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Téma: Fyziologické reakce juvenilních rostlin čiroku (Sorghum sp.) a béru (Setaria 
sp.) na vodní stres a zasolení 

Hypotéza:  
1. Mezi vybranými genotypy čiroku a béru se při působení vodního deficitu a zasolení v

juvenilních fázích vývoje projeví rozdílné reakce ve sledovaných fyziologických charakteristikách (vliv 
genotypu).  

2. Lze stanovit relevantní fyziologické ukazatele odolnosti juvenilních rostlin béru a čiroku k
vodnímu deficitu a salinitě. 

3. Vybrané genotypy čiroku a béru budou rozdílně reagovat na působení krátkodobého
vodního deficitu a zasolení (vliv stresu).  

Anotace:  
Výběr genotypů tolerantních k suchu a zasolení nebo tvorba nových kultivarů s dobrou 

schopností odolávat těmto stresorům vyžaduje důkladné porozumění mechanismům odpovědí rostlin 
na tyto stresory. Cílem práce je proto zjistit, zda a jak se mezi sebou ve vybraných fyziologických 
parametrech liší rostliny čiroku a béru v podmínkách vodního deficitu a zasolení. Do pokusu bude 
zařazeno osivo planých a kulturních čiroků a bérů. Osivo uvedených druhů rostlin bude získáno 
z Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Vodní stres bude navozen postupným vysycháním 
substrátu po dobu 28 dnů. Obsah vody v substrátu bude měřen na základě změn vodního potenciálu 
(WP4C, Decagon Devices, Inc., USA) a vodivostí (AT Theta Kit; Delta - T Device, Velká Británie) 
půdy. Zasolení bude simulováno zálivkou roztoku NaCl. Dále bude u rostlin sledován vliv kombinace 
obou stresových faktorů. Juvenilní rostliny bérů a čiroků budou pěstovány v částečně kontrolovaných 
podmínkách skleníku a v řízených podmínkách klimaboxu. U pokusných rostlin budou hodnoceny 
tyto fyziologické charakteristiky: rychlost výměny plynů a stomatální vodivost (gazometricky, 
infračerveným analyzátorem plynů), parametry fluorescence chlorofylů, obsah a poměr fotosynteticky 
aktivních pigmentů, RWC, index poškození membrány (%Rel), obsah prolinu. 

Zdroj financování práce: prostředky specifického výzkumu (S grant MŠMT). 
Toto téma bude podpořeno mimořádným měsíčním stipendiem ve výši 5 tis. Kč z prostředků pro 
doktorandy FAPPZ.


