14/. Jejich hlavním cílem
v organismech je udržovat redoxní a kovovou homeostázu /15/. Bylo však také zjištěno, že tyto
ochranné thiolové sloučeniny mohou spouštět kaskádu vedoucí ke vzniku reaktivních kyslíkových
radikálů (ROS), a především nejtoxičtějšího hydroxylového radikálu ( OH) /12,16/.
Kyselina salicylová (SA; obrázek 1) se dále jako taková, nebo ve formě derivátů (např.
acetylsalicylová kyselina) uplatňuje více jak 100 let při léčení lidí /17/. Nejnověji byla např.
popsána inhibice růstu u baktérie Helicobacter pylori /18/ a Staphyloccocus aureus /19/. Nejdříve
byl zjištěn její protihorečkový a bolest tlumící efekt, který se postupně přesunul k léčbě řady
zánětlivých procesů /20/ a vlivu na kardiovaskulární systém /21/. Současné protokoly prevence před
infarktem myokaradu a iktem doporučují starším a rizikovým lidem 100 – 200 mg kyseliny
salicylové denně /21-23/. O mechanismech ochranného účinku se zatím ví opravdu velmi málo a
uvažuje se i o protektivním efektu SA u nádorových onemocnění /20,24-26/.
§
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Obr. 1: Chemické vzorce studovaných sloučenin

Metod zabývajících se studiem kyseliny salicylové a jejich derivátů je mnoho. Převážně jsou
to různé modifikace chromatografických, elektroforetických a také elektrochemických metod /8,2730/.
Cílem práce bylo studium elektrochemického chování kyseliny salicylové a jejich derivátů
(kyselina acetylsalicylová, thiosalicylová, 3,5-dinitrosalicylová, 5-sulfosalicylová) na uhlíkové
pastové elektrodě (CPE) pomocí diferenční pulzní voltametrie (DPV). Dále studovat vliv složení a
pH základního elektrolytu (Britton-Robinson, HCl-NaCl a citrátový pufr) na stanovení a získané
poznatky poté aplikovat na analýzu uvedených analytů pomocí průtokové injekční analýzy spojené
s elektrochemickým detektorem (FIA-ED).

Materiál a metodika
Chemikálie. Všechny chemikálie byly pořízeny od Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Minerální
olej (bez RNAs, DNAa a proteas) byl také od firmy Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Zásobní
methanolické roztoky kyseliny salicylové a jejich derivátů o koncentraci 10 mg.ml-1 byly
uchovávány v temnu při teplotě –20 °C. Pracovní roztoky se připravovali denně, ředěním zásobních
roztoků. Roztoky pro FIA-ED stanovení byly filtrovány přes Teflonové disky určené pro HPLC
analýzu (0,45 μm; MetaChem, Torrance, CA, USA). pH bylo měřeno pomocí WTW inoLab Level
3 s Level 3 terminálem (Weilheim, Německo), řízeným počítačovým programem (MultiLab Pilot;
Weilheim, Německo). pH elektroda (SenTix H, pH 0..14/0..100°C/3mol.l-1 KCl) byla kalibrována
pomocí sady WTW pufrů (Weilheim, Německo).
Diferenční pulzní voltametrie. Elektrochemické měření ve stacionárním systému bylo
prováděno na AUTOLABu (EcoChemie, Holandsko) ve spojení s VA-Stand 663 (Metrohm,
Switzerland) v tříelektrodovém zapojení. Jako pracovní elektroda byla použita uhlíková pastová
elektroda (složení pasty: 70 % uhlíkového prášku a 30 % minerálního oleje (m/m); použito
teflonové tělo s průměrem aktivní elektrodové plochy 2,5 mm; povrch elektrody byl leštěn před
každým měřením jemným filtračním papírem určeným pro analýzu), referentní elektroda
(Ag/AgCl/3 M KCl) a tyčinka ze skelného uhlíku jako pomocná elektroda. Pro stanovení byla
použita diferenční pulzní voltametrie s těmito nastavenými parametry: počáteční potenciál 0 V,
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konečný potenciál 1,5 V, potenciálový krok 5 mV, modulační amplituda 50 mV, modulační čas
0,05 s a časový interval 0,2 s. Všechna měření byla prováděna za laboratorní teploty. Měření
probíhalo v elektrochemické nádobce v objemu 2 ml. Hrubá data byla zpracována pomocí
integrovaného GPES softwaru (verze 4.9).
Průtoková injekční analýza s elektrochemickou detekcí (FIA-ED). FIA-ED systém byl složen
ze dvou chromatografických pump (Model 582 ESA Inc., Chelmsford, MA), reakční smyčky (délka
1 m) a osmi-kanálového CoulArray elektrochemického detektoru (Model 5600A, ESA, USA).
Detektor se skládal ze dvou průtočných cel (Obr. 3B; Model 6210, ESA, USA) obsahujících celkem
8 analytických komůrek. Každá analytická komůrka obsahovala jednu pracovní uhlíkovou porézní
elektrodu, dvě elektrody referentní a dvě pomocné. Vzorek (5 μl) byl injektován manuálně
průtočným ventilem.

Výsledky a diskuse
Analytickému stanovení kyseliny salicylové jako významné nízkomolekulární signální
molekuly a významného léčiva je věnována značná pozornost. Standardní analytickou metodou
stanovení SA je zpětná titrace, avšak její citlivost není dobrá, a proto bylo využito celé skupiny
analytických instrumentálních technik, jako je UV-Vis spectrofotometrie /31/, spektroflurimetrie
/32/, flow injection analysis /27,33-37/, HPLC /12,38,39/ a HPLC-MS /8,40,41/. Zcela nedávno
byly uveřejněny práce využívající elektrochemického stanovení fenolických sloučenin na
uhlíkových elektrodách /30,42-44/.
Kyselina salicylová obsahuje ve své molekule obsahuje karboxylovou (-COOH) a
hydroxylovou skupinu (-OH). Před více jako 30 lety byla studována elektrochemická oxidace
fenolu a substituentů fenolu ve vodných roztocích a byly navrženy hlavní mechanismy chování na
povrchu elektrody /45,46/. Kvantitativní stanovení fenolických sloučenin ve vodných roztocích se
zdá být obtížné, protože při vyšších koncentracích (více jak 1 mM) se vytváří polymerní film na
povrchu pracovní elektrody /47,48/. V koncentracích pod 0,5 mM je tvorba filmu na povrchu
elektrody zanedbatelná /49/. Zcela nedávno byla provedena elektrochemická studie SA na elektrodě
ze skelného uhlíku /30/. Autoři zjistili, že elektrodový proces je řízen difúzně-kineticky a redukčněoxidační procesy na elektrodě vytváří produkty spojené s chemickou reakcí umožňující přenos dvou
elektronů /30/. Bylo také zjištěno, že polohy jednotlivých substituentů mohou výrazně ovlivnit
právě průběh popisované chemické reakce /30/.
V naší práci jsme studovali kyselinu salicylovou – SA, acetylsalicylovou – AcSA,
thiosalicylovou – TSA, 3,5-dinitrosalicylovou – DNSA, 5-sulfosalicylovou – SuSA na pracovní
uhlíkové pastové elektrodě (CPE). CPE byla připravená smícháním 70 % (m/m) uhlíkového prášku
(velikost částic 5 μm) a 30 % (m/m) minerálního oleje a před každým měřením byla pečlivě
vyleštěna. Více podrobností najdete v pracích /50-52/.
Stacionární elektrochemický systém. Podle publikovaných prací je vhodnou metodou pro
voltametrické stanovení kyseliny salicylové (SA) diferenčí pulzní voltametrie (DPV) /30/. Na
začátku našich experimentů jsme studovali vliv pH základního elektrolytu na elektrochemický
signál SA. V pracích zabývajících se stanovením SA je často používán Britton-Robinson (BR) pufr,
který byl proto vybrán pro naše prvotní experimenty. Testoval se celý rozsah dosažitelných hodnot
pH BR pufru (1,81 – 11,98). Bylo zjištěno, že oxidativní signál SA s rostoucí hodnotou pH klesá.
Maximální odezvy jsme pozorovali při nejnižším pH 1,81 (obr. 2A). Na obrázku 2B je ukázána
závislost potenciálu v maximu píku SA na pH pufru, kde je možné pozorovat několik zlomů. První
z nich při pH přibližně 2,9 pravděpodobně souvisí s první disociační konstantou SA (pKa1 = 2,97).
Druhá disociační konstanta (pKa2 = 13,40) již zřejmě není v závislosti vidět díky své bazičtější
poloze. Tyto výsledky jsou v dobré shodě s již publikovanými výsledky získanými na skelném
uhlíku /30/. Zajímavým zjištěním je, že při pH BR pufru 11,40 a 11,98 jsme zaznamenali zvyšování
potenciálu (obr. 2B).
Po zjištění, že nejlepším prostředím pro stanovení SA na povrchu CPE je kyselé prostředí,
nás zajímalo, jaká elektrochemická odpověď SA bude dosažena v jiných elektrolytech pufrující
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v kyselé oblasti pH. K tomuto účelu jsme použili dvou dalších pufrů v rozsahu pH 1 – 5 (0,2 M HCl
– 0,2 M NaCl a 0,1 M citronová kyselina – 0,1 M citronan draselný C6H7O7K). Závislost výšky
píku SA na pH daných pufrů je ukázána na společném grafu na obrázku 2C. Nejnižších hodnot
výšek se dosahovalo s citronanovým pufrem. Vyšší elektrochemické odezvy poskytovala SA
v pufru HCl–NaCl, jehož pH mělo z použitých pufrů nejmenší vliv na výšku píku, která se
pohybovala kolem 11,2 μA (koncentrace SA 50 μg/ml). Nejvyšší hodnoty jsme získali při použití
BR pufru, kde byla strmější závislost výšky na pH pufru, kdy při nejnižším pH 1,81 se dosahovalo
přibližně o 10 % vyšších hodnot (průměrná výška píku 13,7 μA) než při použití pufru HCl–NaCl
(obr. 2C).
B
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Obr. 2: Závislost výšky píku SA (A) a potenciálu (B) na pH Britton-Robinson pufru. Závislost
výšky píku SA na pH tří studovaných pufrů (C). Závislost výšky signálu na koncentraci SA
(D). Výška píku 13,7 μA odpovídá 100 %. Koncentrace kyseliny salicylové 50 μg/ml.
V naší další práci jsme dále využívali Britton-Robinsonova pufru (pH 1,8) pro analýzu SA
v závislosti na koncentraci. Získali jsme velmi dobře vyvinuté signály, jejichž potenciál v polovině
píku s klesající koncentrací nepatrně rostl od 1,055 V (při 100 μg.ml-1) na 1,072 V (při 0,39 μg.ml1
). Získali jsme striktně lineární kalibrační křivku (R2 = 0,9987) v koncentračním intervalu od 0,39
do 75 μg.ml-1 (y = 2,4117 + 0,7506; obr. 2D). Poslední bod závislosti elektrochemické odpovědi na
koncentraci SA (100 μg.ml-1; ~0,7 mM; červený bod na obr. 2D) je značně odchýlen od výše
uvedené kalibrační křivky (obr. 2D). Tato odchylka je pravděpodobně způsobena tvorbou
polymerního filmu, jehož efekt není při této koncentraci již zanedbatelný /47,48/,/49/. Detekční
limit kyseliny salicylové byl určen jako 3 S/N a byl roven 57,5 ng/ml (0,416 μM).
Jak již bylo řečeno, substituenty navázané na fenolovém skeletu výrazně ovlivňují
elektrochemickou odpověď /30/. Proto po nalezení optimálního základního elektrolytu, pH a
zjištění koncentrační závislosti pro SA, jsme totožné podmínky aplikovali i na stanovení derivátů
SA, konkrétně AcSA, DNSA, TSA a SuSA. Je známo, že AcSA je díky zablokované –OH skupině
(obr. 1) elektrochemicky neaktivní /30/. Tuto skutečnost jsme potvrdily také na povrchu CPE (není
ukázáno). U kyseliny thiosalicylové je hydroxylová skupina nahrazena thiolovou –SH. Thiolová
skupina je obecně dobře oxidovatelná na povrchu pracovních elektrod. Na povrchu CPE
poskytovala TSA přibližně stejnou proudovou odezvu jako SA ovšem při nižším potenciálu
přibližně 0,75 V. U dalších dvou derivátů DNSA a SuSA je hydroxylová skupina přítomna a dala
by se tedy očekávat její oxidace na povrchu CPE tak jak se tomu děje u SA. Projevuje se zde ovšem
značný vliv substituentů na benzenovém jádře. V případě DNSA přítomnost dvou nitroskupin
způsobuje její elektrochemickou inaktivitu. U SuSA došlo ke snížení elektrochemické odpovědi
vzhledem k signálu SA přibližně o 50 %.
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Průtoková injekční analýza s elektrochemickým detektorem. Nejdříve bylo nezbytné zjistit
elektrochemickou aktivitu studovaných látek na průtokovém elektrochemickém detektoru (ED).
Jako mobilní fázi jsme použili Britton-Robinson pufr o pH 1,81. Prvním krokem bylo sestrojení
hydrodynamických voltamogramů (závislost intenzity elektrochemického signálu na potenciálu
pracovní elektrody – obr. 3A). Zjistili jsme, že všechny studované látky poskytují na průtokovém
ED signál (obr. 3A). Pozorovaný efekt pravděpodobně souvisí s coulometrickým způsobem
detekce, tzn. že látka přicházející na detektor je plně oxidována. Jako nejvhodnější potenciál pro
stanovení všech studovaných kyselin byl zvolen potenciál 1 000 mV.
Odpověď na elektrochemickém detektoru je velmi závislá na průtokové rychlosti, která udává dobu prekoncentrace
analytu na povrchu pracovní elektrody. Průtoková rychlost byla studována v rozsahu 0,4 – 5,0 ml/min. S rostoucí
rychlostí průtoku rostla jednak proudová odezva ED, ale také symetrie píků (obr. 3B). Jako nejvhodnější byl zvolen
průtok 2,5 ml/min, kdy při dalším zvyšování průtoku nedochází k velkým výškovým změnám.
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Obr. 3: Hydrodynamické voltamogramy kyseliny salicylové a jejich derivátů (A). Výška píku 102,7 μA odpovídá 100
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%. Závislost signálu TSA na rychlosti průtoku mobilní fáze (B). Výška píku 111,2 μA odpovídá 100 %. Podmínky
stanovení: koncentrace TSA 50 μg/ml; mobilní fáze Britton-Robinson pufr pH 1,81; nástřik 5 μl; potenciál na
pracovní elektrodě 1000 mV.

Při zjištěných optimálních parametrech byly analyzovány jednotlivé studované sloučeniny
v závislosti na jejich koncentraci (Fig. 6C). Všechny závislosti vyšly striktně lineární. Kalibrační
data a vypočtené limity detekce (LOD, 3 S/N) jsou uvedena v tabulce 1.
Tab. 1: kalibrační data jednotlivých analytů pro závislost plochy píku na koncentraci a
limity detekce

studovaná látka

rovnice regrese

R2

LOD (nM)

LOD (fmol)

SA
AcSA
TSA
SuSA
DNSA

y = 17,811x – 1,9008
y = 3,5721x + 0,3521
y = 7,0741x – 1,7902
y = 4,0618x + 0,8322
y = 0,0382x – 0,058

0,9980
0,9987
0,9964
0,9985
0,9988

0,195
0,527
0,529
0,427
50,6

0,977
2,63
2,64
2,13
253

Současným trendem je analýza sloučenin v biologických vzorcích bez složité přípravy vzorku.
Proto se velmi často volí metoda stanovení s vhodným separačním systémem. Často se využívá
vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Pro chromatografickou separaci musí být v mobilní fázi
přítomné nevodné rozpouštědlo, jako je acetonitril, methanol apod. V případě elektrochemické
detekce přítomnost organického rozpouštědla způsobuje snižování elektrochemické odezvy
pravděpodobně v důsledku zmenšení vodivosti mobilní fáze. Proto jsme v další části naší práce
testovali vliv mobilní fáze (methanol nebo acetonitril) na charakter signálů studovaných analytů.
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Jako vodnou složku mobilní fáze jsme použili Britton-Robinson pufr o pH 1,81. Získané závislosti
výšky signálu na množství organické složky v mobilní fázi jsou ukázány na obrázku 4. Přítomnost
organické složky značně snižuje signály všech studovaných kyselin. U acetonitrilu je možné
pozorovat menší pokles výšek píků než v případě methanolu a to u signálů SA, TSA, AcSA a
SuSA. Signál DNSA naopak se vzrůstajícím množstvím acetonitrilu rapidně klesá a již při 10 %
acetonitrilu v mobilní fázi má signál poloviční výšku oproti signálu získaného při použití pouze
vodné mobilní fáze (obr. 4).
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Obr. 4: Závislost výšky signálů studovaných látek na množství organické složky (acetonitril – A; methanol – B)
v mobilní fázi. Podmínky stanovení: potenciál nastavený na pracovní elektrodě 1 000 mV; další podmínky uvedeny
v obrázku 3.

Using of electrochemical methods for determination of salicylic acid and its
derivates
Key words: salicylic acid – differential pulse voltametrie – flow injection analysis – electrochemical detector

Summary
Study of salicylic acid and its derivates is actual problem of plant as well as animal biology. In this
paper, electrochemical responses of salicylic, acetylsalicylic, 2,3-dinitrosalicylic, thiosalicylic and
5-sulphosalicylic acid were studied. Stationary electrochemical system (differential pulse
voltammetry method) and also flow injection analysis coupled with CoulArray electrochemical
detector were used for our study.
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Změny ve fotosyntetických charakteristikách listů tabáku ve
dvou následných stádiích infekce TMV
Procházková Dagmar, Wilhelmová Naďa, Šindelářová Milada, Šindelář Luděk

Ustav experimentální botaniky, Akademie věd České republiky, Na Karlovce 1a, Praha 6, Česká
republika, prochazkova@ueb.cas.cz

Souhrn
Cílem studie bylo porovnat změny fotosyntetických charakteristik ve dvou následných stádiích
infekce virem mozaiky tabáku (TMV): ve stadiu prosvětlení žilek a ve stadiu tmavě a světle
zelených ostrůvků. Obsah chlorofylu, karotenoidů a poměr mezi chlorofylem a a b klesal
s postupující infekcí, nejnižší byl ve světle zelených ostrůvcích. Obdobně klesal i maximální
kvantový výtěžek fotochemie fotosystému 2 (FV/FM) a maximální poměr kvantových výtěžků
fotochemických a současných nefotochemických procesů (FV/F0). Efektivní kvantový výtěžek
přeměny fotochemické energie v PS 2 Φ2 v infikovaných listech také klesal, nejvyšší hodnota byla
však v tmavých ostrůvcích. Nefotochemické zhášení bylo nejvyšší ve stadiu prosvětlení žilek.
Fotochemická aktivita celého elektronového transportního řetězce a aktivita fotosystému 2
v isolovaných chloroplastech s postupující infekcí klesaly. Nejvýrazněji byl tedy fotosyntetický
aparát poškozen ve světlých ostrůvcích.

Úvod
Virózy patří po mykózách k ekonomicky nejzávaznějším chorobám, u některých plodin je
dokonce předčí. Virus mozaiky tabáku (tobacco mosaic virus – TMV) je první popsanou virovou
chorobou rostlin a zároveň nejčastější virózou tabáku. Kromě tabáku napadá ještě asi 230 druhů
rostlin z 33 čeledí, z čehož vyplývá jeho velký hospodářský význam.
Virová infekce vede v infikovaných listech k oxidačnímu poškození. Metabolismus
infikovaných listů je silně ovlivněn, což vede k poškození celé rostliny /např. 1, 2/. V počátečním
stadiu infekce je na infikovaných listech patrné prosvětlení žilek, s postupující infekcí se vyvíjejí
tmavé a světlé ostrůvky a vzniká tak charakteristická mozaikovitá skvrnitost listů. Obsah viru je
vyšší ve světlých ostrůvcích /3, 4/.
Těsně po inokulaci se objevuje výrazná redukce fotosyntetické aktivity spolu s redukcí počtu
a velikosti chloroplastů, redukcí obsahu chlorofylu a sníženou fixací CO2 v chloroplastech /5, 6/.
Rozsah poškození závisí na kmenu nebo mutantu viru. Narušení funkce chloroplastů je často
255

Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

spojeno s výskytem proteinu virového obalu (CP – coat protein) v těchto organelách. Tento protein
byl nalezen jak ve stromatu, tak v thylakoidech chloroplastů systémově infikovaných rostlin /7/.
Proteinová analýza naznačuje, že v listech špenátu infikovaných TMV byl CP navázán
na thylakoidy, konkrétně fotosystém 2 /8/.
Kmen viru TMV-PV42, vyvolávající mírné symptomy, indukuje 10x menší akumulaci CP
v chloroplastech v porovnání s listy infikovanými agresivnějším kmenem TMV-PV230 /9/. Zatímco
v listech infikovaných agresivnějším kmenem byla aktivita fotosystému 2 (PS 2) inhibována,
v listech infikovaných mírnějším kmenem žádné snížení pozorováno nebylo. Překvapivě se však
oba kmeny replikovaly stejně a množství virionů v infikovaných listech bylo přibližně stejné.
Montalbini a Lupattelli /10/ porovnávali dva kultivary tabáku, lišící se v susceptibilitě
k infekci TMV. Celkový elektronový transport v chloroplastech isolovaných z odolného kultivaru
nebyl infekcí ovlivněn, zatímco v chloroplastech z susceptibilních rostlin byl silně inhibován.
Van Kooten a kolegové /11/ pozorovali změny v elektronovém transportu ve vztahu
k výskytu symptomů a vyvodili, že kvantový výtěžek elektronového transportu v PS 2 byl
signifikantně zmenšen ve virových kmenech způsobujících ztrátu chlorofylu. Dále zjistili, že PS 2
byl nevratně poškozen jak v inokulovaných listech, tak i v listech infikovaných systémově, což
odráželo zvýšenou citlivost k fotoinhibici v těchto listech. Maximální fotochemická účinnost
v chloroplastech isolovaných ze špenátu infikovaného TMV, stejně jako fotochemická aktivita PS
2, byly v porovnání s kontrolami redukovány, ale aktivita PS 1 infekcí ovlivněna nebyla /8/.
Naším cílem bylo stanovit vztah mezi fotosyntetickou aktivitou a obsahem TMV ve dvou
stadiích infekce: v akutním stadiu (prosvětlení žilek) a ve stadiu chronickém (stadium tmavých a
světlých ostrůvků). Porovnávali jsme obsah pigmentů, parametry kinetiky fluorescence chlorofylu
intaktního listu pomocí maximální fotochemické účinnosti PS 2 vyjádřené jako FV/FM, pomocí
kvantového výtěžku fotochemických a nefotochemických procesů FV/F0, pomocí efektivního
kvantového výtěžku přeměny fotochemické energie Φ2 a konečně pomocí nefotochemického
zhášení NPQ. Dále jsme studovali fotochemické aktivity PS 2 a celkového elektronového
transportního řetězce v isolovaných chloroplastech.

Materiál a metodika
Tabák (Nicotiana tabacum L. cv. Samsun) byl pěstován po dobu 2 měsíců v kultivační
místnosti při osvětlení 60 mmol m-2s-1, při 16-ti hodinové fotoperiodě, za průměrné teploty 25 °C.
Druhý nejstarší list byl mechanicky inokulován purifikovaným TMV v koncentraci 100 μg cm-1.
První odběr byl proveden ve stadiu prosvětlení žilek, 9. den po inokulaci. Druhý odběr byl
uskutečněn 22. den po inokulaci, a to jak ze světlých, tak z tmavých ostrůvků. Stanovení obsahu
TMV bylo provedeno pomocí kvantitativní DAS-ELISA /12/. Obsah pigmentů byl stanoven
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spektrofotometrickou analýzou z dimethylformamidového extraktu /13/. Fluorescenční indukční
kinetika chlorofylu byla měřena na čerstvých listech po 15ti minutovém zatemnění (PAM
Chlorophyll Fluorometer) /14/. Měřící osvětlení bylo 0,35 μmol m-2 s-1, aktinické osvětlení 200
μmol m-2 s-1, saturační puls 2500 μmol m-2 s-1 v délce 700 ms. Parametr maximální fotochemické

účinnosti FV/FM byl stanoven podle van Kootena a Snela /15/. Kvantový výtěžek fotochemických a
nefotochemických procesů FV/F0, efektivní kvantový výtěžek přeměny fotochemické energie Φ2 a
nefotochemické zhášení NPQ byly stanoveny podle Roháčka /16/. Aktivity celého elektronového
transportního řetězce a PS 2 byly měřeny na kyslíkové elektrodě /17/. Presentované výsledky jsou
aritmetickým průměrem 3 – 7 měření ve dvou na sobě nezávislých experimentech se 4
opakováními. Pro stanovení statistických odlišností byl použit t-test.

Výsledky a diskuse
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.
1. stadium
- prosvětlení žilek

Parametr
TMV
Celkový obsah
chlorofylu
Chlorofyl a/b
Karotenoidy
FV/FM
FV/F0
Φ2
NPQ
Aktivita elektronového
transportního řetězce
Aktivita PS 2

[μg g-1 (f.m.)]

% kontroly

2. stadium
Tmavé ostrůvky Světlé ostrůvky

0,41
87,3

0,87
80,6

2,02
55,0

96,6
92,4
97,0
95,0
93,8
146,4
43,4

87,48
83,89
94,43
79,5
95,6
109,9
10,3

84,55
59,16
91,74
68,4
83,3
135,9
1,9

39,7

23,3

10,0

Tabulka 1. Změny fotosyntetických parametrů tabáku, vyjádřené v procentech kontroly,
po infekci virem mozaiky tabáku (TMV). Obsah TMV v listech je vyjádřen v mikrogramech
TMV na gram čerstvé hmotnosti. První analýzy byly provedeny 9. den po inokulaci (9. dpi) ve
stadiu prosvětlení žilek, druhé byly provedeny 22. dpi ve stadiu četných světlých a tmavých
ostrůvků.

Obsah TMV stoupal od nulové hodnoty u kontrol po maximální hodnotu u světlých ostrůvků.
To je v souladu s názorem, že výskyt viru je omezen hlavně na tyto světle zelené ostrůvky, kde
patrně ovlivňuje vývoj chloroplastů a jejich funkci /3/. V našich pokusech obsah celkového
chlorofylu poklesl již v počátečních stadiích infekce a ve stadiu světlých ostrůvků dosáhl téměř
poloviční hodnoty oproti kontrolám. Vzhledem k postupnému poklesu poměru mezi chlorofylem a
a b je zřejmé, že chlorofyl a je degradován přednostně. Obsah karotenů rovněž postupně klesal, což
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se nepochybně projevilo na poklesu ochrany thylakoidních membrán proti účinku volných
kyslíkových radikálů.
Již v minulosti bylo popsáno, že rostlinné viry redukují fotosyntézu a zvyšují citlivost rostlin
k fotoinhibici. Často se uvažuje, že obalový protein přímo interaguje s komponentami PS 2 a je
patrně odpovědný za poruchy ve funkci PS 2 /8, 18/. Maximální kvantový výtěžek PS 2, vyjádřený
jako FV/FM u temnostně adaptovaných listů, je obecně považován za indikátor stresu u rostlin.
Tento parametr byl u infikovaných rostlin snížen, usuzujeme tedy, že virovou infekcí bylo
poškozeno reakční centrum PS 2. K podobným závěrům jsme došli při sledování parametru FV/F0,
který je považován za citlivý indikátor maximální fotochemické účinnosti fotochemických procesů
v PS 2 /16/.
Efektivní kvantový výtěžek přeměny fotochemické energie v PS 2, Φ2, byl infekcí rovněž
snížen. Je zajímavé, že tento parametr, který charakterizuje momentální výkonnost PS 2, byl nižší
ve stadiu prosvětlení žilek, než ve stadiu tmavých ostrůvků.
Parametr nefotochemického zhášení charakterizuje hlavně disipaci přijaté energie formou
tepla, jakožto odpověď rostlin na stres. Nefotochemické zhášení v infikovaných rostlinách vzrostlo.
Tento parametr byl však nejvyšší u rostlin ve stadiu prosvětlení žilek, s postupující infekcí bylo
tedy nefotochemické zhášení snižováno.
Fotochemická aktivita PS 2 a zvláště aktivita celého elektronového transportního řetězce
v isolovaných chloroplastech v infikovaných listech klesaly velmi rychle. Srovnáním získaných
hodnot parametrů fluorescenční kinetiky a fotochemických aktivit PS 2 jsme došli k závěru, že
k výraznějšímu poškození dochází na donorové straně PS 2 (tj. v systému vyvíjejícím kyslík).
Signifikantní

pokles

aktivity

celého

elektronového

transportního

řetězce

v isolovaných

chloroplastech svědčí rovněž o poškození thylakoidních komponent, které jsou mezi PS 1 a PS 2 a
v oblastech blízkých PS 1. Poškození se zvyšovalo s rozvíjející se infekcí a nejvýraznější bylo ve
světlých ostrůvcích.
Funkce reakčních center PS 2 byla infekcí porušena. S průběhem času se typ poškození
neměnil, ale prohlubovala se jeho závažnost. Účinkem TMV byly poškozeny také další složky
thylakoidních membrán. Snížení rychlosti fotosyntézy v infikovaných listech se projevovalo
úměrně s vývojem symptomů systémové infekce. Ve druhém stadiu infekce byly světlé ostrůvky
s nejvyššími koncentracemi viru poškozeny více než tmavé ostrůvky, které se v mnoha aspektech
podobaly spíše kontrolám. Na počátku infekce rostliny iniciovaly obranný mechanismus nárůstem
nefotochemického zhášení, který však poklesl ve druhé fázi postupu infekce, zvláště pak ve
tmavých ostrůvcích.
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The changes in photosynthetic characteristics of tobacco leaves in two
consecutive stages of TMV infection
Key words: Carotenoids, chlorophyll fluorescence, electron transport, Nicotiana tabacum L.,
photosynthesis

We compared two successive stages of infection by tobacco mosaic virus, the first in the stadium of
vein clearing and the second when two different regions, i.e. light- and dark- green islands in the
infected leaves were apparent and symptoms were fully developed. The chlorophyll and carotenoid
contents and ratio of chlorophyll a/b decreased with progression of infection and were the lowest in
light-green islands. The maximum quantum yield of PS 2 photochemistry FV/FM was decreased in a
row from first stage, DGI and LGI. The same is true for the ratio of quantum yields of
photochemical and concurrent non-photochemical processes in PS 2 FV/F0.

The decrease of

effective quantum yield of photochemical energy conversion in infected leaves was not so uniform,
the highest value was observed in dark-green islands. Generally, the most marked impairment of
photosynthetic apparatus was developed in light-green islands.
Poděkování
Tyto výsledky jsou součástí grantového projektu financovaného GA ČR č. 522/02/0708.
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Vliv stresorů na tis červený (Taxus baccata L. ) v jeho
přirozeném prostředí i ve městě.
Iva Roubíková
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, ústav lesnické botaniky, dendrologie a
geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika, i.roubikova@centrum.cz

Souhrn
V tomto příspěvku jsou uvedeny některé výsledky mé diplomové práce a jsou dány do
souvislosti s dalšími publikacemi a to hlavně s příspěvkem ze semináře na Technické univerzitě
Zvolen Prehľad výskytu a inventarizácia tisu v Českej republike (Zatloukal, 2004) a středoškolskou
odbornou prací ze sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou Tis červený (Taxus baccata) na
lokalitě Pod Dračí skálou (Abraham, 1999). Jsou zde mezi sebou porovnány dvě lokality s tisem
keřového vzrůstu (Lednice na Moravě a Opava) a dvě s tisem stromového růstu (Křivoklátsko a
Plzeň). Stanoviště v Lednici na Moravě, Opavě a Plzni podléhají více antropickému ovlivnění,
neboť se jedná o uměle založené výsadby. Stanoviště na Křivoklátskou podléhá více přirozeným
biotickým a abiotickým faktorům.

Úvod
Ve svém příspěvku bych ráda uvedla některé výsledky pozorování ze své diplomové práce,
která byla vypracována v roce 2003 pod vedením pana Doc. Ing. M. Pejchala. Vycházím
z vizuálního hodnocení jedinců přímo na stanovišti a to hlavně z hodnocení jejich růstových
charakteristik a působení některých stresorů.
Také bych se chtěla zmínit o výsledcích, které publikoval pan ing. Zatloukal na semináři ve
Zvolenu na Technické univerzitě v roce 2004 a dále o středoškolské práci studenta sportovního
gymnázia v Jablonci nad Nisou Abrahama sepsanou v roce 1999.
Tis je dnes uznáván hlavně jako přizpůsobivá a odolná okrasná dřevina. Zájem o něj jako o
součást lesního ekosystému stoupl až v posledních letech.
Tato dřevina je především středem zájmu odborných prací - ať už jedná o diplomové práce,
nebo odborné středoškolské práce. Největší podíl na tom, že tis se začíná promítat do povědomí
veřejnosti, má v současnosti práce Inventarizace tisu červeného a jeho genetická diverzita v
chráněných územích ČR, na které spolupracovali Ing. Vladimír Zatloukal, Ing. Jiří Kadera, Mgr.
Jiří Mánek, Doc. Ing. Vladislav Čurn, Ph. D.
Uvedla bych zde popis vlastností tisu, které se vztahují k výsledkům mé práce. Poměrně
stručnou a výstižnou charakteristiku tisu uvedl Zatloukal (2001): „Specifické znaky a vlastnosti tisu
ovlivňují jeho schopnost odolávat, nebo se přizpůsobit faktorům prostředí a antropickým vlivům.
Jsou významné nejen z hledisek ochrany přírody, ale ovlivňují i společenský zájem na tisu, jako
dřevině hospodářsky využitelné. S ním jsou spojena možná rizika i pozitiva pro budoucí osud
tisu, jako složky lesních ekosystémů.
Tis červený, Taxus baccata (generativního původu) je malý strom – často má obvykle
keřovitý vzrůst. Je dřevinou hlubokokořennou. Charakter růstu tisu je ovlivněn biotopem, ale i
dalšími faktory, např. poškozováním pastvou dobytka, okusem zvěře, ořezem ozdobného klestu
apod.
U vegetativně množených jedinců závisí charakter růstu do značné míry na tom, ze kterého
místa mateřské rostliny byl materiál k množení odebrán. Jedinci množení řízkováním mají
zpravidla charakter rozkladitého keře. Pro tis červený je charakteristický výskyt vícekmennosti.
Frekvence výskytu vícekmennosti a keřovitých jedinců se u různých populací tisu liší.
Růstové vlastnosti a habitus tisu jasně vypovídají o tisu jako o dřevině nižších stromových
pater vysoce adaptované na existenci v zástinu horní stromové etáže. Vedle toho je, přes značné
fylogenetické stáří rodu Taxus, překvapivá jeho značná plasticita, umožňující přežívání v širokém
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spektru ekologických podmínek. Pravděpodobně právě díky této skutečnosti tis dosud ve
fragmentárních populacích přežívá i v nepříznivých podmínkách dlouhodobě velkoplošně
obhospodařovaných lesů. Vysoká plasticita tisu vytváří příznivé primární předpoklady pro přežití
tisu do budoucna a jeho repatriaci na lokality původního výskytu. “

Materiál a metodika
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roční
teplota
v °C

Lednice
na Moravě

Klimatická
oblast
dle Quitta (1971)

Lokalita

Zmíním se zde o čtyřech lokalitách, které jsem sledovala, a porovnala bych hlavně vitalitu a
zdravotní stav u sledovaných tisů ve vztahu k místu, kde se nachází a k možným negativním
faktorům, které na ně mohou působit. Lokality jsou odlišné svým charakterem. Jedná se o lokalitu
v tisů v Lednicko-valtickém areálu – (krajinářsky řešená část parkových úprav), městské parkové
výsadby v Opavě (v prostoru bývalého opevnění) a přirozeném stanovišti v Chráněné krajinné
oblasti křivoklátsko nazývanou „U Eremita“.

prostředí zde je ovlivněno
rybniční soustavou
tisy se nachází v mstném v
udržovaném
městském
parku
Ovlivnění
mikroklimatu
expozicí svahu-severní svah
Stanoviště
chráněné
polohy, ovlivnění exhaláty.

Chtěla bych upozornit spíše na jejich společné rysy a to, že se nachází na podkladu
s obsahem vápence, v oblastech které spadají do mírně teplé oblasti dle Quitta s menším množstvím
srážek. Výrazné rozdíly působení stresorů budou samozřejmě v místech ovlivněných více
člověkem. Lednicko-valtický areál je z lokalit nejteplejší, úhrn srážek není vysoký, ale dobré
mikroklima je podpořeno soustavou rybníků, tedy je zde vyšší vzdušná vlhkost. Lokalita ve městě
Opava má průměrnou teplotu 8°C a poměrně nízké srážky. Ovšem tisy jsou přímo v městském
prostředí a prostor, kde je intenzivně udržován včetně závlahy. Prakticky pro svůj vývoj mají
ideální podmínky. Jedna ze čtyř lokalit je v CHKO Křivoklátsko a jedná se o přirozené naleziště
v chráněné poloze severního svahu opět s nižším úhrnem srážek. Zde se sice neodráží přímé
ovlivnění člověkem, ale tis je tu vystaven působení nepříliš optimálních podmínek. Ve městě Plzni
se tis nalézá řídce v Borském parku s částečnou údržbou a ve vilové zástavbě rodinných domků.
Chráněná poloha a blízkost vodního toku mírně zlepšují mikroklima.
Velmi podrobně negativně působící faktory popsal na semináři Premenlivosť, ekológia a
ochrana tisu obyčajného ve Zvolenu Zatloukal (2004):
„Přirozené abiotické faktory
• Poškození extrémními mráz (např. zima 1928/29)
• Větrný polom v horní etáži (ohrožen je zejména tis v nepůvodních smrčinách
• Vývraty- na oglejených a těžkých hlinitých půdách (Supíkovice, Dolní Babákov)
Antropické faktory
• Imise - (např. Jizerské hory „U tisu“, Děčínsko „Jílovské tisy“ aj. )
• Hospodářsky změněné porostní mikroklima (provívání, náhlá změna osvětlení)
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Biotické faktory houbového původu
• Sypavky houbové původu (Phyllosticta sp., Hendersonia taxi)
Biotické faktory živočišného původu
• Roztoči hálčivci-(Cecidophyes psilapsis)
• Bejlomorka (Taxomya taxi)
• Puklice (Parthenolecanium sp. )
• Lalokonosci poupatový a rýhovaný (Otiorrhynchus lugnodunensis, O. sulcatus)
• Škody působené zvěří případně pastvou - jeden z nejzávažnějších faktorů
• Změny v potravních návycích nebo ve skladbě avifauny
Nevhodné způsoby hospodaření
• Nepřiměřeně vysoké stavy zvěře, nepůvodní druhy zvěře (např. muflon, sika)
• Holosečné způsoby hospodaření a jejich druhotné důsledky(pokles druhové a
prostorové diverzity lesa)
• Poškození transportními technologiemi, liniové aj. stavby v lese
• Velkoplošné odvodňování krajiny
• Kontaminace genofondů propagulemi zahradních kultivarů
Společensko politické faktory
• Nepovolená těžba tisů
• Neujasněné majetkové poměry, změny vlastnických vztahů apod. “

Výsledky a diskuse
Většina těchto faktorů působí především na tis rostoucí na přirozeném stanovišti.
V antropických vlivech se Zatloukal (2004) ještě zmiňuje konkrétně o tisech na Děčínsku, kde
v odborné středoškolské práci je uvedeno srovnání od Abrahama (1999): „A jak to působí na tis
červený (Taxus baccata)? „ Jehlice opadávají po 6-8 letech“ /Klika 1947/, „vytrvávají na stromě
průměrně 8 let/Kavina 1946/. V práci Jana Bezka z roku 1999 jsou uvedeny ročníky jehlic u
jednotlivých stromů, nikoliv však jejich průměr nebo konečné stanovisko autora. Zpracoval jsem
proto z jeho práce tabulku a budu vycházet z aritmetického průměru :4,73.
…. Počet olistěných přírůstků z východní strany je u fojteckých tisů 7,1; tedy roky po které
setrvávají jehlice na větvích. Srovnáním s údaji o tisech na Děčínsku (4,73), dojde ke značnému
rozdílu, jsou 1,5x menší a srovnáním imisních hodnot SO2, Vychází Děčínsko 1,4x hůře. Tímto je
prokázána velice hrubá závislost počtu olistěných přírůstků na imisích. “
V Lednicko-Valtickém areálu (LVA) nejsou tisy vystaveny něčemu, jako je okus vysokou
zvěří. Negativně tu může působit buď klima, např. nedostatek srážek, možnost extrémních mrazů
atd. a nebo pouze lidská činnost, jako odstranění nevhodných větví, nahloučené výsadby, které
mají za následek nedostatek prostoru pro rozvoj jedince. Výhodou zdejšího mikroklimatu, je velká
vodní plocha rybničních soustav, které mírní extrémní výkyvy v mikroklimatu. Tisy tady třeba
netrpí mechanickým namáháním velkou sněhovou pokrývkou, díky vyšším teplotám.
Faktory jako je poškození mrazem, imisemi a různými chorobami se přirozeně projevují na
stanovištích více tam, kde byl tis vysazen člověkem. Městský prostor v Opavě, kde je zajištěná
péče, vytváří lepší mikroklimatické podmínky. Negativní vliv antropických vlivů je tu vynahrazen
intenzivní péčí. Otázkou je, jak by tis zareagoval na nepříznivé podmínky emisí a umělého
osvětlení v případě, kdy by byl ponechán vlastnímu osudu. Co také souvisí s péčí o okolní
výsadby, nemusí vše působit příznivě, například přihnojování letničkových záhonů v blízkosti
dřeviny. Cyklus přísunu živin pro letničky se neshoduje s tím, co potřebuje tis a vlivem hnojiv
dochází i k ovlivnění pH půdy. To vše se pak promítne do odolnosti dřeviny. Na nekrytém
stanovišti ve městě může nastat mechanické poškození způsobené sněhovou pokrývkou a to
především u keřových jedinců. Dále zde bylo znatelné mechanické poškození člověkem
z prostorových důvodu.
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Pokud bych to měla porovnat se sledovanou lokalitou „U Eremita“, mohly zde být
sledované faktory: přirozené abiotické, biotické houbového původu, biotické faktory živočišného
původu. Nejvíce zde projevovalo mechanické poškození a poškození habitu rostliny vlivem buď
okusu, nebo nutnosti přizpůsobit se konkurenci vyšších dřevin. Sledovaná lokalita nebyla postižena
žádným polomem a tisy zde měly vyrovnané světelné podmínky. Hrozba kalamity na tomto místě
je minimální vzhledem ke smíšenému porostu a poměrně širokému zastoupení druhů listnatých
dřevin a nebyly zde ani stopy po těžbě dřevin. Na stanovišti jsem prakticky nenalezla žádné
známky napadení škůdci ani houbovými chorobami. Největší škody na dřevinách byly způsobeny
mechanickým poškozením a to pravděpodobně okusem. Dřeviny měly často zdeformovaný
habitus, většinou případech poškození se jednalo o chybějící terminál.
Poslední lokalitou je Plzeň. V Plzni jsou tisy v rámci sledovaných lokalit nejvíce vystaveny
působení exhalátů, prašného prostředí, omezení prostoru pro prokořenění a tím i nedostatku vody a
vzduchu v půdě. Také se pak přidává působení solí a dalších látek spláchnutých deštěm do půdy.
Hlavně ve vilové čtvrti, kde jsou zpravidla vysazeny semenáče v předzahrádkách rodinných domků
v blízkosti komunikací. O něco lépe jsou na tom jedinci v Borském parku, kteří jsou od přímého
kontaktu s rušnými ulicemi vzdáleni. Při sledování jsem však mezi těmito dvěma skupinami
nezaznamenala velký rozdíl.
Dřeviny na sledovaných lokalitách na nepříznivé působení faktorů reagovaly často
prosycháním a tvorbou výmladků, nejvíce v Plzni a „U Eremita“, méně pak v LVA a nejméně v
Opavě. Výsledky některých růstových charakteristik jsou uvedeny v grafu č. 1 a 2 a v tabulce č.
1. Jedinci sledovaní na těchto lokalitách jsou ve 3. (40-60) a 4. (60-80) věkové kategorii, tedy
nejlepším věku pro rozvoj.
Tabulka č. 1-Růstové charakteristiky pro T. baccata
řízkovanci
Lokalita
Lednice na Opava
Moravě

semenáče
Křivoklát Plzeň

Věková kategorie
Průměrná výška
Maximální výška
Průměrná šířka
Maximální šířka
Šířka 1
Šířka 2
Nasazení rozvětvení
Průměr kmene

4
8, 5
12
5,35
9
5,7
5,37
0,54
0,167

3
3, 2
6
5, 8
10, 5
5, 7
6, 1
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3, 1
6
4
6, 5
4,1
3,9

4
8, 45
10
5,55
7
5,6
5, 45
1,37
0,167
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Při porovnání růstových charakteristik je mezi sebou porovnána lokalita LednickoValtického areálu a Opavy a lokalita „U Eremita“ a Plzně. Lokality jsou takto porovnány podle
věkových kategorií a dle charakteru růstu. Z tabulky a grafů prakticky vyplývá, že i když tisy
v Opavě mají zvýšenou péči a relativně netrpí extremními výkyvy v rámci vláhového režimu apod.,
svými rozměry nepředčí tisy v Lednickém parku. Je třeba brát v úvahu, že se jedná o řízkovance.
Porovnání semenáčů v Plzni a „U Eremita“ růstové charakteristiky v průměrných hodnotách
nevykazují žádný významný rozdíl. Při sledování zdravotního stavu, který byl hodnocen vizuálně,
jsem na žádné lokalitě nenalezla výrazné poškození například prosychání , opad jehlic, houbové
choroby či jiné škůdce a choroby.
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Závěr
Závěrem bych tedy mohla říci, že při porovnání jednotlivých lokalit se tisy nijak výrazně
nelišily i přesto, že jsou podrobeny nejrůznějším stresovým faktorům. Toto však bylo zjištěno
pouze na základě krátkodobého vizuálního sledování.
Ze sledovaných výsledků uvedených v tabulkách nejsou patrné žádné velké rozdíly v růstu
při srovnání jednotlivých lokalit. Z toho by se dalo soudit, že tis je svou ekologií velice
přizpůsobivá dřeviny.
Stresové faktory se u něj projeví až po velmi dlouhém období, pokud se nejedná přímo o
kalamitu, nebo náhlý zásah, který způsobí mechanické poškození. Jedním z takových dlouhodobých
stresových faktorů je určitě výše uvedené působení imisí, o kterém se zmiňuje Abraham (1999).
Myslím si, že podrobnější sledování by ukázalo trochu odlišné zjištění a nemělo by se jednat
jen o vizuální metodu hodnocení v terénu. Mám na mysli právě sledování vlivů imisí na opad
jehlic, nebo sledování přírůstků (tloušťka kmene u semenáčů) v jednotlivých letech apod.
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Summary
There are stated same one results of my theses in this article. The results are given to the
context with next publications main with article Prehľad výskytu a inventarizácia tisu v Českej
republike, Technická univerzita Zvolen Zatloukal (2004) from seminar at the Technical University
Zvolen and secondary special work "Tis červený (Taxus baccata) na lokalitě Pod Dračí skálou"
(translate: Common yew (Taxus baccata) at the locations below Dragonish rockies). Four localities
are compared her. Two locations with the fruticose growth of yew (Lednice na Moravě and Opava)
and two with the tree growth of yew (Křivoklátsko and Plzen). Stand in Lednici na Moravě,
Opava and Plzeň are under the thumb of antropic factor, because these are the artificially turn
outplanting. Stand at the Křivoklátsko is subject to more natural biotic and abiotic factor. Yew don’t
embody bigger growth abnormalities at the localities. Abnormalities are necessary observed
another methods then the visual sighting.
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Stresy dřevin při produkci školkařských výpěstků v
alternativních substrátech
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Souhrn
Alternativní substráty, využitelné pro školkařskou produkci, jsou stále zajímavějším tématem pro
výzkum i praktické využití. Důvodem je nutnost náhrady rašeliny jako těžko obnovitelného
přírodního zdroje a snaha o ekologické využití biologické odpadní hmoty. Perspektivní jsou
substráty na bázi odpadních materiálů, vzniklých při zpracování dřeva. Při použití těchto substrátů
však zaznamenáváme zvýšené nebezpečí výskytů stresových situací, způsobených nevyrovnaným
teplotním režimem, výkyvech ve vodním provozu a výživě dřevin (rozklad dřevní hmoty, nižší
schopnost substrátu poutat živiny). V našich experimentech jsme testovali 12 variant pěstebních
substrátů, složených z kůry, štěpků, hoblin, písku a rašeliny. Pěstební technologie byla vyzkoušena
u několika rodů okrasných, lesních a ovocných dřevin. Monitorování průběhu změn v substrátech
bylo zabezpečeno prostřednictvím elektronických čidel pro registraci teplot a vlhkosti substrátů.
Měření prokázala, že rozkolísanost teploty stoupala se zvyšujícím se podílem písku v substrátu,
nejstálejší teplota byla v substrátech s převahou kůry a v klasickém zahradnickém substrátu. Tyto
substráty byly také nejteplejší. Vyšší průměrné vlhkosti vykazovala skupina substrátů s příměsí
rašeliny a kůra 100%. Průměrná vlhkost substrátů s příměsí písku byla nižší. Při celkovém
zhodnocení růstových parametrů pokusných rostlin byly nejlépe hodnoceny varianty s 50%, 75% a
25% (objemovým) zastoupením kůry v kombinaci s pískem, nejhůře byla vyhodnocena varianta
zahrnující jako komponenty štěpky. V experimentech se jako velmi zajímavá jevila i varianta se
100% (objemovým) zastoupením písku.

Úvod
V rámci školkařské produkce se každodenně potýkáme s komplexem stresových jevů, které působí
obvykle synergicky a jen výjimečně osamoceně. Při aplikaci teoretických základů stresu do
podmínek školkařské produkce dřevin v kontejnerech musíme konstatovat vysokou
pravděpodobnost výskytu stresů v průběhu pěstování. Při použití této technologie hrozí dřevinám
zejména stres ve formě teplotních výkyvů (v obou směrech), rychlých výkyvů ve vodním provozu
rostlin a s tím souvisejícím problémem zajištění plynulé výživy. U některých rodů dřevin hrozí i
poškození kořenové soustavy použitím nevhodných pěstebních nádob. Při velké různorodosti
sortimentu dřevin je nutno počítat s rozdílnou reakcí na pěstitelské prostředí u jednotlivých rodů
dřevin. Pro stanovení správné pěstitelské technologie je velmi důležité hledisko nároků a schopnosti
adaptace dřevin, vycházející z původního areálu rozšíření.
Pokud školkař dodržuje základní principy školkařských technologií, může úspěšně vliv stresorů do určité
míry eliminovat, nikoliv však zcela odstranit. Aktuální míra stresu u dřevin je těžko měřitelná veličina a
v běžném provozu se dá odhadnout většinou pouze na základě pozorování doprovodných jevů. Při
absolutním pohledu je každá mladá dřevina ve stresu, který vychází z neustálého vlivu okolního prostředí na
rostlinu a naopak i z vlivu rostlin na okolní prostředí. Z pohledu dřevin, pěstovaných v kontejnerech, má
velký a zásadní význam nejen technické vybavení kontejnerovny, typ využitých nádob, substrátů, druhů
rostlin, ale také umístění kontejnerovny a základní klimatické charakteristiky stanoviště. Mikroklima porostu
je pro školkařskou produkci velmi důležité. Zapojený porost znamená vytvoření příznivého fytoklimatu se
stimulujícími účinky na růst a vývoj každého jedince v porostu. Pro tvorbu mikroklimatu je rozhodující
bilance tepla, míra pohybu a relativní vlhkost vzduchu, pohyb vody, typ pěstebních substrátů a velikost
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použitých kontejnerů. Důležitá je také velikost pěstovaných rostlin a relativní zapojení porostu (mění se
v průběhu vegetace). Kritické období pro rostliny bývá v době největšího růstu, obvykle v červnu, kdy porost
ještě není zapojen a mikroklima je nestabilní, výrazně se mění i v průběhu dne a může negativně ovlivnit
fotosyntézu rostlin.

Nedoceněn je odlišný tok energie slunečního záření, který může za určitých nepříznivých okolností
ovlivnit bilanci rostliny při ukládání asimilátů. Odraz slunečního záření z vegetačního povrchu je na
umělém povrchu několikanásobně nižší než ve volné půdě. Umělý povrch se navíc vyznačuje
obvykle i mnohem vyšší tepelnou vodivostí a tepelnou kapacitou. Tyto povrchy mnohem pomaleji
chladnou i během noci. Vyšší noční teplota zvyšuje intenzitu respirace a tím i ztráty pro rostliny.
Využití alternativních substrátů přináší zvýšené riziko stresu dřevin při nezvládnutí pěstební
technologie. Alternativní materiály mají vyšší vzdušnou kapacitu než rašelina a proto u nich nehrozí
tak velké nebezpečí rozbahňování. Je však třeba věnovat velkou pozornost výživovému a
závlahovému režimu. Největším problémem alternativních materiálů je jejich nízká vodní kapacita
a dále značná imobilizace dusíku. Čerstvá kůra má vysoký obsah inhibičně a antisepticky
působících látek, jako je katechin, kyselina kumarová, fenolické sloučeniny a třísloviny. Pro využití
do substrátů je vhodný kůrový humus (kompostovaná kůra). Přestože kůra obsahuje vysoké
procento organické hmoty a vyšší obsah živin (ve srovnání s rašelinou), pro rostliny to není
výhodou. Naopak při přirozeném rozkladu kůry dochází ke zvýšeným požadavkům na hnojení
dusíkem. Někteří školkaři z těchto důvodů dosud pochybují o upotřebitelnosti kůry jako kulturního
substrátu pro školky. Obávají se i nestejné kvality materiálu, neočekávaných reakcí na hnojení a
zavlažování. Samostatnou otázkou je riziko zavlečení škůdců či chorob do školkařského provozu.
Piliny a hobliny se používají se pouze jako příměsi do namíchaných substrátů, zvyšují pórovitost a
snižují objemovou hmotnost substrátů. Využití štěpků je v našich podmínkách méně rozšířené.
Výhodou štěpky je, že na rozdíl od kůry neobsahuje třísloviny. Širšímu využití dalších netradičních
materiálů, např. dřevní vlákniny, kokosové rašeliny, rýžových plev a kokosových vláken doposud
brání vyšší pořizovací ceny těchto surovin.

Materiál a metodika
Výzkum byl realizován na pozemcích MZLU v Lednici. Na volné ploše byla vytvořena pěstební
koryta (velkoobjemové kontejnery) o objemu minimálně 4,8 m3, vyložena školkařskou textilií a
naplněna pěstebními substráty. Takto bylo založeno celkem 64 pokusných parcel. Parcely byly pod
závlahou (mikrozavlažovací systém). Pěstební substrát byl namíchán pomocí mechanizace v
různých poměrech z těchto komponent: drcená kůra, písek, drcené štěpky ze dřevního odpadu,
piliny, rašelina, zásobní hnojivo Silvamix Forte, hydroabsorbent TerraCottem. Každá základní
varianta byla v pokuse zahrnuta ve třech opakováních. Jako kontrolní byl použit standardní substrát
RKS I. K experimentům byly využity roubovanci ovocných dřevin, řízkovanci okrasných dřevin,
dřevité řízky, popř. semenáče lesních dřevin.
V průběhu pokusu byly monitorovány jak teploty dvou substrátů a půdy v hloubce 0,20 m, tak i teplota a
vlhkost vzduchu ve výšce 0,1m nad povrchem. K měření byly použity elektronické registrátory zn. Hobo.
Při jejich umístění do půdy byly zataveny do plastikového obalu, aby nedošlo k jejich poškození vlhkostí.
Při měření nad povrchem půdy byly registrátory umístěny do lamelového stínítka, aby nedocházelo
k ovlivnění přímým dopadem slunečního záření na snímače registrátorů. Vlhkost vybraných devíti variant
substrátu byla měřena pomocí deseti snímačů Virrib, nainstalovaných do hloubek kolem 0,20 m. Odečet
se prováděl manuálně podle potřeby, minimálně však jednou za týden.

Výsledky a diskuse
Teplotní poměry uvnitř zkoumaných substrátů byly vyrovnanější než v případě okolní půdy, která
vykazovala těsnější vazbu na průběh teploty vzduchu nad povrchem. Tuto skutečnost dokumentuje
Obr. 1 se zakreslenými denními amplitudami teplot. Z grafu je patrno, že amplituda v substrátech je
podstatně menší než v okolní půdě, zejména v letních měsících, kdy je povrch půdy intenzívně
ohříván dopadajícím slunečním zářením. Substráty se v tomto případě chovají obdobně jako při
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nastýlání povrchu organickým materiálem. V experimentálních substrátech rozkolísanost teploty
stoupala se zvyšujícím se podílem písku v substrátu. Mezi substráty s nejvyšší průměrnou teplotou
v roce 2000 patřily varianty kůra 100%, kůra 80% a písek 20% a zahradnický substrát RKS I. (Obr.
2). Nejnižší průměrnou teplotu vykazovala volná půda, pravděpodobně díky nenarušené tepelné
vodivosti a větší vlhkosti.

Obr. 1: Denní amplituda teplot vybraných substrátů v roce 2000 (průměr za celý rok a průměr za
období duben – září)

Obr. 2: Průměrná teplota vybraných substrátů za období červen – prosinec 2000

Obr. 3 poskytuje srovnání průměrné denní amplitudy v jednotlivých substrátech v roce 2000,
nejstálejší teplota byla zaznamenána v substrátech s převahou kůry a v zahradnickém substrátu RKS
I., které byly zároveň i nejteplejší. Se stoupajícím podílem písku rostla i průměrná denní odchylka.
Výsledky roku 2001 byly srovnatelné s výsledky let předcházejících. Mezi substráty s nejvyšší
průměrnou teplotou opět patřily varianty kůra 80 % a písek 20%, kůra 100%, a též varianta písek
100% (Obr. 4). Rozdíly mezi jednotlivými variantami však v tomto roce nebyly příliš velké. Obr. 5
poskytuje srovnání průměrné denní amplitudy v jednotlivých substrátech v roce 2001, nejstálejší
teplota byla opět v substrátech s převahou kůry a v zahradnickém substrátu RKS I. Se stoupajícím
podílem písku rostla také i průměrná denní odchylka.
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Obr. 3: Průměrná amplituda teplot vybraných substrátů za období červen – prosinec 2000

Obr. 4: Průměrná teplota vybraných substrátů v roce 2001

Obr. 5: Průměrná amplituda teplot vybraných substrátů v roce 2001

Vývoj půdních vlhkostí probíhal v jednotlivých substrátech relativně paralelně, lze však pozorovat
určité vzájemné odlišnosti. Komplexnější pohled na hydrický režim jednotlivých substrátů lze
získat z Obr. 6 a 7, na nichž jsou znázorněny průměrné hodnoty vlhkostí a variační koeficienty.
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Z grafů vyplývá, že vyšší průměrné vlhkosti vykazuje skupina substrátů s příměsí rašeliny a
varianta kůra 100%. Substráty s příměsí písku jsou méně vododržné a tudíž i jejich průměrná
vlhkost byla v experimentech nižší.
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Obr. 7: Variační koeficienty hodnot vlhkosti vybraných substrátů (1999)

Na dynamice vláhy v jednotlivých substrátech se podílí jak její příjmová, tak i její výdajová složka.
Příjmová složka je ovlivněna především schopností substrátu absorbovat dešťové srážky a
případnou závlahovou vodu, výdajová složka je v daném případě zastoupena především transpirací
vysázených rostlin. Z tohoto pohledu nejmenší dynamiku vykazovala čistá kůra, jejíž schopnost
pohlcovat vodu byla snížena její hrubozrnnou strukturou, takže při srážkách anebo závlaze většina
vody protekla a naopak kořenový systém pěstovaných rostlin se nemohl dostatečně vyvíjet, což
mělo za následek pokles transpirace rostlin. Svědčí o tom nízká hodnota variačního koeficientu,
znázorněná na Obr. 7. Výraznější dynamiku měly substráty s rašelinou, protože byly schopny
pojmout větší množství vody a poté ji pozvolna uvolňovat. Z písčitých substrátů měly větší variační
koeficient ty směsi, v nichž bylo větší zastoupení písku, popř. byla dodána další jemnozrnnější
organická substance. Při takovém složení docházelo k lepšímu zaplnění mezer mezi částicemi kůry
a zlepšily se podmínky pro růst kořenů a příznivé působení hydroabsorbentů.
Nejtěsnější vazba byla mezi standardním substrátem a složením kůra 50%, rašelina 50%, velmi
podobný vláhový režim byl i mezi substráty kůra 50%, písek 50% a kůra 80%, písek 20%. Naopak
poměrně odlišný chod vlhkostí byl mezi standardním substrátem a variantami kůra 100%, kůra
20%, písek 80% a kůra 50%, štěpky 30%, písek 20%. V letech 2000 – 2001 byly získány podobné
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výsledky (Obr. 8). Jarní období přispělo ke zvýšení celoročních průměrných vlhkostí u všech
substrátů. Rok 2000 se vyznačoval poměrně suchým jarem a počátkem léta a povrch substrátů začal
poměrně rychle vysychat. Ve variantách substrátů s podílem rašeliny byla však vlhkost udržována
bez problémů na dostatečné úrovni i při nižší frekvenci závlah. V roce 2001 se opět nejvyšší
vlhkosti substrátů vyskytly na jaře, v průběhu vegetačního období jejich hodnoty klesaly, první
zvýšení bylo zaznamenáno v červenci a druhé pak během zářijových srážek. Vyšší průměrné
vlhkosti vykazovala skupina substrátů s příměsí rašeliny a kůra 100%. Substráty s příměsí písku
měly nižší průměrnou vlhkost. Rozdíly v průměrných vlhkostech mezi oběma roky byly minimální.

Obr. 8: Porovnání vlhkosti substrátů v roce 2000 (levý sloupec) a 2001 (pravý sloupec)

Nejcitlivější částí dřevin, pěstovaných v kontejnerech, je kořenová soustava. Při tomto způsobu
pěstování je silně potlačena přirozená schopnost kompenzačního růstu kořenů. Prostředí v kořenové
zóně je nevyvážené, hrozí stresující krátkodobé výkyvy teplot (promrzání, přehřívání,
podchlazování větrem), je narušován vodní provoz rostlin, což způsobuje druhotně nebezpečí
nevyváženého příjmu živin rostlinou. Monitoring stresových faktorů je důležitým předpokladem
úspěšnosti školkařské produkce. Při znalosti základních nároků jednotlivých pěstebních skupin
dřevin, s využitím poznatků fyziologie rostlin a definováním možných potenciálně působících
stresových faktorů u každé jednotlivé pěstební plochy ve školce lze výrazně omezit nebezpečí
poškození dřevin v průběhu celého pěstebního cyklu, výrazně zvýšit kvalitu i kvantitu produkce a
tím i produktivnost školkařské výroby.
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Stress of Woody Plants in Nursery Production Using Alternative Substrates
Key words: nursery farming - alternative substrates - abiotic stress
Summary

When using alternative substrates, an increased risk of stress situation occurrence is often
noticed, and this is caused, among other factors, by the unbalanced temperature regime and
fluctuation of the water regime. In our experiments we tested 12 different variations of cultivation
substrates consisting of bark, wood chips, shavings, sand, and peat. The cultivation technology was
tested on several species of ornamental, forest, and fruit woody plants. The monitoring of the course
of changes in the substrates was provided by electronic detectors registering temperature and
humidity of the substrates. The temperature variation rose with the increase in the proportion of
sand component in the substrate, while the most stable temperature was observed in substrates
consisting predominantly of bark, as well as in a classical garden substrate. The temperature was
also at its highest in these substrates. Higher average humidity was observed in the group of
substrates that contained peat, and in pure bark. The average humidity of the substrates containing
sand was generally lower.

Poděkování
Tyto výsledky jsou součástí grantového projektu financovaného GA ČR 521/98/P248 a
výzkumným záměrem 435100002. Za pomoc při zpracování elektronicky pořízených dat patří
zvláštní poděkování RNDr. Tomáši Litschmannovi z Velkých Bílovic.
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Lokalizace produkce aktivních forem kyslíku a studium
antioxidačních enzymů u Lactuca spp. během patogeneze
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Michaela Sedlářová1, Lenka Luhová2, Aleš Lebeda1
1

Univerzita Palackého, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc – Holice,
Česká republika, sedlarova@prfholnt.upol.cz, lebeda@prfholnt.upol.cz
2
Univerzita Palackého, Katedra biochemie, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc – Holice,
Česká republika, luhova@prfholnt.upol.cz

Souhrn
U souboru šesti genotypů Lactuca spp., kulturních i planě rostoucích druhů, byla v průběhu
počátečních fází infekce Bremia lactucae (96 h po inokulaci = hai) studována distribuce aktivních
forem kyslíku (active oxygen species = AOS) a časové změny aktivity enzymů podílejících se na
jejich metabolismu (peroxidasy, katalasa, superoxid dismutasa). Zvýšená produkce AOS, provázená
změnou aktivit antioxidačních enzymů v časných fázích patogeneze u náchylných i rezistentních
rostlin, bývá interpretována v souvislosti s přenosem signálu po napadení rostliny patogenem.
Druhá vlna akumulace peroxidu vodíku, společně s nárůstem aktivity antioxidačních enzymů, byla
pozorována pouze u odolných genotypů, především pak u rezistentního genotypu L. virosa (NVRS
10.001 602) (po 48 hai). Akumulace superoxidového iontu, ale ani změny v aktivitě
superoxiddismutasy, nebyly detekovány.

Úvod
Nejsložitější interakce hostitel-patogen jsou u rostlinných patosystémů, v nichž jako potenciální
patogen působí houbový organismus. Díky specifickému vývoji a tvorbě řady specializovaných
struktur těchto patogenů, lze v těchto interakcích rozlišit řadu jevů, které provázejí kolonizaci
infikovaných rostlinných pletiv, včetně jejich specifických reakcí na dané infekční agens /1/. Během
prvních hodin po inokulaci dochází k syntéze řady nízkomolekulárních antimikrobiálních látek a
k expresi proteinů spojených s patogenezí a obrannou reakcí rostlin /2/. Za jeden z významných
faktorů při nastartování obranných reakcí rostlin je považována přítomnost AOS, které se podílejí
na signalizaci, ale v nadměrných koncentracích mohou být pro buňku i toxické /3/. Do katabolismu
peroxidu vodíku jsou zapojeny katalasa (CAT) a peroxidasy (POX), superoxid je odbouráván
superoxiddismutasou (SOD) /4/. Systém stresových reakcí spojených s patogenezí, zahrnuje změny
aktivit antioxidačních enzymů, které regulují hromadění metabolitů vyvolávajících
v inkompatibilních reakcích procesy buněčné smrti (hypersenzitivní reakce, HR), případně se
podílejí na lignifikaci /5/. Změny metabolismu AOS jsou specifické vždy pro daný patosystém.
V interakcích Lactuca sativa a blízce příbuzných druhů s Bremia lactucae, je spuštění procesů
HR spojeno s nevratným poškozením membrán, které úzce souvisí s jejich peroxidací /6/. Podrobné
údaje o metabolismu a akumulaci AOS v souvislosti s patogenezí byly u zástupců rodu Lactuca
studovány pouze na modelu L. sativa infikovaném Pseudomonas syringae pv. phaseolicola /7/.
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Materiál a metodika
Pro studium lokalizace AOS a stanovení aktivit antioxidačních enzymů, byl vybrán soubor
šesti genotypů Lactuca spp.: L. sativa (UCDM2, Mariska), L. serriola (LSE/18, PIVT 1309), L.
saligna (CGN 05271) a L. virosa (NVRS 10.001 602) s různým fenotypem exprese
náchylnosti/rezistence vůči zvolené rase Bremia lactucae Regel. Rostliny byly pěstovány ve
fytotronu při fotoperiodě 12h a teplotě 18/15°C. Ve vývojovém stádiu cca 8 týdnů byly inokulovány
suspenzí spor B. lactucae (rasa NL 16) a ve tmě kultivovány při teplotě 12/15°C /8/. Kontrolní
neinokulované rostliny byly pěstovány za stejných podmínek. V intervalech 6, 12, 18, 24, 36, 48,
96 hodin po inokulaci (hai) byly odebírány listy a 1/ okamžitě podrobeny histochemickým
metodám; 2/ zamraženy v tekutém dusíku a skladovány v -80°C pro biochemické testy.
Histochemické metody
Lokalizace produkce peroxidu vodíku in situ byla stanovena reakcí H2O2 s diaminobenzidinem
(DAB) za vzniku tmavě hnědé sraženiny. POX byla detekována inkubací v roztoku DAB
s přídavkem H2O2. Tvorba superoxidového anionu (O2-) in situ byla detekována na základě
produkce nerozpustného modrofialového formazanu po interakci s NBT. Infiltrace barviv do
rostlinného pletiva byla provedena ve vakuu po dobu 5h. Povařením v ethanolu byl extrahován
chlorofyl a zastaveny enzymové reakce. Použité metody jsou podrobně popsány v práci Mlíčková et
al. /9/.
Biochemické metody
Aktivity enzymů (guajakol-POX, CAT, SOD), obsah peroxidu vodíku a změny v zastoupení
izoenzymů POX a SOD, byly studovány v extraktech listů kontrolních a infikovaných rostlin ve
třech opakováních za použití tří nezávislých souborů rostlin. Extrakty pro stanovení enzymových
aktivit byly připraveny v 0,05 M fosfátovém pufru (pH 7,0) s 1% polyvinylpolypyrrolidonem, pro
izolaci peroxidasy byly zařazeny další dva kroky: 1/ 1% Tritonem byl extrahován membránově
vázaný enzym a 2/ 0,1M KCl enzym iontově vázaný /10/. Spektrofotometrické metody byly použity
pro detekci guajakol-POX /11/, CAT /11/, SOD /12/ a pro kvantifikaci peroxidu vodíku /13/.
Koncentrace proteinu byla stanovena Lowryho metodou /14/. Pro stanovení isoenzymového spektra
POX a SOD bylo použita metoda nativní elektroforézy v PAGE /15/.

Výsledky a diskuse
Studium produkce AOS a změn aktivit antioxidačních enzymů provázejících patogenezi B.
lactucae navázalo na předchozí studium základních rozdílů v rychlosti a kvalitě odezvy buněk
různých genotypů Lactuca spp. na infekci daným patogenem /8,16/. Kombinací biochemických a
histochemických metod byly zjištěny skutečnosti, které lze shrnout v následujících bodech:
1/ Relativně nízké hodnoty hladiny peroxidu vodíku i aktivit antioxidačních enzymů
v listových pletivech Lactuca spp. ve srovnání s jinými patosystémy /7,9,11/;
2/ Nebyla prokázána přítomnost superoxidu, aktivita SOD byla nízká u náchylných i
rezistentních genotypů, nedocházelo ke změnám aktivity po napadení B. lactucae;
3/ Velmi široké je spektrum biochemických změn u genotypů s různým průběhem
cytologické/histologické reakce k danému izolátu patogenu;
4/ V pletivech Lactuca spp. má hlavní podíl cytosolická POX, aktivita iontově a membránově
vázaných POX je zanedbatelná;
5/ V aktivitě POX dochází k výrazným změnám v počátečních fázích infekce (6-12 hai),
především pak u rezistentního genotypu L. virosa (NVRS 10.001 602), po 18 hai se na rozkladu
peroxidu vodíku účastní intenzivněji CAT;
6/ Zvýšená koncentrace H2O2 detekovaná po 24 hai u rezistentního genotypu L. virosa
(NVRS 10.001 602) se podílí na indukci a průběhu HR (viz obr. 1);
7/ U L. saligna (CGN 05172) dochází k nárůstu peroxidu vodíku 24 hai, aktivita CAT byla
lehce zvýšena 6-18 hai, POX začíná narůstat po 24 hai, což koresponduje s předpokladem jiné než
rasově specifické rezistence u tohoto genotypu, ale i jeho fenotypovým projevem (vývoj patogenu a
exprese HR jsou zpožděny) (viz obr. 2);
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8/ Kvantifikace dat získaných histochemickou detekcí je zatížena subjektivní chybou a
vypovídá spíše o rozsahu než intenzitě zabarvení, tj. přítomnosti zvýšené aktivity POX resp.
zvýšené koncentrace AOS v pletivech (Tab. 1, 2).
L. virosa (NVRS 10.001 602)
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Obr. 1: Srovnání časových změn koncentrace peroxidu vodíku a aktivity peroxidasy u rezistentního
genotypu L. virosa (NVRS 10.001 602).
L. saligna (CGN 05271)
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Obr. 2: Srovnání časových změn koncentrace peroxidu vodíku a aktivity peroxidasy u rezistentního
genotypu L. saligna (CGN 05271) vlivem patogeneze B. lactucae.
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Obr.
3:

Peroxid vodíku a zvýšená peroxidasová aktivita
byly histochemicky detekovány v periplazmatickém
prostoru
buněk
v
okolí místa
napadení
rezistentního genotypu L. virosa (NVRS 10.001
602).

Obr. 4: U náchylných genotypů (např. L.
sativa (UCDM2)) je přítomnost peroxidu
vodíku a zvýšená peroxidasová aktivita
většinou omezena na penetrovanou buňku.
POX byla rovněž prokázána i v infekčních
strukturách patogenu.
Vysoká koncentrace H2O2 je uváděna v souvislosti s přenosem signálu u rostlin, jež jsou
vystaveny biotickým i abiotickým stresovým faktorům /17/. V patosystému Lactuca spp. – Bremia
lactucae je tvorba této molekuly do určité míry spojena s pozdějším fenotypovým projevem
rezistence v podobě buněčné smrti (HR). Ke změnám hladiny a distribuce peroxidu vodíku a POX
nedochází v pozdějších fázích patogeneze u náchylných genotypů (L. sativa (UCDM2), L. serriola
(LSE/18), viz tab. 1,2). Naopak velmi silné jsou změny u rezistentních genotypů druhů L. saligna,
zejména pak L. virosa, který je charakteristický rychlou reakcí na napadení B. lactucae a rozsáhlou
HR se subepidermálními nekrózami /8,18/. Změny ve spektru isoenzymů POX po napadení
patogenem nebyly prokázány, existují jen menší rozdíly mezi jednotlivými příbuznými druhy.
Podobně jako u bakteriálních chorob /6/ se zvýšená tvorba AOS podílí na spuštění procesů buněčné
smrti u rezistentních genotypů.
Tab. 1: Intenzita signálu pro peroxidasovou aktivitu detekovaného v pletivu Lactuca spp.
infikovaných B. lactucae.
Lactuca spp. genotype
UCDM 2
L. sativa
Mariska
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PIVT 1309
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Tab. 2: Intenzita signálu peroxidu vodíku detekovaného v pletivu Lactuca spp. během vývoje B.
lactucae.
Lactuca spp. genotype
UCDM 2
L. sativa
Mariska
L. serriola
LSE/18
PIVT 1309
L. saligna
CGN 05271

L. virosa

NVRS 10.001 602
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Localization of active oxygen species and study of antioxidant enzymes
in Lactuca spp. during pathogenesis of Bremia lactucae (causal agent
of lettuce downy mildew)
Key words: active oxygen species – peroxidases – superoxide dismutase – catalase – resistance
– Lactuca spp. – Bremia lactucae
Six genotypes of four Lactuca spp. with different phenotypes of expression of interaction with
Bremia lactucae (race NL 16) were subjected to histochemical detection of molecules involved in
oxidative stress. Time-course studies of antioxidant enzymes activity changes – peroxidase (POX),
catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) were also involved. 6 to 96 hours after inoculation
(hai) histochemical methods revealed no dramatic changes in H2O2 and peroxidase (POX)
distribution among genotypes of L. sativa and L. serriola. In resistant genotypes, stronger
accumulation of H2O2 occurred 48 to 96 hai. Prompt formation and extensive spread of H2O2
characterize resistance of L. virosa (consistent with phenotypic expression by HR). There was
observed relationship between timing of H2O2 accumulation and POX activation. The absolute
values of enzyme activities in resistant wild Lactuca spp. were approximately twice higher when
compared to others. Superoxide was not assessed histochemically in any of studied genotypes.
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Antioxidačné enzýmy v klíčnych listoch Sinapis alba L. po
aplikácii kinetínu a kadmia
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Súhrn
V oddelených klíčny listoch horčice bielej bielej (Sinapis alba L., cv. Zlata, gen.: C152110)
kultivovaných na médiu obsahujúcom 3.10-4 M a 3.10-5M roztoku kinetínu bol sledovaný vplyv
Cd++ iónov na aktivitu antioxidačných enzýmov spojených s detoxifikáciou reaktívnych foriem
kyslíka. Súčasne bol sledovaný aj vplyv kinetínu na zmiernenie predčasnej senescencie
vyvolanej kadmiom. Kadmium evidentne urýchlilo starnutie klíčnych listov, zatiaľ čo
spolupôsobenie kinetínu s kadmiom malo pozitívne účinky na oddialenie senescencie. S tým
bola spojená preukazne zvýšená aktivita guaiakolovej peroxidázy (GPX, E.C.1.11.1.7) už po
24 hodinách. Aktivita katalázy (CAT, E.C. 1.11.1.6) sa zvýšila oproti kontrole až v neskoršom
časovom úseku a nebola ovplyvnená pridaním kinetínu. Aktivta superoxid dismutázy (SOD,
E.C.1.15.1.1) sa vplyvom Cd zvýšila až na 7. deň, kinetín však pravdepodobne zmiernil vplyv
kadmia, pretože hodnoty aktivity SOD na médiu Cd+kinetín sa neodlišovali od kontrolných.

Úvod
Ťažké kovy, ako jeden zo stresových faktorov prostredia,

už pri veľmi nízkych

koncentráciách ovplyvňujú jednotlivé bunkové štruktúry, čím sú narušené normálne
metabolické funkcie rastlín. Reaktívne formy kyslíka (RFK), ako sú peroxid vodíka,
superoxidový radikál, hydroxylový radikál a singletový kyslík, sú

vedľajšími produktmi

normálneho aeróbneho metabolizmu a produkujú sa v rôznych bunkových komponentoch /1,
18/. RFK sú vysoko toxické a ich hladina v rastlinných bunkách musí byť kontrolovaná
enzymatickým a neenzymatickým obranným systémom. Enzymatický systém predstavujú
antioxidačné enzýmy ako napr. superoxid dismutáza (SOD), kataláza (CAT), peroxidázy
(POX) a enzýmy askorbát-glutationového cyklu. Za normálnych podmienok antioxidačné
systémy rastlín zabezpečujú primeranú ochranu pred RFK, ale ak ich produkcia prevýši
kapacitu obranného systému, vzniká oxidačný stres /6/. Hladina RFK sa zvyšuje pri
senescencii a pri strese /5/. Ich zvýšená produkcia sa môže považovať za univerzálnu
a spoločnú črtu stresových podmienok /2/.
Kadmium spôsobuje v bunkách oxidačný stres, ktorý je výsledkom tvorby RFK. Tie
reagujú s lipidmi, proteínmi, pigmentami a nukleovými kyselinami bunky a tým spôsobujú
peroxidáciu lipidov, poškodenie membrán, inaktiváciu enzýmov a v konečnom dôsledku
znižujú životaschopnosť bunky /7, 20/.Toxické pôsobenie Cd nie je celkom jasné, lebo nepatrí
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do skupiny prechodných kovov ako Cu, Fe, alebo Zn, ktoré môžu indukovať oxidačný stres
prostredníctvom Fentonovej reakcie /20, 22/. Predpokladá sa, že stres z kadmia môže spustiť
biosyntézu H2O2 indukciou NADPH oxidázy a antioxidačných enzýmov, pričom nižšie
hladiny RFK môžu plniť úlohu signálnych molekúl a tak indukovať „obranné“ gény proti
toxicite Cd /18/.
Cytokiníny okrem svojej hlavnej funkcie v rastlinnách - aktivácie bunkového delenia
a potláčania apikálnej dominancie - sa podieľajú aj na zvyšovaní rezistencie rastlín voči
extrémnym podmienkam a spomaľovaní senescencie /24/. Zistilo sa že, cytokiníny efektívne
zachytávaj[ voľné radikály

a už pri nízkych koncentráciách účinne eliminujú reaktívne

formy kyslíka, hlavne hydroxylové radikály a inhibujú hypersenzitívnu reakciu, čím môžu
bunku chrániť pred stresom /3/.
Na základe predchádzajúcich zistení o zmiernení nepriaznivých účinkov kadmia na
fotosyntetický aparát a celkový obsah proteínov v klíčnych listoch horčice bielej Sinapis alba
L.

/14/ sme sa zamerali na sledovanie zmien aktivity antioxidačných enzýmov

superoxiddismutáza,

kataláza

a peroxidáza

v oddelených

klíčnych

listoch

horčice,

kultivovaných na médiu s pridaním kadmia a kadmia spolu s kinetínom.

Materiál a metodika
Oddelené klíčne listy horčice bielej

(Sinapis alba L., cv. Zlata, gen.: C152110)

kultivované v Petriho miskách na filtračnom papieri v rastovej komore LKJ 032 A1M pri
teplote 25±1oC, intenzite osvetlenia 64.4 μmol m-2s-1 a 14-h fotoperióde 14 dní slúžili ako
pokusný materiál. Kultivačné médium obsahovalo 3.10-4 M Cd(NO3)2.4H2O a 3.10-5M
roztoku kinetínu v destilovanej vode s obsahom 0,1% penicilínu na zabránenie kontaminácie.
Kontrolné klíčne listy boli kultivované na destilovanej vode s pridaním penicilínu.
Na stanovenie aktivity antioxidačných enzýmov boli pripravené homogenáty z klíčnych
listov v 24 hodinových intervaloch počas desiatich dní kultiváciei homogenizáciou v tekutom
dusíku a rozpustené v 50 mM Na-fosfátovom EDTA tlmivom roztoku pH 7,5. Homogenát bol
centrifugovaný diferenciálnou centrifugáciou pri 1 500 g 5 min. a 12 000 g 30 min. Výsledný
supernatant bol použitý na stanovenie aktivity jednotlivých enzýmov bez ďalšej úpravy.
Aktivita katalázy (CAT, E.C. 1.11.1.6) bola stanovená spektrofotometricky /11/ a namerané
hodnoty absorbancií pri vlnovej dĺžke 240 nm boli dosadené do
špecifickej aktivity vyjadrej v μmol

vzorca pre

výpočet

H2O2. min-1.mg-1 bielkovín /8/. Aktivita guaiakolovej

peroxidázy (GPX, E.C.1.11.1.7) bola stanovovaná spektrofotometricky na základe oxidácie
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guaiakolu v prítomnosti H2O2

pri 440 nm /10/. Špecifická aktivita bola vyjadrená ako

jednotka enzymatickej aktivity u.min-1.mg-1 bielkovín. Aktivita superoxid dismutázy (SOD,
E.C.1.15.1.1) bola stanovovaná spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 560 nm /16/. Jej
aktivita je vyjadrená ako rozdiel absorbancie roztoku bez bielkovín (blanck) a absorbancie
jednotlivých skúmaných vzoriek. Koncentrácia proteínov v supernatante bola stanovená
kolorimetricky

s BSA ako štandardom /4/. Zmeny v aktivite jednotlivých enzýmov sú

vyjadrené v percentách oproti kontrole.
Každý experiment bol opakovaný najmenej trikrát v rôznom časovom období. Získané
hodnoty boli štatisticky vyhodnotené sumárnou štatistikou a rozdiely medzi súbormi
vyjadrené preukaznosťou použitím Srudent t-testu (Microsoft Excel).

Výsledky a diskusia
Kultivácia klíčnych listov horčice na médiu s kadmiom urýchľovala ich senescenciu.
Zatiaľ čo kontrolné a kultivované na kadmiovom médiu s pridaním kinetínu začali prejavovať
príznaky starnutia až

na 11.-12. deň kultivácie, kadmiové už na 7. deň. Toto predčasné

starnutie bolo sprevádzané aj zvýšenou aktivitou sledovaných antioxidačných enzýmov
(Obr.1).. Najcitlivešie reagovala na prítomnosť kadmia peroxidáza preukazným zvýšením
aktivity oproti kontrole už po 24. hodinách kultivácie ako na médiu s Cd, tak aj na Cd+kinetín
(Obr. 1B.). Kataláza reagovala na Cd v neskorších fázach kultivácie a zdá sa, že kinetín
neovplyvnil podstatne jej aktivitu oproti Cd (Obr.1 A). Prítomnosť Cd v médiu sa prejavila
preukazným zvýšením aktivity SOD až na 7. deň kultivácie. Kinetín však pravdepodobne
zmiernil vplyv kadmia, pretože hodnoty aktivity SOD na médiu Cd+kinetín sa neodlišovali od
kontrolných (Obr. 1 C).
Následok pôsobenia Cd na rastlinné membrány je oxidačný stres, ktorý vyvoláva zmeny
v aktivite antioxidačných enzýmov. Experimentálne výsledky sú často veľmi protichodné.
Pozorovala

sa výrazne zvýšená aktivita antioxidačných enzýmov indukovaná Cd

už

v krátkom časovom úseku po aplikácii /7, 12/, ako aj opačná tendencia /19/, alebo striedavé
zvýšenie a zníženie aktivity, pričom jednotlivé antioxidačné enzýmy boli striedavo
aktivované a utlmované /22/. Vplyv Cd na rastlinné antioxidačné enzýmy závisí od
koncentrácie Cd, druhu rastliny a kultivačných podmienkach experimentu /21/.
V našom pokuse sme pracovali s oddelenými klíčnymi listami horčice priamo
kultivovanými na médiu s dosť vysokou koncentráciou Cd++ iónov (3.10-4 M) a kadmium
boli absorbované bez akýchkoľvek bariér priamo do medzibunkových priestorov listu, teda
priamo k membránam buniek.Vysoká koncentrácia H2O2 po aplikácii Cd 0,5 µM koncentrácie
v listoch hrachu vyvolávala zvýšenú produkciu RFK, čomu nasvedčovala vysoká hladina
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Aktivita peroxidázy (% kontroly)

Aktivita katalázy (% kontroly)

SOD. Tento systém predstavuje sekundárny obranný mechanizmus obrany proti ťažkým
kovom. Primárnym je produkcia fytochelatínov a vakuolárna kompartmentácia vakuoly /20/.
Naopak, vysoká koncentrácia Cd – ako v našom prípade – môže znížiť aktivitu týchto
enzýmov inhibíciou ich syntézy alebo negatívnou reguláciou. Redukcia SOD aktivity
môže byť spôsobená inaktiváciou enzýmu vysokou koncentráciou H2O2, ktorý
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Obr. 1 Aktivita KAT (A), POX (B) a SOD (C) v klíčnych listoch horčice vyjadrená
v percentách oproti kontrole. Chybové úsečky predstavujú ±sE, * - predstavuje signifikantné
rozdiely oproti kontrole.
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je produkovaný v rôznych častiach bunky práve reakciami katalyzovanými týmto enzýmom
/7/.

Tomu by nasvedčovali aj naše zistenia počiatočnej nízkej aktivity enzýmov SOD

a katalázy pod vplyvom Cd. Zvýšená aktivita peroxidázy počas trvania celého experimentu
pravdepodobne potvrdzuje zvýšenú koncentráciu H2O2 v štruktúrach klíčnych listov, lebo
ako antioxidačný enzým sa zúčastňuje na jeho odstraňovaní. Neskoršie preukazné zvýšenie
aktivity všetkých troch enzýmov potvrdzuje nastúpenie predčasnej senescencie.
Aj cytokiníny aplikované samostatne zvyšujú aktivitu peroxidázy čo vedie k hypotéze,
že cytokiníny aktivujú enzým a tým kontrolujú hladinu H2O2 /13/. Naopak, bola pozorovaná
znížená aktivita antioxidačnýh enzýmov, zúčastňujúcich sa spracovávania RFK, po aplikácii
zeatínu /15/. Kinetín je aj pri nízkych koncentráciách (1.10-1 mg/l – 4,6.10-7M) účinný
v zachytávaní reaktívnych foriem kyslíka, hlavne hydroxylových radikálov, a inhibuje
hypersenzitívnu reakciu. Určitým spôsobom tak chráni bunku pred stresom /3/.
Dosiahnuté výsledky poukazujú na to, že kinetín pravdepodobne obmedzil nepriaznivý
vplyv Cd na štruktúry klíčnych listov horčice, čomu nasvedčujú zistené zmeny v aktivite
sledovaných anitioxidačných enzýmov, čím sa pravdepodobne spomalila ich senescencia.
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Antioxidant enzymes in the cotyledons of Sinapis alba L. after kinetin and
cadmium aplicationtion
Key words: antioxidant enzymes –cadmium – kinetin – mustard
Summary
Detached leaves of mustard Sinapis alba L. were subjected to analyses of some antioxidant
enzymes activity influenced by application of Cd(NO3)2.4H2 at concentration 3.10-4 M and
kinetin at concentration 3.10-4 M. Cadmium evidently accelerated the senescence of mustard
cotyledons. Conpetition of kinetin along with cadmium delayed senescence which was
acompanied by increasing of guaiacol peroxidase activity already after 24 h. of cultivation.
Activity of catalase increased latter and i twas not influenced by adding of kinetin compared
to control. Cd caused singnificant increase of superoxiddismutase activity on the 7th day of
cultivation. Application of kinetin along with Cd probably diminishes influence of Cd,
because SOD activity values were not different from that of control.
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Souhrn
Obsah prolinu se v rostlinách vlivem abiotických a biotických stresorů několikanásobně
zvyšuje.V předložené práci jsou uvedeny výsledky působení nízkých teplot na aktivitu
enzymu glutamátkinasy (katalyzuje 1.reakci biosyntézy prolinu) a na obsah chlorofylu
pšenice. Rostliny byly pěstovány v nádobách, v umělých podmínkách do stádia 3 pravých
listů. Stresované varianty byly kultivovány při 5 °C a 10 °C ve tmě, po dobu 14 hodin.
Aktivita glutamátkinasy byla stanovena spektrofotometricky, stejně jako obsah chlorofylu.
Působením nízkých teplot došlo k nárůstu aktivity glutamátkinasy, přičemž u nižší teploty se
aktivita zvýšila až o 59,5 % ve srovnání s kontrolní (20 °C) variantou. Obsah chlorofylu byl u
obou stresovaných variant snížen.

Úvod
Jedním z významných stresorů vnějšího prostředí, který působí na růst rostlin je nízká
teplota. Nízká teplota zpomaluje proces fotosyntézy a transpirace, mění intenzitu dýchání,
poškozuje biomembrány, čímž se mění jejich propustnost a jejich další fyzikální a chemické
vlastnosti. Při teplotách pod bodem mrazu dochází k mechanickému poškozování buněk a k
dehydrataci v apoplastu a symplastu. Existuje různá odolnost rostlinných částí k teplotním
výkyvům, přičemž vegetativní orgány rostlin jsou méně náchylné než orgány generativní /1/.
Schopnost rostlin snížit riziko poškození vlivem chladu a mrazu je spojena s odolností
vůči tomuto stresoru. Rostliny, které jsou pozvolna vystaveny nízkým teplotám se jim dokáží
lépe přispůsobit. Je všeobecně známo, že zvýšená odolnost rostlin k nízkým teplotám a mrazu
je založena na tvorbě osmoticky aktivních látek jako jsou aminokyseliny (např. prolin,
hydroxyprolin, arginin, glutamin, asparagin, threonin, γ-aminomáselná kyselina), cukry
(hlavně fruktosa a sacharosa), nenasycené mastné kyseliny, dále na syntéze stresových
proteinů, fytohormonů, polyfenolických sloučenin a dalších látek.
Jak již bylo uvedeno výše, jednou z aminokyselin, která se podílí na vytváření
odolnosti rostlin, a to nejen vůči nízkým teplotám, je prolin (pyrrolidin-2-karboxylová
kyselina). O významnosti prolinu v organismu svědčí i to, že existuje několik biochemických
cest jeho syntézy /16,17/. Základní biosyntetická cesta vzniku prolinu vychází z kyseliny
glutamové. První reakci (přeměnu kyseliny glutamové na γ-glutamylfosfát) katalyzuje enzym
glutamátkinasa (EC 2.7.2.11), který je inhibován prolinem. Na počátku 90. let minulého
století se zjistilo, že glutamátkinasa je součástí bifunkčního enzymu Δ1-pyrrolin-5karboxylátsynthetasy /19/.
Fyziologické a biochemické působení prolinu v rostlinném organismu je
mnohostranné /7,16/. Abiotické a biotické stresory (chlad, mráz, vysoká teplota, sucho,
zasolení, těžké kovy, napadení rostlin patogenem…) jeho obsah zvyšují často již za několik
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hodin po nástupu stresu /4,12,13,16/. Prolin může vstoupit do energetického metabolismu
rostlin a tím napomoci k překonání stresové zátěže.
Při pěstování zemědělských plodin v našich klimatických podmínkách může být,
hlavně v průběhu noci, v raných fázích ontogenese rostlina vystavena negativnímu působení
nízkých teplot. Proto jsme v naší práci sledovali jednu z možných obranných reakcí jarní
pšenice a to změny v metabolismu prolinu, konkrétně změnu aktivity glutamátkinasy a
obsahu chlorofylu jako odezvu na působení nízkých teplot.

Materiál a metodika
Rostliny jarní pšenice odrůdy Sandra byly pěstovány v nádobách ve skleníku při
průměrné denní a noční teplotě během pěstování 20 °C /15 °C. Po dosažení stádia 3 pravých
listů (13 DC) byly nádoby rozděleny na variantu kontrolní a varianty stresované.
Stresované varianty byly kultivovány v chladovém boxu ve tmě, po dobu 14 hodin,
jedna při teplotě 5 °C a druhá při teplotě 10 °C. Kontrolní varianta byla umístěna na dobu
kultivace stresovaných variant (14 hodin, tma) do laboratoře (20 °C). Po ukončení kultivace
byly z listů rostlin připraveny acetonové prášky. Glutamátkinasa (GK) byla sledována v
enzymových preparátech získaných extrakcí acetonových prášků draselno-fosfátovým pufrem
(pH 7,4), centrifugací, vysolováním síranem amonným (0-30% nasycení) a dialýzou. Aktivita
glutamátkinasy byla stanovena spektrofotometricky při 540 nm modifikací hydroxamátové
metody /15,18/. Obsah chlorofylu a i b byl měřen v acetonovém extraktu. Koncentrace
chlorofylů byla vypočítána z Nybomových vztahů.

Výsledky a diskuse
Mezi nepříznivými stresovými faktory vnějšího prostředí zaujímá jedno z prvních míst
nízká teplota. V našem příspěvku jsou uvedeny výsledky působení chladového stresu na
aktivitu glutamátkinasy a na změny v obsahu chlorofylu u jarní pšenice. Obě sledované nízké
teploty zvyšovaly aktivitu glutamátkinasy. Při 5 °C vzrostla aktivita GK o 59,5 % a při 10 °C
o 11,4 % oproti kontrolní variantě kultivované při 20 °C. Je zřejmé, že snižující se teplota
působí na enzym aktivačně (obr.1). Aktivita GK roste i vlivem dalších stresorů, jak bylo
pozorováno např. u pšenice, ředkvičky, špenátu, ječmene a řepky /3,9,11,13,16/. Se zvýšením
aktivity glutamátkinasy souvisí i nárůst obsahu prolinu. V našich dřívějších pokusech, ve
kterých jsme se zabývali sledováním aktivity glutamátkinasy u pšenice, ozimé řepky a
ječmene jsme zjistili, že k hromadění prolinu dochází proto, že vlivem stresových faktorů se
ruší inhibiční působení prolinu (allosterická inhibice zpětnou vazbou) na glutamátkinasu /15/.
Další autoři /8/ předpokládají, že při stresu dochází k aktivaci biosyntézy prolinu a zároveň k
inaktivaci jeho odbourávání. Změny v metabolismu prolinu při působení stresu vyvolávají i
některé fytohormony /2/. Při stresu suchem se zjistilo /10/, že pro zvýšení koncentrace prolinu
v primárních kořenech kukuřice je nutná přítomnost kyseliny abscisové. Někteří autoři /20/
sledovali vliv vysokých teplot (48 °C, po dobu 90 minut) na růst semenáčků okurek a
zaznamenali, že exogenní 24-epibrassinolid zvýšil odolnost vůči vysokým teplotám tím, že
podpořil akumulaci prolinu, a i zvýšení aktivity některých antioxidačních systémů.
Obsah chlorofylu byl měřen spektrofotometricky při vlnových délkách 644 a 663 nm.
Z naměřených hodnot vyplývá, že při 5 °C dosáhl obsah chlorofylu a 76,5 % a chlorofylu b
71,7 % hodnot kontroly. U druhé stresované varianty (10 °C) se obsah chlorofylu a dostal na
94,6 % a chlorofylu b na 91,7 % kontrolní varianty (obr.1). Vystavením rostlin chladovému
stresu došlo tedy k poklesu obsahu chlorofylu, což je v souladu i se závěry jiných autorů /5,6/.
Redukce obsahu chlorofylu je nejčastěji způsobena sníženou intenzitou jeho syntézy nebo
zvýšením jeho degradace. V konečném důsledku mohou tyto změny vést ke snížení intenzity
fotosyntézy /14/.
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Obr. 1: Vliv nízkých teplot na aktivitu glutamátkinasy a obsah chlorofylu
pšenice
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Ze získaných výsledků je zřejmé, že na jedné straně se u rostlin stresovaných chladem
projevilo negativní působení nízkých teplot na obsah fotosyntetických pigmentů, ale na straně
druhé pozitivní odpovědí rostlin bylo zvyšení aktivity enzymu glutamátkinasy a tím i nárůst
obsahu prolinu jako antistresové látky.
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The influence of cold stress on the proline metabolism in wheat
Key words: cold stress – proline metabolism – glutamate kinase – spring wheat

Summary
Many plants accumulate proline in response to abiotic and biotic stresses (water
stress, low and high temperature, salinity, toxic metals, pathogen). The enzyme glutamate
kinase catalyses the first step of proline biosynthesis. The effect of low temperature on the
activity glutamate kinase and chlorophyll content in spring wheat (cv.Sandra) was studied in
a pot experiment. The activity of the glutamate kinase was determined by the modified
hydroxamate method. Chlorophyll content was assessed spectrophotometrically from acetonic
extract. The activity of glutamate kinase grew up to 159,5 % (5 °C) and 111,4 % (10 °C) in
comparison with the control plants. Chlorophyll content was decreased.
Poděkování
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Souhrn
V naší práci byla využita metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
s elektrochemickou detekcí pro stanovení thiolových sloučenin ve vzorcích rostlinných částí
kukuřice. Rostliny kukuřice byly vystaveny působení iontů kadmia (0, 50, 100, 150, 200, 400 a
500 μM) po dobu šesti dní. Vliv kadmia na rostliny kukuřice byl charakterizován výraznou
růstovou depresí a pozorovatelnými změnami na listech (nekrózy). Ze získaných HPLC-ED
analýz bylo zřetelné, že množství glutathionu a fytochelatinu se s dobou kultivace a
aplikovanou dávkou Cd zvyšuje. Navíc s délkou doby expozice kadmiem dochází ke změně
poměru mezi GSH a GSSG.

Úvod
Je-li rostlina vystavena účinkům esenciálních, a nebo toxických kovů začne syntetizovat
ochranné sloučeny mezi, které patří především různé thioly/1-9/. Mezi významné rostlinné thioly patří
cystein, glutathion, a fytochelatiny/10-15/, viz. (Obr.1).

Obr. 1: Strukturní vzorce fytochelatinu (PC), oxidovaného (GSSG) a redukovaného
glutathionu (GSH)

Glutathion je tripeptid skládající se z glutaminu, cysteinu a glycinu (γ−Glu-Cys-Gly) a
je nejrozšířenějším neproteinovým thiolem, vyskytujícím se prakticky ve všech buňkách.
Vyskytuje se ve dvou formách a to jako redukovaný glutathion (GSH) a oxidovaný glutathion
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(GSSG). Tyto dvě formy jsou v určitém poměru a jeho narušení může signalizovat oxidativní
poškození buňky volnými radikály. Fytochelatiny (PC) mají základní strukturu (γ-Glu-Cys)nGly /16-19/ kde se dipeptidická repetice glutamové kyseliny a cysteinu (γ-Glu-Cys) může
opakovat 2 až 11krát (nejčastěji 2–5krát) /3/.
Aby bylo možné studovat obsah thiolových sloučenin přímo v rostlinách je potřebné,
aby byla k dispozici velmi senzitivní analýza. Z tohoto důvodu jsou způsoby detekce a vlastní
detektory neustále vylepšovány. Zajímavý a senzitivní nástroj pro analýzu thiolových
sloučenin představuje spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a elektrochemické
detekce (HPLC-ED) (Obr. 2). Mezi nejrozšířenější elektrochemické detektory ve spojení
s HPLC patří ty, které pracují s konstantním potenciálem (ampérometrické,
voltampérometrické), protože vykazují vysokou citlivost, vysokou selektivitu a široký lineární
koncentrační rozsah. Nejčastěji se elektrochemická detekce v průtokových systémech
realizuje tak, že se na pracovní elektrodě udržuje konstantní potenciál v oblasti limitního
proudu pro daný analyt a sleduje se hodnota proudu jako funkce času. Proudová odpověď
přímo odpovídá koncentraci elektroaktivní látky procházející detektorem /5,7,20-22/.
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Obr. 2: Schéma
zapojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení
s elektrochemickým detektorem

Materiál a metodika
Chemikálie: Methanol (HPLC-čistota) byl od firmy Merck (Darmstadt, Germany). Standardy PC2 a
PC5 byly získány od firmy Clonestar Brno. Všechny další chemikálie byly zakoupeny u firmy SigmaAldrich (USA). Zásobní roztoky standardů (koncentrace 100 μg.ml-1) byly připraveny v ACS vodě
(Aldrich, USA) a uchovány ve tmě při 4 °C. Pracovní roztoky byly ze zásobního připravovány každý
den nové. Všechny roztoky byly před HPLC analýzou filtrovány přes teflonový filtr 0.45 μm
(MetaChem, Torrance, CA, USA). Hodnoty pH byly měřeny pomocí WTW inoLab Level 3 s Level 3
terminálem (Weilheim, Německo), řízeným počítačovým programem (MultiLab Pilot; Weilheim,
Německo). pH elektroda (SenTix H, pH 0-14/0-100°C/3mol.l-1 KCl) byla kalibrována pomocí sady
WTW pufrů (Weilheim, Německo). Voda použitá pro kultivační medium byla demineralizována
pomocí reverzní osmózy na přístrojích Aqua Osmotic 02 (Aqua Osmotic, Tišnov, Česká republika) a
dále čištěná pomocí Millipore RG (Millipore Corp., USA, 18 MΩ).
Kultivace rostlin: Pokusnou rostlinou byla kukuřice setá (Zea mays L.) F1 hybrid Gila. Sedmidenní
klíční rostliny byly vysazeny do opěrných novodurových nádobek a umístěny do novodurových
kultivačních van naplněných vodou. Vany byly umístěny v kultivačním boxu (Sanyo), kde byla
udržována teplota 23,5 – 25 °C, relativní vlhkost vzduchu 71 – 78 % a délka světelné periody 14
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hodin, při intenzitě světelného toku 200 μEm-2s-1. Po osmi dnech kultivace byla voda ve vanách
nahrazena roztoky o různé koncentraci kadmia (0, 50, 100, 150, 200, 400 a 500 μM) ve formě CdCl2.
Expozice rostlin Cd trvala 6 dnů, přičemž po 24 h intervalech byly odebírány čtyři rostliny od každé
pokusné varianty. Odebrané rostliny byly omyty třikrát v destilované vodě a jednou v roztoku 0,5 M
EDTA, a následně rozděleny na listy a kořeny.
Příprava vzorku pro stanovení thiolových sloučenin: Listy a kořeny kukuřice (průměrně 0,2 g svěží
hmotnosti) byly zmraženy kapalným dusíkem z důvodu destrukce buněk. Zmražené části rostlin byly
rozetřeny v třecí misce a poté byly do misky přidány 2 ml fosfátového pufru o pH 7,0. Vzniklý roztok
byl homogenizován třepáním na Vortex–2 Genie po dobu 30 min při 4 °C (Scientific Industries,
USA). Homogenát byl centrifugován (15 000 ot./min) 30 min při 4 °C pomocí Universal 32 R
centrifugy (Hettich-Zentrifugen GmbH, Německo) /23,24/. Supernatant byl před injekcí filtrován přes
membránový filtr (0,45 μm, Millipore).
Vysoko účinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí: HPLC-ED systém byl složen
ze dvou chromatografických pump Model 582 ESA (ESA Inc., Chelmsford, MA) (pracovní rozsah
0,001 - 9,999 ml/min), a chromatografické kolony s reverzní fází Polaris C18A (150 × 4,6 ; 3 μm
velikost částic, Varian Inc., CA, USA) a osmi-kanálového CoulArray elektrochemického detektoru
(Model 5600A, ESA, USA). Detektor je složen z průtočné analytické komůrky (Model6210, ESA,
USA) obsahující čtyři cely. Každá cela obsahuje jednu pracovní uhlíkovou membránovou elektrodu,
dvě referentní a dvě pomocné elektrody. Chromatografická kolona a elektrochemický detektor jsou
termostatovány. Vzorek (5 μl) byl injektován manuálně přes dávkovací ventil.

Výsledky a diskuse
V našich experimentech byly rostliny kukuřice (Zea mays) vystaveny působení 0, 50, 100,
150, 200, 400 a 500 μM CdCl2 po dobu šesti dnů. Každý den byly odebírány rostliny (n = 4), které
byly rozděleny na jednotlivé části (listy, kořen), které byly zváženy. Získané růstové křivky ukazují
toxický vliv kadmia na rostliny v závislosti na aplikované koncentraci kadmia (Obr. 3).
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Obr. 3: Růstové křivky rostlin kukuřice, které byly po dobu šesti dnů vystaveny působení čtyřech
různých koncentrací kadmia (0, 150, 400 a 500 μΜ).
Rostliny syntetizují celou skupinu thiolových sloučenin jako ochranu před toxickým
působením těžkých kovů (podmiňují vznik kyslíkových radikálů)/19/. Jednou ze skupin těchto
thiolových látek jsou fytochelatiny. V získaných extraktech byl stanoven obsah thiolových sloučenin
pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí (HPLC-ED). V
kukuřičných extraktech byla sledována změna cysteinu, GSH, GSSG a PC2. Obsah cysteinu u všech
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rostlin exponovaných kadmiem se vzrůstající koncentrací aplikovaného kadmia a dobou expozice
vzrůstá asi o 500 – 800 % (v porovnání s kontrolou) ve čtvrtém a pátém dni experimentu. Šestý den
experimentu byl pozorován mírný pokles obsahu cysteinu, což může souviset s intenzivním zapojením
této látky do metabolismu rostliny právě v detoxikačním procesu (Obr. 4).
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Obr. 4: Množství sledovaných thiolových sloučenin (cystein - Cys, redukovaný glutathion - GSH,
oxidovaný glutathion - GSSG a fytochelatin - PC2) obsažených v rostlinách kukuřice v závislosti na
době kultivace a aplikované dávce kadmia.
Obsah GSH a PC2 po celou dobu experimentu velmi rychle vzrůstal. Již v první den
experimentu byl při nejvyšší aplikované koncentraci pozorovaný nárůst obsahu thiolů o více jako 200
% (v porovnání s kontrolou). Po následující dva dny kultivace se obsah GSH a PC2 zvyšoval přibližně
o 30 – 60 % v závislosti na aplikované dávce kadmia kromě kontroly (Obr. 4). Od třetího dne
experimentu, byly tyto změny pozvolnější (10 – 30 %). Tento jev již souvisí s výraznou toxicitou
kadmia, která ve třetím dni experimentu byla velmi dobře patrná jak na růstové křivce, tak na
morfologii rostlin.
Obsah GSSG v rostlinách s rostoucí aplikovanou dávkou kadmia a dobou kultivace rostl, a
šestý den byl jeho obsah o 100 až 600 % vyšší v porovnání s kontrolou (Obr. 4). U aplikované dávky
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500 μM byl obsah GSSG výrazně vyšší než u nižších aplikovaných dávek kadmia. Tento výrazný
nárůst obsahu GSSG pravděpodobně souvisí se vznikem kyslíkových radikálů.

Summary
High performance liquid chromatography with electrochemical detection as a tool for
studying of plants thiol compounds

Key words: glutathione – phytochelatins – cadmium – high performance liquid
chromatography – electrochemical detection
We used the high performance liquid chromatography with electrochemical detection for the
determination of thiol compounds in maize plants treated by different concentrations of
cadmium (0, 50, 100, 150, 200, 400 and 500 μM) for six days. Influence of cadmium on
maize plants was characterized by marked growth depression and by changes of leaves
(necrosis). It clearly follows from the obtained HPLC-ED results that amounts of glutathione
(reduced and oxidized) and phytochelatins increase with increasing applied cadmium
concentration and cultivation time. In addition the GSH : GSSG ratio change with increasing
time of cultivation.

Poděkování
Práce byla podporována granty: GA ČR č. 524/04/P132, IGA MZLU 250061/2005 a FRVŠ
2348/F4a.
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Vliv abiotických faktorů na houbové patogeny.
Eliška Sychrová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Odbor rostlinolékařství, Drnovská 507, 161 06,
6 – Ruzyně, e-mail :sychrova@vurv.cz

Praha

Souhrn
Houbové patogeny jsou ve svém vývoji a šíření a napadání rostlin silně ovlivňovány
podmínkami okolního prostředí. Abiotické faktory představují značnou část těchto podmínek.
Z nich jsou nejdůležitější vlhkost a teplota. Vliv těchto faktorů na vývoj patogenů a jejich
infekci rostlin je ukázán na sněžné plísňovitosti, suché listové skvrnitosti obilnin a na
stéblolamu.

Úvod
Náplní práce fytopatologů je studium patogenů rostlin, podmínek vzniku a rozvoje chorob
rostlin a možností, jak předejít vzniku chorob rostlin. V případě výskytu chorob pak sledovat
jejich rozvoj a škodlivost a snažit se omezit nebo zastavit postup choroby a šíření původců
choroby na další rostliny. Pro to, aby rostlina ochořela, je potřeba souhry několika faktorů. Je
to především vhodné stadium vývoje hostitelské rostliny, ve kterém je vnímavá k napadení
původci chorob. Dále pak přítomnost patogena, napadajícího příslušné druhy rostlin. Jsou-li
přítomny obě skupiny – vnímaví hostitelé a patogeny, záleží ještě na podmínkách vnějšího
prostředí, zda budou patogeny schopny napadnout rostlinu a je jimi ovlivněna i intenzita
postupu choroby v hostitelské rostlině a případné další šíření patogenů na okolní rostliny.
Vzhledem ke způsobu přenosu jsou houbové patogeny k podmínkám vnějšího prostředí ještě
citlivější než viry a bakterie.
Hobový patogen

↓
Pomínky vnějšího prostředí

↓
Hostitelská rostlina

Základní podmínkou pro napadení rostlin houbovými patogeny je jejich přítomnost
v množství dostatečném pro vznik prvotních infekcí. Jsou značné rozdíly mezi patogeny
přenosnými vzduchem, vodou , na povrchu semen a přítomných v půdě. Výhoda na straně
houbových patogenů spočívá v tom, že většina z nich je za vhodných podmínek okolního
prostředí schopna se namnožit v relativně krátké době ve velkém množství. CO se týče
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původců chorob zemědělských plodin, pak to platí zejména pro patogeny přenosné vzduchem
a půdou. Z podmínek vnějšího prostředí je to kromě dostatečného zdroje výživy vliv
abiotických faktorů, který umožní jejich značné namnožení a šíření a umožní napadení
rostlinných pletiv. Z těchto faktorů se jedná především o vlhkost a teplotu. Ostatní faktory,
jako jsou světlo, hodnoty pH okolního prostředí, zdroje výživy a účinek exhalátů, mohou být
významné zejména při extrémních hodnotách, ale obecně nedosahují takového vlivu jako
vlhkost a teplota.
U houbových původců chorob má především vlhkost největší vliv na množení patogenů,
na šíření jejich spor, klíčení spor a na úspěšnost při počátečním pronikání do rostliny. Jakmile
pronikne patogen do hostitele, vlhkost prostředí většinou dostačuje k jeho růstu a pronikání do
dalších buněčných prostor. Jen v některých případech může při silném přísušku dojít
k zastavení postupu patogena uvnitř hostitele a to zejména při napadení listů ( u obilnin nejen
u čepelí, ale i u listových pochev). Vlhkost také ovlivňuje další šíření patogenů na sousední
rostliny, případně jsou spory přenášeny větrem i na větší vzdálenosti. Jednotlivé skupiny
houbových patogenů se mohou značně lišit ve svých nárocích na vlhkost. Většina vyžaduje
vyšší relativní vlhkost pro klíčení spor a pro penetraci do hostitele i pro produkci výtrusů (
většinou 90 – 95 – 100 % relativní vlhkost), pro spory padlí stačí i vlhkost nad 70 %, někdy i
nižší. Relativní vlhkost vzduchu i půdy v porostech je přitom ovlivněna nejen dešťovými
srážkami, ale i rosou a transpirací povrchu listů. Dále je důležité rozložení dešťových srážek,
kdy více drobných přepršek opakovaných několik dnů za sebou je pro houbové patogeny
příznivější, než jeden déšť se stejným objemem spadlé vody. Kromě toho při silnějších
dešťových srážkách ( zejména krátké prudké deště) dochází k omezení šíření houbových
patogenů. Známé je to např. u padlí travního, kdy prudké deště, zvláště spojené s poklesem
vhodné teploty, jsou schopné zastavit či omezit rozbíhající se epidemii choroby.
Druhým důležitým abiotickým faktorem, který silně ovlivňuje růst a vývoj houbových
patogenů a jejich uplatnění v systému patogen – rostlina je teplota okolního prostředí.
Houbové patogeny se ve svých nárocích na teplotu značně liší. Spory mnoha hub jsou
schopny klíčit a pokračovat v dalším růstu a vývoji při teplotách těsně nad 0° C, jiné jsou už
při klíčení náročnější a vyžadují vyšší teplotu. Ještě větší rozdíly jsou v rozpětí teplot
vhodných pro růst a vývoj a v rozpětí teplot optimálních pro růst a vývoj. Široké je i rozmezí
maximálních teplot, při kterých houbové organismy zastaví růst a vývoj , případně přejdou do
dormantního stadia, v extrémních případech dojde k jejich uhynutí.
V nárocích na teplotu okolního prostředí jsou značné rozdíly nejen mezi skupinami hub,
ale značné rozdíly jsou i uvnitř jednotlivých rodů. Příkladem může být pomocný rod
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Fusarium , kde jsou mezi jednotlivými druhy velké rozdíly v požadavcích na rozmezí teplot

vhodných pro vývoj, rozdílná jsou jejich optima a maxima. I u jednotlivých druhů tohoto rodu
pak jsou ještě rozdíly v teplotních požadavcích u různých kmenů houby. Kromě toho jsou u
jednotlivých houbových patogenů různé teplotní požadavky na klíčení spor a růst mycelia, na
tvorbu konidií. Jiné teploty jsou potřebné pro pronikání do hostitelských rostlin. Další odlišné
požadavky jsou na teploty podmiňující tvorbu pohlavních a nepohlavních stadií hub a tím na
jejich šíření v okolí, případně pro přetrvávání houbových organismů mimo dobu aktivního
růstu a zejména pro překonání doby mimo přítomnosti na hostitelských rostlinách.
Z dalších abiotických faktorů je to světlo, které může být významné pro houbové
patogeny, zejména v některých etapách jejich vývoje. Známá je nezbytnost světla pro klíčení
spor sněti zakrslé, světlo do určité míry ovlivňuje i klíčení spor některých druhů rodu
Phytophthora, některých druhů Erysiphe, dále Blumeria graminis a dalších. Jindy je světlem,

nebo střídáním světla a tmy ovlivněna sporulace některých houbových patogenů. Více se
však vliv světla, jeho kvality a intenzity projevuje na hostitelských rostlinách. Tam někdy
zejména jeho nedostatek přímo predisponuje rostliny k napadení houbovými patogeny.
Jako příklad chorob rostlin, jejichž vznik, šíření a intenzita projevu jsou silně ovlivněny
abiotickými faktory, lze uvést tyto tři choroby : sněžnou plísňovitost obilnin, suchou listovou
skvrnitost obilnin a stéblolam. Původcem sněžné plísňovitosti obilnin je houba
Micronectriella nivale (anamorfa Microdochium nivale, syn. Fusarium nivale), často

v kombinaci s paluškami (Typhula spp.). Napadány jsou během zimy a v časném předjaří
především porosty ozimého žita, ozimého ječmene a ozimé pšenice na pozemcích ve vyšší
nadmořské výšce. Zásoba konidií a sklerocií obou hlavních původců v půdě bývá dostatečná a
na vznik a rozvoj choroby mají rozhodující vliv vlhkost a teplota okolního prostředí.
Podmínkou většího výskytu a rozvoje choroby je déletrvající sněhová pokrývka ( déle než
120 dnů), vliv má i rychlost odtávání sněhu na jaře. Pokud napadne sníh na půdu nedostatečně
promrzlou nebo dojde během zimy k mírným oblevám nebo se vlivem slunečního záření
(nebo i mechanickými vlivy) na povrchu sněhu utvoří ledové škraloupy, nastanou podmínky
optimální pro rozvoj houbových patogenů mnohem rychleji. V letech, kdy napadal mokrý
těžký sníh dokonce až v dubnu a ležel 7 – 10 i více dnů, docházelo na porostech citlivějších
odrůd zejména ozimé pšenice k rozvoji choroby a k určitým škodám na porostech i po takto
krátké době působení sněhové pokrývky. U sněžné plísňovitosti dochází ke kombinaci vlivu
vysoké vzdušné vlhkosti ( 100 %) a optimálních teplot pro rozvoj patogenů ( 2°- 5°-6°C).
Zároveň je hostitelská rostlina negativně ovlivněna nedostatkem světla, nižším obsahem
kyslíku v okolním vzduchu a celkovým vyčerpáním hostitelské rostliny. Kombinace těchto
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faktorů podporuje rozvoj sněžné plísňovitosti a její škodlivosti, kdy dochází k odumírání listů,
později i některých odnoží a případně i celých hostitelských rostlin. Na jaře po odtání sněhu,
kdy poklesne především vzdušná vlhkost , postup patogena se zastaví, pavučinkovité
mycelium zaschne a na poškozených rostlinách zůstanou jen případné povlaky konidií nebo
sklerocia obou hlavních původců ochoření. Rostliny, které byly poškozeny jen v menším
rozsahu, se pak po změně podmínek prostředí a případných opatřeních na podporu regenerace
račnou zotavovat a regenerují. Suchou listovou skvrnitost pšenice vyvolává houba
Mycosphaerella graminicola (anamorfa Septoria tritici). V porostech obilnin se za vhodných

podmínek může šířit už na podzim, větší rozšíření v porostech podporují mírné zimy. Na
podzim se houba šíří převážně nepohlavně vzniklými pyknosporami. Při poklesu teplot během
zimy dojde k vývoji pohlavního stadia a houba se šíří askosporami. Leden 2005 poskytl
tomuto patogenu vzhledem k teplotám a dostatečné vlhkosti velmi vhodné podmínky pro
tvorbu askospor , jejich šíření v porostech a následné napadení rostlin. Houba po proniknutí
do rostliny se několik dnů rozrůstá uvnitř listů bez příznaků na povrchu listu. Později dojde ke
tvorbě pyknid a v nich pyknospor. Těmi se za vhodných podmínek šíří v porostech na jaře i
později. Nejdůležitější podmínkou pro šíření a pronikání do dalších listů je dostatečná
vzdušná vlhkost. Vlhkost je v našich podmínkách často tím faktorem, který na jaře limituje
další šíření patogena a rozvoj choroby. Teprve ve druhé polovině května a v červnu se v dobře
zapojených porostech pšenice udržuje vzdušná vlhkost na hodnotách dostatečných pro další
šíření patogena. Ještě výraznější dopad vlhkosti a teploty na vývoj patogena se projevuje u
původce pravého stéblolamu, houby Pseudocercosporella herpotrichoides (teleomorfa
Tapesia yallundae). Houba začíná růst při teplotách těsně nad 0°C, pro tvorbu konidií je

optimální teplota mezi 9 – 12°C, při teplotách nad 15°C tvorba konidií ustává. V našich
podmínkách se houba šíří převážně konidiemi. Zároveň teplota potřebná pro proniknutí
patogena do pletiva listů má rovněž horní hranici kolem 15 – 16°C. Mezi různými kmeny
houby byly zjištěny určité 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 uvnitř listových pletiv pokračuje ve 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 jen výjimečně. Takové podmínky nastaly v létě roku 2003, kdy kombinace
Nízké vzdušné vlhkosti a hlavně vysokých teplot ( přes 30°C) v mnoha porostech vývoj
patogena zastavily.
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Závěr
Pracovníci v zemědělství se snaží rostlinám v polních porostech zajistit optimální
podmínky pro jejich růst a vývoj, pro plné využití genetické podstaty odrůdy. Zajišťují i
vhodnou výživu porostů s cílem dosažení dobré a zdravé rostlinné produkce. Tyto jejich
snahy však mohou být negativně ovlivněny abiotickými faktory, které podpoří rozvoj a šíření
houbových patogenů, při extrémních výkyvech může dojít i k přímému poškození rostlin.
Negativní vliv abiotických faktorů lze regulovat a omezovat např. ve skleníkových
podmínkách, v polních podmínkách je regulovat nelze. Musí se ale s jejich případným
negativním vlivem počítat a zmírňovat jeho dopad dalším ošetřením buď dodatečnou výživou
nebo použitím chemické ochrany.

The influence of the abiotic factors on the fungal pathogens.
Key words: abiotic factors – temperature – humidity – snow mould – Septoria tritici blotch –
eyespot

Summary
The fungal pathogens are influenced by environmental conditions in their development and in
host – pathogen interactions. The great part of these conditions are abiotic factors. The most
important from them are humidity and temperature. The influence of these abiotic factors on
the development of pathogens and their infection of plants is demonstrated on the snow
mould, the Septoria tritici blotch and the eyespot.
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MSM 6198959215 a GAČR 522/02/D011.

301

Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin
11.5.2005

Vliv exogenní aplikace cytokininů na patogenezi Bremia
lactucae a fotosyntetické parametry hostitelské rostliny
Martina Špundová1, Jitka Prokopová1, Michaela Sedlářová2, Martina Výtisková2,
Alexandra Vlčková1
1
Katedra experimentální fyziky, Univerzita Palackého v Olomouci, Tř. Svobody 26, 771 46
Olomouc, e-mail: martina.spundova@upol.cz
2
Katedra botaniky, Univerzita Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc, email: sedlarova@prfholnt.upol.cz

Souhrn
Exogenní aplikace roztoků cytokininů (2.10-4 M meta-topolinu a ribozidu 3-MeOBAPR) na
oddělené listové disky z náchylných rostlin Lactuca sativa L. (Cobham Green) 24 h před
inokulací potlačovala sporulaci a tvorbu konidií Bremia lactucae (původce plísně salátové). U
listových pletiv hostitele bylo studováno, zda tato aplikace ovlivní také změny
fotosyntetických parametrů (obsah chlorofylů a karotenoidů, fotochemická účinnost
fotosystému II) a stavu buněčných membrán (míra peroxidace lipidů), které nastávají
v důsledku senescence a v průběhu patogeneze. Exogenní aplikace cytokininů neovlivnila
pokles obsahu chlorofylů a karotenoidů vyvolaný senescencí v oddělených listových discích.
Cytokininy stimulovaly pokles účinnosti fotosystému II v neinfikovaných listových discích,
zatímco u infikovaných variant tento pokles potlačily. Exogenní aplikace cytokininů potlačila
nárůst lipidové peroxidace u infikovaných i neinfikovaných listových disků salátu.

Úvod
Cytokininy (CK) patří mezi růstové regulátory rostlin. Jsou definovány jako rostlinné
hormony, které v přítomnosti auxinu stimulují buněčné dělení. Cytokininy však ovlivňují řadu
dalších procesů, např. potlačují apikální dominanci, stimulují diferenciaci plastidů nebo
zpomalují senescenci. Cytokininy hrají roli také v procesech rostlinné patogeneze /1/. U
některých interakcí hostitel-patogen dochází vlivem patogeneze ke změnám v biosyntéze,
metabolismu a aktivitě cytokininů hostitelské rostliny /2/. Řada patogenů je schopna
syntetizovat vlastní cytokininy a ovlivňovat tak procesy v hostitelské rostlině včetně změn
v množství a složení endogenních cytokininů /3/. Umělá exogenní aplikace cytokininů
ovlivňuje průběh patogeneze, především pokud 24-48 h předchází inokulaci. Předpokládá se,
že exogenní CK mohou potlačovat poškození rostlinných pletiv způsobené patogenem /4, 5,
6/. Bylo potvrzeno, že CK zvyšují toleranci rostlin vůči nekrotrofům, ale existuje málo
poznatků o vlivu cytokininů na patogenezi biotrofních houbových organismů. V této práci byl
studován vliv exogenní aplikace dvou forem cytokininů – meta-topolinu (volná báze) [6-(3hydroxybenzylamino)purin] /7/ a 3-MeOBAPR (ribozid) [6-(3-methoxybenzylamino)purin-9β-D-ribofuranosid] /8/ na patogenezi Bremia lactucae (rasa NL16, biotrof z čel.
Peronosporaceae, odd. Oomycota, které je v současnosti řazeno do samostatné říše
Stramenopila) u listů náchylného genotypu salátu Lactuca sativa L. (cv. Cobham Green).
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Materiál a metodika
Rostlinný materiál a inokulace
Pro studium vlivu exogenní aplikace cytokininů na průběh infekce biotrofní houbou B.
lactucae byl zvolen genotyp salátu L. sativa (Cobham Green) vykazující
náchylnost/kompatibilitu k použité rase B. lactucae Regel (NL 16). Semenáčky byly
předpěstovány v perlitu a přesazeny do květníků se zahradním substrátem. Rostliny byly
pěstovány ve fytotronu v režimu 12 h světlo/12 h tma při teplotě 18°C/15°C. Ve stáří 10
týdnů byly z rostlin odděleny listové disky o průměru 12 mm (ze třetího až šestého
nejmladšího listu). Disky byly umístěny adaxiální stranou dolů do Petriho misek s buničinou a
filtračním papírem nasycenými jednotlivými roztoky (viz dále). Po 24 hodinách infiltrace
roztoků do listových disků při sníženém tlaku byla polovina vzorků z každé varianty
inokulována, polovina sloužila jako kontrola. Inokulum (suspenze konidií v destilované vodě
o hustotě cca 5·104-105 konidií na cm3) bylo rozptýleno na abaxiální stranu listových disků.
Vzorky byly inkubovány ve fytotronu při teplotě 15°C/10°C, prvních 24 hodin ve tmě a
následně v režimu 12 h světlo/12 h tma. Měření bylo provedeno u kontrolních (neoddělených)
listů salátu v den oddělování listových disků (kontrola) a na listových discích po 11 dnech po
inokulaci (tj. po 12 dnech po aplikaci příslušných roztoků).
Roztoky cytokininů
V experimentech byly použity dvě formy aromatických cytokininů: 2·10-4 M metatopolin (volná báze) /7/ v 0,5% dimethylsulfoxidu (DMSO) a 2·10-4 M 3-MeOBAPR (ribozid)
/8/ v 0,25% DMSO. Jako referenční roztoky byly použity: destilovaná voda (H2O) a 0,5%
DMSO (vyšší koncentrace roztoku užívaného k rozpuštění cytokininů).
Stanovení míry sporulace a výnosu spor
Na listových discích v různých variantách pokusu byl stupeň napadení hodnocen
v průběhu 11 dní po inokulaci na základě makroskopického stanovení sporulace patogenu,
kde souhrnná hodnota vyjadřuje procento maximální možné sporulace /9/. Výnos spor byl
stanoven 14. den po inokulaci omytím disků v destilované vodě a počítáním hustoty sporové
suspenze v Bürkerově komůrce. V každé variantě bylo provedeno 5 měření ve třech
opakováních. Data byla statisticky vyhodnocena hierarchickou ANOVOU a Bonferoniho
testem mnohonásobných porovnání v programu NCSS 2000.
Obsah fotosyntetických pigmentů
Listové disky byly zhomogenizovány v 80% acetonu s malým množstvím MgCO3,
homogenát byl zcentrifugován (5 min, 3600g, pokojová teplota) a následně byla stanovena
absorbance supernatantu při vlnových délkách 470; 646,8; 663,2 a 750 nm oproti 80%
acetonu (spektrofotometr UV6-550 Unicam, Cambridge, Anglie). Obsah chlorofylů a
karotenoidů byl vypočítán podle Lichtenthalera /10/.
Měření maximální fotochemické účinnosti fotosystému II
Na kontrolních (neoddělených) listech salátu a na listových discích byla změřena
maximální fotochemická účinnost fotosystému II (parametr FV/FP) pomocí fluorimetru PEA
(Hansatech, King’s Lynn, Anglie). Před měřením byly vzorky 30 minut zatemněny.
Fluorescenční signál byl snímán z adaxiální strany listů (disků), doba detekce byla 2 s,
intenzita excitačního záření 6000 μmol fotonů m-2.s-1.
Stanovení míry peroxidace lipidů
Listové disky byly homogenizovány ve 4 cm3 0,1% kyseliny trichloroctové (TCA). Poté
byl homogenát zcentrifugován (10 min, 10000g, 4°C) a k 1 cm3 supernatantu byly přidány 4
cm3 20% TCA obsahující 0,5% kyselinu thiobarbiturovou (TBA). Tato směs byla 30 min
vařena na vodní lázni, poté rychle schlazena na ledové tříšti a zcentrifugována (10 min,
10000g, 4°C). U supernatantu byla změřena absorbance při vlnových délkách 532 a 600 nm
(spektrofotometr CHEM 2000, Ocean Optics, Dunedin, USA). Jako referenční vzorek byl
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použit roztok 20% TCA obsahující 0,5% TBA. Rozdíl absorbancí (ΔA = A532 - A600) odráží
množství reakčních produktů TBA a toto množství indikuje míru lipidové peroxidace /11/.

Výsledky a diskuse

sporulace [% max]

Náchylnost genotypu L. sativa (Cobham Green) k rase B. lactucae (NL16) se projevuje
vysokou intenzitou sporulace patogenu, tj. tvorby konidioforů s nepohlavními sporami,
makroskopicky pozorovatelnou od 5. dne po inokulaci /12/. Exogenní aplikace obou
zkoumaných cytokininů (meta-topolinu a ribozidu 3-MeOBAPR) na listová pletiva 24 h před
inokulací významně potlačila sporulaci B. lactucae (Obr. 1) a signifikantně snížila výnos spor
(Tab. 1). Aplikace DMSO neovlivnila intenzitu sporulace ani výnos spor, oba parametry byly
srovnatelné s kontrolní variantou, ve které byla použita destilovaná voda.
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Obr. 1: Intenzita sporulace B. lactucae na listových discích L. sativa cv. Cobham Green 5. 11. den po inokulaci. Listové disky byly inkubovány ve čtyřech variantách: v destilované vodě
(H2O), 0,5% dimethylsulfoxidu (DMSO), v 2·10-4 M roztoku meta-topolinu (mT) a 2·10-4 M
roztoku ribozidu 3-MeOBAPR (MeOR).
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TAB. 1: MNOŽSTVÍ SPOR B. LACTUCAE NA 1 CM2 LISTU A STUPEŇ NAPADENÍ LISTOVÝCH DISKŮ,
ZE KTERÝCH BYL STANOVOVÁN, U GENOTYPU L. SATIVA CV. COBHAM GREEN 14 DNÍ PO
INOKULACI.
Varianta
Počet spor/cm2
Rozsah stupně napadení
(průměr + SD)
listových disků (0-4)
-4
7
+
3
0–1
2.10 M MeOR + 0,25% DMSO
-4
0+0
0–1
2.10 M mT + 0,5% DMSO
100 + 10
4
0,5% DMSO
146 + 14
4
H2O

U všech variant listových disků (kromě disků v DMSO) došlo k výraznému poklesu
obsahu chlorofylů a karotenoidů vzhledem ke kontrolním listům (Obr. 2). Pokles obsahu
karotenoidů byl méně výrazný v porovnání s poklesem obsahu chlorofylů. Je zřejmé, že
oddělením disků a jejich inkubací v roztocích byla vyvolána jejich senescence. Nebyly
nalezeny průkazné rozdíly v obsahu fotosyntetických pigmentů mezi jednotlivými variantami
listových disků, z čehož vyplývá, že ani infekce houbou Bremia lactucae ani exogenní
aplikace cytokininů neovlivnily pokles obsahu fotosyntetických pigmentů způsobený
senescencí.
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Obr. 2: Obsah chlorofylů (Chl (a+b)) a karotenoidů (car) vztažený na listovou plochu u
kontrolních listů salátu (Lactuca sativa L. cv. Cobham Green) a u listových disků po 12
dnech inkubace v destilované vodě (H2O), 0,5% dimethylsulfoxidu (DMSO), v 2·10-4 M
roztoku meta-topolinu (mT) a 2·10-4 M roztoku ribozidu 3-MeOBAPR (MeOR) - srovnání
listových disků infikovaných B. lactucae a bez infekce. Hodnoty odpovídají průměru a SD,
n = 5.

305

Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin
11.5.2005
U neinfikovaných listových disků byl zjištěn statisticky průkazný (P ≤ 0,05) pokles
parametru FV/FP (Obr. 3), který odráží maximální fotochemickou účinnost fotosystému II.
Tento pokles byl mírný u disků inkubovaných ve vodě a v DMSO, v roztocích cytokininů byl
pokles FV/FP výraznější. Během senescence navozené oddělením a inkubací listových disků
v roztocích tedy docházelo k poklesu účinnosti fotochemie fotosystému II, přičemž
cytokininy tento pokles prohloubily. Předpokládáme, že zmíněný negativní vliv cytokininů na
funkci fotosystému II by mohl souviset se zpětnovazebnou inhibicí fotosyntetických reakcí
v důsledku akumulace asimilátů v chloroplastech /13/. Zpětnovazebná inhibice může
způsobovat nedostatek NADP+ jako konečného akceptoru elektronů ve fotosyntetickém
transportním řetězci, čímž může docházet ke zpomalení odběru elektronů z fotosystému II a
jeho poškození v důsledku příjmu nadbytečných excitací.
V rámci infikovaných variant byla nejnižší hodnota FV/FP naměřena u disků ve vodě, u
ostatních disků (tj. v DMSO a v roztocích cytokininů) byla hodnota vyšší. Ze srovnání hodnot
u infikovaných a neinfikovaných disků ve vodě vyplývá, že infekce výrazně zhoršila funkci
fotosystému II. Cytokininy v případě infikovaných variant potlačily pokles účinnosti
fotosystému II. Předpokládáme, že na rozdíl od neinfikovaných variant nedocházelo u
infikovaných listových disků k hromadění asimilátů v chloroplastech (pravděpodobně díky
odběru asimilátů patogenem), tudíž se neprojevila zpětnovazebná inhibice fotosyntetických
reakcí a funkce fotosystému II byla do značné míry zachována. Infekce tedy paradoxně
potlačila negativní vliv cytokininů na funkci fotosystému II zjištěný u neinfikovaných
listových disků salátu.
U všech variant listových disků došlo k výraznému nárůstu míry lipidové peroxidace
(Obr. 3). Nejvyšší lipidová peroxidace byla zjištěna u neinfikovaných disků inkubovaných ve
vodě, u infikovaných disků ve vodě byla lipidová peroxidace významně nižší. Infekce houbou
Bremia lactucae tedy nezpůsobila zvýšení nárůstu oxidativního poškození membránových
lipidů, který byl zaznamenán u neinfikovaných variant a který pravděpodobně souvisel se
senescencí listových disků. Nárůst oxidativního poškození buněčných komponent je totiž
typickým průvodním jevem senescence. Cytokininy snížily míru lipidové peroxidace u
infikovaných i neinfikovaných listových disků. Tento vliv cytokininů byl očekáván u
infikovaných disků v souvislosti se zachováním funkce fotosystému II vzhledem k diskům ve
vodě (Obr. 3). U neinfikovaných disků bylo naopak očekáváno zvýšení míry peroxidace
lipidů vlivem cytokininů v důsledku předpokládané zpětnovazebné inhibice fotosyntézy a
zhoršení funkce fotosystému II. Je možné, že míra lipidové peroxidace určovaná z celého
listového pletiva nemusí odrážet stav thylakoidních membrán a nemusí tak korelovat s mírou
zachování funkce fotosystému II /14/.
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Obr. 3: Maximální fotochemická účinnost fotosystému II (FV/FP) a míra peroxidace lipidů
u kontrolních listů salátu (Lactuca sativa L. cv. Cobham Green) a u listových disků po 12
dnech inkubace v destilované vodě (H2O), 0,5% dimethylsulfoxidu (DMSO), v 2·10-4 M
roztoku meta-topolinu (mT) a 2·10-4 M roztoku ribozidu 3-MeOBAPR (MeOR) - srovnání
listových disků infikovaných B. lactucae a bez infekce. Uvedeny mediány a kvartily, n = 8
(FV/FP) nebo průměry a SD, n = 3 (míra peroxidace lipidů).
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Effect of exogenous application of cytokinins on pathogenesis of Bremia
lactucae and photosynthetic parameters of host plant
Key words: Bremia lactucae – carotenoids – chlorophylls – Lactuca sativa –lipid
peroxidation – photosystem II

Summary
Exogenous application of cytokinin solutions (2.10-4 M meta-topolin and riboside 3MeOBAPR) on detached leaf discs of susceptible plants Lactuca sativa L. (Cobham Green)
24 h before inoculation suppressed sporulation and conidia formation of Bremia lactucae
(causa agent of lettuce downy mildew). In host leaf tissue, the effect of cytokinin application
on changes in photosynthetic parameters (chlorophyll and carotenoid content, photochemical
efficiency of photosystem II) and cell membranes (level of lipid peroxidation) induced by
senescence and pathogenesis was studied. The exogenous application of cytokinins did not
influence the decrease in chlorophyll and carotenoid content induced by senescence.
Cytokinins stimulated the decrease in the efficiency of PSII in the non-infected leaf discs,
whereas in the infected ones they suppressed it. The exogenous application of cytokinins
reduced the increase in lipid peroxidation in both infected and non-infected leaf discs.

Poděkování
Tyto výsledky jsou součástí projektu financovaného výzkumným záměrem MŠMT ČR č.
MSM 6198959215 a GAČR 522/02/D011.
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OBSAH CELKOVÝCH POLYFENOLŮ, RESVERATROLU A
ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA V HROZNECH RÉVY VINNÉ
(VITIS VINIFERA L.) Z ČESKÉHO VINAŘSKÉHO REGIONU
ROKU 2003
Šulc, M.1 – Pivec, V.1
1

Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrochemie, potravinových a přírodních zdrojů,
Katedra chemie, Kamýcká 957, CZ-16521 Praha 6 – Suchdol

Úvod
Polyfenolické sloučeniny jsou nejpočetnější a všudypřítomné složky rostlin a rostlinných
metabolitů. Patří mezi ně pigmenty, stavební materiál buněk, ochraňují rostlinu proti
predátorům (fytoalexiny). Většinou se jedná o sekundární rostlinné metabolity. Nejznámější
skupinou polyfenolických sloučenin jsou flavonoidy, stilbeny, chalkony, aurony, kumariny,
xanthony, deriváty kys. skořicové a taniny. Některé z nich bývají velmi často v rostlinné
COOH
buňce navázány na cukerné zbytky. /3,5/
Obecně je přijímáno, že přírodní antioxidanty polyfenolického
charakteru obsažené ve víně vykazují ochranné účinky proti
kardiovaskulárním chorobám /1,8/. Tento efekt je veřejnosti znám pod
pojmem „francouzský paradox“.

HO

OH
OH

kys. gallová

Jednou z vlastností polyfenolických látek je schopnost inhibovat (angl. „scavenge“)
volné radikály, což jsou části molekul s nepárovým elektronem, které vykazjí vysokou
reaktivitu. Jednou z možností vzniku volného radikálu je např. známá Fentonova reakce.
Fe2+

+

H2O2

Fe3+ + OH· + OH-

Tyto radikály, které běžně v buňce vznikají metabolickými cestami se v důsledku
biochemických cest ihned inaktivují. Nicméně spolu s industrializací a vyspíváním
společnosti se do lidského organismu dostává čím dál tím více těchto volných radikálů (mezi
jinými: špatné stravovací návyky, znečištěné životní prostředí, stress,…) než je buňka
schopna inaktivovat /4,9,6/. Je možno konstatovat, že velký obsah volných radikálů v buňce
spolupůsobí s dalšími faktory při vzniku civilizačních chorob, rakoviny a poškození buňky
(např. DNA) /2,11/. Konzumací rostlinné stravy, ale i pitím vína a čaje, je možno tělu dodávat
látky s antioxidační schopností a tak napomáhat inaktivaci volných radikálů /2,7,10/.
Mechanismus inaktivace volných radikálů v těle a přenos polyfenolických látek ze
zažívacího traktu do krevního oběhu není ještě plně objasněn, ale má se za to, že se na tomto
procesu velkou měrou podílí střevní mikroflóra. Některé sloučeniny polyfenolického
charakteru jsou přímo transformovány buněčným metabolismem kvasinek.
Slupky bobulí hroznů významně přispívají ke zvýšení obsahu polyfenolických látek ve
víně. Toto je patrné zvláště při výrobě červeného vína, kdy je mošt v přímém kontaktu se
slupkami.
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Klíčová slova
réva vinná · Vitis vinifera L. · antioxidační aktivita · resveratrol · polyfenolické látky ·
antioxidanty

Materiál a metodika
Příprava vzorků
Vzorky hroznů z vinic byly urychleně po převezení do laboratoře zpracovány oddělením
slupek bobulí, semen a moštu. Semena a slupky byly následně zmrazeny na –32 oC a
lyofylizovány. Z lyofylizátu byl připraven methanolický extrakt po dobu 24 hodin
v Soxhletově extraktoru. Následně byl extrakt podroben měřením.
Stanovení celkových polyfenolů (CP)
Pro stanovení obsahu CP byla použita metoda s užitím Folin-Ciocalteauva (FC)
činidla. K 1 ml vzorku v 50 ml odměrné baňce bylo přidáno 2,5 ml FC a 7,5 ml 20% roztoku
uhličitanu sodného a doplněno destilovanou vodou po rysku. Vzorky byly měřeny po 2
hodinách stání na spektrofotometru Heλios γ (Spectronic Unicam, GB) při vlnové délce λ=
765 nm. Extrakty semen a slupek bobulí byly naředěny v poměru 1:50. Výsledky byly
vyjádřeny jako ekvivalenty kyseliny gallové (v mg.g-1 suš. nebo mg.l-1 čerstvého moštu).
Stanovení trans-resveratrolu HPLC
Použili jsme HPLC s isokratickou elucí WatersTM(čerpadlo WatersTM, autosampler WatersTM
717 plus, detektor WatersTM PDA 996 UV-VIS, kolona ODS-Hypersil 250x4,6 mm, 5 μm,
průtok 1 ml.min-1. Mobilní fází byl roztok acetonitrilu s vodou (75:25, V/V) a její pH bylo
upraveno na hodnotu 1,5 kys. trifluoroctovou. Detekce při λ = 307 nm. Vzorky před analýzou
byly zfiltrovány filtry Spartan 0.45 μm. Kalibrace od 0,05 do 10 μg.ml-1, detekční limit 0,034
μg.ml-1, kritická úroveň signálu 0,017 μg.ml-1.
Stanovení antioxidační aktivity
Antioxidační aktivita byla stanovena měřením schopnosti antioxidačních látek inaktivovat
roztok radikálů 2,2-difenyl-1-picrylhydrazylu (DPPH·), což se projeví odbarvením roztoku.
Byl připraven methanolický roztok DPPH· o koncentraci 25 mg.l-1. K měření absorbance byl
použit spektrofotometr Heλios γ (Spectronic Unicam, GB) a vlnová délka 515 nm (absorbční
maximum DPPH·). Každý vzorek byl měřen při 7 opakováních. Kyvety byly použity
plastové, jednorázové (10 mm). Do každé kyvety bylo odměřeny 3 ml roztoku DPPH· o výše
uvedené koncentraci a změřena počáteční absorbance v čase t0. Dále byl k roztoku radikálu
DPPH· odpipetován vzorek o objemu 5 μl, důkladně promíchán a po 5 minutách (v čase t5)
byla opět změřena absorbance. Procento nedeaktivovaného radikálu DPPH· bylo vypočteno:
% inaktivace = 100 – (At5/At0). Výsledky jsou uvedeny jako % inaktivace a přepočteny na
koncentraci standardu vitaminu C (mg.ml-1), který by poskytl stejnou inaktivaci jako
studovaný vzorek.
Statistické vyhodnocení
Statistické vyhodnocení bylo provedeno analýzou ANOVA v programu Statgraphic na
hladině významnosti α = 0,05.
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MOST
slupka bobule
Odrůda

CP
[mg.g-1 suš.]

Müller-Thurgau
Burgundské bílé
Tramín červený
Frankovka
Zweigeltrebe
Alibernet

400,940
34,111
389,120
318,600
615,120
400,940

AA

semena

AA

[% inaktivace]

8,87
4,04
18,02
1,23
4,19
8,87

CP

AA

mošt
AA

[mg vit C.ml-1]

[mg.g-1 suš.]

[% inaktivace]

[mg vit C.ml-1]

0,321
0,166
0,614
0,076
0,171
0,321

737,91
453,84
440,85
513,25
573,16
737,91

14,89
21,58
16,85
11,05
28,10
14,89

0,514
0,728
0,577
0,391
0,937
0,514

CP
[mg.1-1]

874,25
146,51
128,12
299,61
357,77
874,25

Tabulka č. 1

VELKÉ ŽERNOSEKY
slupka bobule
Odrůda

CP
[mg.g-1 suš.]

Burgundské bílé
Müller-Thurgau
Ryzlink rýnský
Modrý portugal
Svatovavřinecké

234,100
53,442
31,856
63,252
218,65

AA
[% inaktivace]

6,38
2,44
5,56
12,36
3,50

semena

AA

CP

[mg vit C.ml-1]

[mg.g-1 suš.]

0,241
0,115
0,215
0,433
0,149

502,64
857,95
862,75
341,36
579,50

Tabulka č. 2

311

AA
[% inaktivace]

20,87
21,24
20,00
54,97
27,36

mošt
AA
[mg vit C.ml-1]

0,706
0,718
0,678
1,799
0,914

CP
[mg.1-1]

142,29
164,12
200,87
253,85
396,26
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ROUDNICE NAD LABEM
slupka bobule
Odrůda

CP
[mg.g-1 suš.]

Kerner
Müller-Thurgau
Ryzlink rýnský
Sylvánské zelené
Modrý portugal
Svatovavřinecké
Tabulka č. 3

38,578
43,380
86,300
44,382
161,540
488,450

AA

semena

AA

[% inaktivace]

5,49
4,19
3,73
7,16
2,59
3,76

CP

AA

mošt
AA

[mg vit C.ml-1]

[mg.g-1 suš.]

[% inaktivace]

[mg vit C.ml-1]

0,213
0,171
0,156
0,266
0,120
0,157

474,96
538,68
515,34
575,50
525,73
666,64

18,89
23,08
25,42
22,90
21,51
31,72

0,642
0,777
0,851
0,771
0,726
1,053

CP
[mg.1-1]

589,950
212,140
187,090
93,773
124,500
140,280

KARLŠTEJN
slupka bobule
Odrůda

CP
[mg.g-1 suš.]

Hibernal
Bianka
Müller-Thurgau

42,350
158,61
313,50

AA
[% inaktivace]

6,13
6,49
12,57

semena

AA

CP

[mg vit C.ml-1]

AA
[mg.g-1 suš.]

0,233
0,245
0,440

553,12
528,99
426,41

Tabulka č. 4
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mošt
AA

[% inaktivace]

[mg vit C.ml-1]

19,37
17,79
74,86

0,658
0,607
2,436

CP
[mg.1-1]

193,12
217,23
412,80
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KUTNÁ HORA
slupka bobule
Odrůda

CP
[mg.g-1 suš.]

AA
[% inaktivace]

semena

AA

CP

[mg vit C.ml-1]

[mg.g-1 suš.]

AA

mošt
AA

[% inaktivace]

[mg vit C.ml-1]

Müller-Thurgau
49,058
8,52
0,310
385,12
11,02
0,390
*
Stolní hrozny
162,450
13,90
0,482
426,91
56,64
1,852
Tramín
133,850
3,39
0,145
484,57
15,98
0,549
Modrý portugal
206,000
4,51
0,181
420,81
68,21
2,223
Burgundské modr.
71,979
1,28
0,078
558,34
21,52
0,727
*
Tabulka č. 5 nepodařilo se určit přesně odrůdu, jde ale s největší pravděpodobnosti o Chrupku
OBSAH TRANS-RESVERATROLU(Tabulka č. 6)
Odůda

Část hroznu Místo

Burgundské modré
Burgundské bílé
Burgundské modré
Frankovka
Zweigeltrebe
Bianka
Müller Thurgau
Müller Thurgau
Burgundské bílé
Svatovavřinecké
Alibernet

semena
semena
bobule
bobule
bobule
bobule
bobule
bobule
bobule
bobule
bobule

Kutná Hora
Most
Kutná Hora
Kutná Hora
Most
Karlštejn
Žernoseky
Kutná Hora
Most
Žernoseky
Most
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Transresveratrol
[mg.g-1 suš.]
1,477.10-5
2,461.10-5
1,141.10-4
1,258.10-4
2,248.10-4
8,855.10-6
4,669.10-5
3,822.10-5
2,704.10-5
9,630.10-4
4,798.10-3

CP
[mg.1-1]

326,75
591,45
107,89
346,29
147,51
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Antioxidační aktivita standardních látek o
různých koncentracích
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Graf č. 1
Komentář ke grafu č. 1:
Tento graf ukazuje antioxidační aktivitu (AA) u různých koncentrací standardů (kys.
askorbové, kys. gallové a taninu). Považujeme za možné, kromě vyjádření AA v procentech
inaktivace, což je celkem abstraktní číslo, vyjádřit AA v reálných jednotkách určité látky pro
názornější představivost. Toto nám umožňuje právě tento graf, kdy je závislost AA na
koncentraci vždy lineární. Pro tuto názornou představivost jsou inaktivace přepočteny na
roztok kyseliny askorbové, který za stejných podmínek provedení pokusu poskytne stejnou
inaktivaci radikálu DPPH·.
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Graf č. 2
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Svatovavřinecké

Graf č. 3
Komenář ke grafu č.3:
Předchozí graf si klade za cíl názorně ukázat vztah mezi obsahem celkových polyfenolů (CP)
a antioxidační aktivitou (AA) ve slupkách bobulí a semenech mezi dvěmi odrůdami ze stejné
vinařské oblasti. Nemůžeme vždy totiž jednoznačně tvrdit, že se stoupajícím obsahem
celkových polyfenolů stoupá i antioxidační aktivita, protože vždy záleží na kvalitě (druhu a
zastoupení) polyfenolických látek, protože každá jednotlivá látka vykazuje jinou antioxidační
aktivitu. Někdy proto může být AA vyšší než obsah CP, někdy nižší.
315

Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin
11.5.2005

Závěr:


Na hladině významnosti 0,05 můžeme konstatovat, že obsah CP se prokazatelně liší
v jednotlivých oblastech.



Z celkového počtu 25 vzorků hroznů se nepodařilo trans-resveratrol prokázat v moštu,
jeho obsah v semenech a bobulích je rovněž nízký a byl identifikován pouze u 11 vzorků
(z toho ve dvou případech v semenech a v devíti u slupek bobulí).



Podařilo se statisticky prokázat rozdíl mezi obsahem CP v moštu, slupkách bobulí a
semenech a to na hladině významnosti 0,05.



Byla nalezena pouze nízká korelace mezi obsahem CP a AA.



Obsah CP ve slupkách bobulí v porovnání s jeho obsahem v semenech je mnohonásobně
nižší.



Pokusy bylo zjištěno (potvrzeno i odborných kruhů), že je nutno změnit metodiku
přípravy vzorků pro stanovení trans-resveratrolu. Hlavní nevýhody jsou: trans-resveratrol
se mění na světle v cis izomer a nesmí se stanovovat jako volný, nýbrž po šetrné
hydrolýze z cukerného zbytku jako resveratrol celkový.



Teoreticky by se dalo uvažovat o možnosti konzumace uvedených odrůd i jako stolních
v důsledku vysokého obsahu látek s antioxidačními vlatnostmi.



Optimální by bylo zahrnout do výroby (procesu nakvášení) i semena a to z důvodu
několikanásobně vyšší koncentrace polyfenolických látek a vyšší antioxidační aktivity.
Tento krok se ale v praxi jeví jako nemožný z důvodu signifikantního snížení
organoleptických vlastností – zejména hořké a svíravé chuti, což by činilo nápoj skoro
nepoživatelným.
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Děkuji všem vinařům za poskytnutí vzorků.
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Jiří Tůma1,Vladimír Dvořák1, Lenka Tůmová2
1

Univerzita Hradec Králové, katedra biologie PdF, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové,
e-mail: jiri.tuma@uhk.cz , vladimir.dvorak@uhk.cz
2

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, katedra farmakognosie,
Heyrovského 1203, Hradec Králové. e-mail: tumova@faf.cuni.cz

Souhrn
Byla porovnána citlivost dvou základních inhibičních testů toxicity: 1/ na klíčících semenech
hořčice bílé (Sinapis alba L.), 2/ na sladkovodní řase Scenedesmus subspicatus. Byly zjištěny
hodnoty inhibiční koncentrace IC 50. Otestovány byly těžké kovy řadící se současně mezi prvky
esenciální: železo, měď, zinek, nikl a chróm. Zjištěná toxicita u řasy klesala v následujícím
pořadí: nejvíce toxickým prvkem byl nikl (IC 50 = 0,122 mg/l), méně toxickým chróm, zinek, měď a
nejnižší míru toxicity vykázalo železo ( IC 50 = 3,578 mg/l.) U testů toxicity na semenech Sinapis
alba byl nejtoxičtějším prvkem chróm ( IC 50 = 11,44 mg/l), méně měď, zinek a železo. Překvapivě
nejnižší míra toxicity byla naměřená u niklu ( IC 50 = 75,62 mg/l.).

Úvod
Ke kovům se řadí asi 80 prvků periodické soustavy, z nichž přibližně 30 je označováno jako
těžké /1/. V životním prostředí se kovy pohybují v geochemických a biologických cyklech.
Prostřednictvím těchto biologických cyklů přeházejí do živých částí ekosystémů, do organizmů.
Vzhledem k tomu, že na rozdíl od látek organických kovy nikdy nedegradují, je třeba počítat
s jejich postupnou akumulací v životním prostředí. Představují tak vážnou hrozbu pro rostliny,
živočichy i člověka, jako konečný článek potravního řetězce. Některé rostliny fungují jako
hyperakumulátory specifických těžkých kovů, jiné mohou působit jako bioindikátory, proto
v odolnosti rostlin k působení těžkých kovů existují velké rozdíly.
Ionty těchto kovů jsou velmi snadno přijímány kořeny, neboť selektivita transportních
proteinů je zřejmě nedostatečná pro jejich rozlišení od prvků , které jsou pro život rostlin nezbytné.
Po vstupu do buněk inaktivují některé enzymy a redoxní systémy. Inhibice dělení a dlouživého
růstu buněk, která se projevuje zejména zpomalením růstu primárního kořene, bývá jedním
z prvních příznaků jejich toxického působení. V kořenech také dochází k největší akumulaci
těžkých kovů, pouze část jich je transportována do nadzemních orgánů, kde nejvíce ovlivňuje
fyziologické procesy v listech, v prvé řadě fotosyntézu /2/.
Mnohé těžké kovy se označují pro rostliny jako esenciální tzn., že jsou ve stopových
množstvích nezbytné pro růst a vývoj rostlin. Zároveň se však ve vyšších koncentracích stávají
toxickými /3/. Jedná se především o železo, měď, zinek, nikl i chrom. Cílem naší práce bylo zjistit
míru toxicity těchto prvků na řasu Scenedesmus subspicatus a růst kořene hořčice bílé Sinapis alba.
O účinku železa, mědi a zinku na rostliny je uvedeno dostatek údajů např. /3, 4, 5/. Důkazy
o jednoznačné nezbytnosti niklu pro rostliny chybí, avšak řada prací zdůrazňuje jeho pozitivní
působení na růst rostlin a v metabolizmu dusíku, kde ovlivňuje především aktivitu ureasy /3/.
Fytotoxické koncentrace dosahují hodnot 10-100 mg / kg sušiny. Jeho vysoký obsah omezuje růst
rostlin a potlačuje fotosyntézu a transpiraci. Příjem niklu kořeny a jeho transport do nadzemních
částí rostlin je inhibován Cu2+, Zn2+. Toxicita Ni je vysvětlovaná poměrem Ni : Fe v rostlinách než
jeho absolutní koncentrací /5/. Přijatý chrom je většinou rostlinami zadržen v kořenové soustavě.
Podle některých autorů je rostlinami přijímán pouze v chelátové formě. Chróm stimuluje vývoj
rostlin a kladně působí na metabolismus cukrů. Toxicita Cr závisí na stupni oxidace a přístupnosti
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přijatelných forem Cr /5/. Dichroman draselný je pak využíván jako tzv. standardní látka pro testy
toxicity.

Materiál a metodika
Byly provedeny testy inhibice růstu na hořčici bílé Sinapis alba (podstatou testu je citlivost
klíčících semen na škodlivé látky rozpuštěné ve vodě, při expozici 72 hodin) a na sladkovodní
chlorokokální řase Scenedesmus subspicatus (využívá se stanovení toxického účinku ve vodě
rozpuštěných škodlivých látek na inhibici růstu a rozmnožování jednobuněčné řasy v jednotlivých
koncentracích sledované látky ve srovnání s kontrolami, při expozici 72 hodin).
Podstatou uvedených testů toxicity bylo zjištění hodnoty IC 50 – inhibiční koncentrace,
která způsobí 50 % inhibici růstu kořene nebo růstové rychlosti řasy ve srovnání s kontrolním
vzorkem.
Z těžkých kovů byly vybrány následující esenciální prvky: chróm (testován ve formě
dichromanu draselného), měď (chlorid měďnatý), nikl (síran nikelnatý), zinek (síran zinečnatý) a
železo (síran železnatý).
Test inhibice růstu na řase Scenedesmus subspicatus byl proveden podle normy ČSN EN
28692 (ISO 8692) „Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a
Selenastrum capricornutum“. Doba expozice byla 72 hodin při teplotě 23 ± 1 °C v nádobách
obsahujících minimálně 50 ml testovaného roztoku při kontinuálním osvětlení o intenzitě v rozmezí
6 000 – 10 000 luxů. Každých 24 hodin byla měřena hustota buněk v 1 ml každé koncentrace
testované látky. Řasové inokulum pro tento test se odebíralo z exponenciálně rostoucí inokulační
kultury /6/.
Test inhibice růstu kořene Sinapis alba byl proveden podle Metodického pokynu MŽP ke
stanovení ekotoxicity odpadů /7/. Doba expozice testu byla zvolena 72 hodin a provedení testu bylo
při teplotě 20 ± 1 °C bez osvětlení /8/. Po 72 hodinách se změřila a zaznamenala délka všech kořenů
ve zkoušené látce i v kontrole a vypočetla se průměrná délka kořene.
Pro statistické vyhodnocení obou testů byl použit software „Toxicita“ vyvinutý ve VÚ
Vodohospodářském v Ostravě.

Výsledky a diskuse
Tab. 1 shrnuje naměřené hodnoty IC 50. Hodnoty jsou uvedeny v mg testované látky (soli) na
jeden litr živného roztoku (ředicí vody) a pak přepočteny na čistý kov.
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Scenedesmus subspicatus

Sinapis alba

(IC 50 v mg/l)

(IC 50 v mg/l)

Dichroman draselný / Cr

0,522 / 0,185

32,36 / 11,44

Chlorid měďnatý / Cu

1,336 / 0,631

41,13 / 19,44

Síran nikelnatý / Ni

0,583 / 0,122

361,62 / 75,62

Síran zinečnatý / Zn

0,945 / 0,215

285,65 / 64,99

Síran železnatý / Fe

17,80 / 3,578

324,93 / 65,31

Testované vzorky

Tab. 1: Průměrné hodnoty IC 50 v mg/l.

Scenedesmus subspicatus
(IC 50 v mg/l)

Sinapis alba
(IC 50 v mg/l)
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80

75,62
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3,5

70

3

60
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40
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30
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20

1

64,99
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0,215
0

0
chróm

měď

nikl

zinek

chróm

železo

měď

nikl
testovaná látka

testovaná látka

Obr. 1 Zjištěné hodnoty IC 50

Obr. 2

Zjištěné hodnoty IC
Sinapis alba

Scenedesmus subspicatus

Porovnání citlivosti testovaných organismů k jednotlivým látkám je znázorněno na
obr. 1 (řasa) a obr. 2 (hořčice) . Z obr. 1 je patrné, že nejtoxičtějším prvkem pro řasu byl nikl,
u kterého byla naměřena výsledná hodnota IC 50 = 0,122 mg/l. Následuje toxicita chrómu
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(hodnota IC 50
= 0,185 mg/l), toxicita zinku (IC 50 = 0,185 mg/l) a mědi (IC 50 = 0,631
mg/l). Naopak nejnižší míru toxicity (tj. nejvyšší hodnotu v mg/l) vykázalo železo, u kterého
byla zjištěna hodnota IC 50 = 3,578 mg/l.
Testy toxicity na semenech Sinapis alba (obr. 2) vykázaly, že nejtoxičtějším prvkem
byl chróm, kde byla zjištěna výsledná hodnota IC 50 = 11,44 mg/l. Podobnou toxicitu vykazovala i
měď (IC 50 = 19,44 mg/l). Poté následuje skupina kovů s výrazně nižší toxicitou v pořadí zinek (IC
50 = 64,99 mg/l) a železo (IC 50 = 65,31 mg/l). Překvapivě nejnižší míra toxicity byla naměřena u
niklu, kde výsledná hodnota IC 50 = 75,62 mg/l.
Řasa reagovala daleko citlivěji na přítomnost všech testovaných látek. Je zajímavé, že
nikl, který způsobil při testech na řase nejvyšší míru toxicity, na testu s hořčicí byl nejméně toxický.
Podobný účinek vykázal i zinek. Naproti tomu železo, které při testech na řase bylo daleko nejméně
toxickým prvkem se ukázalo, že jeho toxicita není vysoká ani při působení na růst kořene Sinapis
alba. Zde bylo druhým nejméně toxickým prvkem. Železo se totiž u rostlin zařazuje v některých
případech mezi makroprvky.

Závěr
Statistickým vyhodnocením a grafickým zpracováním výsledků jsme došli k těmto
závěrům: Nejtoxičtější látkou pro řasu byl nikl. Koncentrace, která způsobila snížení růstu
kultury řasy
o 50 % (tzv. IC 50), činila 0,122 mg/l. Nejméně toxickou látkou pro řasu bylo
železo (IC 50= 3,578 mg/l). Naopak nikl byl nejméně toxickou látkou pro hořčici. 50 % inhibici
růstu kořene (IC 50) způsobila koncentrace 75,62 mg/l. Nejtoxičtější látkou pro hořčici byl
chróm (IC 50 = 11,44 mg/l).
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Study of the changes of heavy metals toxicity on plant growth
Key words: ecotoxicity, iron, copper, zinc, nickel, chromium

Summary
The sensitivity of 2 basic inhibitory tests of toxicity was compared: 1/ test of growth
inhibition on germinating ability of white mustard (Sinapis alba L.), 2/ test of growth inhibition of
freshwaterweed (Scenedesmus subspicatus). The values of inhibitory concentration IC 50 were
measured. Heavy metals toxicity (iron, copper, zinc, nickel and chromium) were also analyzed .
Detected toxicity by freshwaterweed increased in following order: the most toxic element was
nickel (IC 50 = 0,122 mg/l); chromium, zinc, copper were less toxic and the least toxicity had iron
(IC 50 = 3,578 mg/l). Another results were reached by seeds of Sinapis alba. The most toxic was
chromium (IC 50 = 11,44 mg/l), less toxic were copper, zinc and iron. It is suprising that the least
level of toxicity was measured at nickel (IC 50 = 75,62 mg/l).

Poděkování
Tato problematika byla součástí specifického výzkumu Univerzity Hradec Králové.
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Souhrn
V kalusové kultuře Silybum marianum byl testován vliv abiotického elicitoru (5-brom-2hydroxyfenyl)amid 5 terc.butyl-6-chlorpyrazin -2-karboxylové kyseliny na produkci flavonolignanů.
Z dosažených výsledků vyplývá, že maximální tvorba flavonolignanů v kalusové kultuře nastala po
použití elicitoru v koncentraci c1 (2,59.10-4 mol/l) a době působení 24 hodin.

Úvod
Hlavními obsahovými látkami Silybum marianum je skupina flavonolignanů komplexně
nazývaná jako silymarin (izomerická směs obsahující silybin, izosilybin, silychristin a silydianin. K
dalším flavonolignanům se řadí 2,3-dehydrosilybin, 2,3-dehydrisilychristin. Extrakty ze Silybum
marianum se používají zejména k léčbě jaterních onemocnění, droga se používá jako cholagogum,
choleretikum, při žloutence, posthepatickém syndromu, akutních i chronických zánětech jater /1,2/.
Ke zvýšení produkce obsahových látek u kultur in vitro lze použít metodu elicitace, která využívá
obranných reakcí rostlin v podmínkách in vitro. Předpokladem úspěšné licitace je použití vhodného
elicitoru, jeho koncentrace a optimální doba jeho působení.
V předchozích pokusech u kalusové kultury Ononis arvensis L. byl zjištěn pozitivní vliv derivátů
pyrazin karboxylových kyselin jako abiotických elicitorů na produkci flavonoidů /3/.
Z tohoto důvodu byla proto testována látka (5-brom-2-hydroxyfenyl)amid 5 terc.butyl-6chlorpyrazin -2-karboxylové kyseliny na produkci flavonolignanů v kalusové kultuře Silybum
marianum.
O
Cl

N

NH

H3C
H3C

OH

N
CH3

Br

Compound II

(5-brom-2-hydroxyfenyl)amid 5 terc.butyl-6-chlorpyrazin -2-karboxylové kyseliny
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Materiál a metodika
Kalusová kultura byla odvozena z kořenové části klíční rostliny Silybum marianum (L.)
GAERTN.
Kalusová kultura byla kultivována na mediu Murashigeho a Skooga (MS) /4/ s obsahem α-NAA 10
mg/l jako růstového regulátoru. Kultivace probíhala za normálního denního světelného režimu a
pokojové teploty. K pokusům byly použity kalusové kultury v 10.-25. pasáži. Ke kalusovým
kulturám byl přidán 1 ml roztoku elicitoru ve 4 různých koncentracích (c1-100 mg/l ; 2,59.10-4
mol/l); (c2-10 mg/l ; 2,59.10-5 mol/l); (c3-1,0 mg/l; 2,59.10-6 mol/l); (c4-0,1 mg/l; 2,59.10-7 mol/l).
Elicitace probíhala 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. Po uplynutí této doby byly kultury odebrány,
usušeny za laboratorní teploty . Kontrolní vzorky (bez elicitace) byly odebrány po 24 a 168 hod.
Obsah flavonolignanů byl stanoven metodou HPLC /5/. Ke stanovení byla použita kolona
LiChrospher RP-18 250x4. Jako mobilní fáze byl použit:
-

čase 0-5 min gradient z vody s obsahem 0,3 % H3PO4 na 50 % vodný roztok z metanolu
s obsahem 0,3 % H3PO4

-

v čase 5-25 minut isokraticky 50 % vodný výluh metanolu s obsahem 0,3 % H3PO4. Průtok
byl 1,4 ml/min.

Suché kalusy byly nejprve upráškovány a poté extrahovány 2 x 10 ml metanolu po dobu 10 min.
Spojené výluhy byly doplněny na objem 25,0 ml. Tento roztok byl přefiltrován přes teflonový filtr o
velikosti pórů 22 μl a přenesen do vialky.
Takto zpracovaný vzorek byl podroben HPLC analýze. Vzorky byly sledovány při 288 nm.
Identifikace obsahových látek byla provedena porovnáním retenčních časů a spekter příslušných
píků vzorků se standardem silymarinu.

Výsledky a diskuse
Práce je zaměřena na zvýšení produkce flavonolignanů v kalusové kultuře Silybum marianum.
K ovlivnění produkce flavonolignanů byl použit abiotický elicitor (5-brom-2-hydroxyfenyl)amid 5
terc.butyl-6-chlorpyrazin

-2-karboxylové

kyseliny.

Statisticky

významná

produkce

byla

zaznamenána po 12 a 24 hodinové elicitaci při použití elicitoru v koncentraci c1, c2 a c3. Dále u
koncencentrace c2, c3 a c4 po 48 hodinové elicitaci , u koncentrace c4 též po 72 hodinové licitaci
(Fig. 1).
Největší obsah flavonolignanů v kalusové kultuře po elicitaci(5-brom-2-hydroxyfenyl)amid 5
terc.butyl-6-chlorpyrazin -2-karboxylové kyseliny nastal po 24 hodinách
v koncentraci c1(2,59.10-4 mol/l), nárůst v obsahu činil 1039 % (Fig. 1).
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Účinky derivátů pyrazin-2-karboxylových kyselin byly sledovány také u kultury Ononis arvensis L.
in vitro. Exogenně aplikovaná 4-hydroxyanilid 6-chlor-5-terc. butylpyrazin-2-karboxylová kyselina
(c1 = 0,1 mg/l) zvýšila produkci flavonoidů v této kultuře o 976 % oproti kontrole po 48 hodinové
elicitaci. Statisticky významný nárůst tvorby flavonoidů byl pozorován i po 12, 24 a 168 hodinové
licitaci /3/.
Byla provedena též TLC analýza výluhů z drogy Silybi marianae fructus a z kalusových kultur pro
ověření, zda vlivem elicitoru nedochází ke změně spektra obsahových látek. Na základě provedené
TLC analýzy bylo zjištěno, že droga produkuje silybin, v kalusech nebyl detekován. Kalusy
produkují především silychristin(zůstává na startu). Z TLC analýzy vyplývá, že spektrum
produkovaných flavonolignanů drogy se liší od spektra flavonolignanů produkovaných tkáňovými
kulturami. Neschopnost některých kultur syntetizovat a akumulovat sekundární metabolity
charakteristické pro původní rostlinu se interpretuje mutacemi či ztrátou genů řídících jednotlivé
úseky biosyntetické dráhy, ale také represí faktorů kódujících syntézu enzymů a jejich aktivitu.

Fig. 1 Content of flavonolignans (%) in Silybum marianum (L.)Gaertn. callus culture.
Elicitor: Compound II
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Summary
Key words: abiotic elicitor- Silybum marianum- flavonolignans-substituted butylpyrazine of 2carboxylic acid
The effect of abiotic elicitor - (5-brom-2-hydroxyfenyl)amid 5 terc.butyl-6-chlorpyrazin -2carboxylic acid on the formation of flavonolignans in the callus culture of Silybum marianum was
tested. Particularly after elicitation with a solution of - (5-brom-2-hydroxyfenyl)amid 5 terc.butyl-6chlorpyrazin -2-karboxylic acid in a concentration of 2,59.10-4 mol/l and within 24 hours of
elicitation an increase in flavonolignan production by 1039 % in callus culture versus control took
place.
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Buněčná smrt indukovaná současným působením oxidu
dusnatého a peroxidu vodíku
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Souhrn
Oxid dusnatý (NO) představuje významnou a svými vlastnostmi (plyn, radikál) jedinečnou signální
molekulu v organizmech obratlovců. V poslední době se ukazuje, že figuruje jako signální molekula
také u rostlin. Podílí se na regulaci některých procesů v rámci růstu a vývoje rostliny. Klíčovou roli
hraje při biotickém stresu. Souhra jeho syntézy se syntézou reaktivních forem kyslíku (ROS) může
vyvolat buněčnou smrt. Tento fakt byl také prokázán pomocí donorů NO a ROS. Cílem naší práce
bylo ověřit specifické působení nitroprussidu sodného (SNP, donor NO) na životaschopnost,
morfologii a biochemické charakteristiky rostlinných buněk, jestliže jsou tyto buňky současně
ovlivněny SNP a H2O2. Buněčná suspenze tabáku byla vystavena působení SNP, ferrikyanidu
draselného (PFC, analog SNP, který neuvolňuje NO) a glukosy s glukosaoxidasou (GGO, donor
H2O2) a dále kombinaci GGO s SNP nebo PFC. Pouze kombinace SNP a GGO vyvolávala
buněčnou smrt, ačkoli ferrikyanid sám o sobě ovlivňoval experimentální systém. Při vymírání
buněk působením SNP a GGO docházelo ke kondenzaci chromatinu jader, zatímco DNA byla jen
slabě a nespecificky štěpena. Po šestihodinovém působení SNP a GGO byly v buňkách detekovány
organely s nízkým vnitřním pH. Navíc byl pozorován snížený počet vakuol a v cytoplazmě se
objevovaly drobné měchýřky pozitivně nebo negativně barvitelné fluoresceindiacetátem.

Úvod
Oxid dusnatý (NO) představuje významnou a svými vlastnostmi (plyn, radikál) jedinečnou
signální molekulu v organizmu obratlovců. Podílí se na funkci nervového, kardiovaskulárního a
imunitního systému /1/. V poslední době se ukazuje, že hraje významnou roli i u rostlin. Rostliny
mohou reagovat jednak na exogenní NO a dále jej jsou schopny syntetizovat. NO ovlivňuje mnoho
fyziologických dějů včetně růstu a vývoje /2/. Zásadní význam má jeho působení ve stresové
fyziologii. Během biotického stresu NO moduluje odezvu hostitelské rostliny na přítomnost
patogenního organizmu. Bylo prokázáno, že NO může při současném působení s aktivními formami
kyslíku (ROS) vyvolat buněčnou smrt, jestliže jsou poměry stacionárních koncentrací NO a ROS v
určitém rozmezí /3/. Tento efekt byl potvrzen i pomocí donorového systému NO a ROS /4,5/. Při
těchto experimentech byl jako donor NO používán nitroprussid sodný (SNP). Jedná se o
ferrikyanidový komplex a tudíž může kromě NO uvolňovat i kyanid /6/.
Cílem naší práce bylo ověřit, zda SNP indukuje buněčnou smrt u rostlinných buněk specificky
prostřednictvím NO. Dále charakterizovat průběh buněčné smrti indukované působením SNP a
glukosy s glukosaoxidasou (donorový systém H2O2).

Materiál a metodika
Rostlinný materiál: Buněčná suspenze tabáku linie BY-2 byla udržována v tekutém mediu
Murashige Skoog obohaceném podle /7/. Suspenze (20 ml) v 50 ml Erlenmeyerových baňkách byla
umístěna na třepačce (Kühner Shaker, typ LT-W) za těchto kultivačních podmínek: tma, teplota
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27±1°C, 135 ot.min-1. Subkultivace byla prováděna dvakrát týdně. Pro experimenty byla použita
kultura 3 dny po pasáži (buněčná hustota cca. 2×106 buněk.ml-1), založená tak, že do 19 ml
čerstvého media byl přidán 1 ml inokula.
Indukce buněčné smrti: Buněčná smrt byla indukována 0,5 mM nitroprussidem sodným (SNP,
donor NO, uvolňování NO bylo ověřeno pomocí fluorescenční sondy - diaminofluoresceinu) a 0,5
mM glukosou s 0,5 IU.ml-1 glukosaoxidasou (GGO, donor H2O2, syntéza H2O2 byla ověřena
pomocí chromogenního substrátu - tetramethylbenzidinu) /5/. Jako neaktivní analog SNP byl použit
ferrikyanid draselný (PFC).
Stanovení viability: Viabilita buněk byla stanovena
fluoresceindiacetátem (FDA) a propidiumjodidem (PI) /8/.

na

základě

dvojitého

barvení

Aktivita enzymů: Intracelulární esterasy byly stanoveny fluoresceindiacetátovým testem podle /9/.
Aktivita esteras v IU (mezinárodní jednotka) byla přepočítána na relativní hodnoty. 100%
představuje nejvyšší aktivitu v daném experimentu. Oxidoreduktasy byly stanoveny na základě
redukce 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromidu (MTT) - MTT testem /9/. Do
vzorku buněčné suspenze (0,5 ml) byl ihned po jeho odebrání přidán MTT do výsledné koncentrace
0,5 mg.ml-1. Směs byla inkubována 1 h. na třepačce (120 ot.min-1) při teplotě 25 °C. Po centrifugaci
(360 g, 25 °C, 5 min) byl odstraněn veškerý supernatant. Formazan vzniklý redukcí MTT byl z
peletu extrahován 1,5 ml isopropanolu po dobu 0,5 h za neustálého promíchávání směsi (třepačka,
120 ot.min-1). Po skončení extrakce byl centrifugací (10000 g, 25 °C, 10 min.) získán čirý roztok
formazanu. Jeho absorbance byla změřena při 570 nm /10/. Výsledky MTT testu byly přepočítány
na relativní hodnoty. 100% představuje nejvyšší naměřenou absorbanci v daném experimentu.
Detekce štěpení DNA: DNA byla izolována CTAB metodou /11/. Její štěpení bylo detekováno
pomocí standardní elektroforézy na agarosovém gelu s vizualizací etidiumbromidem.
Morfologie: Morfologie jader byla sledována v buňkách fixovaných podle /12/ obarvených
fluorescenční sondou Hoechst 33285 (1 μg.ml-1). Pro vyhodnocení morfologie byly buňky 5 minut
inkubovány s FDA (1 μg.ml-1) a pozorovány pomocí fluorescenčního mikroskopu při použití:
širokopásmové UV excitace a fázového kontrastu. Organely s nízkým vnitřním pH byly detekovány
pomocí neutrální červeně (NR) /13/. Do vzorku buněčné suspenze byla ihned po jeho odebrání
přidána NR do výsledné koncentrace 0,033 %. Po 5 min. inkubaci při pokojové teplotě byly buňky
pozorovány pomocí fluorescenčního mikroskopu za použití širokopásmové excitace v modrém
světle.

Výsledky a diskuse
Při kontaktu rostlin s avirulentními patogeny (respektive jejich elicitory) se ukázalo, že
rostliny v odezvě na tuto událost syntetizují NO /4, 14-17/. Dále bylo poukázáno na fakt, že souhra
syntézy NO a ROS může indukovat buněčnou smrt /3/. Tento jev byl potvrzen i pomocí donorů NO
a ROS /4,5/, nicméně použitý donor NO - SNP může kromě NO uvolňovat i kyanid /6/ a blokovat
tak energetický metabolizmus buněk /18/.
V našich experimentech byla buněčná smrt indukována SNP a GGO (donor H2O2). Paralelně
byl použit i PFC, který je stejně jako SNP ferrikyanidová sloučenina, ale neuvolňuje NO.
Samostatné působení SNP, PFC a GGO stejně jako spolupůsobení PFC a GGO v rámci 12
hodinového experimentu nevyvolalo buněčnou smrt u buněk tabáku. Naproti tomu současné
působení SNP a GOG indukovalo vymírání buněk (Obr. 1A). Prostřednictvím MTT testu a
fluoresceindiacetátového testu byla sledována aktivita buněčných oxidoreduktas a esteras. Na
redukci MTT se podílí velké množství oxidoreduktas /19/. Rychlost redukce MTT tedy může
vypovídat o stavu redoxního metabolismu buněk. V naší předchozí práci jsme zjistili, že
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intracelulární esterasy mohou sloužit jako marker počtu živých buněk a jejich metabolické aktivity
/9, 19, 17/. Veškeré aktivní složky (SNP, PFC a GGO) způsobily rychlý pokles aktivity
oxidoreduktas (Obr 1B). Analogické chování vykazovaly i intracelulární esterasy, ačkoli pokles
jejich aktivity vlivem těchto látek nebyl tak výrazný (Obr 1C). Tento jev může být podmíněn
inaktivací oxidoreduktas a esteras působením kyanidu a H2O2. Pouze kombinace SNP a GGO
vyvolala úplné vymizení aktivity oxidoreduktas a esteras (Obr. 1B), což je v souladu
s pozorovaným vymíráním buněk (Obr. 1A).
SNP tedy indukuje při spolupůsobení s H2O2 buněčnou smrt specificky prostřednictvím NO.
Ferrikyanidová složka SNP však také významným způsobem poškozuje metabolizmus buněk.
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Obr. 1: Časový průběh viability (A), relativní aktivity oxidoreduktas (B) a relativní aktivity esteras (C)
buněk ovlivněných GGO (), PFC (S), SNP (°), PFC a GGO (¼), SNP a GGO (z). Jako kontrolní
varianta sloužila neovlivněná suspenze ().

Dále jsme se zabývali charakterizací buněčné smrti indukované SNP (0,5 mM) a GGO (0,5
mM glukosa s 0,5 IU.ml-1 glukosaoxidasou). Buněčná smrt v rámci biotického stresu, též nazývaná
hypersenzitivní buněčná smrt, bývá obvykle označována jako programovaná. 0,5 mM SNP a 0,5
mM glukosa s 0,5 IU.ml-1 glukosaoxidasa v buněčné suspenzi navozují podmínky podobné jako při
hypersenzitivní reakci /4/. Během programované buněčné smrti (PCD) obvykle dochází k degradaci
DNA na oligonukleosomální fragmenty, deformaci buněčných jader a kondenzaci chromatinu /20/.
Degradace DNA se sleduje pomocí gelové elektroforézy, kde se přítomnost oligonukleosomálních
fragmentů (180 párů bazí) projeví typickým žebříkovitým vzorem /20/. Ve 2 h intervalech byly
odebírány vzorky buněk ze suspenze ovlivněné SNP a GGO pro vyhodnocení fragmentace DNA a
morfologie jader. Docházelo k velmi slabému a nespecifickému štěpení DNA (Obr. 2A).
Morfologie buněčných jader byla sledována pomocí fluorescenční sondy (Hoechst 33285). V
kontrolní variantě měla jádra pravidelný kulovitý tvar. Chromatin byl homogenní a uvnitř bylo
dobře viditelné jadérko. Působením SNP a GOG došlo k celkové deformaci jádra a intenzivní
kondenzaci chromatinu. Po 8 hodinách od zahájení experimentu obsahovala prakticky všechna jádra
kondenzovaný chromatin (Obr 2B). Přítomnost jader vykazujících znaky PCD je v rozporu s velmi
slabou a nespecifickou fragmentací DNA. Hypersenzitivní buněčná smrt představuje velmi
komplexní jev do kterého je zapojena řada signálních procesů. NO spolu s H2O2 sice vyvolává
vymírání buněk, ale tato kombinace nemusí nutně spustit všechny události které jsou typické pro
PCD.
V buňkách ovlivněných SNP a GGO jsme se pokusili zjistit, zda je buněčná smrt provázena
přítomností organel s nízkým vnitřním pH. Pro tento účel jsme použili barvení neutrální červení
(NR). NR představuje slabě bazickou látku. V živých buňkách se proto hromadí v kompartmentech
s nízkým pH, kde ji lze vizualizovat pomocí fluorescenčního mikroskopu /13/. Po 4 – 6 h od
zahájení experimentu se v buňkách ovlivněných SNP a GGO objevovaly drobné útvary barvitelné
NR (Obr 3B). Tyto organely mohou souviset s degradací obsahu buňky během buněčné smrti.
Pomocí fluorescenční mikroskopie a mikroskopie ve fázovém kontrastu jsme sledovali změny
morfologie buněk. Neovlivněné buňky v exponenciální fázi růstu měly typický obdélníkový tvar a
obsahovaly několik menších vakuol.(Obr 2D I,II) V suspenzi ovlivněné SNP a GGO, ale i SNP,
GGO, PFC a PFC společně s GGO se po 4 h objevovaly deformované buňky (do 5 %) se silně
zvýšeným množstvím vakuol (Obr 2D III,IV). Tento jev může být přičítán obecné stresové reakci
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buněk BY-2 (nepublikované výsledky). Pouze v suspenzi, která byla vystavena působení SNP a
GGO většina buněk obsahovala snížené množství vakuol a nebo jen jednu vakuolu (Obr 2D V,VI).
Kromě toho se v buňkách vyskytovaly drobné váčky: negativně obarvené FDA v perinukleání
oblasti cytoplazmy a pozitivně obarvené FDA pozorovatelné i ve fázovém kontrastu
(Obr 2D V-VIII). Identita těchto útvarů je nejasná, avšak může se jednat o struktury odvozené z
endoplazmatického retikula, které jsou indukovatelné stresem /21/.
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Obr. 2: Sledování stavu DNA (A), morfologie jader (B), organel s nízkým vnitřním pH (C) a morfologie
buněk tabáku BY-2 ovlivněných SNP a GGO. c - ytoplazma, n – jádro, v – vakuola,pos – váčky obarvené
pozitivně FDA, neg – váčky negativně obarvené FDA (D). Jednotlivé snímky uvádí typické příklady.
Jednotková úsečka představuje 10 μm.
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Cell cell death induced by simultaneous action of nitric oxide
and hydrogen peroxide
Key words: potassium ferricyanide - sodium nitroprusside - nitric oxide - hydrogen peroxide programmed cell death - tobacco BY-2

Summary
In plants interplay between synthesis of nitric oxide (NO) and reactive oxygen species (ROS) is
decisive for the induction of cell death in some cases. This effect was also demonstrated using donors of NO
and ROS. The aim of our work was to verify the specific effect of sodium nitroprusside (SNP; NO donor) on
the cell viability, morphology and biochemical characteristics, if cells are subjected to SNP and H2O2
simultaneously. Cell suspensions of tobacco were treated by SNP, potassium ferricyanide (PFC, analogue of
SNP which can not release NO) and glucose with glucose oxidase (GGO, H2O2 donor), respectively, and
moreover by combination of GGO with SNP or PFC. Entirely combination of SNP and GGO induced cell
death. SNP possessed NO specific effect in this case, although the ferricyanide itself influenced the
experimental system. During the cell decay chromatin condensation took a place, but DNA was only slightly
degraded. Organelles with low internal pH were detected within cells. In addition the number of vacuoles
decreased and small vesicles appeared in the cytoplasm.
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Anatomické změny praporcových listů odrůd ozimé pšenice
v podmínkách vodního stresu
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Souhrn
Ve třech odlišných pokusech s úplnou a nedostatečnou zálivkou byla sledována hustota průduchů
na adaxiální a abaxiální straně praporcových listů odrůd pšenice. U rostlin pěstovaných ve fytotronu
byla zjištěna nižší hustota průduchů než u rostlin pěstovaných pod přístřeškem ve venkovních
podmínkách. Vliv nedostatečné zálivky na hustotu průduchů nebyl jednoznačně prokázán, protože
v každém roce byly odlišné tendence u jednotlivých odrůd, nedostatek závlahy se projevil oproti
očekávání u některých odrůd v celkovém nižší hustotě průduchů, v některých případech se zvýšila
hustota průduchů, např. ve třetím pokusu u odrůdy Samanta, a Vlasta. Byla sledována vyšší hustota
průduchů na adaxiální pokožce u Brea, Ebi, Clever, Samanta a na abaxiální pokožce u odrůd Estica,
Ludwig, Brea, Clever a Ebi. Rozdíly v hustotě průduchů mezi odrůdami na praporcových listech
však byly jednoznačně prokázány a jsou použitelné v souvislosti s gazometrickým stanovením
intenzity a fotosyntézy a transpirace. Vzhledem k variabilitě v anatomii pokožky listů a vlivu
ročníku (zejména vlhkosti vzduchu, kolísání teplot a intenzity záření) nelze průkazně vyhodnotit,
které odrůdy jsou z hlediska hustoty průduchů odolnější k vodnímu stresu.

Úvod
Obsah a stav vody v rostlinách je jedním z nejsledovanějších abiotických faktorů ovlivňujících
růst a produktivitu rostlin. Souvisí hlavně s fyziologickými procesy fotosyntézy a transpirace
probíhajícími převážně v listech rostlin. Listový mezofyl je chráněn před vnějšími vlivy pokožkou,
přitom průduchy umístěné v pokožce zprostředkovávají spojení mezofylu listů s vnějším
prostředím. Průduchy tvoří dvě specializované buňky v pokožce, známé jako svěrací buňky a u
některých druhů, jsou ještě morfologicky rozlišitelné přiléhající tzv. podpůrné buňky. Hlavní úloha
průduchů je v regulaci výměny plynů mezi vnitřkem listu a vnějším prostředím (Cowan a
Troughton, 1971; Jones, 1992), protože pokožka je téměř nepropustná pro vodní páru, ale zároveň
CO2. Rostlina potřebuje přísun CO2 vstupujícího do listu pro fotosyntézu, ale zároveň uchovávat
vodu, aby nedošlo k dehydrataci a k metabolickým poruchám. Třebaže průduchy celkově zaujímají
jen 0.5-5% z povrchu listu, při úplném otevření skrz ně prochází téměř všechna vytranspirovaná
voda a všechen přijímaný oxid uhličitý. Funkce průduchů má tedy veliký význam v globálním
hydrologickém a uhlíkatém koloběhu. (Hemsley a Poole, 2004).
U velké většiny rostlin, s kterými se setkáváme, bývá počet průduchů na 1mm2 v rozmezí od 30
do 350. Hustota průduchů je druhově specifická, ale v menším měřítku může kolísat i u jednoho
druhu podle podmínek prostředí, ve kterém rostlina roste (Šantrůček, 1998).
Asi 30 % rostlin má listy amfistomatické, tj. průduchy na svrchní i spodní straně. Na spodní
straně bývá jejich hustota větší než na svrchní, u obilovin je tomu naopak (Slavík, 1965).
Šířka průduchových štěrbin nemusí být vždy lineární s rychlostí transpirace, protože dýchací
skuliny průduchů jsou eliptického tvaru a částečné uzavření průduchů má jen malý vliv na jejich
obvod (perimetr), (Penka, 1985).
Při měření aktivity průduchů si musíme být vědomi velké heterogenity souboru průduchů i
mezofylových buněk listu. Ta souvisí s různorodou anatomií buněk, jejich velikostí, četností a
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stářím. Rovněž nacházíme heterogenitu ve vodivosti průduchů, fotosyntetické aktivitě na různých
místech listu (Pospíšilová a Šantrůček, 1994; Weyers a Lawson, 1997). Proto při sledování
rozložení a hustoty průduchů musíme zajistit měření v podobné části listu, zajistit stabilní
podmínky v okolí měřeného listu i celé rostliny a zvolit dostatečně velkou plochu k měření.
Hustota průduchů se dá stanovit jednoduchou laboratorní technikou a je součástí sledování změn
okolního prostředí. K určení hustoty průduchů lze použít tzv. mikroreliéfovou (otiskovou) metodu
(Pazourková, 1982).

Metodika
Kultivace rostlin
Rostliny odrůd pšenice ozimé byly jarovizovány v polních podmínkách, v jarním období
přesazeny do pokusných nádob se zeminou. Rostliny byly pěstovány dvěma způsoby:
1. Při dlouhodobém sníženém režimu zálivky ve venkovních podmínkách pod přístřeškem. Po
14-ti dnech růstu po přesazení byly rostliny rozděleny na dvě části, z nichž první část byla pod
úplnou zálivkou, druhá část měla zálivku omezenou. Byly zvoleny dva způsoby kultivace a dvě
úrovně závlahy odpovídající vodnímu potenciálu zeminy -1,3MPa pro variantu s omezením zálivky
a -0.12MPa pro variantu plně zavlažovanou. Doplňování vody do nádob bylo prováděno na základě
stanovené sušiny zeminy a kontrolováno bylo pomocí tenziometru. Tyto pokusy byly provedeny
v r. 2002 a 2003.
2. Kultivace byla proveden v obdobných nádobách se zeminou v podmínkách fytotronu v roce
2004, rostliny byly pravidelně plně zavlažovány do stádia 5. – 6. listu a teprve potom byla závlaha
snížena na poloviční úroveň původní zálivky, takže nově rostoucí listy –zejména sledované
praporcové listy vyrostly již v těchto podmínkách.
Stanovení hustoty průduchů
K určení počtu průduchů byl použit acetonový lak, lepící páska a podložní mikroskopovací
sklíčko. U rostlin pěstovaných pod přístřeškem byly sejmuty otisky z praporcových listů u
intaktních rostlin. Každý list byl natřen lakem na adaxiální (horní) straně listu a současně na
abaxiální (dolní) straně, přibližně v 1 třetině listu směrem ke špičce, vždy na stejném místě. U
rostlin kultivovaných ve fytotronu byla u plně vyvinutých praporcových listů měřena intenzita
fotosyntézy a transpirace. Části změřených listů byly odebrány do fixáže (složení na 1 litr FPA:
900ml 50-70% etanolu, 50ml kyseliny propionové, 50ml 40% neutralizovaného formaldehydu) a
posléze z těchto listů byly sejmuty otisky. V obou případech byly provedeny nátěry na pěti
rostlinách pro 4 pokusné varianty, otisk pokožky byl sloupnut pomocí průhledné lepící pásky a
přilepen na podložní mikroskopovací sklíčko. Jednotlivé preparáty pak byly vyhodnocovány pod
mikroskopem, část pokusu (v roce 2002) byla hodnocena pomocí obrazové analýzy Lucia na
pracovišti VÚRV Ruzyně, pokusy z let 2003, 2004 byly zpracovány na mikroskopu Nikon
vybaveného zařízením DS Camera Head DS-5M a DS Camera Control Unit DS-L1 na pracovišti
KBFR na ČZU v Praze. Pro každou z odrůd byly u 5 rostlin hodnoceny 4 pokusné varianty

Výsledky a diskuze
V následujících dvou obrázcích jsou porovnány statistické rozdíly mezi odrůdami ozimé pšenice
kultivované v r. 2003 ve venkovních podmínkách pod přístřeškem a kultivovaných v podmínkách
fytotronu 2004.
Průměrná hustota průduchů se v jednotlivých letech lišila, v 1. roce byla vyšší, v 2. roce byla
nižší. To odpovídá předpokladu, že počet vytvořených průduchů na 1 mm2 je variabilní zejména
v souvislosti s působením vnějšího prostředí na velikost asimilační plochy. V mnoha případech u
odrůd byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi adaxiální a abaxiální stranou listu, ale i
v případech, kdy tento rozdíl nebyl statisticky významný, průměrná hustota průduchů ukazuje vyšší
počet průduchů na adaxiální straně listů.
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Obr 1. Statistické rozdíly v hustotě průduchů mezi odrůdami ozimé pšenice u varianty s optimální
zálivkou (M-S:m), pokus r. 2003
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Obr. 2 Statistické rozdíly v hustotě průduchů mezi odrůdami ozimé pšenice varianty se sníženou
zálivkou (M-S:s), pokus r. 2003
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Podrobnější hodnocení ukazuje, že u varianty plně zavlažované (M-S:m) se hustota průduchů
adaxiální pokožky (ad) zvýšila u Astelly a Ilony statisticky nevýznamně, zatímco u ostatních
porovnávaných odrůd došlo ke snížení hustoty průduchů, z toho u odrůdy Estica, Vlasta a Samanta
se lišila hustota statisticky významně, u Šárky snížení hustoty průduchů bylo statisticky
nevýznamné. U abaxiálních pokožek (ab) byl statisticky významný rozdíl ve zvýšené hustotě
průduchů u Astelly a nevýznamně u Ilony, snížení hustoty průduchů statisticky významné bylo
zjištěno u odrůd Estica, Samanta a Vlasta a statisticky nevýznamné u Šárky, podobně jako u
adaxiálních pokožek.
U varianty suché (M-S:s) u adaxiální pokožky byly sledovány poklesy hustoty průduchů
statisticky významně u odrůd Ilona, Estica, Šárka a Vlasta. U odrůd Astella a Samanta se hustota
průduchů v obou letech téměř nelišily. U abaxiální pokožky se u varianty se sníženou zálivkou
snížila hustota průduchů u všech odrůd, z toho statisticky významně u odrůd Astella, Ilona, Estica a
Samanta.
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Obr. 3 Statistické rozdíly hustoty průduchů mezi odrůdami ozimé pšenice varianty s optimální
zálivkou, pokus r. 2004
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Při hodnocení rozdílů mezi odrůdami v roce 2004 byly zjištěny statisticky významné rozdíly
mezi odrůdami u jednotlivých variant u varianty zavlažované, u adaxiální pokožky. Odrůda
Samanta, Ilona a Ludwig převyšují hustotou průduchů ostatní odrůdy, u kterých byla hustota
poměrně vyrovnaná. Adaxální pokožky u varianty se sníženou zálivkou vykazují změny, snížená
hustota průduchů byla nalezena u odrůd Astella, Ilona, Estica, Contra, Vlasta, Regina. Na podobné
úrovni hustoty průduchů jako u varianty zavlažované zůstává Ludwig, naopak zvýšená hustota
průduchů u odrůd Brea, Ebi, mírné zvýšení hustoty u odrůd Clever, Samanta.
U abaxiálních pokožek u varianty s nedostatečnou závlahou došlo k rozdělení odrůd, u odrůd
Astella, Ilona, Contra došlo k poklesu hustoty průduchů, u odrůd Estica, Ludwig, Brea, Clever a Ebi
se hustota průduchů zvýšila u ostatních Samanta, Šárka, Vlasta, Regina se hustota průduchů nelišila
průkazně od varianty plně zavlažované.

Závěr
Hustota průduchů na adaxiální a abaxiální straně praporcových listů odrůd pšenice byl sledován
ve třech odlišných pokusech. U rostlin z fytotronu byly zjištěny nižší hustoty průduchů než u rostlin
pod přístřeškem. Vliv nedostatečné zálivky na hustotu průduchů nebyl jednoznačně prokázán,
protože v každém roce byly poněkud odlišné tendence u jednotlivých odrůd, většinou se nedostatek
závlahy projevil oproti očekávání v celkově nižší hustotě průduchů, v některých případech se
zvýšila hustota průduchů, např. ve třetím pokusu u odrůdy Samanta, a Vlasta. Byly sledovány vyšší
hustota průduchů na adaxiální pokožce u Brea, Ebi, Clever, Samanta a na abaxiální pokožce u
odrůd Estica, Ludwig, Brea, Clever a Ebi.
Z uvedených výsledků je patrná značná variabilita v anatomickém přizpůsobení pokožkových
buněk odrůd pšenice k nedostatku závlahy. Změny v hustotě průduchů na praporcových listech však
byly jednoznačně prokázány. Pravděpodobný je i vliv ostatních podmínek – vlhkosti vzduchu,
kolísání teplot intenzity záření, CO2 apod., které mohou ovlivnit vývoj průduchů a proto byl
prokázán vliv ročníku. Právě vzhledem k působení i ostatních podmínek vnějšího prostředí, je
sledování anatomie průduchů poměrně časově náročnou záležitostí, z hlediska velkého počtu
potřebných měření, do budoucna s potřebou zabezpečit standardní podmínky pro kultivaci rostlin
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v opakovaných pokusech včetně sledování změn v mezofylu. Pro stanovení okamžité intenzity
fotosyntézy a transpirace u rostlin je tato metoda doplňující a pomáhá objasnit výsledky i ostatních
fyziologických měření.
Poděkování: Práce vznikla za finanční podpory MZe ČR při řešení projektu NAZV QD 1352
s názvem „Fyziologické základy genotypových rozdílů v suchovzdornosti vybraných zemědělských
plodin“ výzkumného záměru „Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělských produktů, krajinné a
přírodní zdroje“ MSM 412100002.
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Summary
The density of stomata on adaxial and abaxial epidermis of flag leaves was measured at three
experiments. Plants growing at glasshouse had the lower stomatal density the plants growing under
the shelter in natural conditions. The influence of water stress on plants was not uniquely
determined, because the number of stomata was different in experimental years and growing
conditions. In some cases the density of stomata in leaves of water stressed plants was lower than of
well-watered plants. the density was more on adaxial epidermis of Brea, Ebi, Clever, Samanta and
abaxial epidermis Estica, Ludwig, Brea, Clever and Ebi. The changes of stomatal density between
varieties was found, but there were not found significant ability to water stress adaptation.
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Využití rostlin ve fytoremediačních technologiích
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Souhrn
Poznání nebezpečí plynoucího z přítomnosti těžkých kovů v životním prostředí vedlo k
bezprostřední snaze najít technologické postupy, které by vedly k jeho dekontaminaci. Bylo tak
vyvinuto mnoho in situ i ex situ technologií, více či méně ekonomicky náročných, vedoucích k
částečné či úplné dekontaminaci. Řada těchto technologických postupů ovšem představuje hrubý
zásah do krajiny, ale byly vyvinuty, či se testují také technologie výrazně příznivější, ba i dokonce
zlepšující vzhled krajiny. V současné době nejprogresivněji rozvíjejícím se procesem tohoto typu
je fytoremediace. Fytoremediační technologie využívají zelené rostliny k fixaci, akumulaci a
rozkladu nebezpečných kontaminantů, tj. k jejich odstranění ze životního prostředí. Tato
technologie využívá všech biologických, chemických a fyzikálních procesů, které mají souvislost s
růstem a výživou vyšších rostlin. V této práci jsou popsány a diskutovány mechanismy vstupu a
detoxikace toxických těžkých kovů rostlinami, a využití výsledků získaných při těchto studiích v
dynamicky se rozvíjejícím biotechnologickém procesu nazvaném fytoremediace.

Úvod
Člověk svým působením přímo či nepřímo ovlivňuje organismy na úrovni jedinců, populací i celých
společenstev. Z globálního hlediska je zvláště závažný vliv člověka na ekosystémy s řadou nezastupitelných
funkcí. Rozvoj vědy a techniky přispěl zásadně ke zlepšení životní úrovně lidské populace, rovněž však
přinesl řadu negativních jevů, mezi které nepochybně patří i kontaminace ekosystému produkty či odpadními
látkami chemického, elektrotechnického a strojírenského průmyslu, nebo odpadními produkty energetiky. S
rozvojem průmyslové výroby, výstavbou elektráren a s rozvojem dopravy stoupá znečištění ovzduší, půdy i
vody. Do ovzduší se dostávají různé látky jako např. popílek, prach, saze, SO2, CO, CO2, NO, NO2,
halogeny, aerosoly obsahující těžké kovy a složité organické látky. Cirkulací vzduchu se tyto látky
rozptylují, reagují s různými složkami atmosféry a dopadají na zem, kde znečišťují prostředí a působí
toxicky na organismy. A navíc mohou být tyto látky v biosféře transformovány na metabolity podstatně
nebezpečnější než byl primární polutant. Znečištěné přírodní prostředí negativně ovlivňuje fyziologické
procesy (příjem živin, růst, rozmnožování), dochází ke kumulaci toxických látek, mění se chemické
vlastnosti půdy a tím rychlost dekompozičních procesů. To vše ohrožuje nejen výskyt četných druhů rostlin a
živočichů, ale také produkci zemědělských surovin. Pro zajištění kvalitní produkce zemědělských surovin
pro potravinářský průmysl je tedy nezbytné zabránit přísunu nežádoucích sloučenin do potravinového
–3
řetězce /1/. Jedním ze závažných problémů v zemědělských produktech jsou těžké kovy (ρ > 5 g.cm ) /26/. Vlastní vstup těžkých kovů do zemědělsky využívaných kulturních rostlin představuje velmi závažný
problém zejména v místech s vysokým obsahem těžkých kovů v půdách /7,8/.

Mechanismy vstupu a detoxikace těžkých kovů u rostlin
Rostliny mají vyvinuty rozdílné strategie pro příjem, distribuci, případně redistribuci prvků,
které přijímají, což jim umožňuje udržovat stálost vnitřního prostředí přijímaných prvků. Kromě
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toho je zde stále nevyřešený problémem synergických a antagonistických vztahů v příjmu
jednotlivých elementů. Další velkou neznámou v oblasti studia toxických těžkých kovů je jejich
fyziologický účinek v závislosti na jejich koncentraci. Toxikologické výzkumy naznačují, že u
některých těžkých kovů je u nízkých koncentrací toxický efekt vystřídán efektem stimulačním,
zvyšujícím metabolickou aktivitu a proliferaci rostlinných buněk /9,10/. Tento základní problém a
rozpor je nezbytné mít neustále na zřetely při jejich studiu. Je známo, že rostliny pro zvýšení příjmu
některých prvků, např. železa, vytváří v rhizosféře prostředí zvyšující rozpustnost a pohyblivost
těchto prvků. U vstupu těžkých kovů listy (foliární příjem) je situace pravděpodobně ještě méně
jasná, než jak je tomu u příjmu živin prostřednictvím kořenů.

Změny v koncentraci těžkých kovů v pletivech rostliny

Vliv těžkých kovů byl experimentálně studován u více než 200 druhů rostlin /8,11/. Těžké kovy
vstupují do rostlin z půdního roztoku kořeny, jejich transport je pak ovlivněn celou řadou mechanismů (Obr.
1). První selektivní překážkou pro vstup těžkých kovů do rostlin je buněčná stěna. Je známo, že při vstupu do
buněčné stěny se těžké kovy mohou vázat do celé skupiny chemických sloučenin, především
polysacharidické povahy (pektiny aj.). Interakce kovů s buněčnou stěnou, jak se podle současných výzkumů
zdá, není přímo regulovaná. Avšak právě změny koncentrace H+ iontů mohou vést k pohybu těžkých kovů
k cytoplazmatické membráně. Prostup přes cytoplazmatickou membránu je proces, který je zcela jistě velmi
přísně regulován řadou specializovaných přenašečových kanálů, ať již za spotřeby energie, nebo za využití
přesně regulovaného gradientového přesunu iontů. Těžké kovy transportované do cytoplazmy buněk mohou
být přímo vázány do sloučenin obsahující ve své molekule síru – metallothioneinu podobné proteiny,
glutathion (GSH) a fytochelatiny (PC), chemické struktury jsou zobrazeny na Obr. 2.
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Fytochelatiny jsou peptidy mající schopnost vázat těžké kovy. Ze syntetizovaných PC vzniká za
přítomnosti iontů kovů M-PC komplex (M: Cd, Hg, Ag, atd.), který je označován jako LMW M-PC komplex
(nízkomolekulární komplex), kde jsou cysteinovými rezidui vyvázány těžké kovy. Takto vzniklý komplex
přejde přes membránu tonoplastu do vakuoly. Ve vakuole je LMW M-PC komplex přeměněn na HMW MPC komplex (vysokomolekulární komplex) pomocí inkorporace S2–. Mechanismus detoxikace
prostřednictvím PC byl doposud prokázán u kadmia /12/, stříbra, mědi /13/ a arsenu. Obecné schéma funkce
fytochelatinů při detoxikaci kadmia v rostlinné buňce je zobrazeno na Obr. 3. Fytochelatiny mají základní
strukturu (γ-Glu-Cys)n-Gly /14/, kde se dipeptidická repetice glutamové kyseliny a cysteinu (γ-Glu-Cys)
může opakovat 2 až 11krát (nejčastěji 2–5krát, viz. Obr. 2) /8,15/. Syntéza PC probíhá z glutationu pomocí
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přesunu γ-Glu-Cys zbytku z donorové na akceptorovou molekulu. Konkrétně tato reakce zahrnuje
transpeptidizaci γ-Glu-Cys zbytku glutationu na druhou molekulu GSH a tím dochází ke vzniku PC2, nebo
v pozdějších fázích inkubace dochází k vazbě tohoto zbytku na již syntetizovaný phytochelatin – vznik n + 1
oligomeru. Tato reakce je katalyzovaná γ-Glu-Cys dipeptidyl transpeptidasou (EC 2.3.2.15), která byla
pojmenována fytochelatin syntasa (PCS). Tento enzym je aktivní v in vitro experimentech pouze
v přítomnosti iontů kovů. Nejlepším aktivátorem je kadmium následováno stříbrem, bismutem, olovem,
zinkem, mědí, rtutí a zlatem /14/. Jak je zmíněno výše, bylo prokázáno, že glutathion je výchozí molekulou
pro syntézu PC (Obr. 2) /15/. Glutation je jedním z nejrozšířenějších neproteinových thiolů, vyskytujících se
prakticky ve všech buňkách rostlinných i živočišných organismů (Obr. 2). Jeho hlavní funkce spočívá
v detoxikaci celé řady organických i anorganických sloučenin, antioxidační obraně a buněčné signalizaci.
Popsané thiolové sloučeniny přímo regulují koncentraci těžkých kovů v pletivech rostlin, a tak udržují
homeostasu těžkých kovů. O dalším pohybu takto vázaných kovů v celistvé rostlině je známo velmi málo. Je
pravděpodobné, že dochází k redistribuci komplexů těžkých kovů (myšleno všech výše jmenovaných)
pomocí vodivých pletiv rostlin. Rostlina má pro odstranění nebezpečného přebytku těžkých kovů velmi málo
možností, ale přesto byly některé z nich popsány a) odstranění těžkých kovů v kořenových exudátech zpět do
půdy b) ukládání do trichomů c) ukládání do starých listů d) ukládání do odumírajících pletiv – borka.
Z uvedeného vyplývá, že snahou rostliny je deponovat těžký kov na místa, kde bude zamezena jeho další
pohyblivost v rostlině. Schéma transportu a distribuce těžkých kovů u vyšších rostlin je zobrazeno na Obr. 4.
Fytoremediační technologie
Výsledky studií mechanismů detoxikace a metabolismu toxických těžkých kovů přispívají nejen k
lepšímu pochopení základních biologických mechanismů probíhajících v živých organismech, ale také při
tvorbě nových biotechnologických postupů a zařízení. Nedávno byly objeveny rostlinné druhy, které jsou
schopny těžké kovy akumulovat bez viditelné deprese a zpomalení růstu. Této schopnosti je právě možné
využívat u fytoremediací /16-19/. Fytoremediace je definována jako užití zelených rostlin k přesunu,
akumulaci nebo odstraňování kontaminantů z životního prostředí /20/. Fytoremediační technologie využívají
všech biologických, chemických a fyzikálních procesů, které mají souvislost s růstem a výživou vyšších
rostlin. Pro zajištění úspěchu fytoremediačních technologií je nutná biologická přístupnost kontaminantů z
vody a půdy do rostliny, která je dána především rozpustností látky, typem půdy a stářím kontaminace /21/.
Fytoremediace zahrnují využití vegetace pro in situ remediace půdy, sedimentů a vody. Vybrané rostliny se
využívají k extrakci toxických kovů, včetně radioaktivních izotopů, i k odstranění některých organických
látek z uvedených abiotických složek.
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Obr. 3: Obecné schéma funkce fytochelatinů při detoxikaci kadmia v rostlinné buňce
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Obr. 4: Schéma transportu a distribuce těžkých kovů u vyšších rostlin/22/
Výhodou fytoremediací je šetrný přístup k prostředí, neboť se vyhýbá odstranění půdy a použití
těžké techniky. Fytoremediace ovšem v sobě skrývá i určité nevýhody, především se jedná o dlouhodobý
dekontaminační proces, který nelze uskutečnit v průběhu jednoho vegetačního období. Dekontaminace, která
je obvykle úměrná množství vyprodukované biomasy, je potom závislá na povaze půdy, obsahu dostupných
živin, klimatických podmínkách ale zároveň i na charakteru polutantu a jeho toxicitě vůči použitému druhu
rostliny. Výhodou jsou však velmi nízké náklady. Účinnost fytoremediace je druhově závislá. Z tohoto
hlediska jsou pro fytoremediaci výhodnější menší rostliny, s výhodou pak kulturní rostliny, u kterých je
zvládnuta agrotechnika a dají se na konci vegetačního období sklidit a odpovídajícím způsobem zpracovat.
Velmi vhodné k fytoremediacím jsou stromy z rodu Salicaceae a rostliny jako např. kukuřice, řepka, hořčice,
vojtěška či různé kultivary trav.
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Summary

Using of plants in phytoremediation technologies
Key words – phytoremediation, glutathione, phytochelatins, plants.

A dangerous resulting from a presence of heavy metals in the environment leads to developing of
technological procedures that could decontaminate the environment. Number of in situ and ex situ
technologies, which are more or less high cost and can totally or partially decontaminate the
environment, have been developing. The most of them negatively influence the decontaminated
area. On the other hand technologies, which improve visual aspects of the areas, has been
developing or testing. Phytoremediation is the most progressive developing technology of this
"improving" type of biotechnologies decontaminated the environment. Phytoremediation processes
use of green plants for removing and accumulating of pollutants from the environment. In addition
the phytoremediation uses biological, chemical and physical processes that are connected with
plant growth and development. Here, the mechanisms of uptake and detoxification of toxic heavy
metals by plants and using of the results obtained during the study of the detoxification plants
mechanisms in phytoremediation technologies have been reviewed and discussed.
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Štruktúra koreňa rastlín rodu Thlaspi vo vzťahu k senzitivite
a hyperakumulácii kadmia
Ivan Zelko, Alexander Lux, Kristián Czibula
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra fyziológie rastlín, Mlynská
dolina, B-2, 842 15, Bratislava, Slovenská republika, aassddff@post.sk

Súhrn
Thlaspi caerulescens a Thlaspi arvense sú blízko príbuzné druhy s odlišnými schopnosťami
tolerancie a akumulácie kadmia. T. arvense je bežná burina citlivá na kadmium a T. caerulescens je
známy, tolerantný druh, ktorý hyperakumuluje kadmium, zinok a nikel. Rastliny oboch
porovnávaných druhov sa pestovali v hydropónii s obsahom 10-4 M Ca(NO3)2 (-kontrola) a 10-6 M
Cd(NO3)2 .4 + 10-4 M Ca(NO3)2 (-Cd variant). Po troch týždňoch kultivácie sa odobrali vzorky
apikálnych segmentov koreňov. Štruktúra koreňa oboch druhov je veľmi podobná. Rozdiely sa
pozorovali najmä vo vývine stenových modifikácii (lignifikovaných a suberinizovaných štruktúr)
primárnej kôry. Kadmium spomalilo rast koreňov a vývin stenových modifikácii v primárnej kôre
sa zrýchlil. Tieto štruktúry boli pri senzitívnom druhu T. arvense menej zreteľné ako
u T. caerulescens. Ďalší rozdiel medzi Cd variantmi spočíval vo výraznej vakuolizácii buniek
meristematickej zóny koreňa pri T. arvense. Spomínané medzidruhové rozdiely môžu priamo
súvisieť s toleranciou a akumuláciou kadmia a iných ťažkých kovov.

Úvod
Druh peniažtek modrastý, Thlaspi caerulescens J. & C. Presl, je najznámejším
hyperakumulátorom zinku, ale taktiež hyperakumuluje kadmium a nikel. Druh patrí do čeľade
Brassicaceae, ktorá má medzi hyperakumulujúcimi rastlinami početné zastúpenie. Aj rod Thlaspi
zahŕňa viacero hyperakumulátorov Zn a Ni (1). Pravdepodobne najlepšie preskúmaným druhom
popri T. caerulescens je T. goesingense zo strednej Európy (2) a T. montanum z východu USA (3).
Na územie Slovenska zasahujú dva morfologicky odlišné poddruhy Thlaspi caerulescens:
subsp. caerulescens zatiaľ potvrdený len z Malých Karpát a Javorníkov a subsp. tatrense (Zapał.)
Dvořáková s centrom rozšírenia v pohoriach Západných Karpát. Väčšina slovenských populácii
patrí k poddruhu tatrense. Geografickou hranicou medzi oboma poddruhmi je dolný a stredný tok
rieky Váh. Subsp. tatrense má na rozdiel od subsp. caerulescens celkovo robustnejší vzhľad, dlhší
strapec kvetov a plodov, väčší počet listov a šešuliek. Obidva poddruhy sú morfologicky dosť
variabilné, na územiach, kde hraničia ich areály, sa môžu vyskytovať prechodné populácie (4).
Tento druh sa vyznačuje vysokou mierou zjavne nekorelujúcej variability v úrovni
a špecificite akumulácie, transportu a tolerancie kovov, ktorá je medzi jednotlivými populáciami T.
caerulescens rozdielna (5, 6, 7, 8). Je známych veľa populácií Thlaspi caerulescens, ale iba
niekoľko sa bežne používa na štúdium príjmu, transportu a tolerancie kovov. Populácie poddruhu
tatrense, ktorý sme si použili ako materiál v tejto práci, je z hľadiska príjmu, transportu a tolerancie
kovov prakticky nepreskúmaný.
Cieľom tejto štúdie je opísať stavbu koreňa T. caerulescens a porovnať ju so stavbou
T. arvense – senzitívneho, neakumulujúceho, avšak príbuzného druhu.
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Materiál a metodika
Rastliny Thlaspi caerulescens subs. tatrense z oblasti kontaminovanej kovmi sa pestovali
v hydropónii. Kultivačné roztoky obsahovali 10-4 M Ca(NO3)2 (kontrola) a 10-4 M Ca(NO3)2 + 10-6
M Cd(NO3)2 (experimentálny variant). Semenáčiky Thlaspi arvense pochádzajúce
z nekontaminovaného stanovišťa sa pestovali za rovnakých podmienok.
Po troch týždňoch sme odobrali segmenty koreňov, ktoré sme fixovali v glutaraldehyde a
kyseline osmičelej, a zaliali do média podľa Spurra. Polotenké rezy koreňov sa zhotovili
sklenenými nožmi na ultramikrotome a farbili sa toluidínovou modrou a bázickým fuchsínom. Rezy
boli vyhodnocované softvérom na obrazovú analýzu Lucia (v.4.8, 2002).
Na vizualizáciu suberinizovaných a lignifikovaných štruktúr sa vzorky koreňov farbili
berberínom a anilínovou modrou, pozorovali sa v fluorescenčnom mikroskope pri vlnovej dĺžke
365 nm.

Výsledky a diskusia
Štruktúra koreňa oboch skúmaných druhov je veľmi podobná. Rozdiely možno pozorovať
najmä v rozmeroch koreňa, vývine lignifikovaných a suberizinovaných štruktúr v primárnej kôre.
Kadmium spomalilo rast koreňov a urýchlilo impregnáciu bunkových stien endodermy
a priliehajúcich buniek primárnej kôry lignínom a suberínom, ktorá pri druhu T. caerulescens
prechádzala vývinu xylémových elementov. U senzitívneho T. arvense kadmium spôsobilo nápadnú
vakuolizáciu buniek meristematickej zóny koreňa.
Anatómia koreňa je pomerne jednoduchá, pod rizodermou sa nachádza hypoderma s nápadne
veľkými parenchymatickými bunkami bez stenových modifikácii. Pod hypodermou sa nachádza
vrstva buniek priliehajúcich k endoderme. Práve táto vrstva podlieha u T. caerulescens lignifikácii
opísanej ako „réseau sus-endodermique“ v niektorých rodoch čeľade Brassicaceae (9). Funkcia tejto
lignifikovanej štruktúry je nejasná a jej možná súvislosť s toleranciou a akumuláciou kovov je
nepotvrdená. Toto zhrubnutie sa nachádza na vnútorných tangenciálnych stenách nadendodermálnej
vrstvy buniek primárnej kôry a v elektrónovom mikroskope možno pozorovať nepravidelnosť tohto
zhrubnutia, ktoré je charakteristické zubovitými výbežkami smerujúcimi do vnútra bunky (Zelko &
Lux, nepublikované). V endoderme T. arvense boli nápadné inklúzie, ktoré sa u T. caerulescens
nepozorovali. Bunky endodermy u T. caerulescens tesne priliehajú k zhrubnutým tangenciálnym
stenám buniek mezodermy pričom počet buniek v oboch vrstvách je väčšinou rovnaký. Pri T.
arvense bunky endodermy väčšinou priliehajú k väčšiemu počtu buniek nadendodermálnej vrstvy.
Pericykel u oboch druhov je jednovrstvový a tvoria sa dva xylémové a dva floémové póly cievnych
zväzkov.
Korene T. arvense sú preukazne širšie (208,7 μm ± 20,34) ako korene T. caerulescens (145,4
μm ± 22,57). Pôsobením kadmia sa hrúbka koreňov T. arvense preukazne znížila (179,6 μm ±
14,37), avšak pri T. caerulescens zostala nezmenená (151,8 μm ± 3,68).
Vznik stenových modifikácií endodermy a nadendodermálnej vrstvy pozorované na
intaktných koreňoch ukázalo ďalší medzidruhový rozdiel. Stenové modifikácie sa u T. caerulescens
zakladajú v preukazne nižšej vzdialenosti od apexu (0,12 mm ± 0,015) v porovnaní s T. arvense
(15,713 mm ± 2,212). Vplyvom kadmia sa zakladanie týchto štruktúr posunulo bližšie k apexu
u oboch druhov, vzdialenosť u T. caerulescens bola nižšia (0,11± 0,036) ako u T. arvense (1,31 mm
± 1,04). Tieto výsledky súvisia s príjmom kadmia (10), ktoré bolo stanovené v sušine nadzemnej
časti rastlín metódou FAAS. Pri T. arvense sa zistilo viac kadmia (204 μg Cd/g s. h.) ako u T.
caerulescens (87,4 μg Cd/g s. h.).
Rozdiely medzi oboma druhmi by mohli súvisieť s ich prispôsobením na prítomnosť kovov v
prostredí.
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Structure of the root of Thlaspi spp. in relation to cadmium sensitivity and
hyperaccumulation
Key words: cadmium, réseau sus-endodermique, root structure, Thlaspi
Summary
Thlaspi caerulescens and Thlaspi arvense are closely related species with contrasting
characteristics of cadmium tolerance and accumulation. T. arvense is a common weed
sensitive to cadmium, and T. caerulescens is known as a tolerant plant which can
hyperaccumulate cadmium, zinc and nickel. Plants of both species were grown in
hydroponics containing 10-4 M Ca(NO3)2 (-control) a 10-6 M Cd(NO3)2 .4 H2O + 10-4 M
Ca(NO3)2 .4 H2O (-Cd variant) over a period of three weeks. Apical segments of roots were
examined using light and fluorescent microscopy. Root structure in both species is very
similar. Differences were observed particularly in development of cell wall modifications
(lignification and suberinization) in two innermost layers of cortex. Cadmium negatively
affected root growth and accelerated cell wall modifications in cortex. Another difference
between Cd variants was in conspicuous vacuolisation of cells in meristematic zone in T.
arvense. Possible link of these interspecific differences with metal tolerance and
accumulation should be investigated.

Poďakovanie
Táto práca je súčasťou riešenia grantových projektov 1/0100/03 Slovenskej grantovej agentúry
VEGA, UK/238/2004 Komenského univerzity v Bratislave a COST 859.

344

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

Hodnotenie citlivosti fotosyntetického aparátu genotypov
pšenice na vodný stres
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Súhrn
Zavádzať tolerancua na sucho ako šľachtiteľský cieľ je stále pomerne obtiažne. Jednou z ciest je
využívanie vhodných fyziologických selekčných znakov a techník. Preto je nevyhnutné
identifikovať rozdiely medzi tolerantnými a citlivými genotypmi využitím rýchlych a spoľahlivých
metód. V nádobových laboratórnych pokusoch s odrodami ozimnej pšenice rôzneho pôvodu sme
sledovali vplyv stupňujúceho sa deficitu vody na primárne procesy fotosyntézy hodnotené
prostredníctvom rýchlych meraní fluorescencie chlorofylu a ich vyhodnotení JIP-testom. Odrody
preukázali rozdielnu citlivosť na vodný deficit v listoch, čo sa prejavilo najmä pri vyjadrení
závislosti medzi integrujúcim parametrom „Performance Index“ (P.I.) a parametrami vodného
režimu.

Úvod
Sucho patrí medzi javy, ktoré sa v kritických rokoch podieľajú výraznou mierou na redukcii
úrod väčšiny plodín, vrátane obilnín. Dosiahnutie zvýšenej tolerancie na sucho pri zachovaní
vysokých úrod je zložité a ako najschodnejšia cesta sa preto javí využitie vhodných fyziologických
kritérií a techník v šľachtení plodín (Reynolds et al., 2001).
Merania fluorescencie chlorofylu majú široké spektrum uplatnení a poskytujú mimoriadne
účinný prostriedok pre výskum transferu excitačnej energie, primárnej fotochémie, toku elektrónov
na donorovej aj akceptorovej strane fotosystému II, no súčasne sú rýchlou metódou pre rýchle
zistenie mutácií PS II, inhibície či iného prispôsobenia sa stresom, či už teplotnému, vodnému
stresu, stresu z nadmerného žiarenia, výživy či použitia herbicídov. Jednou z účinných techník je
využitie rýchlej kinetiky fluorescencie s typickou JIP krivkou. Umožňuje odvodenie viacerých
nezávislých parametrov, ktoré vytvárajú konšteláciu typickú pre daný stav rastliny (Strasser et al.,
2000).
Cieľom našej experimentálnej práce bolo porovnať počas postupujúcej dehydratácie
citlivosť fotosyntetického aparátu rozdielnych genotypov pšenice s vysokou produkčnou
schopnosťou na prehlbujúci sa vodný deficit využitím techník rýchlej fluorescencie chlorofylu.

Materiál a metodika
Pozorovania a merania boli realizované na odrodách pšenice letnej f. ozimnej (Triticum aestivum
L.) ‘Viginta’ (Slovensko), ‘Pobeda’ (Republika Srbsko a Čierna Hora) a ‘Stephens’ (USA).
Rastliny odrôd pšenice boli pestované v laboratórnych podmienkach pri umelom osvetlení
a riadenej klíme, v nádobách naplnených pestovateľským substrátom. Vodný stres bol indukovaný
obmedzením zálievky v štádiu plne vyvinutého 6. listu.
Pre získanie informácií o vodnom stave rastlín boli v období indukovania vodného stresu
sledované parametre vodného režimu. Vodný potenciál (ΨW) sme stanovili psychrometrickou
metódou pomocou mikrovoltmetra Wescor HR 33 (Wescor, USA). Relatívny obsah vody (RWC)
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sme stanovovali gravimetricky z aktuálnej hmotnosti výseku listu, hmotnosti po nasýtení vodou a
po vysušení vzorky. Vplyv sucha na fotosyntetický aparát sme hodnotili na základe meraní rýchlej
fluorescencie chlorofylu a prístrojom HandyPEA (Hansatech, V. Británia) a vyhodnotením
výsledkov JIP-testom podľa Strassera (1995). Fluorescencia chlorofylu a emitovaná listami po
excitácii červeným svetlom bola meraná pri rastlinách adaptovaných na tmu (minimálne 30
minútové tienenie). Výsledkom každého merania je fluorescenčná krivka nanesená na logaritmickú
časovú os (OJIP-krivka) a z nej odvodené parametre, z ktorých sme pre hodnotenie citlivosti
genotypov vybrali integrujúci parameter „Performance Index“ (P.I.), vyjadrujúci zmeny kinetiky
(veľmi citlivý na akékoľvek stresové podmienky).

Výsledky a diskusia
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Počas vodného stresu sme sledovali parametre vodného režimu a parametre rýchlej
fluorescencie chlorofylu na najmladšom dobre vyvinutom dospelom liste. Bilanciu vody
v rastline dobre odráža parameter Relatívny obsah vody (RWC). Pokles hodnôt pod 90%
znamená spravidla iniciovanie zatvárania prieduchov, pokles pod 80% znamená iniciovanie, ako
metabolických mechanizmov,jako je osmotické prispôsobenie a pokles pod 70% už predstavuje
často významný zásah do mechanizmu základných fyziologických procesov (Brestič a Olšovská,
2001). Odrody v rovnakých podmienkach zaznamenali podobný trend poklesu hodnôt RWC,
pričom reálny pokles nastal až okolo 10 dňa dehydratácie (obrázok 1). Citlivejším ukazovateľom
sa ukázal byť vodný potenciál (obrázok 2), ktorý v sebe odzrkadľuje aj schopnosť osmotického
prispôsobenia, najmä pri výraznejšom vodnom deficite a má väčšiu výpovednú hodnotu ako
samotné RWC, keďže v časovom slede reaguje citlivejšie na zníženie prístupnosti vody
v rastlinách (Tardieu a Davies, 1993). Pokles vodného potenciálu prostredníctvom akumulácie
osmoticky aktívnych látok slúži pre udržanie turgoru v bunkách. Pokles pod určitú hranicu však
môže výrazne ovplyvniť fyziológiu bunky (Brestič a Olšovská, 2001).
Merania fluorescencie chlorofylu majú široké spektrum aplikácií, od základného pochopenia
fungovania fotosyntézy, reakcií rastlín na environmentálny stres až po priame hodnotenie zdravia
rastlín. Meraný signál je intenzita fluorescencie (vyjadrená v relatívnych jednotkách) a
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najzmysluplnejšie dáta sú odvodené z časovo závislého nárastu intenzity fluorescencie dosiahnutej
po aplikácii súvislého silného svetla na vzorku predtým adaptovanú na tmu (Force et al., 2003).
V priebehu dehydratácie bol v pravidelných intervaloch meraný priebeh fluorescencie
chlorofylu prístrojom HandyPea (Hansatech, Veľká Británia) a analyzovali sme ho tzv. JIP-testom
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Obr. 3. Polyfázový priebeh hodnôt fluorescencie chlorofylu a na začiatku
(prázdne symboly) a na konci dehydratácie (plné symboly)

podľa Strassera (1995). Výsledkom jednosekundových meraní pri intenzite svetelného pulzu 3000
μmol.s-1 je polyfázová krivka priebehu hodnôt fluorescencie v čase, pričom časová os je zobrazená
logaritmicky. Pri štandardizovanej úvodnej fáze (hodnote Fo) môžeme sledovať postupné
znižovanie maximálnych hodnôt (Fm), čo poukazuje na znižovanie efektívnosti fotochémie
v priebehu dehydratácie (obrázok 3).
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Obr. 4. Vzťahy medzi úrovňou relatívneho obsahu vody v listoch (RWC)
a nameranými hodnotami Performance indexu (P.I.)
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Z jednotlivých fáz priebehu rýchlej fluorescencie je možné vypočítať viacero fyzikálnych
parametrov, ktoré kvantifikujú jednotlivé procesy prebiehajúce vo fotosystéme II. Pokles
relatívneho obsahu vody (RWC) v listoch indukuje zatváranie prieduchov, vedúce k poklesu
prísunu CO2 k mezofylovým bunkám a následne vyúsťujúce do poklesu v rýchlosti fotosyntézy
listov. Takéto stomatálne efekty na fotosyntézu nebudú mať vplyv na efektívnosť primárnych
fotochemických javov PS II, alebo modifikovať s tým spojené parametre indukcie fluorescencie,
ako je Fv/Fm (Baker a Rosenquist, 2004). Pri vodnom strese sa hodnoty Fv/Fm nemenia až po
pomerne hlbokom poklese obsahu vody v listoch (Lu a Zhang, 1999). Preto z hľadiska skríningu sa
ako veľmi zaujímavý javí vypočítaný parameter P.I. (Performance Index), ktorý v sebe zahŕňa
viaceré parametre charakterizujúce priebeh OJIP krivky a citlivo reflektuje akékoľvek vybočenie
krivky z optimálneho priebehu.
Výpovednejšiu hodnotu ako časový priebeh má vzťah medzi P.I. a RWC, resp. vodným
potenciálom (obrázok 4 a 5). Môžeme pozorovať lineárnu závislosť, pričom jednotlivé odrody sa
líšia tak v hodnotách, ako aj v sklone poklesu krivky. Zaujímavo sa správa napríklad odroda
‘Pobeda’, ktorá napriek nižším počiatočným hodnotám si udržiava relatívne vysokú hodnotu P.I. aj
pri veľmi nízkych hodnotách RWC. Odroda ‘Stephens’, ktorá síce zaznamenáva relatívne väčší
pokles, no stále si udržiava pomerne vysoké hodnoty P.I. ‘Viginta’ sa prejavila ako citlivejšia.
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Aj keď mnohé štúdie uvádzajú, že merania fluorescencie chlorofylu neodzrkadľujú priamy
vplyv vodného stresu na primárne procesy fotosyntézy tak, ako je to pri iných druhoch stresov
(Cornic a Massacci, 1996, Lu a Zhang, 1999, Fracheboud a Leipner, 2002 a i.), naše pozorovania
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Obr. 5. Vzťahy medzi úrovňou vodného potenciálu v lisoch (ΨW) a nameranými
hodnotami Performance indexu (P.I.)

ukázali, že počas dehydratácie postupne dochádza k zmenám v priebehu fluorescencie, ktoré
naznačujú aj zmeny vo fotosyntetickej výkonnosti. Môže sa tu jednať aj o nepriame pôsobenie
prostredníctvom zmien vo fotosyntetickom aparáte spojené napríklad s urýchlením senescencie
listov počas vodného stresu.
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Assessment of sensitivity of wheat genotypes photosynthetic
apparatus to water stress
Key words: chlorophyll a fluorescence – drought stress – wheat
Summary
Breeding for drought tolerance is still very difficult. The possible way is application of appropriate
physiological selection traits and techniques. Therefore it is necessary to identify differences
between susceptible and tolerant genotypes using fast and reliable methods. In high producing
genotypes of winter wheat we evaluated their sensitivity to water deficit in leaves using technique
of rapid chlorophyll fluorescence measurement and data analysis by JIP-test. Water status in leaves
was measured as relative water content and water potential. Wheat cultivars showed different
reactions to water deficit Each variety showed typical correlation between water potential or RWC
and selected parameters of chlorophyll fluorescence. These relationships could be potentially used
as a good selective trait for drought toleranc
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Efektivita využití vody praporcových listů ozimé pšenice při
nedostatku vody
Jiří Zámečník1, Brigita Zámečníková2
1
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha- Ruzyně, e-mail:
zamecnik@vurv.cc
2
Czech Agriculture University Prague, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol, e-mail:
zamecnikova@af.czu.cz

Souhrn
Cílem bylo vytvořit a ověřit metodu pro výběr genotypů s úsporným hospodařením vodou ve vztahu k fotosyntetické
asimilaci v podmínkách sucha. Byly zhodnoceny vybrané odrůdy ozimé pšenice při dvou odlišných režimech vlhkosti
půdy v a skleníkových podmínkách. Podařilo na základě statistické analýzy rozdělit vybrané odrůdy ozimé pšenice je do
4 skupin podle efektivity využití vody při dostatečné a nedostatečné zásobenosti rostlin vodou. V první skupině byly ty
odrůdy, které šetřily s vodou vždy, tj.za dostatku i za nedostatku vody (Ilona, Estica). V druhé skupině byly odrůdy, které
šetřily s vodou jen při stresu (Ebi, Samanta, Rheia, Ludwig). V třetí skupině byly ty odrůdy, které plýtvaly vodou jen při
jejím dostatku (Šárka, Astella, Zdar). Poslední skupina odrůd (Contra a Clever) plýtvala vodou i při jejím nedostatku.
Sledování fyziologických charakteristik na úrovni výměny plynů v listech bylo vhodné pro detekci okamžitého vlivu
nepříznivých, resp. stresujících faktorů prostředí na rostliny. Z hlediska produkčního se jeví druhá skupina jako
zajímavá pro šlechtění.

Úvod
Efektivita využití vody rostlinami je v popředí zájmu zvláště v suchých obdobích a v suchých
oblastech /3/. Z charakteristik intenzity transpirace a úrovně fotosyntézy lze vypočítat
charakteristiky efektivity využití vody. Hospodaření s vodou je z hlediska genotypových rozdílů u
jednotlivých plodin jedním z nejsledovanějších faktorů ovlivňujících růst a produktivitu rostlin /1/.
Souvisí hlavně s fyziologickými procesy fotosyntézy a transpirace probíhajícími převážně v listech
rostlin. Listový mezofyl je chráněn před vnějšími vlivy pokožkou, přitom průduchy umístěné
v pokožce zprostředkovávají spojení mezofylu listů s vnějším prostředím. Hlavní úloha průduchů je
v regulaci výměny plynů mezi vnitřkem listu a vnějším prostředím, protože pokožka je téměř
nepropustná pro vodní páru a CO2. Odpařování vody průduchy tak ovlivňuje pohyb vody v celé
rostlině. Sloupce transpiračního proudu jsou zakončeny v listech vodními menisky, nacházejícími
se v intermicelárních prostorách buněčných stěn, které souvisejí s mezibuněčnými prostorami
buněk mezofylu listů. Tak se transpirace podílí na pasivním nasávání vody kořeny rostlin. Rostlina
potřebuje přísun CO2 vstupujícího do listu pro fotosyntézu, zatímco uchovává vodu, aby nedošlo
k dehydrataci a k metabolickým poruchám a to hlavně v pozdních období ontogeneze při tvorbě
výnosu /2/. Třebaže průduchy celkově zaujímají jen 0.5-5% z povrchu listu, při úplném otevření
prochází téměř všechna vytranspirovaná voda a téměř všechen přijímaný oxid uhličitý. Podíl
intenzity fotosyntézy k intenzitě transpirace je definován jako efektivita využití vody (zkratka WUE
je odvozena z anglického termínu Water Use Efficency), což je bezrozměrná veličina a vypočítá se
podle rovnice:
WUE = intenzita fotosyntézy (příjem CO2)/intenzita transpirace (výdej H2O)

/1/

kde intenzita fotosyntézy je vyjádřená jako změna koncentrace CO2 na jednotku listové plochy za
jednotku času (mmol CO2 m-2 s-1) a intenzita transpirace je vyjádřená jako změna koncentrace H2O
na jednotku listové plochy za jednotku času (mmol H2O m-2 s-1).
Cílem bylo ověřit metodu pro výběr genotypů s úsporným hospodařením vodou ve vztahu k
fotosyntetické asimilaci a transpiraci v podmínkách nedostatku vody.
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Metodika
Rostliny dvanácti vybraných odrůd ozimé pšenice byly pěstovány v nádobách o objemu přibližně
15 l ve skleníkové kóji. Pšenice byly zalévány do sloupkování na plnou vlhkosti půdy. Zálivka byla
prováděna podle úrovně vodního potenciálu podle tenziometrického měření vodního potenciálu
půdy čidly Saint Barbara CA a na základě PV křivek půdního obsahu vody a vodního potenciálu. V
těchto případech byla půda udržována na konstantní půdní vlhkosti pomocí závlahy podle
gravimetrického stanovení obsahu vody.
V otevřeném laboratorním stacionárním systému byla měřena fotosyntéza na posledním
praporcovém plně vyvinutém listě u pšenic, jarního ječmene a bramboru,v řízených podmínkách.
List byl při měření rychlosti výměny CO2 a vodní páry v otevřeném gazometrickém systému v
průtočné listové komoře do níž byla vpouštěna definovanou rychlostí plynná směs o známé
koncentraci CO2 a H2O. Rychlost výměny sledovaných plynů mezi listem a atmosférou v komoře
byla určována z průtoku a změny koncentrace plynu mezi vstupem a výstupem z listové komory.
Otevřený gazometrický systém byl rozdělen na část zdrojovou, v níž se připravuje plynná směs se
stabilními vlastnostmi a část měřící. Koncentrace plynné směsi na vstupu měřící části a po
průchodu listovou komorou byla měřena infračerveným analyzátorem CO2 (Uras 3G, Hartmann a
Braun, SRN). Kalibrační plyny byly míchány přesnými pumpami (Wösthoff, SRN). Průtok plynu
do listové komory byl měřen plovákovým rotametrem. Vlhkost vzduchu v listové komoře byl
stanoven měřičem rosného bodu (Waltz). Teplota listu byla měřena termočlánkem měď-konstantan
s referenčním spojem v termostatizované lázni nebo připojeným k elektronické nule. Ozářenost
uvnitř komory byla měřena pomocí měřiče PHAR (LiCor) a vzdálenost zdroje od povrchu listu
byla upravena tak aby na povrch listů dopadalo fotosynteticky aktivní záření 500 μmol m-2 s-1.
Data o teplotě listu, intenzitě fotosyntézy a vlhkosti vzduchu byla zaznamenávána počítačem s
pomocí karty Advantech PCL 818HG.

Výsledky a diskuse
Pořadí odrůd v prostředí s plnou zásobeností vodou (obr. 1.) neodpovídá pořadí odrůd s poloviční
zásobeností vodou (obr. 2). Zatímco Ebi měla u kontrolní varianty nejnižší efektivitu využití vody,
u stresované varianty měla průměrnou efektivitu využití vody ze sledovaných odrůd. Například
odrůda Ilona měla nejvyšší efektivitu využití vody v obou prostředí. Na základě statistické analýzy
bylo možné odrůdy rozdělit do čtyř skupin podle WUE při dostatku a nedostatku vody: V první
skupině byly ty odrůdy, které šetřily s vodou vždy tj.za dostatku i za nedostatku vody (Ilona,
Estica). V druhé skupině byly odrůdy, které šetřily s vodou jen při stresu (Ebi, Samanta, Rheia,
Ludwig). V třetí skupině byly ty odrůdy, které plýtvají vodou nejen při jejím dostatku, ale i při
nedostatku (Šárka, Astella, Zdar). Poslední skupina odrůd (Contra a Clever) plýtvala s vodou při
nedostatku vody. Z hlediska produkčního se jeví druhá skupina jako zajímavá ze šlechtitelského
hlediska.
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Obr. 1: Efektivita využití vody u vybraných odrůd ozimé pšenice ve variantě plně zalévané (
kontrolní), odrůdy jsou seřazené podle efektivity využití vody od odrůdy s nejnižší (Ebi) po odrůdu
s nejvyšší efektivitou využití vody (Ilona). Úsečky vyjadřují směrodatnou odchylku, počet měření
n=5).
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Obr. 2: Efektivita využití vody u vybraných odrůd ozimé pšenice ve variantě stresované s poloviční
závlahou, odrůdy jsou seřazené podle efektivity využití vody od nejnižší (Zdar) po odrůdu s nejvyšší
efektivitou využití vody (Ilona). Úsečky vyjadřují směrodatnou odchylku, počet měření n=5).
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Efektivita využití vody praporcových listů ozimé pšenice
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Obr. 3: Efektivita využití vody (WUE) u dvanácti odrůd ozimé pšenice pěstovaných v nádobách ve
skleníku při dostatku (kontrola) a nedostatku vody navozeném poloviční zálivkou (vodní stres).
Závěr:
Gazometrická metoda sledování efektivity využití vody praporcovými listy ozimé pšenice se
ukázala jako velmi přesná s vysokou citlivostí na změnu fyziologických funkcí listu. Na základě
měření ve dvou odlišných podmínkách pomocí této metody bylo možné vybrané odrůdy ozimé
pšenice rozdělit do čtyř skupin podle efektivity využití vody praporcových listů. Nevýhodou této
metody je malá průchodnost počtu měřených genotypů.
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Water use efficiency of winter wheat flag leaf during water stress
Key words: water use efficiency – transpiration – photosynthesis - wheat
Eight cultivars of winter wheat t were tested for drought sensitivity. The plants were cultivated in a
greenhouse with full and half watering during the flag leaf development. The exchange of gasses of
intact flag leaf was determined by open gasometric system in the closed leaf chamber. Constant
radiation, temperature, humidity and air flow were controlled during whole measurement. The
tested genotypes could be divided in to four groups according to their contrast response in water use
efficiency to water with full and half soil irrigation.
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Stres a adaptace rostlin k vysoké koncentraci solí
Vojtěch Holubec
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Oddělení genové banky, Drnovská 507, 161 06,
Praha 6 - Ruzyně, e-mail : holubec@vurv.cz

Souhrn
Během expedic organizovaných genovou bankou do Asie na sběr genetických zdrojů rostlin od počátku 90 let byla
studována extrémní stanoviště rostlin. Mezi botanicky nejzajímavější patří stanoviště ovlivněná vysokou koncentrací
solí. Je uveden přehled solí ovlivněných půd.Uvedena charakteristika halofytů, vymezení pojmů halomorfnost,
xeromofnost a jejich přechody, nastíněno fysiologické působení salinity. Byly sebrány herbářové položky, určeny a
zapsány druhy. Byla sledována zonalita působení stresorů a v návaznosti výskyt indikátorových druhů snášejících
příslušnou úroveň koncentrace.Vliv člověka na zasolování půd.

Úvod
Nejvýznamnějším chemickým vlivem na půdu a rostliny je salinita a s ní často spojená
alkalita. Slané půdy lze obecně charakterizovat jako ovlivněné přítomností vysoké koncentrace
elektrolytu nebo extrémními hodnotami pH. Tyto extrémní podmínky omezují růst většiny rostlin a
slouží jako prostředí pouze pro druhy, které zde mohou přežívat nebo salinitu/alkalitu tolerovat.
Druhy slaných stanovišť se označují jako halofyty.

Chemismus půdy
Solí ovlivněné půdy v širším pojetí mohou být rozděleny z chemického hlediska do následujících
skupin (BARRETT, 1981, PESSARAKLI, 1993). Každá skupina solí ovlivněných půd má odlišné
fyziochemické a biologické vlastnosti a spojuje je jenom vysoká koncentrace elektrolytu.
Slané půdy vyvinuté pod vlivem elektrolytů sodných solí s téměř neutrální reakcí (dominuje
Na2SO4 a NaCl, zřídka NaNO3). Na povrchu půd se tvoří bílá krusta, která se vytváří vynesením
solí na povrch během suchého počasí. Struktura půdy je porézní. Slané půdy působí na rostliny
stresem vysokého osmotického tlaku půdního roztoku i nerozpuštěných solí zabraňujících normální
růst a vývoj nehalofytních rostlin. Koncentrace pH není vysoká, obvykle pod 8,5. Nasycenost
sodíkem bývá do 15 % všech kationtů. Pro rostliny jsou slané půdy fyziologicky suché. K tomu
přistupuje toxické působení chloridů. Tyto půdy se vyskytují v aridních a semiaridních oblastech a
tvoří největší část solí ovlivněných půd světa. Nazývají se “bílé alkalické” (na západě USA) nebo
solončaky (v Rusku). Solončaky bývají trvale zamokřeny slanými vodami až k povrchu a pak se
nazývají mokrými solončaky. Sodné kationty nebývají jen elektrolytu, ale nasycují i koloidní půdní
komplex.
Alkalické půdy, které se vyvinuly pod vlivem elektrolytu schopného alkalické hydrolýzy
(zejména Na2CO3, a NaHCO3, zřídka Na2SiO3 a NaHSiO3). Jejich celkový obsah solí je nižší než u
slaných půd. Obsah Na a K tvoří více než 15 % všech kationtů. Pórovitost je malá a jíl se promývá
do spodních vrstev, kde tvoří nepropustné podloží. Alkalické půdy působí toxicky stresem
vysokého pH, které zabraňuje mnoha životním funkcím rostlin. Jsou opět fyziologicky suché pro
rostliny, přestože mohou mít vody dostatek. Během suchého počasí je přítomný humus vynášen na
povrch za tvorby černé nebo červenavé krusty a proto jsou v USA tyto půdy označovány za “černé
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alkalické” ale mezinárodně převládá ruské označení slanec. Vodní režim slanců je charakteristický
velkou proměnlivostí a letním suchem. Jarní voda vlivem neproustného horizontu někdy pokrývá
povrch slance. V létě, když zhutněný horizont rozpuká, stékají srážky po puklinách téměř
nezvlhčujíce veké strukturní bloky půdy. Tato skupina je rozšířena prakticky ve všech
klimatických zónách od humidních tropů po polární kruh.
Sádrovcové půdy jsou solí ovlivněné půdy vyvinuté za přítomnosti CaSO4 nebo zřídka za
přítomnosti CaCl2. Sádrovcové půdy jsou kyselé a na rostliny působí toxicky. Sádrovcové půdy se
nacházejí v Severní Americe, Severní Africe, na Blízkém, Středním a dálném Východě a
v Austrálii.
Hořečnaté půdy jsou solí ovlivněné půdy, které vyvinuly pod vlivem hořečnatých solí.
Hořčík se uvolňuje větráním hadců (serpeninitu). Hořečnaté půdy působí stresem toxických iontů
hořčíku a deficience vápníku. Hořčík způsobuje nanismy u rostlin, zkracují se internodia. Řada
druhů je vázána na hacové půdy (Asplenium adulterinum, A. cuneifolium). Tato skupina půd se
vyskytuje v aridních, semiaridních a někdy i semihumidních oblastech. V České republice je
nejznámější rozšíření hadcových půd u Mohelna, kde se vyvinula hadcová step.
Kyselé síranové (sulfátové) půdy mají obsah solí složen převážně z Al2(SO4)3 a Fe2(SO4)3.
Síranové půdy se vyznačují mimořádnou kyselostí s pH někdy i pod 2, k níž přistupuje toxický
efekt hliníku.Tento typ půd obecně rozšířen v oblastech přílivových bažin podél pobřeží všech
kontinentů. V některých oblastech se dokonce usazují mořské sirné sedimenty. Existují i
vnitrozemské kyselé sulfátové půdy jako pozůstatek působení ledovců (západní USA, Malá Asie a
Čína).
Půdy ovlivněné slanou vodou moře. Světové oceány mají průměrnou salinitu 3,5 %
rozpuštěných látek. Vnitrozemská moře a jezera mají salinitu mnohem vyšší, např. Salt Lake
v Utahu až 28 % v některých zátokách. Avšak i obsah solí v oceánu je letální pro většinu
nehalofytních rostlin. Rostliny rostoucí v přílivových zónách v brakických vodách musí čelit
náhlým a extrémním změnám osmotického tlaku mořské vody střídané sladkou vodou z pevniny
(např. mangrove).

Halofyty
Halofyty je objevují v mnoha čeledích, charakteristické jsou ale pro čeledě Chenopodiaceae,
Salsolaceae, Plumbaginaceae, Frankeniaceae, Tamarikaceae a Amaranthaceae.
Pro typické halofyty solončaků je charakterizující halomorfní stavba rostliny: sukulentnost, vysoký
obsah popelovin a zejména zvýšený obsah solí v buňkách, povrch lysý nebo téměř lysý. Na řezu
větévkou typického halofytu – slanorožce je patrná jemná epidermis, dvě vrstvy palisád a
velkobuněčný parenchym. Kořenový systém je mělký, zpravidla pouze 5-7 cm. Halomorfnost
přibývá se zvyšující se koncentrací solí. Typické halofyty při snížené koncetraci solí omezují růst a
„hladoví“. Naopak, na půdách s vysokou koncentrací solí je růst halofytů rychlý, zvyšuje se obsah
vody v rostliných (sukulentnost) a klesá transpirační povrch vztažený na objem rostliny. Při letním
vysychání solončaku roste dále kocentrace solí v půdě na úroveň stresu, roste osmotický tlak
v buňkách, což má za následek snížení transpirace a omezení růstu. Rostlina obrací ve svůj
prospěch vražedné síly přírody (Timirjazev in ŠENNIKOV, 1953).
Pro klíčení semen je nezbytná nižsí koncentace solí a ta nastává při jarních deštích. Počáteční růst
probíhá velmi rychle a mladé rostlinky s několika pravými listy již jsou schopny vzdorovat kolísání
koncentrace solí. U některých halofytních rostlin (mangrove) se dokonce vyvinula živorodost.
Semena klíčí na mateřské rostlině a semenáčky padají na povrch půdy při odlivu, kdy převažují
toky sladké vody z pevniny do moře. Do příštího přílivu během několika hodin jsou schopny
zakořenit a snášet zaplavení slanou vodou.
Buněčné šťávy halofytů mohou mít slanou chuť. Dobytek slané rostliny vyhledává a přednostně
spásá.
Na slancích, které jsou sušší a mají nižší koncentaci solí v povrchové vrstvě klesá podíl typických
halomofních druhů a přibývá druhů s xeromorfní stavbou. Vícevrstevná epidermis je chráněna
silnější kutikulou a často hustě přiléhavými trichomy překrývající průduchy. Listy jsou malé,
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pletiva omezena na tenké vrstvy z malých buněk. Kořenový sytém je mohutnější sahající
k nepropustnému horizontu. V buněčném roztoku je méně chloridů a sulfátů a více uhlovodíků,
zejména sacharidů. Příkladem halofytu s xeromorfní stavbou je Anabasis salsa, který má
sukkulentní charakter a xeromorfní epidermis.
Mnohé rostliny slanců nemají halomorfních rysů. Jsou to rostliny xeromorfní a podle vodního
režimu xerofytní. Charakteristické rostliny pro sloupcovité slance jsou pelyňky – Artemisia
pauciflora, A. maritima, Pyrethrum achilleifolium. Rostou společně s obvyklými stepními druhy a
efemery. Kořeny těchto druhů dosahují do slaného horizontu a jsou tedy odolné vůči vysoké
koncentraci solí, ale jejich odolnost je xerofytní, nikoliv halofytní. Rostliny mají zvýšený
osmotický tlak, ale ne vlivem solí, ale vlivem uhlovodíků, jako je tomu u xerofytů. Přítomnost
haloxerofytů je indikátorem slancových půd.
Strom slaných pouští, černý saxaul (Arthrofytum haloxylon) je sukulentní halofyt, u něhož se
vyvinula sezónní sukulentnost: sukulentní větévky na zimu opadávají.
Jiné halofyty soli přijímají, ale nehromadí je a vylučují je gutací. Rostliny vytlačují vodu
s rozpuštěnými solemi hydathodami, které jsou zpravidla přímo napojeny na svazky cévní. Tyto
krinohalofyty mohou mít jen slabé halomorfní znaky a na povrchu listů jsou patrné solné krystalky
a krusty. Gutace na půdách s vyšší koncentací solí se zvyšuje.

Zonace u halofytů
Koncentrace solí v půdě se může měnit v závislosti na místní orografii terénu či podle vzdálenosti
od zdroje zasolení jedná-li se bodový zdroj, např. slaný pramen, nebo plošný zdroj, např. slané
jezero v proláklině. Na takovýchto lokalitách je patrná zonace rostlin, pásy druhů snášejících
stejnou míru zasolení.
Vysokou míru zasolení, koncentraci chloridů 0,3-0,4 % a sulfátů 0,8-1,0 % snášejí druhy slanorožce
(Salicirnia herbacea), slanobýly (Salsola crassa, S. lanata) a Tleuropus litoralis. Poněkud méně
odolné jsou Suaeda heterophylla, Petrosimonia brachiata, snášejí zasolení 0,2-0,3 % chloridů a
0,6-0,8 % sulfátů. Na středně slaných půdách jsou hojně rozšířeny pelyňky Artemisia maritima,
Statice otolepis, Kochia hyssopifolia, Suaeda paradoxa, které snáší koncentraci chloridů 0,1-0,2 %
a sulfátů 0,6-0,45 %. Slaběji zasolené půdy charakterizují druhy Centaurea picris, Lepidium
latifolium, Atriplex tataricum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Poa bulbosa, které rostou
při koncentraci chloridů 0,01-0,04 % a sulfátů 0,15-0,3 % (Šennikov, 1953).

Fyziologické působení salinity
Fyziologické působení salinity na rostliny je zčásti fyzikální – osmotické a zčásti chemické, podle
druhu přítomných iontů. Aby si rostliny zachovaly turgor, koncentrace osmoticky aktivních látek
v protoplastu musí přesahovat koncentraci vody v okolí kořenového systému. Většina nehalofytních
rostlin omezuje růst, když osmotický tlak půdního roztoku dosáhne 2 at, pro soli-tolerantní rostliny
je to až 47 at a halofyty pokračují v normálním růstu daleko za tuto hranici (DAUBENMIRE,1974).
Osmotický tlak buněčných roztoků může dosáhnout hodnot až 100 at.
Rostliny na slaných půdách rostou hlavně během deštivého období, kdy půdní roztok je zředěn a
koncentrovanější soli jsou v horizontu pod rhizosférou. To je také pravděpodobně jedním z důvodů
proč mají halofyty mělký kořenový systém. Navíc, slané půdy jsou často podmáčené, s poškozenou
strukturou a dostupnost kyslíku se snižuje rychle s hloubkou půdy.
Řada halofytů vykazuje sukulentní charakter. Rozpuštěné soli, zejména chloridy, stimulují
sukulentnost i u mnoha nehalofytních druhů, např. u chřestu (Asparagus).
U většiny rostlin (včetně halofytů) slané podmínky výrazně omezují klíčivost semen a přežití
klíčních vzešlých rostlin. Jejich úspěšné vyklíčení je omezeno na období, kdy je koncentrace solí
nižší. Této skutečnosti se využívá v zemědělství. Pro vyklíčení vojtěšky je třeba vydatnou závlahou
snížit koncentraci solí, a když klíční rostliny zesílí, jsou už vůči zasolení tolerantnější. Řada
halofytů mořských pobřeží vyvinulo jako adaptaci živorodost (viviparii). Semena klíčí na mateřské
rostlině a teprve mladé rostlinky se uvolňují a zakořeňují.
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Halofytní stanoviště
U nás je velmi malý podíl slaných půd na jižní Moravě a roztroušeně v okolí výronů minerálních
pramenů. Botanicky a krajinářsky nejcennější lokalita je Soos u Františkových lázní. Zde je vedle
normálního rašeliniště oddělené minerální slatiniště na křemelině (diatomitu). Minerální prameny
křemelinu prosytily glauberovou solí (MgSO4) a dalšími sírany, které za suchého počasí a nižší
hladiny spodní vody krystalizují na povrchu v podobě barevných výkvětů. Náletové dřeviny a
byliny, které se uchytí v období vysoké hladiny spodní vody, po srážkách trpí stresem salinity
v sušším období a hynou. Setkáváme se zde s četnými halofyty jako jsou Glaux maritima,
Trifolium fragiferum, Spergularia salina, Eleocharis uniglumis, Taraxacum bessarabicum,
Schoenoplectus tabernaemontan), Bolboschoenus maritimus a další.
Krater Gölü, Karacadag v jižním Turecku představuje významnou halofytní lokalitu sopečného
původu (foto 1). Dva blízké vyhaslé vulkány mají krátery zaplaveny vodou s vysokou koncentrací
solí. Z jednoho jezera navíc vystupují mladší sopečné kužely tvořené škvárovitým popelem. Břehy
obou jezer i sopečné kužely jsou napájeny slanou vodou, která se kapilaritou dostává do výše asi 2–
3 m nad hladinu. Vegetace má očividně zonální charakter. Na plochých úsecích břehů se vytvořily
slané bažiny typu solončaků s typickou vegetací tvořenou dominující Salicornia herbacea. Dále na
sušší části břehu dominuje Salicornia paserina s šedým odděním a haloxeromorfním charakterem a
Tribulus terestris. Přilehlá mezofytní loučka využívaná k piknikům a kempování je silně
sešlapávaná a dominují zde druhy Poa annua a Trifolium fragiferum. Na suchých škvárovitých
kuželech jsou výlučně xerofytní druhy pelyňků, druhy čeledi Chenopdiaceae a Polygonaceae
(Pteropyrum olivieri, Atraphaxis spp.).
Uvs Nuur je slané jezero v severozápadním Mongolsku. Zde působí kombinace stresových faktorů:
zasolení, mráz a sucho. Průměrná teplota ledna je pod -30°C a noční teploty pod -40°C bez sněhové
pokrývky jsou běžné. Oblast leží ve srážkovém stínu za Mongolským Altajem. Slané jezero
obklopuje široký pás haloxerofytní vegetace. Z nejpozoruhodnějších rostlin na hranicích slané a
mrazové polopouště lze jmenovat rostliny z čeledi Chenopodiaceae - Nanophyton erinaceum (foto
2) a Anabasis truncata. První z nich má polštářovitý charakter růstu, druhý tvoří dřevnatý rozšířený
hypokotyl, z něhož vyrůstají krátké větvičky s šupinovitými rudimenty listů.
Dasht i Kavir je velká solná poušť v Iránu se slaným jezerem Daryacheh je Namak. Zde působí
kombinace stresorů zasolení a sucha. V okolí jezera jsou vyvinuty solončaky s několika druhy
slanobýlu – Salicornia herbacea, S. fruticosa, S. passerina. Velká část je zcela bez vegetace jako
absolutní poušť. Půda má charakter slanců, na povrchu zcela bezstrukturní, prachová.

Vliv člověka
Kromě přírodního zasolení půdy je velmi alarmující druhotné zasolování působením lidské
činnosti (HOLUBEC a ŠTOLCOVÁ, 2002). Největší rozsah má zasolování závlahovou vodou.
Více než polovina všech zavlažovaných ploch světa je ohrožena zasolením a není to zdaleka jen
v aridních oblastech. Tento problém provázel lidstvo již od starých zemědělských civilizací.
V Mezopotámii, Číně a předkolumbovské Americe lidé opouštěli zasolené pozemky po závlahách.
Akumulace soli v ornici po závlahách bývá zdaleka nejčastěji způsobena sodnými solemi
schopnými alkalické hydrolýzy a nikoli neutrálními sodnými solemi, které jsou běžné v přírodních
pouštích.
Jiným příkladem zasolování pozemků vlivem lidské činnosti je migrace soli v roztocích ze
spodních vrstev k povrchu po odlesnění krajiny. Náhradní porost není schopen odčerpávat tolik
vody jako les, vyvzlínaná voda se odpařuje a soli se akumulují u povrchu půdy.
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Stress and adaptation of plants to high salt concentrations.
Key words: salinity – halophyte – halomorphic – haloxeromorhic – solonchak - slanec

Summary
During expeditions on plant germplasm gathering organized by the Czech Gene Bank to Asia since
the beginning of 90ies, extreme localities of plants were studied. Sites influenced by a high
concentration of salts belong to the botanically most interesting. A review of soils influenced by salts
is provided. Halophytes were characterized together with halomorphic, xeromorphic structures and
their interediate jejich forms. Physiologic action of salinity is described. In the field, herbarium
specimens were collected, plants determined and species noted. Zonality of stressor influence and
presence of plant indicators tolerating particular salt concentration were studied.Anthropic influence
on soil deterioration by salts is discussed.

Poděkování
Výsledky byly shromážděny v průběhu expediční činnosti v rámci projektů MZe ČR EP 6430, QC
0063, 1G660166 a Národního programu konzervace rostlin.
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Foto 1. Krater Gölü, Karacadag, Turecko. Slané jezero v kráteru vyhaslé sopky s haloxerofytní
vegetací.

Foto 2. Nanophyton erinaceum – haloxerofyt v okolí jezera Uvs Nuur, severozápadní Mongolsko.
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Vplyv kadmia na Vigna radiata v dvoch rozdielnych
vývinových štádiách
Eva Šimonová, Mária Henselová, Elena Masarovičová
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava,
Slovenská republika, simonova@fns.uniba.sk

Súhrn
Kadmium je významný environmentálny polutant, ktorý spôsobuje negatívne zmeny rastu
a fyziologicko-biochemických procesov rastlín. Toxické účinky kadmia sa študovali u druhu fazule
mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek). Zisťoval sa vplyv kovu na rastliny v dvoch rozdielnych
vývinových štádiách, a to na suchú hmotnosť nadzemných častí rastlín a koreňov, fotochemickú
aktivitu izolovaných chloroplastov, obsah celkového chlorofylu a obsah kadmia v jednotlivých
častiach ošetrených rastlín. Dosiahnuté výsledky potvrdili toxický účinok Cd, ktorý stúpal so
zvyšujúcou sa koncentráciou. Cd preukazne znižovalo suchú hmotnosť rastlín v oboch vývinových
štádiách, pričom výraznejší vplyv sa zaznamenal u vekovo mladších rastlín. Aktivita izolovaných
chloroplastov ovplyvnených kadmiom v podmienkach „in vivo“ bola citlivejšia na tento druh
stresu, ako v podmienkach „in vitro“. Cd znižovalo obsah celkového chlorofylu v listoch ošetrených
rastlín v závislosti od jeho aplikovanej koncentrácie. Zaznamenala sa výrazná akumulácia Cd
predovšetkým v koreňoch, pričom do nadzemných častí rastlín sa translokoval iba malý podiel
z množstva akumulovaného v koreňoch.

Úvod
Vzhľadom na alarmujúci stav životného prostredia sa tomuto problému venuje čoraz väčšia
pozornosť aj z výskumného hľadiska. Nové možnosti dekontaminácie pôd znečistených
xenobiotikami, založené na prirodzenej vlastnosti rastlín prijímať, translokovať a akumulovať
škodlivé látky z prostredia (fytoremediácie), predstavujú prirodzené a ekonomicky nenáročné
riešenia. V tejto súvislosti sa vynára otázka, ako znížiť vstup toxických kovov z rastlín do ďalších
trofických stupňov z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Kadmium, ako jeden z najnebezpečnejších
toxických kovov, má najväčší zásah do potravového (krmoviny) a potravinového (plodiny) reťazca.
Je stresovým faktorom pre rastliny a vyvoláva celý rad nežiadúcich reakcií a zmien na rôznych
úrovniach. Najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi akumuláciu Cd v rastlinách je jeho
koncentrácia v pôde a hodnota pH pôdy. Vplyv toxických kovov, a teda aj kadmia na rastliny
značne závisí od ontogenetického štádia vývinu rastlín /1/. Dvojklíčnolistové rastliny sú v prvých
fázach rastu odolnejšie voči účinku toxických kovov a ich negatívny efekt sa prejavuje najmä
inhibíciou rastu. V prípade starších rastlín mechanizmus adaptácie nie je tak flexibilný a výkonný a
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preto sa objavujú zreteľnejšie dopady na fyziologické parametre a metabolizmus, výsledkom čoho
je urýchlenie senescencie. Odpoveďou rastliny sú následné rýchle fyziologické a pomalé
morfologické procesy, ktoré úzko súvisia s celkovými metabolickými zmenami.
Kadmium je prijímané koreňmi, preto tieto bývajú prvým indikátorom ich toxického účinku.
Inhibičný vplyv Cd na morfológiu a štruktúru koreňa možno zhrnúť nasledovne: redukcia
predlžovacieho rastu, poškodenie koreňových špičiek, redukcia a poškodenie koreňových vláskov,
pokles biomasy, zvýšenie, alebo zníženie tvorby bočných koreňov. Objavuje sa tiež hnednutie,
krehkosť a skrúcanie koreňov /2/. U nadzemných častí sa ako dôsledok pôsobenia kadmia objavuje
skrúcanie listov, chloróza, červenohnedé zafarbenie žilnatiny a stopiek listov, výskyt
fialovohnedých škvŕn na listoch a taktiež redukcia rastu. V extrémnych prípadoch dochádza
k usychaniu a opadu listov /3/. Kadmium negatívne vplýva aj na fyziologické charakteristiky
rastlín. K najcitlivejším procesom reagujúcim na účinky toxických kovov patrí fotosyntéza, pri
ktorej dochádza hlavne k inhibícii fotosystémov I a II (PSI, PSII), teda aj Hillovej reakcie
v podmienkach in vitro /4/, pričom inhibícia aktivity PSII je spojená podľa /5/ aj s poruchou
štruktúry membrány chloroplastov. Taktiež dochádza k poklesu koncentrácie asimilačných
pigmentov. Koncentrácia chl a je ovplyvnená vo väčšej miere ako chl b /6/.
Široké spektrum negatívnych vplyvov kovov na organizmy podnietilo odborníkov hľadať
možnosti efektívnej dekontaminácie prostredia a revitalizácie znečistených substrátov. Ukázalo sa,
že jednou z možností je využívanie schopnosti mikroorganizmov, nižších aj vyšších rastlín prijímať,
kumulovať a biotransformovať toxické ióny kovov a tým ozdravovať a regenerovať kontaminované
prostredie. Remediáciou (remedial = liečivý, nápravný) je zo substrátu odstránený polutant, alebo je
odstránený celý kontaminovaný substrát. Druhou možnosťou je proces „stabilizácie“, kde je
substrát alebo kontaminant transformovaný na inertnú formu.
Cieľom tejto práce bolo porovnať vplyv stresu na fazuľu mungo (Vigna radiata (L.)
Wilczek) v dvoch rozdielnych vývinových štádiách po aplikácii kadmia. Abiotický stres sa navodil
na rôzne staré rastliny (10 a 20-dňové) prídavkom roztokov kadmia s rôznou koncentráciou do
Hoaglandovho živného média. Zisťoval sa vplyv kadmia na suchú hmotnosť koreňov a výhonkov,
fotochemickú aktivitu izolovaných chloroplastov meranú v podmienkach in vivo a in vitro Hillovou
reakciou, obsah fotosyntetických pigmentov v listoch a obsah kadmia v jednotlivých častiach
rastliny.

Materiál a metódy
Ako rastlinný materiál sa použili semená fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek), ktoré
sa získali zo Šľachtiteľskej stanice strukovín – Horná Streda. Semená fazule sa nechali naklíčiť
v sklenených nádobách na navlhčenej vrstve papierovej vaty v rastovej komore, pri teplote 27 ± 1
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°C a relatívnej vlhkosti vzduchu Rv = 80 %. Po troch dňoch sa klíčence preniesli do kultivačných
nádob s Hoaglandovým živným roztokom, ktoré sa umiestnili v rastovej komore s konštantnými
podmienkami: fotoperióda 12h deň/12h noc s fotosynteticky aktívnym žiarením (PAR) 100
μmol.m-2.s-1, teplota vzduchu deň/noc 25°C/20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 60-70 %. V týchto
podmienkach sa rastliny nechali dorásť do dvoch vývinových štádií, a to: štádium s plne vyvinutým
prvým párom asimilačných listov (10-dňové), a štádium s vyvinutým prvým trojpočetným listom
(20-dňové). Rastliny v oboch vývinových štádiách boli ošetrené kadmiom, ktoré sa pridalo do
živného roztoku vo forme Cd(NO3)2 x 4H2O s koncentráciou 6 – 120 μmol.l-1. Po piatich dňoch od
aplikácie kovu sa stanovili príslušné rastové a fyziologicko-biochemické charakteristiky vplyvu
kadmia v porovnaní s kontrolným variantom, kultivovaným v čistom Hoaglandovom roztoku.
V obidvoch vývinových štádiách sa stanovila produkcia suchej hmotnosti koreňov
a nadzemných častí rastlín. Účinok kadmia na hmotnostné parametre sa vyhodnotil porovnaním
rastlín ošetrených Cd s koncentráciami 6, 12, 24, 60 a 120 μmol.l-1 oproti kontrole.
Fotochemická aktivita izolovaných chloroplastov v systéme in vivo sa stanovila
spektrofotometricky podľa metódy /7/, na základe prírastku redukovanej formy použitého redoxsystému 2,6-dichlórfenolindofenolu (DCPIP) meranej pri vlnovej dĺžke 630 nm. Reakčná zmes
v podmienkach in vivo pozostávala z 1 ml suspenzie chloroplastov, izolovaných z listov kadmiom
ošetrených rastlín a 9 ml DCPIP s koncentráciou 100 μmol.ml-1, ktorá sa exponovala 3 min. pri
intenzite svetla (PAR) 400 μmol.m-2.s-1. Reakčná zmes v podmienkach in vitro obsahovala 1 ml
suspenzie chloroplastov, získaných z listov neošetrených rastlín, 8,9 ml DCPIP a 0,1 ml definovanej
koncentrácie Cd, resp. 0,1 ml destilovanej vody (kontrolná vzorka). Na základe získaných údajov sa
stanovila závislosť aktivity chloroplastov od logaritmu koncentrácie kadmia. Z regresnej rovnice sa
vypočítala hodnota ED50, ktorá predstavuje efektívnu dávku spôsobujúcu 50 %-nú inhibíciu aktivity
chloroplastov.
Obsah chlorofylov sa stanovil podľa /8/ extrakciou 80 %-ným acetónom a zmeraním
absorbancie spektrofotometricky (Jenway 6400, Anglicko): chlorofyl a pri vlnovej dĺžke 663,2 nm,
chlorofyl b pri 646,8 nm.
Obsah kadmia v koreňoch a výhonkoch sa stanovil v suchom rastlinnom materiále metódou
atómovej absorpčnej spektrometrie s plameňovou atomizáciou (Perkin Elmer 1100, USA).

Výsledky a diskusia
Na základe dosiahnutých výsledkov sa potvrdil toxický účinok kadmia na rast
i fyziologicko-biochemické charakteristiky fazule mungo. Rastliny reagovali na abiotický stres
citlivejšie v nižšom vývinovom štádiu, pričom inhibičný vplyv kovu bol v korelácii s jeho
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aplikovanou koncentráciou (Obr. 1A, B). V prípade nadzemnej časti rastlín sa negatívny účinok Cd
prejavil znížením suchej hmotnosti, a to vo vývinovom štádiu prvého páru asimilačných listov od
0,7 ± 0,42 do 8,2 ± 0,77 mg, čo bol pokles o 5,5 až 64,1 %, pre štádium prvého trojlistu od 14,4 ±
9,31 do 61,8 ± 1,42 mg, čo bol pokles o 12,2 až 52,2 % oproti kontrole. U ošetrených rastlín sa ako
dôsledok pôsobenia Cd objavila aj chloróza listov, vo vyšších koncentračných dávkach dochádzalo
k usychaniu a opadu listov, ako to zistili aj /9/. Podobný pokles suchej hmotnosti sa stanovil aj
u koreňov, v skoršom štádiu sa suchá hmotnosť znížila od 0,2 ± 0,24 do 1,7 ± 0,24 mg, čo bol
pokles o 7,4 až 63,0 %, v neskoršom štádiu inhibícia predstavovala 6,2 ± 0,52 až 9,1 ± 1,36 mg, čo
bol pokles o 22,5 až 33,5 % oproti kontrole. Hillova reakcia, ktorou sa merala aktivita chloroplastov
predstavuje modelovú reakciu, charakterizujúcu fotosystém PSII sledovaného druhu. Zistilo sa /10/,
že použitím izolovaných chloroplastov po pridaní umelého akceptora elektrónov do prostredia
a následnej svetelnej expozícii je možné sledovať primárne procesy fotosyntézy spojené
s rozkladom vody, pričom nastáva redukcia použitého umelého akceptora elektrónov, ktorú možno
sledovať spektrofotometricky. Na tomto princípe bol sledovaný aj inhibičný vplyv kadmia.
V podmienkach in vivo sa dosiahla 50 %-ná inhibícia aktivity v sledovaných vývinových štádiách
v 20 a 26 μmol.l-1, v systéme in vitro 240 a 2008 μmol.l-1, z čoho vyplýva vyššia citlivosť
chloroplastov v podmienkach in vivo, podobne, ako zistili aj /5/ v chloroplastoch izolovaných
z kukurice Zea mays L.
Toxický vplyv Cd na rastliny v závislosti od vývinového štádia sa prejavil aj v obsahu
celkového chlorofylu (a + b). So zvyšujúcou sa koncentráciou Cd dochádzalo k znižovaniu obsahu
chlorofylu v oboch prípadoch, pričom výraznejšia inhibícia nastala u rastlín v skoršom vývinovom
štádiu (Tab. 1). Podobné výsledky dosiahli aj /11/ pri štúdiu obsahu pigmentov.
Obsah kadmia sa stanovil ako v nadzemných častiach rastlín, tak aj v koreňoch. U vekovo
starších rastlín sa v koreňoch akumulovalo až 100-násobne väčšie množstvo Cd ako vo výhonkoch,
čo je množstvo približne rovnaké, ako bolo zistené v koreňoch vekovo mladších rastlín. Nakoľko
väčšina Cd sa u fazule mungo akumulovalo do koreňa, nie do nadzemných častí, nie je možné tento
druh zaradiť do kategórie rastlín tzv. hyperakumulátorov /12/. Obsah kovu v jednotlivých častiach
rastlín je uvedený v Tabuľke 2.
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Obr. 1.: Vplyv kadmia na suchú hmotnosť nadzemných častí rastlín (A) a koreňov (B) v závislosti
od aplikovanej koncentrácie (SŠ-skoršie štádium – štádium prvého páru asimilačných
listov, NŠ-neskoršie štádium – štádium prvého trojpočetného listu).
Tab. 1.: Vplyv kadmia na obsah celkového chlorofylu (a + b) v listoch Vigna radiata v rôznych
vývinových štádiách (SŠ – štádium prvého páru asimilačných listov, NŠ – štádium prvého
trojpočetného listu).
variant

koncentrácia (μmol.l )

kontrola

kadmium

Obsah chl (a +b) [mg.g-1 (s. h.)]

-1

SŠ

NŠ

0

21,93 ± 0,78

16,25 ± 0,74

12

12,67 ± 1,45

11,28 ± 1,02

18

12,41 ± 1,26

10,99 ± 1,31

24

11,25 ± 0,91

8,70 ± 0,94

48

4,04 ± 2,02

6,31 ± 0,55

60

2,03 ± 1,45

5,91 ± 1,63
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Tab. 2.: Obsah kadmia v nadzemných častiach rastlín a koreňoch (SŠ – štádium prvého páru
asimilačných listov, NŠ – štádium prvého trojpočetného listu).
Obsah Cd [mg.kg-1 (s. h.)]
variant

kontrola
kadmium

koncentrácia
(μmol.l-1)

nadzemná časť

koreň

SŠ

NŠ

SŠ

NŠ

0

6,6

1,2

144,2

5,7

12

51,1

2,4

316,2

309,0

60

310,4

6,2

2128,0

1498,0

120

703,6

28,9

3972,0

3534,0
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Effect of cadmium on Vigna radiata in two different stages of ontogenetically development
Key words: Vigna radiata – cadmium – photochemical activity of chloroplasts – chlorophyll dry
mass

Summary
Cadmium inhibited development of mung bean seedlings in a loss of shoot dry mass from 0,7
± 0,42 to 8,2 ± 0,77 mg in 1st growth stage (10 days old plants) and from 14,4 ± 9,31 to 61,8 ± 1,42
mg in 2nd growth stage (20 days old plants), and root dry mass from 0,2 ± 0,24 to 1,7 ± 0,24 mg in
1st growth stage, and from 6,2 ± 0,52 to 9,1 ± 1,36 mg in 2nd growth stage. Cd application
decreased photochemical activity of chloroplasts in both, with ED50 in “in vivo” conditions 20 and
26 μmol.l-1 and in “in vitro” conditions 240 and 2008 μmol.l-1 dependant on growth stage, with
more response in “in vivo” conditions. The leaves of treated plants possessed lower content of both
chlorophylls a and b in both development stages. Cd accumulated in great extent into the roots than
into the shoots.
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Vývoj stromovitých typů rostlin a životní prostředí, které v
minulosti osidlovaly
Jiřina Zieglerová
e-mail: opidum@volny.cz

Abychom mohli spatřit první stromovité rostliny na Zemi, museli bychom se vrátit přes
propast času, až do prvohorní periody devonu (418 - 354 mil. let). Stromovité typy rostlin se
vyvinuly z vyšších suchozemských rostlin bylinného a keřovitého vzhledu, které je ve fylogenezi na
souši předcházely. Rostly na březích vod nebo ve vlhkém močálovém prostředí, v teplých
klimatických pásmech. Anatomická stavba prvních stromovitých rostlin byla ještě primitivní a
neumožňovala jim kosmopolitní rozšíření tak, jak je tomu dnes. Teprve v průběhu věků se vyvinuly
pokročilé druhy, schopné osídlit různorodé biotopy po celé Zemi. Hlavním stresorem ovlivňujícím
po celou dobu vývoj a existenci rostlin, a tedy i stromů, na souši, bylo vždy aridní životní prostředí.
Ze všech stresorů, se kterými se rostliny na suché zemi střetávaly, to bylo zřejmě sucho, jež nejvíce
podmínilo jejich evoluci na souši. Adaptace ke zcela odlišnému životnímu prostředí, vznik a
zdokonalování funkce nových orgánů, probíhaly postupně anebo možná i skokem, v několika, v
současnosti rozlišovaných, vývojových stupních. Vývojové stupně jsou charakterizovány určitou
dosaženou úrovní organizace rostlin a ve třech z nich jsou zastoupeny kromě bylinných typů i
stromovité rostliny. Jedná se o kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné rostliny.
Jedny z prvních stromů objevujících se nejpravděpodobněji ve středním devonu, jsou
systematicky přiřazovány k vývojovému stupni kapraďorostů. Ten zahrnuje plavuňovité rostliny
spolu s přesličkovitými, kapradinovými a prvosemennými rostlinami.
U plavuňovitých rostlin se vyvinuly první stromy z bylinných typů rostlin během svrchního
devonu (časově nejmladší epocha devonu). Jsou zde již zastoupeny stromkovité i vysoké stromovité
typy plavuní, z nichž některé druhy dosahovaly úctyhodné výšky 30-ti metrů, s kmenem o průměru
až dvou metrů. Kmeny stromů měly slabě vyvinutý dřevní válec a mohutnou kůru, kůra zaujímala
více než 80% objemu kmene a měla nosnou funkci. Horní část kmene byla zelená a spolu s listy se
spolupodílela na asimilaci. U plavuní byl již vyvinut pravý list. Listy byly čárkovitého vzhledu
různých velikostí, od drobných forem až po „trávovité“ listy i metrové délky. Ve spodní části
kmene se stromy vidličnatě rozvětvovaly do plochy a na jednotlivých větvích, které byly stonkové
povahy, vyrůstaly vlastní duté kořeny. Většina zástupců byla vázána na vlhké močálové prostředí
tehdejšího tropického pásma, kde se stali hlavní uhlotvornou složkou. Největší rozvoj těchto
pionýrů mezi stromy probíhal v karbonu (354 – 290 mil. let). Na konci prvohor v permu (290 - 248
mil. let), při dosud největší známé celosvětové krizi v dějinách Země, plavuňovité rostliny buď
vymřely anebo vlivem velmi suchého klimatu značně zredukovaly svou velikost. Posledními členy
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linie stromovitých plavuní přežívajících až do současnosti, jsou drobní zástupci z řádu
šídlatkotvarých (Isoëtales). Během svrchního devonu se objevují i stromovité přesličkovité rostliny
zastoupené druhy rodu Calamites. (Obr. 1. Calamites – ukázka vzhledu stromovité přesličky).
Hladké článkované kmeny dosahovaly až do výše 20-ti metrů a vyrůstaly z vodorovných silných
podzemních oddenků, na nichž byly i drobné kořínky. Stromy měly mohutně vyvinutou dřevní část
a středem stromu probíhala velká dřeňová dutina, která dala tomuto rodu i jméno (calamos = dutina,
roura).

Obr. 1. Calamites (Brongniart), rekonstrukce vzhledu (karbon), upraveno
dle Thomas a Spicer (1986).
Kmeny byly pravidelně větvené, tenké větve nesly přesleny čárkovitých nebo kopinatých listů
vyrůstajících, stejně jako větve, v místě uzlin. Byly vázány na vlhké životní prostředí a během
karbonu, kdy dosáhly svého největšího rozvoje, se podílely na tvorbě uhlí. Podobně jako
plavuňovité rostliny většina nepřežila konec prvohor (-248 mil. let) a do současnosti se zachoval
jediný rod, ale již pouze bylinných přesličkovitých rostlin – Equisetum. Výskyt prvních
primitivních zástupců stromovitých kapradinových rostlin spadá do středního devonu. Byly to, jak
stromky nižšího vzrůstu (do 3 metrů výšky) se silnými kořeny a rozvětvenou korunou vějířů listů,
ale i vyšší stromovité kapradiny.
Až 10-ti metrů dosahovaly kapradiny rodu Psaronius (Cotta) z řádu Marattiales, s nevětveným
kmenem pokrytým pláštěm vzdušných kořenů a s chocholem listových vějířů na vrcholu. (Obr. 2).
Lichozpeřené listové vějíře, v mládí spirálně stočené - podobně jako u současných zástupců kapradin,
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nesly na spodní straně silnostěnné výtrusnice na mohutné stopce, čímž se lišily od většiny současných
kapradin, které mají vyvinuty tenkostěnné výtrusnice na tenkých stopkách a s prstencem napomáhajícím
otevírání výtrusnice. Kmeny kapradinových rostlin mají jen výjimečně vytvořeno druhotné dřevo. Celým
kmenem probíhají vzájemně propojené provazce vodivých pletiv bez druhotného dřeva. Některé rody
stromovitých kapradin tohoto řádu přežily, zvláště v tropických deštných lesích, jako relikty až do
dnešních časů. Stromovité zástupce bychom nalezli i v dalších řádech kapradinových rostlin, jejichž
hlavní rozvoj probíhal od karbonu do permu, a které byly vázány na vlhké a teplé oblasti. Za předchůdce
nahosemenných rostlin jsou označovány dnes již zcela vymřelé prvosemenné rostliny, mezi něž jsou
zařazovány suchozemské dřeviny stromovitého nebo keřovitého vzrůstu vázané již na sušší biotopy. Byly
to výtrusné rostliny s vývojovým trendem k

„předsemennému“ stádiu, s listy podobajícímí se listům

primitivních kapradin, ale s druhotným zmenšením listu a s velmi pokročilým typem druhotného dřeva,
podobně jako u nahosemenných rostlin. První prvosemenné rostliny se objevily již ve středním devonu a
jako relikty přežily až do karbonu. Nahosemenné rostliny se odštěpily od prvosemenných během
svrchního devonu, zahrnují vesměs dřeviny, které se rozdělují do pěti oddělení – kapraďosemenné,
cykasovité, jinanovité, jehličnaté a obalosemenné rostliny. Poprvé u nich vznikl útvar zvaný vajíčko, z
něhož se po oplození vyvíjí semeno.

Vajíčka jsou u nahosemenných rostlin volně přístupná nebo

částečně chráněná v šišticích, hlávkách nebo šešulích

.
Obr. 2. Psaronius (Cotta), rekonstrukce vzhledu,upraveno dle Stewart a Rothwell (1993).
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Nahosemenné rostliny se rychle rozvíjely a šířily, v karbonu, předposlední periodě
prvohor, již byly důležitou složkou flóry a během druhohor (248 – 65 mil. let) její složkou
dominantní. Koncem druhohor začaly být pomalu vytlačovány lépe vybavenými rostlinami
krytosemennými. V současnosti jsou v přírodě poměrně hojně zastoupeny současnými pokročilými
jehličnany.
Kapraďosemenné rostliny se vzhledem podobaly kapradinám, nesly listy kapradinového
typu, ale stavba kmene a rozmnožovací orgány odpovídaly již nahosemenným rostlinám. Během
celosvětových klimatických a pravděpodobně i jiných změn v permu (před 290-248 mil. let) se
adaptovaly i na sušší přirozené prostředí. Permská globální krize byla dosud největší krizí na Zemi.
Příčiny jsou zatím nejasné, jisté je pouze, že celosvětově v té době vládlo extrémně suché klima,
doprovázené největším vymíráním živých organismů za historii Země. Schopnost adaptace na sušší
prostředí umožnila kapraďosemenným rostlinám krizi přežít. K těmto rostlinám patřily i opadavé
dřeviny, které v podmínkách tehdejšího mírného klimatu tvořily uhlotvorné lesní porosty. Vymřely
až koncem druhohor, v křídě.
Cykasovité rostliny se vyvinuly ve svrchním karbonu, s hlavním rozvojem v druhohorách,
vlastní cykasovité přežily až do současnosti. Jsou to stromy s kmenem, který je často zkrácený
někdy i podzemní, málo nebo vůbec nevětvený a nesoucí na vrcholu vějíř jednoduše zpeřených
nebo celistvých, obvykle kožovitých listů. U benetitů, dnes již zcela vymřelých cykasovitých rostlin
se tvořily šištice, které svým uspořádáním již připomínaly květy. Nepravé jednopohlavné nebo
oboupohlavné květy se neotevíraly a podle přítomnosti drobných otvůrků byla vyslovena
domněnka, že se do nich hmyzí opylovači pravděpodobně prokousávali.
V Evropě, tedy i na našem území, rostly cykasy ještě v třetihorách, teprve po ochlazení
odsud vymizely a dnes přežívají jako relikty v teplých oblastech ostatních kontinentů.
Mezi nahosemenné zahrnujeme i jinanovité rostliny. Tyto dřeviny se poprvé objevily
koncem prvohor a svůj zlatý věk prožívaly v druhohorách. Do dnešních časů přežil jediný rod jinan
(Ginkgo). Důležitým znakem u jinanovitých rostlin bylo, vlivem velmi suchého životního prostředí,
zmenšování listové čepele, které vyvrcholilo u pokročilých jehličnanů vznikem druhotně
zmenšeného jehlicovitého nebo šupinatého listu.
Součástí karbonských močálů byly koncem prvohor vymřelé jehličnaté rostliny – kordaity.
Byly to rostliny vysokého i nižšího stromovitého vzrůstu s pentlicovitými listy délky několika
decimetrů vyrůstajícími ve šroubovici, žilnatina na listech probíhala souběžně podobně jako u
jednoděložných rostlin. Kořeny stromů byly chůdovité, přizpůsobené životu v močálovém
prostředí. Samčí i samičí šištice byly vzhledově podobné klasům.
Nejpokročilejší třídou nahosemenných rostlin jsou jehličnany, které spolu s kordaity jsou
řazeny mezi jehličnaté rostliny. Jejich vývoj probíhal od prvních doložených primitivních zástupců
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ze svrchního karbonu až do současnosti. Schopnost adaptace k suchému životnímu prostředí –
zmenšení listové čepele (jehlicovitý příp. šupinovitý list) a ochrana vajíček v šišticích jim umožnila
přežít permskou krizi s velmi aridním klimatem a stát se, spolu s ostatními nahosemennými
rostlinami, bezkonkurenčními vládci rostlinné říše na suché zemi během druhohor. Přizpůsobení se
některých zástupců chladu a mrazu, umožnilo jejich rozšíření i do oblastí s velmi chladným
klimatem.
Mezi starobylé jehličnany, které jsou dnes již rozšířeny pouze reliktně, patří např. blahočet
(Araucaria), od třetihor přežívající pouze na jižní polokouli. Dále jsou to např. sekvoje (Sequoia) s
jediným zástupcem při pobřeží Kalifornie, jejíž totožný příbuzný se ještě v mladších třetihorách
vyskytoval i v Evropě. Reliktně je rozšířen i tisovec (Taxodium) v současnosti rostoucí při
atlantickém pobřeží Severní Ameriky a patisovec (Glyptostrobus) nacházející se

pouze v

zamokřených půdách jižní Číny. Tisovec i patisovec byly rovněž součástí evropské květeny během
třetihor, patisovci vděčíme dokonce za zásoby uhlí z tohoto období, neboť byl hlavní uhlotvornou
rostlinnou složkou.
Teprve v křídě (před 144 – 65 mil. let) se objevují rody současných pokročilých jehličnanů,
které jsou již neodmyslitelnou součástí naší přírody a jež jsou hojně zastoupeny po celé severní
polokouli.
K vývojové linii nahosemenných rostlin patří rovněž obalosemenné rostliny, zahrnují v
druhohorách celosvětově rozšířené a bohatěji druhově rozrůzněné rostliny, mající některé znaky
podobné krytosemenným rostlinám.
Z druhohorní periody triasu, z doby před více než 200 mil. let jsou zatím doloženy drobné
rostliny keřovitého typu, které obývaly břehy řek v tropickém pásmu, byly to první krytosemenné
rostliny, nejpokročilejší vývojový stupeň v rostlinné říši. Původ krytosemenných je dosud obestřen
tajemstvím a objasní ho až další výzkum kompletnějšího fosilního materiálu.
Rostliny jsou charakterizovány nejvyšší redukcí pohlavní generace a nejmenší vazbou na
vlhké prostředí při rozmnožování, vyznačují se dvojím oplozením, ukrýváním vajíček v semeníku,
pravým květem atd. Koncem druhohor došlo na Zemi ke globální krizi (změny klimatické,
intenzivní horotvorná činnost, sopečné erupce, kontinentální drift aj.), vyvrcholením změn byl
zřejmě dopad vesmírného tělesa. Předpokládaný pád asteroidu završil pravděpodobně ústup a zánik
reliktních druhů, který již předtím probíhal, ale vývoj pokročilých krytosemenných výrazně
neovlivnil. Bouřlivě se vyvíjely ve velmi teplé periodě křídy, kdy souvislé lesní porosty opadavých
stromů byly rozšířeny až k pólům a během rovněž teplotně příznivých starších třetihor. Ke
starobylým krytosemenným dřevinám, jejichž zástupci byli známi již v křídě, patří např. šácholan
(Magnolia) a vavřín (Laurus). Rovněž z křídy je znám platan (Platanus), z bukotvarých dřevin
přežívá na jižní polokouli Nothofagus. Vzácnou památkou je i strom Craigia, v třetihorách
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rozšířený kosmopolitně na severní polokouli, dnes přežívající reliktně v jv. Číně. Z jednoděložných
krytosemenných rostlin se v druhohorách, v křídě, vyskytovali např. zástupci řádu (Arecales) –
palmy.Teprve v chladnějších mladších třetihorách a s nástupem ledových dob, byly starší převážně
dřevinné typy krytosemenných, nahrazovány nám již známými rostlinami. Ze starších třetihor jsou
již doloženy rody - dub (Quercus), buk (Fagus), olše (Alnus), bříza (Betula), jilm (Ulmus), lípa
(Tilia), vrba (Salix), javor (Acer) a mnoho dalších, jejichž současní zástupci se většinou vyvinuli v
mladších třetihorách a jsou i dnes neoddělitelnou součástí naší přírody. Konec třetihor a čtvrtohory
přinesly ochlazení, střídání dob ledových a klimaticky velmi vyhraněná pásma na Zemi. Vznik čtyř
ročních období v mírném pásmu, kontinentální podmínky se všemi klimatickými efekty na velkých
územích kontinentů atd. Předpokládá se, že v důsledku značně různorodých klimatických podmínek
na Zemi, jsou v současnosti na vzestupu spíše než dřevinné, bylinné typy některých čeledí
krytosemenných rostlin.

Summary
The influence of environment on the development arboreous trees.
Key words: origin of arboreous trees, life environment
The basic aim of a presented study is analysis of the development of arboreous trees (phylogenesis)
under climatic changes, especially under influence of the drought stress .
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TOLERANCE VYBRANÝCH PLODIN K TEPLOTNÍMU
STRESU
Dana Hradecká
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby,
Kamýcká 957, 165 21 Praha 6 Suchdol, CR hradecka@af.czu.cz

Souhrn
Práce hodnotí vliv teplot, včetně extrémních, na změny fluorescence a energetické bilance
fotosyntézy u vybraných kulturních rostlin: pšenice jarní, fazolu, hrachu, cukrovky a chmele, v
polních podmínkách, kde se pokouší srovnat výkon fotosystému k zvolenému kalendářnímu datu,
aniž zohledňuje vliv biologického věku na fotosyntézu, ale i v řízených podmínkách boxu po
expozici na 1 hod. při -5°C, 20°C a 35°C. Zachycuje změny, odehráva- jící se sice ve zlomcích
sekundy, ale mající zásadní vliv v přeměně energie fotonů a její chemické vazbě v sacharidech a
zásobních látkách jako produktech fotosyntézy.

Úvod
Stanovištní podmínky nebývají vždy pro růst optimální. Zahrnují mnohé fyzikálně che- mické
interakce a vazby s živými ne vždy příznivě působícími organizmy. Mnohé lze regulovat výživou a
agrochemicky, ale mnohé ovládat neumíme, anebo nerentabilně. Mezi neregulovatelné náleží např.
vliv extrémních teplot. Extrémy teplot jsou fyzikální stresor, škodící intenzivněji v generativní fázi.
Působí neblaze na celou rostlinu vnucováním kompenzační adaptační reakce, jejímž výsledkem je
vyšší odolnost stresoru, anebo při intenzivní vnímavosti úhyn. Z hlediska individua je adaptační
stresová reakce spojena s biochemickými změnami na molekulární i buněčné úrovni. Ty vyvolávají
změny fyzikálních vlastností membrán, koncentrace osmoticky aktivních látek, zrychlují dýchání,
snižují transpiraci, mění poměry endogenních fytohormonů, zejm. kyseliny abscisové, regulátora
stavu průduchů, (BLÁHA et al.2003, MACHÁČKOVÁ 2004, TICHÁ 2004).V této stati je kladen důraz na
změny fluorescenční indukce listů a změny bilance fotosyntézy.

Materiál a metodika
Stres teplotami byl studován v řízených podmínkách boxu s -5°C, 20°C, 35°C. Mladé rostliny byly
exponovány na 1h při zmíněné teplotě. Poté se měřila rychlá fluorescenční indukce listů (přístrojem
„PEA“- Plant Efficiency Analyser Fy Hansatech LTD Norfolk, England, software Winpea 32, 45%
intenzita světla 6 diod napájených 12V baterií, měření 1sec. ) a z ní se propočítávala energetická
bilance fotosyntézy dle STRASSERA (2000). Změny působené teplotami probíhají sice jen ve
zlomcích sekundy, ale významně ovlivňují buněčné a molekulární struktury činné ve fotosyntéze
jakož i produktivitu, výnosovou strukturu, výnos a kvalitu sklizených komodit.
Mimo laboratorního pokusu v řízených podmínkách byla stanovována i energetika fotosyntézy v
polních podmínkách u týchž vybraných plodin. Z hlediska jednoletých kultur šlo o postflorální
období, u dvouletých a vytrvalých o střední vegetační období léta (červenec). Cíl směřoval k
porovnání možných zvláštností daných odlišností vegetačního cyklu jednoletých, dvouletých a
vytrvalých rostlin.
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Výsledky a diskuse
Výsledky nádobového pokusu jsou shrnuty v tabulce (Tab.l) a obrázku (Obr.1). Z nich je zřejmé, že chladový stres
je lépe zvládán než zátěž vysokými teplotami, při níž již může docházet i k trvalým irreverzibilním změnám
bílkovinných struktur.
Tab.1 Rychlá fluorescenční indukce listů vybraných plodin a změny energetické bilance a výkonu fotosystému
Čas
Kvant.
výtěžek dosažení Aktivita
max.
fluores
Q ab
fluores
cence
cence
Fv/Fm

Red

/ox

děje

Iniciač.
energie,
fotosyn
tézy

Energ.
nárok
mem
brán

Výkon
PS

3744
2696

3196
2121

0,854
0,787

310
345

0,072
0,035

0,043
0,094

0,957
0,957

0,817
0,729

0,325
0,237

411
403
623
562

2159
2097
3528
2637

1748
1694
2905
2075

0,810
0,808
0,823
0,787

422
425
412
351

0,038
0,029
0,066
0,059

0,055
0,031
0,035
0,058

0,905
0,685
0,965
0,942

0,717
0,553
0,794
0,742

0,174
0,128
0,297
0,282

518
513
1061
999

2436
2016
2613
2430

1918
1503
1552
1431

0,787
0,746
0,594
0,589

327
257
915
605

0,085
0,072
0,112
0,042

0,033
0,025
0,238
0,242

0,927
0,747
0,893
0,762

0,711
0,557
0,531
0,449

0,215
0,212
0,216
0,213

846
1969 1123 0,570 439 0,040 0,179 0,758 0,433
604
1726 1123 0,650 307 0,005 0,109 0,682 0,338
Procentové porovnání k teplotě 20oC úhrn pro všechny plodiny
´-5oC
87,4 100,7 104,3 103,6 111,5 61,5 148,0
97,8 100,4
o
20 C
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
35oC
62,2 76,5 168,2 70,2 507,9
86,4
62,4
158,4 82,3
Chmel 88,0 106,1 110,0 103,7 75,2 109,0 122,9
99,2 102,8
Cukrov 102,3 102,2 102,2 100,0 98,3
59,9 163,9 101,5 98,2
ka
Fazol
79,3
88,6
91,2 102,8 129,0 44,3 164,7
97,6 100,7
Pšenice 78,6 104,0 112,7 108,4 165,4 40,1 124,6
91,7
99,3
Chmel 170,3 74,1
53,4 72,1 222,1 169,7 675,8
92,6
66,8
Cukrov 177,8 92,1
69,0 74,8 172,4 71,6 419,9
80,8
60,5
ka
Fazol
163,3 80,8
58,6 72,4 134,3 46,6 539,6
81,8
60,8
Pšenice 117,7 85,6
74,7 87,2 119,5 6,5 432,6
91,3
60,6

0,124
0,124
85,9
100,0
67,4
109,3
84,0

´-5oC

35°C

548
575
.-5°C

Fv

80,9
60,5
72,7
75,6

35oC

Chmel
Cukrov
ka
Fazol
Pšenice
Chmel
Cukrov
ka
Fazol
Pšenice
Chmel
Cukrov
ka
Fazol
Pšenice

Fm

20°C

Fo

během fotosyntézy

57,7
58,7

Pří nízkých teplotách docházelo k poklesu hodnot počáteční fluorescence Fo, snižovala se aktivita
plastochinonů Qa,b, potřeba energie k zahájení fotosyntézy i výkon fotosystému. Vysoké teploty
počáteční fluorescenci Fo sice zvyšovaly, ale snižovaly fluorescenční maximum a extrémní nárok na
red
/ox děje omezil dotaci energie všem na fotosyntéze participujícím soustavám, o to úměrně
vzrůstající délce času dosažení fluorescenčního maxima. To svědčí o tíži zvládání adaptační reakce
rostlinami.
K stresům dochází i v poli, například v letním období, kdy dochází změnám výkonu fotosystému
(Obr.2) a to ze dvou důvodů. Mimo teplotní stres přicházejí v úvahu i postupně vzrůstající projevy
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stárnutí asimilačně činných struktur, které jsou různě intenzivní a různě rychlé u jednoletých, resp.
víceletých kultur. Vybrané plodiny ve vztahu k teplotě vykazovaly fyziologické zvláštnosti, závislé
na periodicitě vegetačního cyklu, osmotickém potenciálu a ukládání zásobních látek, na
anatomických zvláštnostech krycích pletiv, i fylogenetickém vývoji plodin (např. halofytní původ
cukrovky může být jednou z příčin jejího vyššího osmotického potenciálu, což pomáhá v regulaci
stresu z teplotních extrémů).
Obr.1 Vliv extrémních teplot na změny fluorescence a energetické bilance fotosyntézy
Vliv teploty na změny fluorescence a
energetickou bilanci fotosyntézy

.-5°C
20°C
35°C
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150
Výkon PS
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Membránová.en

Fv
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Red/ox

T(max.)
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Obr.2 Výkon fotosystému vybraných polních plodin a jeho změny v sezoně v polních podmínkách
Výkon PSII
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90
70
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29.6.

3.7.

Nízké teploty mírně podpořily fluorescenční indukci listů a zkrátily čas dosažení maxima.
Ovlivnily aktivitu plastochinonů a red/ox děje. Snížený výkon fotosystému PS (Obr.2). byl důsledkem
kompenzací - snížení aktivity plastochinonů při paralelním zvýšení red/ox.
Při srovnání plodin navzájem se ukázalo, že vytrvalý chmel měl při nízkých teplotách nejvýkonnější
fotosystém. Byl dán vzájemnou kompenzací energetiky, při níž se intenzivní aktivita plastochinonů
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kompenzovala nižšími iniciačními potřebami energie zahajující průběh fotosyntézy. Fluorescence listů
se při nízkých teplotách měnila, Fo se snižovala, variabilní a maximální stoupala.
Fazol i pšenice při nižších teplotách snižovaly výkon fotosystému. TODOROV (2003) et al. to
připisují změnám aktivity chlorofylázy a působení ethylénu. U fazolu docházelo ke snížení fluorescence
chladem a prodloužení času dosažení maxima, se všemi výše zmíněnými konsekvencemi pokud jde o
aktivitu organel činných na molekulární úrovni.
U pšenice se za chladu snížila počáteční Fo při paralelním zvýšení jak maximální tak i variabilní
fluorescence, a tedy i kvantového výtěžku fluorescence Fv/Fm. Nízká aktivita plasto- chinonů snižovala
energetickou dotaci fotosystému a tím i výkon PS pšenice, u níž chlad mírně zvýšil náročnost red/ox dějů.
Fluorescenci listů ovlivňují i s anatomická specifika plodin, krycí struktury, pokožka, vosková
kutikula, drsnost listového povrchu, trichomy a biologický věk. RAY et al. (2004) a GRIFFIN et
al.(2004), udávají korelace mezi fluorescencí listů a specifickou listovou plochou (LAR), osmotickým
potenciálem a turgorem jako zásadní determinanty fotosyntézy.
Vysoké teploty podle GULLENA A ERISE (2004) mění aktivity peroxidáz a syntézu bílkovin. V
pokuse na ČZU snižovaly výkon fotosystému v pořadí: cukrovka, chmel fazol, pšenice. Zvyšovaly Fo
při paralelním snížení variabilní i maximální fluorescence, a prodlužovaly čas dosažení fluorescenčního
maxima. Snižoval se i kvantový výtěžek Fv/Fm na cca 72-87%. Zátěží vzrůstala aktivita red/ox, oslabila se
intenzita plastochinonových přenosů, snížila se dostupnost energie pro činnost fotosystému a výkon PS
proto klesal.
Metoda hodnocení stresu rychlou fluorescenční indukcí je vhodná ke studiu stresu, ale hodnota
Fv/Fm příležitostně uváděná jako míra stresu, resp. její desetitisící násobek jako míra využití energie
fotosyntézou (ADAMS DEMING et al. 1995) se nám nepotvrdila, a zřejmě závisí na typu užitého
fluorimetru.
Závěr
Teploty významně ovlivňují fotosyntetickou aktivitu rostlin, a skrze ni i produktivitu porostů a
výnos. Výsledky nasvědčují, že chladová zátěž je většinou lépe snášena než zátěž teplotami
vysokými, při nichž může docházet k poškození vitálních struktur. Metoda hodnocení rychlé
fluorescenční indukce je vhodná ke studiu stresu pokud při interpretaci budou zohledněny
možnosti různých fluorimetru.

LITERATURA
1. ADAMS-DEMING B, ADAMS IW.,LOGAN BA., VERHOVEN AS: Xantophyll cycle dependent energy
dissipation and flexible photosysthem II efficiency in plants acclimated to light stress Austr.J. Plant
Physiol 225,249-260, 2004
2. BLÁHA L Bocková R., Hnilička F, Hniličková H., Holubec V., Molerová J.-, Štolcová, Zieglerová J.
Rostlina a stres Praha,2003, 156 p.
3. GRIFFIN JJ, RANNEY TG, PHARR DM Heat and drought influence photosynthesis, water relations,
and soluble carbohydrates of two ecotypes of redbud (Cercis canadensis) J. Americ. Soc. Horticult. Sci.
129 (4): 497-502, 2004
4. GULEN H, ERIS A Effect of heat stress on peroxidase activity and total protein content in strawberry
plants Pl. Sci. 166 (3): 739-744 2004
5. MACHÁČKOVÁ I. Abscisic acid and ethylene in plant responces to stress Sborník „Vliv biotických a
abiotických stresorů na vlastnosti rostlin. .1-3, Praha 2004,
6. RAY D, DEY SK, DAS G Significance of the leaf area ratio in Hevea brasiliensis under high irradiance
and low temperature stress Photosynthetica 42 (1): 93-97 2004
7. TICHÁ,I.Vliv kyseliny abscisové a benzyladeninu na otevřenost průduchů u bobu setého. Sborník „Vliv
biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin. 40-45, 2004.
8. TODOROV DT, KARANOV EN, SMITH AR, HALL MA Chlorophyllase activity and chlorophyll content
in wild type and mutant of Arabidopsis thaliana subjected to low and high temperatures Biol. Plantarum
46 (4): 633-636 2003

377

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin

11.5.2005

TOLERANCE OF SOME FIELD CROPS TO TEMPERATURE STRESS
Key words: fast fluorescent induction, energy balance of the photosynthesis, wheat, pea, hops,
bean, sugar beet

Summary
Paper represents an effort of evaluating the impact of to C stress measured by the method of fast
fluorescence, on energy balance of photosynthesis. Experiment was carried out with spring wheat, bean, pea,
sugar beet and hops. Main changes described in fields and the yield of PS are evaluated to calendar date
without the impact of biologic age. But parallelly more precise experiment with temperature stress (1hour 5°C, 20°C,as 35°C) was studied in clima box with the same field crops.
Main changes, realised in a fraction of second, had basic importance in binding of emissive photon
energy and their conversion on chemical energy of storage substances e.g. saccharides and others.
Temperature had significant impact on crop productivity and yield. Results obtained, show that cold stress is
better tolerated by majority of plants, but damages caused by high temperatures are frequent The method of
fast fluorescent induction is exploitable for studying of stress But it is necessary to give the care during the
interpretation of results from a point of view of phluorimetr ability.
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MOHOU CYTOKININY OMEZIT STRES Al3+IONTY?
Dana Hradecká
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby,
Kamýcká 957, 165 21 Praha 6 Suchdol, CR hradecka@af.czu.cz

Souhrn
Předložená práce zhodnotí 27 odrůd ječmenů ze sortimentu ČR. Sleduje vnímavost resp. toleranci
k Al3+ v nádobovém pokuse v řízených podmínkách, projevující se změnami poměru délky
nadzemní a podzemní, a hmotnosti fytomasy nadzemní a podzemní s dávkami hliníku. Aplikace
cytokininu BAP mění poměr přírůstků nadzemní části a kořenů, z čehož je zřejmé, že fytohormony
zastávají významnou nezastupitelnou roli v adaptační reakci k stresu.
Úvod
Přes četná ekologická opatření směřující k odstranění resp. omezení zátěže cizorodými látkami,
kterými nás váže mimo jiné i vstup do Evropské Unie, stále existují a nadále budou byť, doufejme,
s klesajícím trendem existovat lokality, kde se imisním vlivům xenobiotik nevyhneme. Jarní
ječmeny jsou zvlášt´ citlivé na cizorodé látky. Mezi ně patří i Al3+. Aluminium snižuje aciditu půdy,
má nepříznivý vliv na příjem vody rostlinami (DELHAIZE et al., 2004) a růst kořenů (DA SILVA et al.
2004). Tolerance k Al3+ je hormonálně i genotypově podmíněná (SWAMY 1999, WINICOV 1998) a
souvisí s produkcí kořenových exudátů, enzymatickou činností kořenových špiček a metabolismem
P, Ca a Mg,(DONG et al., 2004). Nízké dávky Al3 stimulují růst dřevin (BOJARCZUK 2004). U
pšenice, tritikale i ječmene Al3+ působí nepříznivě. Mění metabolismus bílkovin, snižují vitalitu,
zvyšují eluci H+ kořenovými špičkami (SIMONOVICOVA et al 2004, TAMAS et al.2004). To vše
vedlo ke zkoumání vlivu toxicity Al 3+ na naše jarní ječmeny a k pokusu o vyčlenění tolerantních a
citlivých, i přes vědomí, že mimo genotypu existuje u tolerance i vazba na provenienci a ročník
množení.

Materiál a metodika
Odrůdy byly zkoušeny v řízených podmínkách při 20oC a nepřetržitém osvětlení 1100 Lx.
Kultivace probíhala v živném roztoku, v němž byly exponovány klíčící obilky při pH 4,5 na 72h.
1litr živného roztoku obsahoval: CaCl2=2,220g, KNO3=3,286g, MgCl2=2,541g, (NH4)SO4=0,060g, NH4NO3=0,160g.
Poté byly měřeny délky koleoptyle i kořínků, a kořínky obarveny chrom-černí, k lepšímu rozlišení
přírůstků po dobu další kultivace která se odehrávala na plovácích v nádobách s obohaceným
živným roztokem. Vzestupně k němu byl přidáván standardní měrný roztok Al3+ (obsahující na
1ppm 8,804mg AlCl3)v dávce 3, 6, 9, 12 a 15ppm: Varianty byly opakovány 2x, vždy s 20
rostlinami téže odrůdy. Přírůstky kořenů i koleoptylí byly hodnoceny 3x s odstupem 24h. Pak byl
dodán cytokinin BAP (1.10-6 mol.1-1). Bylo testováno 27 odrůd, 5 proveniencí a 2 ročníky. Energetika
fotosyntézy za stresu byla hodnocena z polyfázové fluorescenční křivky O-I-J-P dle STRASSERA
et al.. (2000) rychlou fluorescenční indukcí (přístrojem Hansatech Analyser PEA P02002, software
Winpea 32, při 45% intenzitě světla ze 6 diod napájených 12V baterií, doba měření 1sec.).

Výsledky a diskuse
Nízké koncentrace Al3+,3 a 6 ppm zpravidla stimulovaly prodlužovací růst, endogenní red/ox
pochody i distribuci energie. Ty vyšší, 9, 12 a 15 ppm inhibovaly růst nadzemních částí. Až ošetření
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cytokininem, zejména při vyšší zátěži Al3+ stimulovalo růst kořenů. (Tab 1) Aplikace BAP při
dávkách do 3ppm Al3+růst kořenů inhibovala. Prokázal se i vliv ročníku na adaptační reakci. Růst
byl intenzivnější u jedinců z osiva mokrého roku s vydatnými srážkami. Odrůdová specifika byly
nejednoznačná a závisela na provenienci, tj. oblasti, v níž proběhlo množitelské pěstování osiva
(Tab.3).

Perun

15 ppm
0,54
1,05
0,81
1,03
1,35
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1,99

Nadzemní suchý rok
Nadzemní mokrý rok
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2,23
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3,95
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3,23
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3,23
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1,87
2,86
2,08
3,10
2,08
3,10
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2,60
1,45
2,60
1,23
3,07
1,13
3,07
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1,45
1,10
3,16
1,11
3,16

0,53
1,20
0,60
0,95
1,10
2,15
1,08
2,15

Rubín

Norimberský stoletý

Tab.1 Změny růstu nadzemní a kořenové části rostlin ječmene při zátěži Al 3+ ionty
Odrů Měřená část
Koncentrace hliníkových iontů
-da
0ppm 3 ppm 6 ppm
9 ppm 12 ppm
Nadzemní suchý rok
1,59 2,10
1,8
1,32
0,75
Nadzemní mokrý rok
2,30 3,10
2,28
2,00
1,56
Kořeny suchý rok
2,83 2,5
2,45
1,84
1,01
Kořeny mokrý rok
3,76 3,79
3,10
2,00
1,56
Přírůstky nadzemní po BAP- Suchý rok
2,32 2,50
1,57
0,90
0,88
Přírůstky nadzem. po BAP- Mokrý rok
3,40 3,80
3,12
3,20
3,05
3,25
3,03
3,01
Přírůstky kořeny po BAP- Suchý rok
3,55 4,25
Přírůstky kořeny. po BAP- Mokrý rok
6,20 5,79
4,56
4,52
4,01

Nadzemní suchý rok
Nadzemní mokrý rok
Kořeny suchý rok
Kořeny mokrý rok
Přírůstky nadzemní po BAP- Suchý rok
Přírůstky nadzem. po BAP- Mokrý rok
Přírůstky nadzemní po BAP- Suchý rok
Přírůstky nadzem. po BAP- Mokrý rok

2,31
5,05
1,70
1,66
0,75
0,90
1,0
1,30

3,45
4,80
2,15
2,45
1,97
0,69
2,05
0,95

3,25
3,95
2,06
1,90
2,89
2,17
2,4
0,89

2,05
3,65
2,00
1,60
1,34
2,20
1,55
2,05

0,90
1,65
1,25
0,90
1,42
1,46
1,58
1,56

0,75
0,95
0,75
0,80
1,49
0,95
1,50
1,10

Odrůdy se lišily změnami poměru R/S indexu, tj. přírůstků nadzemní a kořenové fytomasy.
Podle zmíněného poměru R/S se podařilo rozlišit odrůdy tolerantní, středně tolerantní, středně
citlivé, citlivé, a vysoce citlivé (Tab 2 )
Tab.2 Rozlišení odrůd podle tolerance k zátěži Al 3+ ionty vyjádřené indexem přírůstků nadzemní a kořenové části – R/S
Typ odrůdy podle reakce
na Al 3+
Tolerantní odrůdy
Středně tolerantní odrůdy
Středně citlivé odrůdy
Citlivé odrůdy
Vysoce citlivé odrůdy
Průměrný index R/S

Živný roztok
R/S
%průměru
0,28
38,26
0,29
39,62
0,34
46,44
1,26
172,10
1,49
203,50
0,732 (=100%)

Živný roztok obohacený BAP
R/S
% průměru
0,30
40,98
0,43
58,74
0,63
86,05
0,77
105,23
1,54
210,30
0,672

Tolerantní a středně tolerantní odrůdy reagovaly na BAP slabě, omezením růstu kořenů. Středně
citlivé, citlivé, a vysoce citlivé, po BAP naopak zintenzivnily dlouživý růst kořenů. Vyšší dávky
Al3+ narušily orgánové korelace. Růstové změny ukazují, že tolerance či resisten- ce ječmenů k Al3+
souvisí s endogenními fytohormony. Citlivost je podle SWAMY a SMITH 1999 dána nižší
fytohormonální hladinou a je genotypově specifická, což potvrzuje i HUTTOVA et al. (/2002),
MISTRIK et al. (2002) a TAMAS et al. (2004), Podle provenience osiva z bramborářského a
řepařského typu se jevily odrůdy následovně (Tab.3)
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Tab.3 Charakteristika odrůd ječmene a její změny vzhledem k výrobní oblasti
Vnímavost k Al 3+ podle změn R/S indexu
Odrůda
(novošlechtění)
Řepařský výrobní typ
Bramborářský výrobní typ
Jarní ječmeny
Bonus
Středně citlivý
--Jarek
Velmi citlivý
Středně citlivý
Jaspis
Velmi citlivý
--Krystal
Velmi citlivý
---Karát
Velmi citlivý
---Mars
Velmi citlivý
---Malvaz
Citlivý
Velmi citlivý
Novum
Středně tolerantní
Citlivý
Orbit
Středně tolerantní
Středně tolerantní
Profit
Středně tolerantní
Středně citlivý
Rubín
Citlivý
Citlivý
Perun
Středně citlivý
Citlivý
Zenit
Citlivý
Středně citlivý
Stoletý z Norimberka
Velmi citlivý
---KM BRG 1114
Tolerantní
Tolerantní
SK 2777
Středně citlivý
Středně citlivý
ST 145
Středně citlivý
Velmi citlivý
ST146
Středně citlivý
Velmi citlivý
HE 4098
Citlivý
Velmi citlivý
HE KT 1
Středně citlivý
Citlivý
SK 3045
Středně citlivý
--KM UH R
--Středně citlivý
SK 2790
Citlivý
--Ozimé ječmeny
Alroune
Tolerantní
Tolerantní
Borwina
Tolerantní
Tolerantní
Danilo
Tolerantní
Tolerantní
Marinka

Tolerantní

Tolerantní

Výsledky souhlasí s literaturou, podle níž rostliny mění růst úměrně zátěži. KUPIER (1987)
rozlišuje dvojí reakci na xenobiotika. Při první, typické pro citlivé odrůdy, dochází k ukončení resp.
okamžitému zastavení růstu. Při druhé se růst velmi pozvolna mění, v relaci s adaptací na zátěž, a
změnou metabolismu. Dochází k změnám vzájemných poměrů endogenních fytohormonů, zejm. giberelinů,
cytokininů a ABA, i ke změnám pohybu živin, činnosti enzymů, dýchání, vodního provozu atd.
Změny lze prokázat i ve fluorescenční indukci listů (Obr.1) a v relaci s nimi i v energetické bilanci
fotosyntézy, především v distribuci energie na molekulární úrovni. (Obr.2)
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Obr.1 Změny fluorescence listů ječmene při zátěži Al 3+

Obr.4 Energetická bilance fotosyntézy při zátěži Al 3+
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Závěr
Pokusy potvrdily různou citlivost ječmenů k Al3+. Zátěž se projevuje inhibicí růstu kořenů, a
tím i omezení odnožovacího potenciálu a produktivitě porostů. To může v praxi znamenat výnosové
deprese, zvýšenou vnímavost k biotickým stresorům, pathogenům chorobám a škůdcům,
znehodnocení nákupní jakosti. Mnohá negativa lze eliminovat agrotechnikou či výživou, ale vlivy
abiotické, (např. ročník) nebude patrně ještě dlouho možné obejít. Výsledky pokusů s BAP svědčí
pro skutečnost, že při šlechtění na toleranci k stresu je třeba se zohledňovat mj. i endogenní
fytohormony, které vnímavost odrůd významně ovlivňují. Závěrem lze odpovědět na otázku danou
v záhlaví práce kladně. Nejen cytokininy, ale i další endogenní fytohormony, zvláště ABA, mohou
pomáhat při regulaci stresu polutanty, které poškozují životní prostředí.
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May cytokinins help to control stress made by Al3+ions?
Key words: Aluminium, spring barley cytokinin energy balance of the photosynthesis

Summary
Submited study is an effort to evaluate 27 cv of barleys grown in CR. Experiments was kept in klima-box
(20oC, constant illumination 1100 Lx). Cultivation ran in pots with nutritive solution with substances:
CaCl2=2,220g, KNO3=3,286 , MgCl2=2,54g, (NH4)SO4=0,060g, NH4NO3=0,160g. in a 1litre of solution.
The tolerance to Al3+ monitored by the method of ascending concentrations 3, 6, 9, 12 a 15 ppm of AlCl3
supplement (1ppm= 8,804 mg AlCl3). BAP (1.10-6 M.1-1). was added for evaluation the impact of cytokinin
on root/shoot growth changes. Energy balance of the photosynthesis and fast fluorescence changes correlated
with the doses of Al3+. Aplication of BAP modified root/shoot rate, from which is clear that endogenous
phytohormones play significant nonsubstitutable role in the beginning of plant adaptive stress- reaction and it
is exigent to take them in exploration during the cultivating oof new tolerant varieties.
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