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Vliv fytohormonů na růst pšenice seté (Triticum aestivum L.) za působení vodního deficitu a vysoké teploty 

Hypotéza/ Hypothesis:  
1. Aplikace regulátorů růstu, v kombinaci s jednotlivými abiotickými stresory, ovlivní růst rostlin pšenice a 

přechod do generativní fáze. 
2. Gibereliny, s ohledem na fotoperiodu, dokáží u pšenic ovlivnit jarovizační požadavek, aktivují růst 

stonku a indukují kvetení. 
3. Cytokininy zvyšují kapacitu sinku pletiv a toleranci vůči extrémním podmínkám prostředí na buněčné 

úrovni. 
      

Anotace/Annotation:  
Růst pšenice seté (Triticum aestivum L.) je ovlivněn mnoha vnitřními a vnějšími faktory. Jedním z nejdůležitějších 
vnějších faktorů jsou podmínky prostředí, kterým se musí rostlina přizpůsobit. Jedná se především o působení 
vodního deficitu, teploty a délky fotoperiody. Adaptabilitu rostlin je možné zlepšit také aplikací různých látek – 
např. regulátorů růstu. Cílem experientu je zjistit, zda a jak může aplikace giberelinů a cytokininů v kombinaci 
s abiotickými stresory ovlivnit vývoj rostlin od klíčení po generativní fázi. Gibereliny budou použity v kombinaci 
s různou délkou fotoperiody jako podpora jarovizačního stimulu. Pro stimulaci diferenciace plastidů, tvorby 
chlorofylu, zvýšení kapacity sinku a výsledné hmotnosti obilek budou použity cytokininy. Modelovou plodinou 
bude pšenice setá, jarní forma. Rostliny budou pěstovány v částečně řízených podmínkách klimatizované 
komory a skleníku s možností regulace fotoperiody, teploty a vlhkosti vzduchu. Růstové regulátory budou 
aplikovány v různých vývojových fázích rostlin a budou použity v kombinaci s působením stresových faktorů 
(vodní deficit, vysoká teplota a jejich vzájemná kombinace). U vzešlých rostlin bude měřena velikost listové 
plochy, počet listů a odnoží v termínu měření/odběru rostlin. Rychlost výměny plynů bude stanovena pomocí 
infračerveného analyzátoru plynů LCpro+, potenciální fotochemická efektivita elektronového transportu ve 
fotosytému II – fluorescence a chlorofylu (PSII) přenostným fluorometrem. Změny morfologického stavu rostlin 
ve vegetativní fázi budou stanoveny na základě vývoje vzrostného vrcholu. 
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