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POSÍLENÍ ODOLNOSTI ROSTLIN

• Univerzita Palackého v Olomouci

• 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
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Brasinosteroidy

Strigolaktony

 Další látky s růstově-

regulační aktivitou:
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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 fytohormonů a vztah mezi jejich 

strukturou a biologickou aktivitou 



• 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

Používané metody



Acquity UPLC - Xevo TQ MS
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• CEM Discover SP microwave

reactor a X-cube flow reactor

(zkrácení reakční doby do řádu
minut)

Design a příprava cytokininů: 
úprava biologické aktivity 



Syntéza

Fyzikálně-chemické
studium

Biologická aktivita
in vitro /in vivo

rostlinné modely

Biologická aktivita
in vitro /in vivo

živočišné modely

Polní
pokusy

Ochrana duševního 
vlastnictví

Fenotypizace
Rostlinné
tkáňové
kultury



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.
Hnojiva založená na biostimulantech jsou moderní a účinnou alternativou ke 
klasickým anorganickým hnojivům, v současné době často způsobujícím 
přehnojení půd až na hranici toxicity



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. 



1. Relativní obsah fotosyntetických pigmentů se měří

pomocí chlorofylmetru SPAD-502 (Konica Minolta Sensing,

Osaka, Japan) jako poměr transmittance při vlnových

délkách 650nm a 940nm, bezrozměrná jednotka. Jeho

hodnota pro zdravé rostliny je v rozmezí 40-50 v závislosti

na světelné adaptaci a světelných podmínkách.

2. Pomocí PolyPen (Photon System Instruments, Drásov,

Czech Republic) jsou měřeny indexy odrazivosti listu: PRI –

fotochemický index, optimální hodnoty dosahují relativní

úrovně 0,01-0,06) a NDVI - normalizovaný diferenční

vegetační index, optimální hodnoty dosahují relativní úrovně

0,6).



3. Pomocí Fluorometru Plant Efficiency Analyser (Hansatech

Instrument, King's Lynn, UK) se měří velmi rychlá fluorescenční

indukce (OJIP křivka). Z ní se počítají následující parametry:

1. směrnice nárůstu O-J, která odráží maximální rychlost

akumulace zavřených reakčních center (RC PSII), hodnota u

zdravých rostlin 0,3-0,5

2. FV/FM maximální kvantový výtěžek fotochemie PSII jehož

optímální hodnoty jsou v rozmezí 0,78 -0,83.

3. V
J

relativní variabilní fluorescence ve vlně J cca. 0,2 – 0,4

4. Množství absorbované energie ABS/RC odráží velikost antén
reakčního centra PSII, hodnota u zdravých rostlin 1,3-1,5



4. Pomocí přenosné gazometrické aparatury Gas Exchange System (LI-COR

Biosciences, Inc., Lincoln, NE, USA) měříme např.

1. Rychlost asimilace CO2, hodnota u zdravých rostlin ca 6-12 μmol m-2 s-1 (druhově

specifické a závislost na světelné adaptaci)

2. Stomatální vodivost pro vodní páru (otevřenost průduchů) hodnota u zdravých

rostlin ca 0,05-0,2 mmol m-2 s-1 (druhově specifické a závislost na světelné adaptaci)

3. Rychlost transpirace  E, hodnota u zdravých rostlin ca 1-2 mmol H2O m-2 s-1

(druhově specifické a závislost na světelné adaptaci)

4. koncentrace CO2 v mezibuněčných prostorách, v µmol CO2 mol-1

Hodnota u zdravých rostlin ca 200



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).



Analýza fytohormonů

Koncentrace v rostlinách:  10 -10 -10 -15 mol/g F.W.

Metoda může být rozdělěna na dvě základní části:
1)Příprava rostlinných vzorků

• extrakce rostlinnýc vzorků a přidání značených interních 
standardů (2H, 15N, 13C, 18O)

• pre-koncentrace extraktů s využitím extrakce na pevné fázi
• Izolace fytohormonů s využitím imunoafinitní chromatografie

2) Kvantifikace a identifikace přirozeně se vyskytujících 
rostlinných hormonů pomocí kombinace ultra-vysoceúčinné
kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní 
spektrometrie

• etrémně citlivá UHPLC/(ESI)-MS/MS metoda pro kvantitativní 
analýzu

• přesná identifikace založená na měření přesné hmoty LC/(ESI)-
QqTOF


