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Hypotéza:  
1. Rozdílné koncentrace exogenně aplikované kys. giberelinové v kombinaci s fotoperiodou

ovlivňují růst rostlin pšenice od klíčení po generativní fázi rostlin. 

2. GA3, s ohledem na fotoperiodu, dokáže u rostlin pšenice ovlivnit jarovizační požadavek,
aktivuje růst stonku a indukuje kvetení.  

a. Tvorba generativních znaků je časově ovlivněna exogenně dodanou GA3.

Anotace:  
U pšenice seté (Triticum aestivum L.) je schopnost kvetení podmíněna nejen geneticky, ale 

také citlivostí k induktivním faktorům prostředí – k fotoperiodě a nízkým teplotám. V řadě případů lze 
požadavek vernalizace ovlivnit aplikací giberelinů v kombinaci s působením fotoperiody. Cílem 
experimentu je zjistit, zda a jak může exogenní aplikace GA3 v kombinaci s fotoperiodou ovlivnit 
přechod z vegetativní do generativní fáze a jaký vliv mají tyto faktory na fotosystém II. 

Do výzkumu budou zařazeny ozimé i jarní odrůdy pšenice s rozdílným jarovizačním 
požadavkem a citlivostí k fotoperiodě. Rostliny budou pěstovány v řízených podmínkách 
klimatizované komory s možností regulace fotoperiody (dlouhý a krátký den), teploty a vlhkosti 
vzduchu. GA3 bude v kombinaci s fotoperiodou použita jako podpora jarovizačního stimulu. Na 
rostlinách bude zjišťována rychlost klíčení a velikost klíčků za jednotku času za použití různých 
koncentrací GA3. U vzešlých rostlin bude měřena velikost listové plochy, počet listů a odnoží v 
termínu měření/odběru rostlin. Rychlost fotosyntézy, transpirace a vodivost průduchů budou měřeny 
pomocí infračerveného analyzátoru plynů LCpro+, potenciální fotochemická efektivita elektronového 
transportu ve fotosystému II – fluorescence chlorofylu a (PSII) bude měřena přenosným 
fluorometrem ADC:OSI 1 FL. Na rostlinách bude dále hodnocen průběh změn morfologického stavu 
vrcholového meristému (mikrofenologie) za účelem vyhodnocení rychlosti těchto změn ke vztahu k 
aplikaci GA3 a délce fotoperiody.
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