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Téma/Theme:  
Porozumění a modelování sdružených klimatických a meteorologických událostí a jejich vlivu na výnos a 
kvalitu řepky/ Understanding and modelling compound climate and weather events and their impacts on 
oilseed rape 
 
Hypotéza/ Hypothesis:  
Tendence zvyšování četnosti sdružených klimatických a meteorologických událostí v souvislosti se změnou 
klimatu povede k vyšší výnosové variabilitě ozimé a snížení kvality produkce ozimé řepky  
 

Anotace/Annotation: 
Přes velký pokrok ve šlechtění a technologiích způsobují sdružené klimatické a meteorologické události (např. 
sucho a horké vlny, nadbytek/nedostatek srážek v kritických obdobích, zimní a jarní mrazy) abiotický stres a 
velké fluktuace a propady výnosu a také vytvářejí podmínky pro rozvoj škodlivých organismů. Ozimá řepka je 
vhodná modelová plodina, neboť je citlivá jak na holomrazy a srážkový deficit v chladném období roku, jarní 
mrazy v období prodlužovacího růstu a kvetení, sucho ve vegetačním období, ale také hostí mnoho škodlivých 
organismů (zvláště původců chorob a škůdců), jejichž výskyt různé kombinace meteorologických jevů podporují. 
Tato práce využije výsledky systému zkoušení nových odrůd ÚKZÚZ a jejich adaptace na probíhající změny nejen 
klimatických podmínek, toleranci ke  škodlivým organismům, ale i na vývoj technologií pěstování. Cílem práce 
je porozumět vlivu sdružených klimatických a meteorologických událostí na výnos a kvalitu řepky, které jsou 
negativně ovlivňovány působením abiotických i biotických stresorů. V této práci budou zkoumány vícerozměrné 
závislosti výnosu a kvalitu řepky na sdružených klimatických a meteorologických událostech v citlivých fázích 
růstu. U rostlin budou testovány výnosové, fenologické a kvalitativní parametry (včetně stupně napadení 
chorobami a škůdci) ve vztahu k meteorologickým faktorům. Pro hodnoty výnosových, fenologických a 
kvalitativních parametrů bude vytvořen model hodnocení výkonnosti odrůd ve vztahu k meteorologickým 
faktorům a bude stanovena váha vlivu jednotlivých faktorů na výnosnost odrůd.  
Metody a získané výsledky budou diskutovány v seminářích a konferencích pořádaných akcemi COST Action 
CA17109. Doktorand se bude moci účastnit těchto akcí, prezentovat své výsledky a následně aplikovat  poznatky 
z dané výzkumné oblasti v České republice. 
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