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• Příprava růst stimulujících látek na míru
rostlinným druhům a podmínkám
ve kterých se nacházejí
• Díky speciálně vytvořené zálivce (lépe „chytrému“ hnojivu) obsahující
biostimulanty a fytohormony dokáží rostliny čelit takovým stresovým
faktorům, jako je například sucho, zasolení půdy či vysoké koncentrace
těžkých kovů

Rostlinné hormony (fytohormony) jsou látky, které mají zásadní postavení v
regulaci růstu a vývoje rostlin. Vyskytují se přirozeně a působí v nepatrných
koncentracích, tvoří se v určitých částech rostliny, odkud jsou lýkovou částí
cévního svazku transportovány na místo určení, kde vyvolávají fyziologickou odezvu.
Účinku hormonu musí vždy předcházet vazba na specifický receptor. Funkce
fytohormonů je nespecifická, jeden hormon může ovlivňovat více procesů.
Ve vzájemném vztahu mohou hormony působit souhlasně – synergicky nebo
antagonisticky – protikladně. Fytohormony se využívají jako růstové regulátory v
rostlinné výrobě a rostlinných biotechnologiích; ve vysokých koncentracích působí
jako herbicidy k hubení plevelů. Hlavní skupiny fytohormonů: auxiny, cytokininy,
gibereliny, abscisová kyselina, ethylen, brassinosteroidy, jasmonáty, strigolaktony.
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Rostlinné hormony
 Kontrolují, ovlivňují a regulují růst a vývoj rostlin.
 Hladiny v rostlinnách: 10 -10 -10 -15 mol/g F.W.
 Stanovení velmi nízkých koncentrací rostlinných hormonů (minoritních
látek) je spojeno s odstraněním balastních a interferujících (majoritních)
látek.

 6 (+1) základních skupin:

Cytokininy
Auxiny
Gibereliny
Abscisová kyselina
Ethylen
Brasinosteroidy
Strigolaktony



Další látky s růstověregulační aktivitou:
Jasmonáty
Polyaminy
Fenolické kyseliny
další

Cytokininy (CK)
• CK regulují dělení rostlinných buněk (cytokinezi), a tím u
rostlin hrají důležitou roli v mnoha vývojových procesech:
Účastní se klíčení semen, vývoje kořene a prýtu, řídí
stárnutí listů a odpověď na stresy prostředí. Jejich funkce je
často spojena s funkcí ostatních fytohormonů, zejména
auxinu.
• Zvýšená hladina CK se
nachází v rostlinných
tumorech

Čím se zabýváme…

- identifikace a kvantifikace přirozeně se vyskytujících
rostlinných hormonů, studium jejich biosyntézy a
metabolismu, vývoj nových metod pro jejich studium
(imunoanalýza, chromatografické metody, hmotnostní
spektrometrie)
- syntéza nových derivátů a vztah mezi strukturou a
biologickou aktivitou purinových derivátů

Používané metody
• Analytické metody - HPLC-ELISA, HPLC-MS,
UPLC-MS/MS, polyklonální, monoklonální
protilátky, imunoafinitní chromatografie
• organická syntéza a charakterizace
připravených látek (MS, NMR, X-ray
diffraction)
• rostlinné a živočišné tkáňové kultury, biotesty,
receptorové testy, inhibice degradace,
skleníkové a polní pokusy
• Měření cytotoxicity a protizánětlivé aktivity

Acquity UPLC - Xevo TQ MS

Design a příprava cytokininů:
úprava biologické aktivity
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• CEM Discover SP microwave
reactor a X-cube flow reactor
(zkrácení reakční doby do řádu
minut)

Syntéza

Fyzikálně-chemické
studium

Biologická aktivita
in vitro /in vivo
rostlinné modely
Rostlinné
tkáňové
kultury

Biologická aktivita
in vitro /in vivo
živočišné modely

Fenotypizace
Polní
pokusy

Ochrana duševního
vlastnictví

Biostimulanty rostlin
Biostimulanty jsou biologicky aktivní látky získané z přírodních nebo z odpadních
materiálů. Mohou podpořit růst rostlin a/nebo posílit obranyschopnost rostlin vůči
různým stresovým faktorům. Zvláštnost biostimulantů spočívá v tom, že neobsahují
vysoké procento aktivních látek, takže nemohou být považovány za typická
hnojiva, ani za prostředky na ochranu rostlin. Typické pro biostimulanty je, že
aktivní složky v nich obsažené ovlivňují metabolismus rostliny a spouští v rostlině
procesy, které obecně zlepšují její růst a zdravotní stav. Zajímavostí je, že u většiny
biostimulantů doposud není znám přesný mechanismus účinku, což otevírá řadu
možností pro vědecké bádání. Biostimulanty mohou obsahovat fytohormony, ale
tento výraz je nejčastěji spojován s proteinovými hydrolyzáty, výtažky z mořských
řas a huminovými kyselinami.

POSÍLENÍ ODOLNOSTI ROSTLIN
• Nedestruktivní testování fyziologického stavu rostlin - relativního
obsahu chlorofylu v listech bez nutnosti extrakce pigmentů. Lze měřit
také fluorescenci chlorofylu a v listech, která odráží širokou škálu
procesů probíhajících ve fotosyntetickém aparátu rostliny a je
významným a rychlým indikátorem rostlinného stresu různého původu.
Dále lze použít unikátní přenosný gazometrický systém umožňující
neinvazivní současné měření parametrů výměny plynů a
fluorescenčních parametrů na listu rostliny. Lze změřit také tzv.
pomalou fluorescenční indukci neboli pokles (zhášení) měřené
intenzity fluorescence chlorofylu v čase.
Větší míra zhášení fluorescence
může být projevem
tzv. aklimace fotosyntetického
aparátu na nepříznivé podmínky.

Jednou z celosvětově největších ekologických výzev je snaha o snížení negativního
vlivu intenzivního zemědělství na životní prostředí. Intenzivní chemické ošetření
ovlivňuje klíčové ekofyziologické vlastnosti rostlin, symbiózu s mykorhizními houbami
a endofytickými mikroorganismy. Použití ekologicky šetrných produktů v podobě
biostimulantů rostlin může být řešením pro nové systémy udržitelné rostlinné výroby.
Sledování stavu rostlin (stávajících i nově vysázených) – měření endogenních hladin
rostlinných hormonů pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie v kombinaci s
tandemovou hmotnostní spektrometrií. Jedná se o metody s extrémní citlivostí (fmol na
gram živé hmoty), vysokou selektivitou, robustností a propustností (stovky vzorků / den).

