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Abstrakt 

Brassinosteroidy a ekdysteroidy jsou přirozeně se vyskytující látky v rostlinách. Cílem 

této práce bylo zjistit, zdali exogenně aplikované steroidní látky, jako jsou brassinosteroidy  

(24-epibrassinolid, 28-homobrassinolid, 24-epicastasteron) a ekdysteroidy                                       

(20-hydroxyekdyson) budou mít vliv na morfologii a primární fotosyntetické procesy 

u vybraných zástupců jednoděložných rostlin, a to ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku. Použita 

byla nedestruktivní metoda měření rychlé kinetické indukce fluorescence chlorofylu a 

u zkoumaných rostlinných druhů. Hodnocení primárních fotosyntetických procesů probíhalo 

v pěti časových obdobích od ošetření rostlin steroidními látkami na různě starých listech. 

Odpověď na ošetření steroidními látkami se odlišovala druh od druhu. Rostliny ošetřené 

steroidními látkami vykazovaly týden po ošetření rozdíly ve své morfologii oproti kontrolním 

rostlinám, ale většina rozdílů byla neprůkazných. Z hodnocených rostlin nejcitlivěji reagovala 

na ošetření steroidními látkami pšenice, u níž byla nalezena celá řada průkazných rozdílů 

v morfologických parametrech. Exogenně aplikované látky neměly vliv na maximální 

kvantový výtěžek fotosystému II u čiroku. U ostatních zkoumaných rostlin byly prokázány 

změny fotosyntetických parametrů odrážející stav elektron-transportního řetězce v tylakoidní 

membráně chloroplastů. 

 

Klíčová slova: brassinosteroid, ekdysteroid, 24-epibrassinolid, 28-homobrassinolid,                         

24-epicastasteron, 20-hydroxyekdyson, fotosyntéza, primární fotosyntetický proces, 

fluorescence chlorofylu a 

  



 

 

Abstract 

Brassinosteroids and ecdysteroid are naturally occuring chemical compounds in plants. 

The aim of this study was to show whether the application of exogenous steroids such as 

brassinosteroids (24-epibrassinolide, 28-homobrassinolide, 24-epicastasterone) and 

ecdysteroid (20-hydroxyecdysone) can affect the morphological parameters and primary 

photosyntetic processes of selected monocotyledons that was barley, wheat, maize and 

sorghum. Non-destructive method for measuring of fast kinetics of chlorophyll fluorescence 

in investigated plants was used. Analysis of primary photosynthetic processes was realized 

in five time periods from the application of exogenous steroids on the two different old leaves. 

The response to the treatment by exogenous steroid was different species by plant species. One 

week after the application of exogenous steroids plants showed differences in their 

morphological parameters but most of them were not signifficant. The most steroid-sensitive 

plant was wheat morphological parameters of were significantly different from untreated 

control plants. No change in maximum quantum yield of photosystem II to the application of 

exogenous steroid in plants of Sorghum bicolor L. was detected. In the other examined plant 

species changes in photosynthesis parameters were detected which signalize changes 

in electron-transport chain in the chloroplast thylakoid membrane. 

 

Keywords: brassinosteroid, ecdysteroid, 24-epibrassinolide, 28-homobrassinolide,                    

24-epicastasterone, 20-hydroxyecdysone, photosynthesis, primary photosyntetic process, 
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Seznam zkratek: 
 

BL brassinolid  

BR brassinosteroid 

CASTA 24-epicastasteron 

Chl a chlorofyl a 

DHECD 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyekdyson 

EBR 24-epibrassinolid 

EKDY 20-hydroxyekdyson 

HBL 28-homobrassinolid 

OEC  kyslík vyvíjející komplex 

OJIP označení pro rychlou fázi křivky indukce fluorescence chlorofylu a  

PSI fotosystém I 

PSII fotosystém II 

PSMT označení pro pomalou fázi křivky indukce fluorescence chlorofylu a  

RV relativní vlhkost vzduchu 

RC reakční centrum 

Fotosyntetické parametry: 

ABS/RC průměrný tok zachycených fotonů vyjádřený na jedno RC PSII (zdánlivá 

velikost světlosběrné antény aktivního PSII) 

DI0/RC tok disipované energie vyjádřený na jedno RC PSII  

ET0/RC tok přenosu elektronů z QA
- na PQ vyjádřený na jedno RC PSII  

F0 minimální fluorescence chlorofylu a  

Fm maximální fluorescence chlorofylu a 

Fv maximální variabilní fluorescence chlorofylu a 

Fv/Fm maximální kvantový výtěžek fotochemické přeměny energie v PSII 

Fv´/Fm´ maximální kvantový výtěžek fotochemické přeměny energie v PSII 

v světelně adaptovaném stavu 

M0 přibližný počáteční sklon OJIP křivky fluorescenčního přechodového jevu 

NPQ nefotochemické zhášení fluorescence 

PIABS performanční index zachování energie fotonů zachycených světlosběrnou 

anténou PSII až po redukci QB 

PITOTAL 

 

performanční index zachování energie fotonů zachycených světlosběrnou 

anténou PSII až po redukci koncových akceptorů PSI 



 

qP fotochemické zhášení fluorescence 

RE0/RC tok přenosu elektronů z QA
- až na koncové akceptory PSI vyjádřený na jedno 

RC PSII  

TR0/RC maximální tok zachycených excitonů vyjádřených na jedno RC PS II 

VJ relativní variabilní fluorescence v bodě J 

VI relativní variabilní fluorescence v bodě I 

γRC pravděpodobnost, že chlorofyl PSII funguje jako RC 

δR0 pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PS II přenesen z QB až 

na koncové akceptory PSI 

ϕPSII efektivní kvantový výtěžek fotochemických reakcí PSII 

φP0 maximální kvantový výtěžek fotochemické přeměny energie v PSII 

(v literatuře též označovaný jako Fv/Fm) 

φE0 kvantový výtěžek toku přenosu elektronů z QA na QB 

φRE0 kvantový výtěžek toku přenosu elektronů až na koncové akceptory PSI 

φD0 kvantový výtěžek disipace zachycené energie 

ψ0 pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen z QA na QB 

ψR0 pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen až 

na koncové akceptory PSI 
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1. Úvod 

Rostliny jsou přisedlé organismy, které dynamicky reagují na vnější podmínky okolí. 

Výsledkem je celá řada změn, které se projevují v jejich morfologickém vývoji, 

ve fyziologických, v biochemických a v molekulárních mechanismech. Rostliny jsou 

primárními producenty, na kterých závisí život dalších organismů na Zemi. Zaujímají důležitou 

roli nejenom v potravním řetězci, ale také v udržování teploty, obsahu oxidu uhličitého a 

kyslíku v atmosféře.  Klíčovým procesem, který v rostlinách probíhá je fotosyntéza. 

Fotosyntéza je složitý proces, při kterém je světelná energie přeměněna na energii 

chemických vazeb a je životně důležitý pro všechny fototrofní organismy od objevení prvních 

sinic až po současné rostliny. K tomu, aby mohla fotosyntéza probíhat potřebují mít rostliny 

především chloroplasty a v nich obsažené rostlinné barvivo chlorofyl, který je jedním 

z nejdůležitějších barviv potřebných pro plynulý průběh fotosyntézy. V současné době je 

podrobně popsáno, jak tento proces probíhá, nicméně se zjišťuje, jak může být ovlivněn mnoha 

vnějšími i vnitřními faktory, a proto je stále zkoumán z různých úhlů pohledu.  

V této práci se budu zabývat tím, jak lze fotosyntézu ovlivnit působením exogenně 

aplikovaných steroidních látek: brassinosteroidů (24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 

24-epicastasteronu) a ekdysteroidu (20-hydroxyekdysonu). Pozornost bude zaměřena 

na primární fotosyntetické procesy, které probíhají v chloroplastech. Dochází při nich 

k pohlcování světelné energie chlorofyly a její přenos skrze elektron-transportní řetězec 

z fotosystému II (PSII) do fotosystému I (PSI).  Primární fotosyntetické procesy budou 

hodnoceny pomocí měření fluorescence chlorofylu a a JIP-testu. Je známo, že brassinosteroidy 

působí již při velice nízkých koncentracích a já jsem v této práci prověřovala účinek 12 různých 

koncentrací aplikovaných steroidů v pěti časových bodech u jednoděložných rostlin (Poaceae) 

s C3 typem fotosyntézy (ječmen, pšenice) a C4 typem fotosyntézy (kukuřice, čirok) 

pěstovaných ve skleníku při přirozených světelných podmínkách a optimálním zavlažování. 

Moje diplomová práce byla vypracována pod odborným dohledem v Laboratoři 

genetiky rostlin, Přírodovědecké fakulty UK a svou náplní navazuje na více jak 10-ti letý 

výzkum, který je zaměřen na účinky steroidních látek a to především na již zmiňované 

brassinosteroidy a ekdysteroidy. Na začátku se v naší laboratoři testoval především účinek 

brassinosteroidních látek (24-epibrassinolidu a syntetického androstanu) na morfologii, vývoj 

a výnos kukuřice (Zea mays L.) u dvou rodičovských genotypů a jejich F1 linie (Holá a kol., 

2010). V souvislosti s touto studií bylo zjištěno, že exogenně aplikovaný 24-epibrassinolid a 
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androstan (analog castasteronu) významně neovlivňují účinek fotosyntetického elektron-

transportního řetězce, obsah chlorofylů ani obsah karotenoidů u kukuřice (inbrední linie 2023 

a CE704) a jejich F1 hybridní linii (2023xCE704) (Kočová a kol., 2010). Kromě toho se naše 

laboratoř začala zaměřovat i na účinek brassinosteroidů při chladovém stresu (Honnerová a 

kol., 2010). Dalším pilířem výzkumu bylo, zdali i jiné steroidní látky (20-hydroxyekdyson) 

mohou ovlivňovat fotosyntetické procesy (Holá a kol., 2013) a zdali exogenně aplikovaný       

24-epibrassinolid ovlivňuje obsah ekdysteroidu (20-hydroxyekdysonu) (Kamlar a kol., 2015). 

V neposlední řadě se začal zjišťovat obsah endogenních brassinosteroidů u kukuřice (Tůmová 

a kol., 2018). 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo objasnit vliv exogenně aplikovaných 

steroidních látek (brassinosteroidů a ekdysteroidu) na primární fotosyntetické procesy u 4 

zástupců jednoděložných rostlin (ječmene, pšenice, čiroku a kukuřice). 

• Zjistit, zdali exogenně aplikované steroidní látky budou mít nějaký vliv na fluorescenci 

chlorofylu a a morfologické parametry rostlin. 

• Zjistit, zdali bude mít stáří listu steroidními látkami ošetřených rostliny vliv 

na fluorescenční parametry chlorofylu a.  

• Zjistit, zda a jak se od sebe bude lišit odezva primárních fotosyntetických procesů u C3 

a C4 rostlin.  

Primární hypotéza byla, že jednoděložné rostliny budou reagovat odpovědí primárních 

fotosyntetických procesů na exogenní ošetření brassinosteroidy i ekdysteroidy. 
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3. Studium vlivu aplikace steroidních látek na primární fotosyntetické 

procesy v současné odborné literatuře 

Rostliny jsou přisedlé autofototrofní organismy, které jsou zcela závislé na prostředí, 

ve kterém žijí. Kvalita jejich života závisí na mnoha faktorech, jako je dostatek vody, světla, 

živin v půdě, ale také na tom, jestli jsou vystaveny patogenní infekci nebo vysokému obsahu 

kovů v půdě. To, co do značné míry ovlivňuje rostlinný život a čím se budu v této práci zabývat 

je fotosyntéza. Pozornost bude věnována především primárním fotosyntetickým procesům, při 

kterých dochází k zachycení světelné energie fotosyntetickými pigmenty a jejímu přenosu skrze 

elektron-transportní řetězec. Fotosyntéza je složitý proces, který může být ovlivněn, buď 

podpořen nebo inhibován steroidními látkami, jako jsou rostlinám vlastní fytohormony 

brassinosteroidy nebo ekdysteroidy.  

3.1.  Metodologická variabilita experimentů prováděných na rostlinách 

ošetřených steroidními látkami 

Studie, které by se zaměřovaly na účinky steroidních látek na primární fotosyntetické 

procesy v nestresových podmínkách mnoho není (Yu a kol., 2004; Dobrikova a kol., 2014; 

Siddiqui a kol., 2018), proto byly tyto informace získávány převážně ze studií, které byly 

primárně zaměřeny na účinek brassinosteroidních látek na fluorescenci chlorofylu a u rostlin 

vystavených stresu. V následujících odstavcích bude popsáno v čem se studie shodovaly nebo 

naopak lišily. 

3. 1. 1. Variabilita rostlinných druhů použitých pro studium primárních fotosyntetických 

procesů u BR ošetřených rostlin 

Předmětem zkoumání byly rostliny z převážně pěti čeledí a to: tykvovité 

(Cucurbitaceae), lilkovité (Solanaceae), bobovité (Fabaceae), brukvovité (Brassicaceae) a 

lipnicovité (Poaceae). Nejvíce studií u dvouděložných rostlin bylo prováděno na okurce 

(Cucumis sativus L.) (Yu a kol., 2004; Xia kol., 2006, 2009a, 2011; Hu a kol., 2010; Fariduddin 

a kol., 2011, 2013, 2014a; Yuan a kol., 2012; Li a kol., 2013; Ma a Guo, 2014; Wei a kol., 

2015), rajčeti (Solanum lycopersicum L.) (Ogweno a kol., 2008, 2010; Ahammed a kol.,2012a, 

2012b, 2012c, 2015; Wang a kol., 2010; Shu a kol., 2016; Cui a kol., 2017; Singh a Prasat, 

2017; Ahmad a kol., 2018; Nazir a kol., 2019), paprice (Capsisum annuum L.) (Houimli a kol., 

2008, 2012; Hu a kol., 2013a; Li a kol., 2015; Khamsuk a kol., 2018, Hu a kol., 2019) a brukvi 

(Brassica juncea L.) (Hayat a kol., 2012; Fariduddin a kol., 2014b; Gupta a kol., 2017; Kaur a 

kol., 2017; Siddiqui a kol., 2018; Wani a kol., 2019). U jednoděložných rostlin bylo nejvíce 
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studií prováděno na pšenici (Triticum aestivum L.) (Ali a kol., 2008; Shahbaz a kol., 2008; 

Yusuf a kol., 2011a, 2017; Hayat a kol., 2014; Filek a kol., 2019) a rýži (Oryza sativa L.) 

(Chandrakala a kol., 2013; Thussagunpanit a kol., 2015a, 2015b.  

3. 1. 2. Způsob pěstování pokusných rostlin 

Způsobem pěstování se od sebe jednotlivé studie lišily asi nejvíce, ale bylo to dáno tím, 

že ve většině případů, byly studie zaměřené na studium účinku stresu a bylo potřeba využít 

předem definované růstové podmínky. Před výsevem byla semena povrchově sterilizována 

v roztoku chlornanu sodného (NaClO) a poté opláchnuta několikrát po sobě destilovanou vodou 

(Hayat a kol., 2010; Fariduddin a kol., 2011, 2013, 2014a; Xia kol., 2011; Yusuf a kol., 2011a, 

2011b, 2017; Ahammed a kol., 2012a, 2013a,2015; Li a kol., 2012; Mao a Guo, 2014; Mir a 

kol., 2015; Wei a kol., 2015, Gupta a kol., 2017; Singh a Prasad, 2017; Ahmad a kol., 2018; 

Jan a kol., 2018; Kaya a kol., 2018;  Mokari-Firuzsalari a kol., 2019 Nazir a kol., 2019). 

V některých případech byla semena máčena ve vodě, aby došlo k rychlejší nastartování klíčení 

u dormantních semen a poté ponechána klíčit na vlhkém filtračním papíru (Ali a kol., 2008; 

Ahammed a kol., 2012a, 2012c; Wu a kol., 2012, 2014a, 2014b; Yuan a kol., 2012; Zhang a 

kol., 2013; Ma a Guo, 2014; Wei a kol., 2015, Wu a kol., 2015; Ahmad a kol., 2018). Jak již 

bylo zmíněno výše mnohé experimenty byly prováděné v předem stanovených podmínkách a 

proto kromě skleníků (Xia kol., 2006, 2011; Cui a kol., 2011; Jiang a kol., 2012a; Wu a kol., 

2012, 2014b; Li a kol., 2013; Tao a kol., 2015; Cui a kol., 2017; Yue a kol., 2017 a další viz 

Tab. 1) byly využívány i růstové komory s regulovanými růstovými podmínkami jako jsou 

teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, ozářenost a fotoperioda (Ogweno a kol., 2008; Xia kol., 

2009a, 2009b, 2009c; Hu a kol., 2010, Fariduddin 2011, 2013, 2014a; Ahammed a kol., 2012a, 

2012b, 2012c, 2015; Wang a kol., 2012; Yuan a kol., 2012; Jiang a kol., 2013, Zhang a kol., 

2013; Wu a kol., 2014a, 2015; Wei a kol., 2015, Shu a kol., 2016, Zhu a kol., 2016b; Singh a 

Prasad, 2017; Jan a kol., 2018 a další viz. Tab. 1). Podmínky pěstování jsou více shrnuty 

v tabulce 1. 

3. 1. 3. Ošetření rostlin brassinosteroidy 

K ošetření rostlin brassinosteroidy byly použity zásadně tři způsoby: máčení semen 

v roztoku 24-epibrassinolidu (EBR) (Ali a kol., 2008; Piñol a kol., 2009; Ahammed a kol., 

2012c; Choudhary a kol., 2012; Kaur a kol., 2017; Yue a kol., 2017; Yusuf a kol., 2017; Ahmad 

a kol., 2018; Jan a kol., 2018; Kaya a kol., 2018; Filek a kol., 2019), v případě hydroponického 

pěstování přidání EBR do kultivačního media (Bi a kol., 2014; Ma a Guo 2014; Wang a kol., 



13 

 

2015) a v nejčastějším případě byly rostliny ošetřeny postřikem brassinosteroidů (BR)  na listy 

rostlin (viz. Tab. 1).  Stáří rostlin, ve kterém byly ošetřeny postřikem BR, je velice variabilní a 

liší se i u rostlin jednoho druhu. Nejčastěji se však vyskytovalo stadium 3 listů (Yu a kol., 2004; 

Hu a kol., 2010; Cui a kol., 2011; Wang a kol., 2012; Wei a kol., 2015; Shu a kol., 2016; 

Pociecha a kol., 2016, 2017) a stadium 4 až 5 listů (Xia a kol., 2006, 2009a, 2009b; Ahammed 

a kol., 2012b, 2013a; Jiang a kol., 2012a; Wu a kol., 2012, 2014b, 2015; Cui a kol., 2017; Yuan 

a kol., 2017). Z počtu dnů od výsevu bylo těžké soudit v jakém stádiu se rostliny nacházely.  

Co se týče použití brassinosteroidů a jejich koncentrací, byl nejčastěji zvolen aktivní 

brassinosteroid 24-epibrassinolid (viz. Tab. 1) a dále byl použit 28-homobrassinolid (Hayat a 

kol., 2010, 2012, 2014; Fariduddin a kol., 2011, 2014b; Yusuf a kol., 2011a, 2011b, 2014; Kaur 

a kol., 2017; Singh a Prasad, 2017; Siddiqui a kol., 2018) a brassinolid (BL) (Hu a kol., 2013b; 

Deng a kol., 2015; Wei a kol., 2015; Zhang a kol., 2015; Zhu a kol., 2016a, 2016b; Han a kol., 

2017; Yuan a kol., 2017).  Použití těchto látek se lišilo v jejich koncentraci, kdy pro studie byly 

použity nejúčinnější koncentrace steroidů, získané z předchozích studií. Nejúčinnější 

koncentrace, která byla vybrána pro všechny studie zaměřené na vliv 28-homobrassinolidu 

(HBL), byla 10-8 M jak u dvouděložných rostlin (Hayat a kol., 2010, 2012; Fariduddin a kol., 

2011, 2014b; Yusuf a kol., 2011b, 2014; Singh a Prasat 2017; Siddiqui a kol., 2018) tak u rostlin 

jednoděložných (Yusuf a kol., 2011a; Hayat a kol., 2014). U 24-epibrassinolidu (EBR) bylo 

používány především tři jeho koncentrace a to 10-6 M, 10-7 M a 10-8 M (viz. Tab. 1). 

U brassinolidu (BL) byla použita koncentrace BL 10-6 M (Wei a kol., 2015; Zhang a kol., 2015; 

Han a kol., 2017) a koncentrace BL 10-7 M (Hu a kol., 2013b; Han a kol., 2017; Deng a kol., 

2015; Zhu a kol., 2016a, 2016b; Yuan a kol., 2017). Odpovědi rostlin na ošetření steroidními 

látkami jsou shrnuty v Kapitole 4, 5 a v Tabulce 2.  

3. 1. 4. Měření fluorescence chlorofylu a 

Měření fluorescence chlorofylu a je relativně rychlá nedestruktivní metoda, která nám 

v krátkém čase, podá velké množství informací o aktuálním stavu fotosyntetického aparátu a 

o jeho případném poškození. Primární fotosyntetické reakce fungují na principu elektron-

transportního řetězce umístěného v tylakoidní membráně chloroplastu. Veškerá přijaté energie 

světelného záření však není využita. Největší část je využita v elektron-transportním řetězci, 

avšak další část je odváděna ve formě tepla a malá, avšak důležitá část je zpětně vyzářena 

ve formě fluorescence chlorofylu a především z fotosystému II (PSII) (Papageorgiou a 

Govindjee, 2004). 
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Fluorescence chlorofylu a byla měřena za použití různých druhů fluorometrů, přičemž 

značná část z nich fungovala na základě pulzní amplitudové modulace (PAM) (Xia a kol., 2006, 

2009, 2011; Ahammed a kol., 2012b, 2012c, 2015; Li a kol., 2013; Zhang a kol., 2013; 

Dobrikova a kol., 2014; Wu a kol., 2014a; Shu a kol., 2016, Siddiqui a kol., 2018 a další). 

Pokud chceme měřit fluorescenci chlorofylu, máme dvě možnosti, kdy ji budeme u rostlin 

měřit, a to buď ve stavu, kdy jsou rostliny adaptované na tmu nebo když jsou adaptované 

na světlo. V převážné části studií se využívá možnosti měření fluorescence chlorofylu a 

u rostlin adaptovaných na tmu, kdy jsou nejčastěji adaptovány na tmu v rozsahu 15-30 minut, 

což se vyskytovalo téměř u všech studií, pro příklad uvedu jen některé (Xia a kol., 2011; 

Fariduddin a kol., 2013; Ahammed a kol., 2015, Khamsuk a kol., 2019) (viz. Tab. 1).  

U rostlin v temnotně adaptovaném stavu byly měřeny fluorescenční parametry a to F0 – 

minimální hodnota fluorescence v temnotně adaptovaném, Fm – maximální hodnota 

fluorescence v temnotně adaptovaném stavu a z nich vypočítaný poměr Fv/Fm – maximální 

kvantový výtěžek fotosystému II (PSII) a tyto hodnoty jsou získávány z rychlé fáze indukce 

fluorescence chlorofylu. U světelně adaptovaných rostlin to byl koeficient qP - koeficient 

fotochemického zhášení, ϕPSII - efektivní kvantový výtěžek fotochemických reakcí PSII, 

Fv´/Fm´ - maximální kvantový výtěžek PSII při dané intenzitě světla a NPQ – koeficient 

nefotochemického zhášení (přehled hodnocených parametrů viz. Tab. 1).  

Doba mezi ošetřením brassinosteroidy a měřením fluorescence chlorofylu a byla značně 

variabilní a pohybovala se od řádu hodin až po několik dní. Mezi nejčastější časové úseky, kdy 

byla fluorescence chlorofylu měřena bylo 24 hodin (Yu a kol., 2004; Xia a kol., 2009a, 2009c, 

2011; Hayat a kol., 2012; Wang a kol., 2012; Jiang a kol., 2013; Li a kol., 2013; Rothová a kol., 

2014; Ahammed a kol., 2015 ), 48 hodin (Xia kol., 2006, 2009a, 2011; Ogweno a kol., 2010; 

Jiang a kol., 2013; Zhang a kol., 2013, Ahammed a kol., 2015, Wu a kol., 2015), 8 dní (Ogweno 

a kol., 2008; Xia a kol., 2009a; Hayat a kol., 2010; Yusuf a kol., 2011b; Wu a kol., 2014a, 

2014b, 2015; Thussagunpanit a kol. 2015a, 2015b), 12 dní (Xia a kol., 2009c; Tao a kol., 2015; 

Cui a kol., 2017) a nejčastěji byla fluorescence měřena po 10-ti dnech od ošetření rostlin BR 

(viz Tab. 1) . 

Pro měření fluorescence nebylo ani jednotné, na kterých listech se bude měřit, jediné 

v čem se studie shodovaly bylo, že se jednalo o plně vyvinuté listy. Někteří autoři se uchýlily 

k závěru, že nejlepší bude měřit fluorescenci na listech, které se nacházejí ve střední části 

rostliny (Santos a kol., 2018; Pereira a kol., 2019), jiní zvolili za nejlepší možnost nejmladší 
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plně vyvinuté listy (Yusuf a kol., 2011a; Thussagunpanit a kol., 2015a; Bukhari a kol., 2016; 

Pociecha a kol., 2016; Gupta a kol., 2017). U okurky (Cucumis sativus L.) by se za univerzální 

list k měření mohl považovat 3. list, který byl využíván nejčastěji (Xia a kol., 2009a, 2011; Hu 

a kol., 2010; Fariduddin a kol., 2011, 2013; Yuan a kol., 2012; Wei a kol., 2015). U rajčete 

(Solanum lycopersicum L.) to byl převážně druhý a třetí list (Ahammed a kol, 2012a, 2012b, 

2012c, 2015, Ogweno a kol., 2008; Wang a kol., 2012; Shu a kol., 2016; Cui a kol., 2017). 

U jednoděložných rostlin převládala možnost měření na nejmladším plně vyvinutém listu 

(Yusuf a kol., 2011a; Chandraka a kol., 2013; Thussagunpanit a kol., 2015a, 2015b; Pociecha 

a kol., 2016).
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   Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Čeleď: tykvovité (Cucurbitaceae) 

Cucumis sativus L. 

cv. Jinyan No. 4 

Klíčení: skleník, plastové květináče (ø 12 cm) se 

směsí zeminy a perlitu (1:1) 

Růst: skleník, nádoby (40 x 25 x 15 cm), Enshiho 

nutriční roztok, teplota 25/17 °C 

EBR / 2·10-7 M  postřik listů 
stadium 4 

listů 
48 hod 

2. plně 

vyvinutý 

list 

20 
Fv/Fm, Fv´/Fm´, 

ϕPSII, qP, NPQ  

Xia a kol., 

2006 

Cucumis sativus L. 
cv. Jinyan No. 4 

Růst: růstová komora, nádoby (40 x 25 x 15 cm) 

naplněné Hoaglandovým nutričním roztokem, 12 hod 
fotoperioda, teplota 25/17 °C, ozářenost  

600 μmol·m-2·s-1 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 
stadium 4 

listů 

0, 3, 6, 12, 

24, 72, 120 

hod 

3. list 30 Fv/Fm 
Xia kol., 

2009c 

Cucumis sativus L. 

cv. Jinyan No. 4 

Růst: růstová komora, rostliny pěstované ve směsi 
zeminy a perlitu (1:1), 12 hod fotoperioda, teplota 

25/17 °C (den / noc), ozářenost 600 μmol·m-2·s-1, 

ve stádiu plně vyvinutých děložních listu, byly 
rostliny přesazeny do nádob (40 x 25 x 15 cm) 

naplněných Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR / 1·10-7 M 
postřik 3. 

listu 

stadium 4 

listů 
5 dní 3. list neuvedeno 

Fv/Fm, Fv´/Fm´, 

ϕPSII, qP, 

Xia a kol., 

2009b 

Cucumis sativus L. 

cv. Jinyan No. 4 

Klíčení: růstová komora, směs vermikulitu a perlitu 

(3:1), 12 hod fotoperioda, teplota 25/17 °C (den/noc), 
ozářenost 600 μmol.m-2.s-1 

Růst (plně vyvinuté děložní listy): 10 l nádoba 
naplněna Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR / 1·10-7 M  postřik listů 
stadium 4 

listů 

1, 2, 4, 6, 8, 

10 dní 
3. list 30  Fv/Fm, ϕPSII, qP 

Xia a kol., 

2009a 

Cucumis sativus L. 
cv. Jinyan No. 4 

Semena: povrchově sterilizována 2 % NaClO, 

klíčení ve vermikulitu 

Pěstování: ve skleníku, hydroponicky v plastových 
nádržích (13 l) naplněných Enshiho nutričním 

roztokem, teplota 25/18 °C (den/noc), RV 90 %, 

16 hod fotoperioda, ozářenost 1000 μmol.m-2.s-1 

EBR / 2·10-7 M  

EBR  

postřik 
pouze 4. 

listu 

stadium 7 
listů 

6, 24, 48 hod 
3., 4. a 5. 

list 
30 Fv/Fm 

Xia a kol., 
2011 

Cucumis sativus L. 

cv. Jinyan No. 4 

Klíčení: sadbovač se směsí rašeliny, vermikulitu a 

perlitu (2:1:1) – růst do plně vyvinutých děložních 

listů 

Růst: skleník, květináče (ø 15 cm) se směsí rašeliny 

a vermikulitu (2:1), teplota 25/17 °C, ozářenost 

600 μmol·m-2·s-1, 14 hod fotoperioda, denně zalévané 
a týdně hnojené Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 

stadium 3 

plně 

vyvinu-
tých listů 

neuvedeno 3. list 30 Fv/Fm 
Cui a kol., 

2011 

Cucumis sativus L. 

cv. Jinyan No. 4 

Klíčení: ve směsi zeminy a perlitu (1:1) 

Růst: skleník, nádoby (40 x 25 x 15 cm) naplněné 

Hoaglandovým nutričním roztokem, 14 hod 
fotoperioda, teplota 25/18 °C (den/noc) 

EBR / 2·10-7 M  
postřik 5. 

listu 

stadium 7 

listů 
48 hod 5. list 30 Fv/Fm 

Li a kol., 

2013 
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 Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Cucumis sativus L. 
cv. Jinyan No. 4 

Klíčení: skleník, misky se směsí zeminy a perlitu 

(1:1) 

Růst: růstová komora, nádoby (40 x 25x 15 cm) 
s Enshiho nutričním roztokem, 12 hod fotoperioda, 

teplota 28/18 °C (den/noc), ozářenost         

600 μmol.m-2.s-1 

EBR / 2·10-7 M postřik listů 
stadium 3 

listů 
3, 4, 6, 9 dní 3. list 30 

Fv/Fm, φPSII, qP, 
NPQ 

Hu a kol., 
2010 

Cucumis sativus L. 
cv. Jinyan No. 4 

Klíčení: Petriho misky s vlhkým filtračním papírem, 

tma, teplota 29 °C 

Růst: růstová komora, substrát: písek, 28/19 °C 
(den/noc), RV 50-60 %, ozářenost 1200 μmol.m-2.s-1 

(přechod na hydroponii ve stádiu dvou vyvinutých 

listů) 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 
neuvede-

no 
9 dní 

3. plně 

vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm, ϕPSII, qP 
Yuan a kol., 

2012 

Cucumis sativus L. 

cv. Jinchun No. 4 

Růst: růstová komora, sadbovač se směsí rašeliny a 
perlitu (1:1), teplota 25/17 °C (den/noc), ve stádiu 

plně vyvinutých děložních listů byly sazenice 

přesazeny do nádob (40 x 25 x 15 cm) naplněných 
Hoaglandovým nutričním roztokem, 12 hod 

fotoperioda, RV 80-90 %, teplota 25/18 °C, ozářenost 
600 μmol·m-2·s-1 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 

5 dní po 

začátku 
chladu 

1, 2, 3, 4 dní 

2. plně 

vyvinutý 
list 

30 Fv/Fm 
Jiang a kol., 

2013 

Cucumis sativus L. 
cv. Jinchun No. 3 

Růst: skleník s přirozenými světelnými podmínkami, 

teplota 26/17 °C (den/noc), plastové tácy se směsí 

rašeliny, vermikulitu a perlitu (6:3:1), ve stádium 3 
listů rostliny v plastových květináčích, růstová 

komora, 12 hod fotoperioda, ozářenost     

400 μmol·m-2·s-1 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 
stadium 4 

listů 
4 dny 4. list 0 Fv´/Fm´, φPSII, qp 

Jiang a kol., 
2012a 

Cucumis sativus L. 

cv. Summer best 

Klíčení: sterilizace semen v NaClO, klíčení 

v plastových květináčích plněných pískem 

Růst: klimatická komora, teplota 25 °C, 14 hod 
fotoperioda, RV 60 %  

HBL / 1·10-6 M, 

1·10-8 M 
postřik listů 30 dní 10 dní 

3. plně 
vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm 
Fariduddin a 

kol., 2011 

Cucumic sativus L. 

cv. Rocket a Jumbo 

Klíčení: růstová komora, sterilizace semen roztokem 

NaClO, klíčení v písku obsahujícím Cu 

Růst: 12 hod fotoperioda, teplota 25 °C,                       
RV 65-75 %, ozářenost 750 μmol.m-2.s-1 

EBR / 1·10-8 M postřik listů 35 dní 10 dní 
3. plně 

vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm 
Fariduddin a 

kol., 2013 

Cucumis sativus L. 
cv. Summer best 

Semena: sterilizace semen v NaClO 

Růst: klimatická komora, plastové květináče 
(25 cm3) s pískem, 14 hod fotoperioda, 25 °C, 

RV 60 %, nutriční roztok 

EBR / 1·10-8 M postřik listů 15 dní 20 dní neuvede-no 30 Fv/Fm 
Fariduddin a 
kol., 2014a 

Cucumis sativus L. 

cv. Jihong No. 2 

Klíčení: sterilizace semen v NaClO, klíčení 

na vlhkém filtračním papíru 
Růst: růstová komora, 16 hod fotoperioda, teplota 

25/17 °C (den/noc) 

 

BL / 1·10-6 M postřik listů 
stadium 3 

listů 
neuvede-no 3. list 30 Fv/Fm, NPQ 

Wei a kol., 

2015 
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Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Cucumis sativus L. 

cv. Zhongnong 6 

Klíčení: sterilizace semen v NaClO, klíčení v Petriho 

miskách na vlhkém filtračním papíru při 28 °C, výsev 

do křemeného písku, Hoaglandův nutriční roztok 
každý druhý den (do stadia 2 listů) 

Růst: hydroponicky v plastových nádobách s 20 l 

Hoaglandova nutričního roztoku (pH=6,3), teplota 
20-25 °C 

EBR / 2,1·10-9 

M 

kultivační 
medium 

(kořeny) 

neuvede-

no 
7 dní 4. list 6 hod 

Fv/Fm, qP, φPSII, 

NPQ 

Ma a Guo, 

2014 

Cucumis sativus L. 
cv. Jinchun No. 3 

Růst: skleník, plastové květináče (ø 12 cm) se směsí 

zeminy a perlitu (1:1), po sedmi dnech přesazeny 
do nádob obsahujících Enshiho nutriční roztok, 

teplota 18-27 °C 

EBR / 2·10-7 M postřik listů 
stadium 3 

listů 
3 hod, 1den, 
3, 5 a 7 dní 

2. plně 

vyvinutý 

list 

neuvedeno Fv´/Fm´, qP, ϕPSII 
Yu a kol., 

2004 

Cucumis melo L. 
cv. Honglvzaocui a 

cv. Baiyuxiang 

Klíčení: semena byla opláchnuta destilovanou vodou 

a ponechána klíčit na vlhkém filtračním papíru 
v inkubátoru při 30 °C 

Růst: růstová komora, plastové misky, směs zeminy, 

perlitu a rašeliny (2:1:1), teplota 30/20 °C (den/noc), 
12 hod fotoperioda, ozářenost 400 μmol.m-2.s-1, RV 

80 %, každý den zalévány Hoaglandovým nutričním 
roztokem 

EBR / 3·10-6 M, 

2·10-6 M,  
1·10-6 M,  

2·10-7 M,  

1·10-7 M 

postřik listů 21 dní 48 hod neuvedeno 30 
F0, Fv/Fm, Fv´/Fm´, 

ϕPSII, qP, NPQ 

Zhang a kol., 

2013 

Citrullus lanatus 

L. cv. Jing Xin 

Růst: skleník s kontrolovanými podmínkami, 1x 

týdně Hoaglandův nutriční roztok 
EBR / 1·10-6 M postřik listů 21 dní  28 dní neuvedeno 30 F0, Fm, Fv/Fm 

Cheng a kol., 

2015 

Cucurbita pepo L. 

cv. Xinzaoqing No. 
1 

Růst: skleník s přirozenými světelnými podmínkami, 
hydroponie, plastové nádoby (10 l) naplněné Enshiho 

nutničním roztokem, teplota 25/20 °C (den/noc), 

provzdušňování media každých 7 dní 

EBR / 2·10-7 M postřik listů 

1. plně 

vyvinutý 
list 

12 dní neuvedeno 30 Fv´/Fm´, ϕPSII, qP 
Tao a kol., 

2015 

Čeleď: lilkovité (Solanaceae) 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv.Hezuo 903 

Klíčení: semena sterilizována v NaClO, klíčení 

na vlhkém filtračním papíru v Petriho miskách 

Růst: pěstování hydroponicky v trubkách 

naplněných Hoaglandovým nutričním roztokem 

místnost s kontrolovanými podmínkami, 12 hod 

fotoperioda, teplota 25/17 °C (den/noc), ozářenost 
600 μmol.m-2.s-1 

EBR / 5·10-8 M, 

5·10-9 M  

postřik listů 

5·10-8 M 

EBR / 

ošetře-ní 

kořenů 

5·10-9 M 
EBR 

20 dní 10 dní 

2. plně 

vyvinutý 

list 

30 

Fv/Fm, qP, φPSII, 

NPQ 

 

Ahammed a 

kol., 2012a 

Solanum 

lycopersicum L. 
cv.Hezuo 903 

Klíčení: semena byla dána na 30 minut do horké 

vody (55 °C), zchlazena a vyseta do směsi rašeliny a 

vermikulitu (7:3) a ponechána klíčit v růstové 
komoře: 12 hod fotoperioda, teplota 25/17 °C 

(den/noc), ozářenost 600 μmol.m-2.s-1 

Růst: sazenice přesazeny v době 1. plně vyvinutého 
listu do nádob (40 x 25 x 15 cm), Hoaglandův nutriční 

roztok 

EBR / 1·10-7 M  

postřik listů 

1x za 7 dní 
(3x) 

stadium 4 

listů 
21 dní  

3. plně 

vyvinutý 
list 

30 Fv/Fm, qP, φPSII, 
Ahammed a 

kol., 2012b 
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Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Solanum 

lycopersicum L. 
cv.Hezuo 903 

Semena: 30 minut v 55 °C horké vodě, máčena 

12 hod v EBR (0; 0,01; 1 a 100 nM), poté byla dána 

na vlhčený filtrační papír  
Růst: růstová komora, 12 hod fotoperioda, teplota 

25/17 °C, ozářenost 600 μmol.m-2.s-1, RV 85-90 % 

EBR / 1·10-11 

M, 1·10-9 M, 
1·10-7 M  

máčení 

semen 
0 10 dní 

2. plně 

vyvinutý 
list 

30 
Fv/Fm, qP, φPSII, 

NPQ 

Ahammed a 

kol., 2012c 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv.Hezuo 903 

Semena: sterilizace 15 minut v NaClO, klíčení 
ve směsi rašeliny, vermikulitu a perlitu (2:1:1), 

přesazení ve stádiu 1. plně vyvinutého listu 

Růst: skleník, plastové květináče (ø 15 cm), směs 
rašeliny a vermikulitu (7:3), každý den zalévány 

Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR / 1·10-7 M  

postřik listů 

EBR 

každých 7 
dní 

50 dní 
1, 2, 6, 11, 

16, 21, 26 dní 

3. plně 
vyvinutý 

list 

30 
Fv/Fm, Fv´/Fm´, 

φPSII, 

Ahammed a 

kol., 2015 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv.Hezuo 903 

Klíčení: semena 48 hodin na vlhké gáze ve tmě při 

29 °C 
Růst: růstová komora, plastové květináče (ø 10 cm), 

teplota 27/16 °C (den/noc), 12hod fotoperioda, RV 

60-75 %, Hoaglandův nutriční roztok 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 
stadium 3 

listů 
17 dní 

3. plně 

vyvinutý 

list od 
vrcholu 

30 
F0, Fm, Fv/Fm, qP, 

ϕPSII, NPQ 

Shu a kol., 

2016 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. Zhongza9 a 
Zhongshu 4 

Růst: skleník, plastové květináče se směsí zeminy a 
perlitu (1:1), teplota 25/18 °C (den/noc), 12 hod 

fotoperioda, ozářenost 350 μmol.m-2.s-1 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 
stadium 5 

listů 

0, 3, 6, 9, 12 

dní 

2. plně 

vyvinutý 

list od 
vrcholu 

neuvedeno 
Fv/Fm, Fv´/Fm´, qP, 

ϕPSII 

Cui a kol., 

2017 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. 9021 

Klíčení: skleník, nádoby s vermikulitem, 25 °C, 1x 

denně Enshiho nutriční roztok (3 týdny) 
Růst: růstová komora, nádoby (40 x 25 x 15 cm), 

teplota 25 / 18 °C, 12 hod fotoperioda, ozářenost 800 

– 1000 μmol.m-2.s-1, Enshiho nutriční roztok 

EBR / 2·10-6 M postřik listů 
42 dní 

staré 
0, 4, 8, 12 dní 

3. plně 
vyvinutý 

list 

30 
Fv/Fm, ΦPSII, qP, 

NPQ 

Ogweno a 

kol., 2008 

Solanum 

lycopersicum L. 
cv. NS-2535 

Klíčení: semena sterilizována v NaClO a ponechána 
klíčit ve tmě 

Růst: růstová komora, plastové květináče s pískem, 

teplota 26 °C, 16 hod fotoperioda, RV 60-70% 

HBL / 1·10-8 M postřik listů 15 dní 15 dní neuvedeno 30 

Fv/F0, F0/Fv, Fv/Fm, 
ψ0, φE0, PIABS, 

ABS/RC, TR0/RC, 

ET0/RC, DI0/RC 

Singh a 

Prasad, 2017 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. Zhongza9 a 
Zhongshu6 

Růst: růstová komora, nádoby se směsí rašeliny a 
vermikulitu (1:1), teplota 25/18 °C (den/noc), RV 

75 %, ozářenost 150 μmol.m-2.s-1, 10 hod fotoperioda 

EBR / 2·10-7 M, 
2·10-8 M, 2·10-9 

M 

postřik listů 

stadium 3 

plně 

vyvinu-
tých listů 

0,1,3,5,7 dní 
2. plně 

vyvinutý 

list 

2 hod F0, Fm, Fv/Fm 
Wang a kol., 

2012 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. S-22 

Semena: sterilizace NaClO 
Růst: hliněné květináče (25 x 25 cm) 

EBR / 1·10-8 M postřik listů 30 dní 10 dní 

plně 

vyvinuté 

listy 

30 F0, Fm, Fv/Fm 
Nazir a kol., 

2019 
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 Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. Micro-Tom 
genotyp MT-D a 

MT-d (BR-

eficientní a BR-
deficientní) 

Semena: klíčení v PlantmaxuTM, po 13 dnech 

přesazení 
Růst: skleník s kontrolovanými podmínkami, teplota 

21-30 °C, RV 60-80 %, květináče (1 l) se směsí 

Plantmaxu, NPK a dolomitického vápence 

EBR / 1·10-7 M 
opako-vaný 

postřik listů 

15, 20, 
25, 30, 

35 dní 

5 dní 

plně 

vyvinutý 
list ze 

střední části 

rostliny 

30 
F0, Fm, Fv/Fm, ϕPSII, 

qP, NPQ 

Maia a kol., 

2018 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. K-21 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO 

Růst: skleník, květináče se směsí perlitu a písku 
(3:1), každý druhý den hnojení Hoaglandovým 

nutričním roztokem, teplota 26 °C, RV 70-75 %, 18 

hod fotoperioda 

EBR / 1·10-7 M 

máčení 

semen 

v EBR 8 
hodin 

0 dní 40 dní 
plně 

vyvinutý 

list 

neuvedeno 
Fv/Fm, φPSII, qp, 

NPQ 

Ahmad a 

kol., 2018 

Solanum 

lycopersicum L. 
cv. Yuanbao 

Růst: růstová komora, květináče se směsí humusu a 
vermikulitu (1:1), 16 hod fotoperioda, teplota 

25/20 °C (den/noc), RV 40-60 %, ozářenost                            

100 μmol·m-2·s-1, zalénání každé 3 dny 

BL / 1·10-7 M postřik listů 
neuvede-

no 
3 dny 6. list 30 Fv/Fm, ϕPSII 

Zhu a kol., 

2016b 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. Hezuo 903 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO, vyseta 

do směsi rašeliny a vermikulitu (7:3) 

Růst: skleník, teplota 25/17 °C, RV 80 %, ozářenost 
800 μmol·m-2·s-1, 14 hod fotoperioda 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 
stádium 4 

listů 
41 dní 3. list 30 Fv/Fm, ϕPSII, qp 

Ahammed a 

kol., 2013a 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. Hezuo 903 

Růst: růstová komora, plastové květináče (ø 10 cm) 

se směsí rašeliny, vermikulitu a perlitu (6:3:1), 
teplota 25/17 °C, RV 80 %, ozářenost          

600 μmol·m-2·s-1, denní zavlažování, hnojení 2x 

týdně Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 30 dní 19 dní 3. list 30 Fv/Fm, ϕPSII, qP 
Ahammed a 

kol., 2013b 

Solanum 

lycopersicum L. 

cv. 9021 

Semena: skleník, semena vyseta do vermikulitu, 

zavlažování a hnojení Enshiho nutričním roztokem 
každý den, teplota 25 °C 

Růst: růstová komora, sazenice přesazeny do nádob 

(40 x 25 x 15 cm) naplněné Enshiho nutričním 
roztokem, teplota 25/15 °C, 12 hod fotoperioda, 

ozářenost 800 – 1000 μmol·m-2·s-1 

EBR / 2·10-8 M 

EBR 
v nutričním 

roztoku, do 

kterého 

byly 

namočeny 

odstřižené 
listy 

8 týdnů 0, 2, 4, 6 dní 
oddělený 

list 
30 

Fv/Fm, ϕPSII, qP, 

NPQ 

Ogweno a 

kol., 2010 

Solanum 

melongena L. cv. 

Huqie ´08-9´ 

Klíčení: semena opláchnuta destilovanou vodou a 

ponechána klíčit na vlhkém filtračním papíru 
v inkubátoru při 28 °C  

Růst: skleník, plastové květináče se směsí rašeliny a 

vermikulitu (1:1), 12 hod fotoperioda, teplota 
25/20 °C (den/noc), RV 65-70 %, ozářenost                            

800 – 1000 μmol.m-2.s-1, každé dva dny zavlažování 

Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR /  

5·10-8 M, 
 1·10-7 M, 

 2·10-7 M,  

4·10-7 M 

postřik listů 
stadium 

4-5 listů 
10 dní neuvedeno 30 

Fv/Fm, qP, Fv´/Fm´, 

ϕPSII, NPQ 

Wu a kol., 

2012 
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  Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Solanum 

melongena L. cv. 
Huqie 9 

Klíčení: semena opláchnuta destilovanou vodou a 

ponechána klíčit na vlhkém filtračním papíru 

v inkubátoru při teplotě 28 °C 
Růst: růstová komora, plastové květináče se směsí 

rašeliny a vermikulitu (1:1), 12 hod fotoperioda, 

teplota 28/22 °C (den/noc), ozářenost          
600 μmol.m-2.s-1, každé dva dny zavlažování 

Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR / 4·10-7 M,  
2·10-7 M,  

1·10-7 M,  

5·10-8 M 

postřik listů 
každý den 

po dobu 8 

dní 

42 dní 
staré 

(stadium 

5 listů) 

8 dní neuvedeno neuvedeno 
F0, Fm, qP, Fv´/Fm´, 

ϕPSII, NPQ 

Wu a kol., 

2014a 

Solanum 

melongena L. cv. 

Huqie 9 

Klíčení: semena byla opláchnuta a poté ponechána 
klíčit na vlhkém filtračním papíru v inkubátoru při 28 

°C 

Růst: skleník, plastové květináče se směsí rašeliny a 
vermikulitu (1:1), 12 hod fotoperioda, teplota 

25/20 °C (den/noc), ozářenost 600 μmol.m-2.s-1, RV 

65-70 %, každé dva dny zavlažování Hoaglandovým 
nutričním roztokem 

EBR / 5·10-8 M, 

1·10-7 M,  
2·10-7 M,  

4·10-7 M 

postřik listů 
stadium 4 
až 5 listů 

8 dní neuvedeno neuvedeno 
Fv/Fm, qP, ϕPSII, 

Fv´/Fm´, NPQ 
Wu a kol., 

2014b 

Solanum 

melongena L. cv. 

Huqie 9 

Klíčení: semena byla opláchnuta a poté ponechána 

klíčit na vlhkém filtračním papíru v inkubátoru při 
28 °C 

Růst: růstová komora, plastové květináče se směsí 

rašeliny a vermikulitu (1:1), 12 hod fotoperioda, 
teplota 25/20 °C (den/noc), ozářenost        

600 μmol.m-2.s-1, RV 65-70 %, každé dva dny 

zavlažování Hoaglandovým nutričním roztokem 

EBR / 5·10-8 M, 

1·10-7 M,  

2·10-7 M,  
4·10-7 M 

postřik listů 
stadium 4 

až 5 listů 

0, 2, 4, 6, 8 

dní 
3. list 30 

Fv/Fm, qP, Fv´/Fm´, 

ϕPSII, NPQ 

Wu a kol., 

2015 

Solanum 

tuberosum L. cv. 

Desiree 

Růst: růstová komora, směs sterilního písku a 

rašeliny, teplota 25 °C, 14 hod fotoperioda, RV 72 % 
EBR / 5·10-4 M postřik listů 10 dní 60 dní neuvedeno 45 Fv/Fm 

Upadhyaya a 

kol., 2015 

Capsicum annuum 

L. cv. Chaola No. 9 

Růst: květináče (30 x 30 cm) se směsí rašeliny a 
perlitu (8:2), hnojeno Enshiho nutričním roztokem, 

ve stádiu 20-25 listů přesazeny do nádob naplněných 

Enshiho nutričním roztokem, teplota 18-28 °C, 
ozářenost 600 μmol·m-2·s-1 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 

stadium 

20 - 25 

listů + 1 

týden 

4 dny neuvedeno 30 Fv/Fm, ϕPSII 
Hu a kol., 

2019 

Nicotiana 

benthamiana L. 

Růst: skleník, teplota 25 °C 16 hod fotoperioda, 

ozářenost 100 μmol.m-2.s-1 
BL / 1·10-7 M postřik listů 5-6 týdnů 4 dny 8.list 30 Fv/Fm, NPQ 

Deng a kol., 

2015 

Nicotiana 

benthamiana L. 
Růst: skleník, teplota 25 °C, 16 hod fotoperioda, 
ozářenost 100 μmol·m-2·s-1 

BL / 1·10-7 M postřik listů 6 týdnů neuvedeno neuvedeno 30 Fv/Fm 
Zhu a kol., 

2016a 

Nicotiana tabacum 
L. 

Klíčení: po dobu 40 dní byla semena ponechána růst 
v růstové komoře, ve vlhkém vermikulitu při teplotě 

25 °C 

Růst: hydroponicky v 20 l nádobách s nutričním 
roztokem  

EBR / 1·10-7 M postřik listů 47 dní 11 dní 

 

nejvyšší 

plně 
vyvinutý 

list 

 

neuvedeno Fv/Fm 
Bukhari a 
kol., 2016 
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 Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Čeleď: bobovité (Fabaceae) 

Pisum sativum L. 

cv. RAN1 
Hydroponie, 10 hod fotoperioda, teplota 20-25 °C 

EBR / 2·10-8 M, 

2·10-7 M,  

2·10-6 M 

postřik listů 12 dní 48 hod neuvedeno 20 
Fv/Fm, Fv´/Fm´, qP, 

ϕPSII 

Dobrikova a 

kol., 2014 

Pisum sativum L. 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO, květináče se 

směsí písku, perlitu a rašeliny (1:1:1), každý druhý 

den hnojeny Hoaglandovým nutričním roztokem 
Růst: růstová komora, teplota 26/15 °C (den/noc), 

RV 70-75 %, 18 hod fotoperioda 

EBR / 1·10-7 M 
máčení 

semen 
0 40 dní neuvedeno 10 

Fv/Fm, φPSII, qp, 

NPQ 

Jan a kol., 

2018 

Vigna radiata L. 
Wilczek cv. T-44 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO, inonkulace 
Rhizobiem 

Pěstování: skleník, přirozené životní podmínky, 

plastové květináče se směsí písčito-jílovité zeminy a 
farmářského hnoje (9:1) 

HBL /  
1·10-8 M 

neuvede-no 10 dní 8 dní 

plně 

vyvinuté 

listy 

neuvedeno F0, Fm, Fv/Fm 
Hayat a kol., 

2010 

Vigna radiata L. 
Wilczek cv. T-44 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO 

Růst: skleník, hliněné květináče (ø 20 cm) se směsí 

písčito-jílovité půdy a farmářského hnoje (6:1) 
s příměsí ZnSO4·7H2O, 12 hod fotoperioda, 

ozářenost 1600 – 1800 μmol.m-2.s-1, teplota 35/28 °C 
(den / noc), RV 45 – 70% 

EBR / 1·10-8 M postřik listů 15 dní 15 dní neuvedeno 30 Fv/Fm 
Mir a kol., 

2015 

Vigna radiata L. 

Wilczek cv. T-44 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO 

Růst: růstová komora, květináče s pískem, teplota 

25/20 °C (den/noc), RV 70/80 % (den/noc), 14 hod 
fotoperioda 

HBL / 1·10-8 M postřik listů 13 dní 8 dní 
3. plně 

vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm 
Yusuf a kol., 

2011b 

Vigna unguiculata 

L. cv. BR3-

Tracuateua 

Růst: skleník s kontrolovanými podmínkami, teplota 

23-32°C, RV 60-80 %, semi-hydroponie, květináče 
(1,2 l) naplněné směsí písku a vermikulitu (3:1), 

modifikovaný Hoaglandův a Arnonův nutriční roztok  

EBR / 5·10-8 M, 
1·10-7 M 

postřik listů 
6, 12, 18, 

24 dní 
neuvedeno 

3. plně 

vyvinutý 
akropetální 

list 

z prostřední 

části 

rostliny 

30  
F0, Fm, Fv/Fm, ϕPSII, 

qP, NPQ 
Lima a 

Lobato 2017 

Vigna radiata L. 

Wilczek cv. T-44 a 
PDM-139 

Semena: inokulace Rhizobiem spp. 

Růst: hliněné květináče (ø 10 cm) se směsí písčito-
hlinité zeminy a hospodářského hnoje (6:1) 

HBL / 1·10-8 M, 

1·10-6 M 
postřik listů 29 dní 16 dní neuvedeno neuvede-no Fv/Fm 

Yusuf a kol., 

2014 

Glycine max L. 

Ken 5 

Růst: květináče s písčito-jílovitou zeminou, 

optimální zálivka podle potřeby 
EBR / 2·10-7 M postřik listů 

stadium 1 

listu 
14 dní neuvedeno neuvede-no Fv/Fm 

Zhang a kol., 

2008 

Glycine max L. 

Merr. cv. 

M9144RR 
MonsoyTM 

Růst: skleník, 1,2 l květináče se směsí písku a 

vermikulitu (3:1), semihydroponické podmínky, 

modifikovaný Hoaglandův roztok, přirozené světelné 
podmínky, teplota 24-34 °C, RV 60-80 % 

EBR / 5·10-8 M, 

1·10-7 M 
postřik listů 

20 dní 
(aplikace 

vždy po 5 

dnech až 
do 27. 

dne) 

30 dní od 

první aplikace 

plně 

vyvinuté 
listy střední 

části 

rostliny 

30 
F0, Fm, Fv/Fm, ϕPSII, 

qP, NPQ 

Pereira a 

kol., 2019 
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 Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Robinia 

pseudoacacia L. 

Klíčení: povrchová sterilizace horkou deionizovanou 

vodou (85 °C), máčení 24 hod v EBR, vysetí do 

sadbovačů obsahujících křemený písek navlhčený 
EBR, teplota 25 °C, ozářenost 40 μmol·m-2·s-1 

Pěstování (po 10 dnech klíčení přesazení): skleník, 

květináče (ø 10 cm – hloubka 15 cm) se směsí 
vermikulitu, rašeliny a perlitu (1:2:2), 12 hod 

fotoperioda, ozářenost 350  μmol·m-2·s-1, teplota 

26/16 °C den/noc; přesazení č. 2: rostliny ošetřené 
EBR do květináčů (40x25x15 cm) se směsí hrubého 

písku a vermikulitu (2:1), skupina neošetřených 

rostlin přesazena a zalévána EBR (4-krát po 12 hod) 
a Hoaglandovým nutričním roztokem; po 2 týdnech 

změna podmínek na teplotu 29/18 °C, RV 45-80 %, 

přirozené světelné podmínky: 14 hod fotoperioda, 
ozářenost 1000 μmol·m-2·s-1 

EBR /  

1,04·10-6 M 

máčení 
semen, 

kořenů 

0 dní 

(semena) 

6 měsíců 
(kořeny) 

od máčení 
semen více 

než 7 měsíců; 

od ošetření 
kořenů více 

než 2 měsíce 

4. plně 
vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm, NPQ 
Yue a kol., 

2017 

Vicia faba L. cv. 
Reina Blanca 

Semena: máčena 24 hod v EBR a poté vyseta 

Růst: růstová komora, květináče (ø 12 cm) se směsí 
zahradní zeminy, perlitu a rašeliny (2:7:1), 16 hod 

fotoperioda, ozářenost 700 μmol·m-2·s-1, teplota 

20/15 °C (den/noc), RV 60-65 %, optimální zalévání 
a hnojení jednou týdně Hoaglandovým nutričním 

roztokem 

EBR / 1·10-9 M,  
1·10-8 M 

máčení 
semen 

0 dní 
5, 10, 15, 20, 

25 dní 

plně 

vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm, NPQ 
Piñol a kol., 

2009 

Cicer arietinum L. 

cv. PDG-4 a GNG-

1581 

Semena: sterilizace HgCl2, inonkulace s Rhizobium 

ciceri  
Růst: květináče se směsí hlíny a písku (3:1), 

přirozené podmínky, teplota 24/11 °C (den/noc) 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 

29 dní 
(třikrát 

v interva-

lu 10 
minut) 

16 dní 

plně 

vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm 
Wani a kol., 

2017 

Čeleď: brukvovité (Brassicaceae) 

Chorispora 

bungeana Fisch. a 

C. A. Mey 

Kultura: sterilizace semen v roztoku NaClO, dělohy 

odříznuty a pěstovány na živném mediu, 16 hod 
fotoperioda, ozářenost 120 μmol.m-2.s-1, RV 55 %, 

teplota 23 °C, po 20 dnech byly kultury přeneseny 

na medium obsahující kinetin a gibberellin 
Růst: kamenné květináče se směsí zeminy a 

hospodářského hnoje (6:1), zalévání Hoaglandovým 

nutričním roztokem 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 
neuveden

o 
5 dní neuvedeno 30 F0, Fm, Fv/Fm, φPSII 

Li a kol., 

2012 

Brassica juncea L. 
cv. Varuna a RH-

30 

Semena: sterilizace v HgCl2 
Růst: skleník, hliněné květináče se směsí písčito-

jílovité půdy a hospodářského hnoje (9:1) 

EBR / 1·10-8 M postřik listů 29 dní 31 dní neuvedeno 30 Fv/Fm 
Wani a kol., 

2019 

Brassica juncea L. 
cv. Varuna 

Růst: skleník, květináče 
EBR a HBL 

 1·10-8 M 
postřik listů 

25 a 30 
dní 

20 a 30 dní neuvedeno neuvedeno 
Fv/Fm, ϕPSII, NPQ, 

qP 
Siddiqui a 
kol., 2018 
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 Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Brassica juncea L. 

cv. Varuna  

Semena: sterilizována v roztoku NaClO 

Růst: skleník, květináče se směsí zeminy a 
hospodářského hnoje (3:1), přírodní podmínky 

EBR / 1·10-6 M postřik listů 30 dní 15 dní 

mladý plně 

vyvinutý 

list (třetí 
nod od 

vrcholu) 

30 Fv/Fm 
Gupta a kol., 

2017 

Brassica juncea L. 

cv.  

Semena: sterilizace v HgCl2 
Růst: hliněné květináče (ø 15,24 cm) se směsí písčito-

jílové zeminy a hospodářského hnoje (6:1), teplota 

25 °C, 11 hod fotoperioda, RV 50 % 

HBL / 1·10-8 M postřik listů 21 dní 9 dní neuvedeno 30 Fv/Fm 
Fariduddin a 

kol., 2014b 

Brassica juncea L. 

cv. Varuna 

Semena: sterilizace HgCl2 
Růst: skleník, hliněné květináče (ø 25 cm) se směsí 

písčito-jílové zeminy a hospodářského hnoje (9:1), 

teplota 15-28 °C, RV 70 % 

HBL / 1·10-8 M postřik listů 29 dní 1 den 

plně 
vyvinutý 

list: 3. list 

od vrcholu 

neuvedeno Fv/Fm 
Hayat a kol., 

2012 

Brassica juncea L. 
cv. RLC-1 

Růst: růstová komora s kontrolovanými 

podmínkami, semena povrchově sterilizována HgCl2, 

8 hod máčení v HBL, 16 hod fotoperioda,  

HBL / 1·10-9 M 
máčení 
semen 

0 dní 10 dní neuvedeno 120 Fv/Fm, qP, NPQ 
Kaur a kol., 

2017 

Brassica napus L. 

cv. Okapi 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO 
Růst: skleník, květináče (ø 30 cm) se směsí polní 

zeminy a hnoje (5:1), 16 hod fotoperioda, teplota 26-
31/15-18 °C (den/noc), RV 48/62 %, pH= 7,75 

EBR / 1·10-6 M postřik listů 45 dní 9 dní 

Nejmlad-ší 
plně 

vyvinutý 
list 

20 Fv/Fm 

Mokari-

Firuzsalari a 
kol., 2019 

Brassica napus L. 

cv. Licosmos a 
Huzar 

Růst: semena vyseta do květináčů a pěstována 14 dní 
v polních podmínkách, dokud se nevyvinuly děložní 

listy a první list, poté děložní listy ošetřeny roztokem 

EBR 

EBR / 2·10-7 M 

potření 

dělož-ních 

listů 
roztokem 

EBR 

stádium 1 

pravého 
listu 

4, 7, 22 hod 
děložní 

listy 
30 Fv/Fm 

Skoczowski 

a kol., 2011 

Raphanus sativus 

L.  

Semena byla povrchově sterilizována, klíčení 
v autoklávu na Petriho miskách při 25 °C, 16 hod 

fotoperioda, RV 75 %  

EBR / 1·10-9 M 
máčení 

semen 
0 7 dní neuvedeno neuvede-no Fv/Fm 

Choudhary a 

kol., 2012 

Arabidopsis 

thaliana L. 
- BL / 1·10-6 M postřik listů 28 dní 7 dní neuvedeno 30 Fv/Fm, φPSII 

Zhang a kol., 

2015 

Čeleď: lipnicovité (Poaceae) 

Leymus chinensis 

(Trin.) cv. Tzvelev 

Klíčení: semena nejdříve klíčila v miskách s pískem 

Růst: květináče (ø24,5 cm a výška 20 cm), 

experiment probíhal v hale s umělým zastíněním, 
Hoaglandův nutriční roztok každých 5 dní 

EBR / 1·10-7 M postřik listů 1 rok 20, 40, 60 dní neuvedeno 20 F0, Fm, Fv/Fm, ϕPSII 
Yang a kol., 

2018 

Lolium perenne L. 

cv. Flinston a 

Amarant 

Růst: nádoby (30 x 15 x 15 cm) se směsí zeminy, 

rašeliny a písku (2:2:1), 12 hod fotoperioda, 18/16 °C 
(den/noc), 1x týdně Hoaglandův nutriční roztok, 

ozářenost 250 μmol.m-2.s-1 

EBR / 5·10-6 M postřik listů 
stadium 3 

listů 
7, 28, 49 dní neuvedeno neuvedeno 

Fv/Fm, Fv´/Fm´, 
φPSII, qP 

Pociecha a 
kol., 2017 
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 Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Secale cereale L. 
cv. Dańkowskie 

Złote a Stach 

Růst: skleník, květináče se směsí zeminy, rašeliny a 
písku (2:2:1), teplota 18 °C, 1x týdně Hoaglandův 

nutriční roztok 

EBR / 5·10-6 M postřik listů 
stadium 3 

listů 
21, 42 dní 

nejmladší 

plně 

vyvinutý 
list 

30 
ABS/CS, TR0/CS, 

ET0/CS, DI0/CS 

Pociecha a 

kol., 2016 

Triticum aestivum 

L. cv. MH-97 a S-

24  

Růst: skleník, plastové květináče naplněné říčním 

pískem, teplota 30/25 °C (den / noc), RV 32 - 66 %, 

Hoaglandův nutriční roztok 

EBR 

2,6·10-7 M,  
5,2·10-7 M,  

7,8·10-7 M 

postřik listů 43 dní 45 dní 
2. list od 
vrcholu 

neuvedeno Fv/Fm 
Shahbaz a 
kol., 2008 

Triticum aestivum 

L. cv. MH-97 a S-

24  

Klíčení: sterilizace semen v roztoku NaClO, 7 dní 

klíčení na vlhkém filtračním papíru, který byl vlhčen 
Hoaglandovým nutričním roztokem s přídavkem 

EBR 

Růst: hydroponie, 10 hod fotoperioda, ozářenost 800 
– 1100 μmol.m-2.s-1, teplota 26/15 °C (den/noc), RV 

60-70% 

EBR 

5,2·10-8 M,  
1,04·10-7 M, 

1,56·10-7 M 

máčení 
semen 

0-7 dní 45 dní neuvedeno 30 Fv/Fm 
Ali a kol., 

2008 

Triticum aestivum 
L. cv. PBW-373, 

UP-2338, DL-

LOK-01, DL-373, 
HD-2338 

Klíčení: semena sterilizována v roztoku NaClO 

Růst: skleník, přirozené podmínky, květináče se 
směsí písčito-jílové zeminy a hospodářského hnoje 

(6:1) 

HBL / 1·10-8 M postřik listů 20 dní 10 dní 

nejvyšší 

plně 
vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm 
Yusuf a kol., 

2011a 

Triticum aestivum 
L. cv. PBW-373 

Klíčení: semena sterilizace v roztoku HgCl2 

Růst: skleník, přirozené podmínky, hliněné 
květináče (25x25 cm) se směsí písčito-hlinité zeminy 

a hospodářského hnoje (9:1) 

HBL / 1·10-8 M postřik listů 20 dní  10 dní neuvedeno 30 Fv/Fm 
Hayat a kol., 

2014 

Triticum aestivum 
L. cv. Parabola a 

Rawena 

Ošetření semen: nejdříve byla sterilizována a poté 

máčena 2 dny v roztoku EBR (1·10-7 M) 
Růst: skleník, květináče s perlitem, teplota 20/17 °C 

(den/noc), 16 hod fotoperioda, ozářenost 1000 

μmol.m-2.s-1 

EBR / 1·10-7 M 
máčení 

semen 
0 dní neuvedeno 2. list 45 

Fv´/Fm´, ϕPSII, qP, 

ABS/CSm, 

DI0/CSm, RC/CSm, 
PIABS 

Filek a kol., 

2019 

Triticum aestivum 

L. cv. LOK-1 a 502 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO 

Růst: růstová komora, květináče s pískem, teplota 

25/20 °C den/noc, RV 70/80 % den/noc, 14 hod 
fotoperioda, každý druhý den zavlažování 

deionizovanou vodou a nutričním roztokem 

EBR / 1·10-8 M, 

1·10-6 M 

máčení 
semen 4 

hod, postřik 

listů 

0 dní 
(semena)

21 dní 

(listy)  

45 dní od 
výsevu, 24 

dní od 

postřiku listů 

3. plně 

vyvinutý 
list 

neuvedeno Fv/Fm 
Yusuf a kol., 

2017 

Zea mays L. cv. PR 

32T83 a PR 34N24 

Semena: sterilizace v roztoku NaClO 

Růst: skleník, květináče, nezasolená zemina 

EBR /  
1,5·10-6 M, 

2·10-6 M 

máčení 

semen 24 
hod v EBR, 

postřik listů 

1x týdně 

0 dní 

(semena) 

7 dní 
(listy) 

42 dní neuvedeno 30 Fv/Fm 
Kaya a kol., 

2018 

Zea mays L. 

inbrední linie 2023 

Růst: skleník, plastové květináče (ø 12 cm) naplněné 

zahradní zeminou, přirozené světelné podmínky, 

teplota 25/20 °C (den/noc), RV 50/70 % (den/noc) 

 

EBR / 1·10-8 M postřik listů 32 dní 1 den a 7 dní 2. a 3. list 30 Fv/Fm 
Rothová a 

kol., 2014 

 



26 

 

 Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Setaria italica L. 

cv. Zhangzagu 5 a 

Jingu 21 

Růst: plastové květináče (ø 15 cm) se s měsí písku a 
hlíny (1:2), optimálně zalévané   

BL / 2·10-7 M postřik listů 
stádium 5 

listů 
7, 15 dní neuvede-no 30 Fv/Fm 

Yuan a kol., 
2017 

Leymus chinensis 
(Trin.) Tzvelev 

Růst: venkovní experiment, pozemky 10 x 10 m BL / 2·10-7 M postřik listů 
neuvede-

no 
neuvedeno 

1. plně 

vyvinutý 

listy 

20 Fv /Fm 
Hu a kol., 

2013b 

Oryza sativa L. cv. 

Pusa Sugandh 5 a 
Nerica L44 

- 

EBR / 3·10-6 M, 

2·10-6 M, 1·10-6 
M  

postřik listů 

stadium 

„pre-
anthesis“ 

neuvedeno 

nejvyšší 
plně 

vyvinutý 

list 

30 Fv/Fm 
Chandrakala 

a kol., 2013 

Oryza sativa L. cv. 

Pathum Thani 1 

Růst: skleník, plastové květináče naplněné zeminou 

o pH=6,5 a obsahující 2,5% organické složky 
EBR / 1·10-8 M postřik listů 35 dní 

7, 8, 10, 12, 

14 a 19 dní 

nejvyšší 

plně 

vyvinutý 
list 

30 F0, Fv/Fm, ϕPSII, qP 
Thussagunpa

nit a kol., 

2015a 

Oryza sativa L. cv. 

Pathum Thani 1 

Růst: skleník, plastové květináče naplněné zeminou 
obohacenou o N, P a K, teplota 30/25 °C, přírodní 

světelné podmínky 

EBR / 1·10-9 M  postřik listů 78 dní 
5, 6, 8, 10, 12 

a 19 dní 

nejvyšší 

plně 

vyvinutý 
list 

30 
Fv/Fm, Fv´/Fm´, 

ϕPSII, qP, NPQ 

Thussagunpa
nit a kol., 

2015b 

Ostatní 

Gossypium 

hirsutum L. 

Klíčení: semena v klíčících boxech naplněných 

perlitem (1 týden) 
Růst: plastové kořenáče naplněné bazálním 

nutričním roztokem (měněn každé 3 dny), 28 °C, 

16 hod fotoperioda 

EBR 
Kořeny: 

5·10-9 M,  

1·10-8 M, 
1,5·10-8 M 

Listy:  

5·10-8 M,  
1·10-7 M,  

2·10-7 M 

kultivační 

medium 

(kořeny), 
postřik listů 

50 dní 10 dní 
3. plně 

vyvinutý 

list 

neuvedeno Fv/Fm 
Bibi a kol., 

2014 

Vitis vinifera L.cv. 

Riesling 

Růst: (prvních 8-10 týdnů) skleník, plastové 

květináče se směsí zeminy, vermikulitu a humusu 
(1:1:1), RV 70 %, teplota 28/18 °C, poté černé 

růstové komory s kontrolovanými podmínkami: 

12 hod fotoperioda, 25/15 °C (den/noc), ozářenost 
160 μmol.m-2.s-1, Hoaglandův nutriční roztok 

EBR / 1·10-7 M, 

2·10-7 M,  
4·10-7 M 

ošetření 

kořenů 
> rok 

0, 3, 6, 9, 12 

dní 
3. list 20 

F0, Fv/Fm, ϕPSII, 

NPQ 

Wang a kol., 

2015 

Foeniculum 

vulgare Mill. 
Růst: skleník, 24/16 °C (den/noc), RV 50 %, 
květináče naplněné 20 kg polní zeminy 

EBR / 1·10-9 M, 

1·10-8 M,  
1·10-7 M,  

1·10-6 M 

postřik listů 65 dní 10 dní 

nejvyšší 

plně 
vyvinutý 

list 

15 
Fv´/Fm´, ϕPSII, qP, 

NPQ 
Parmoon a 
kol., 2018 
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Tab. 1. Přehled dostupných studií věnující se exogenní aplikaci brassinosteroidních látek a jejich vlivu na primární fotosyntetické procesy. (pokračování) 

Rostlinný druh Způsob pěstování 

Typ a 

koncentrace 

BR 

Ošetření rostlin BR Měření fluorescence chlorofylu 

Fotosyntetické 

parametry 
Citace 

  

Způsob 

ošetření 

Staří 

rostlin 

Doba mezi 

ošetřením 

BR a 

měřením 

List 

použitý 

pro měření 

Doba 

adaptace 

na tmu 

[min] 

Eucalyptus 

urophylla S. T. 
Blake 

Růst: skleník, semi-hydroponické podmínky, nádoby 
(1,2 l; ø 0,10 m) se směsí písku a vermiculitu (2:1) 

v nádobách (ø 0,15 m) s Hoaglandovým nutričním 

roztokem, teplota 20-31 °C, RV 60 – 80 % 

EBR / 5·10-8 M, 

1·10-7 M 

opakovaný 

postřik listů 

40, 46, 
52, 58, 

64, 70, 

76 dní 

neuvedeno (v 

76. den) 

plně 

vyvinutý 

list ze 
střední části 

rostliny 

30 
F0, Fm, Fv/Fm, φPSII, 

qp, NPQ 

Lima a kol., 

2018 

Eucalyptus 

urophylla S. T. 

Blake 

Růst: skleník, semi-hydroponické podmínky, nádoby 

(1,2 l, ø 0,10 m) se směsí písku a vermiculitu (3:1) 

v nádobách (průměru 0,15 m) s Hoaglandovým 
nutričním roztokem, teplota 25-32 °C, RV 60 – 80 % 

EBR / 5·10-8 M 
opakovaný 

postřik listů  

50, 55, 

60, 65, 

70, 75 
dní 

neuvedeno (v 

75. den)  

plně 

vyvinutý 
list ze 

střední části 

rostliny 

30 
F0, Fm, Fv/Fm, ϕPSII, 

qP, NPQ 

de Oliveira a 

kol., 2019 

Spinacia oleracea 

L. cv. Matador 

Růst: skleník, plastové květináče (ø 12 cm) naplněné 
zahradní zeminou, přirozené světelné podmínky, 

teplota 25/20 °C (den/noc), RV 50/70 % (den/noc) 

EBR / 1·10-8 M postřik listů 115 dní 1 den a 7 dní 

vejčité listy 

(plně 

vyvinuté) a 
trojúhelník

ovité listy 

(mladší 
listy) 

30 Fv/Fm 
Rothová a 

kol., 2014 
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3. 2. Brassinosteroidy a jejich vliv na rostliny při exogenní aplikaci 

Brassinosteroidy jsou přirozeně se vyskytující látky v rostlinách, ovlivňující množství 

fyziologických a vývojových procesů v rostlinném těle. V současné době existuje velké 

množství studií, které se zabývají funkcí brassinosteroidů v rostlinách, přičemž v poslední 

letech je pozornost zaměřena především na jejich vliv na indukci stresové tolerance, aktivizaci 

antioxidačního systému rostlin, výnos plodin a též na fotosyntetický aparát. 

Rostliny jakožto trvale přisedlé organismy, se musí za svůj život vyrovnat s řadou 

biotických a abiotických stresů. Zjišťuje se, že brassinosteroidy mají ameliorační vliv 

na rostliny v odpovědi na stresové podmínky a hrají důležitou roli v signalizačních drahách 

odpovědi na stres. V případě biotických stresů vyvolaných patogenními organismy exogenní 

aplikace brassinosteroidů zmírnila vliv stresu způsobený Verticillium dahliae respektive jeho 

Vd toxinem (Bibi a kol., 2014, 2017), virusem mozaiky okurek (Tao a kol., 2015; Zhang a kol., 

2015) nebo Pseudomonas syringae (Skoczowski a kol., 2011). Exogenně aplikované 

brassinosteroidy různými cestami zmírňují vliv abiotických stresů, jednou z těchto cest je i 

zmírnění vlivu stresorů na primární fotosyntetické procesy u rostlin stresovaných suchem 

(Zhang a kol., 2008; Li a kol., 2012; Hu a kol., 2013a; Khamsuk a kol., 2018; Hu a kol., 2019; 

Pereira a kol, 2019), salinitou (Hayat a kol., 2010; Mir a kol., 2015; Lima a Lobato 2017; Wani 

a kol., 2017; Ahmad a kol., 2018; de Oliveira a kol., 2019; Yue a kol., 2019), vysokou teplotou 

(Ogweno a kol., 2008; Zhang a kol., 2013; Wu a kol., 2014a, Fariduddin a kol., 2014b), chladem 

(Fariduddin a kol., 2011; Jiang a kol., 2013; Wu a kol, 2014b, 2015), pesticidy (Xia kol., 2006, 

2009a, 2009c, 2011; Cui a kol., 2011; Li a kol., 2013) nebo těžkými kovy jako je kadmium 

(Singh a Prasat 2017; Wani a kol., 2017; Jan a kol., 2018; Santos a kol., 2018), nikl (Yusuf a 

kol., 2011a, 2014; Nazir a kol., 2019), chrom (Choudhary a kol., 2012; Bukhari a kol., 2016) a 

měď (Fariduddin a kol., 2013). 

V posledních letech jsou brassinosteroidy spojovány s regulací antioxidačního systému, 

kdy exogenní aplikace brassinosteroidů vyvolává zvýšení aktivity některých antioxidačních 

enzymů jako jsou kataláza, peroxidáza nebo superoxid dismutáza u dvouděložných rostlin 

například u okurky (Hu a kol., 2010; Yuan a kol., 2012; Fariduddin a kol., 2011b, 2013, 2014b), 

vigny (Vigna radiata L.) (Hayat a kol., 2010; Yusuf a kol., 2011, 2014), vigny (Vigna 

unguiculata L.) (Lima a Lobato, 2017), rajčete (Solanum lycopersicum L.) (Sun a kol., 2015; 

Nazir a kol., 2019), lilku (Solanum melongena L.) (Wu a kol., 2014b), brukve (Brassica juncea 

L.) (Wani a kol., 2019), sóji (Glycine max L.) (Zhang a kol., 2008), cizrny (Cicer ariatinum L.) 
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(Wani a kol., 2017), blahovičník (Eucalyptus urophylla L.) (de Oliveira a kol., 2019) i 

jednoděložných rostlin například pšenice (Triticum aestivum L.) (Yusuf a kol., 2011a; Hayat a 

kol., 2014), čímž přispívají k stresové toleranci rostlin.  Zvýšenou aktivitou antioxidačních 

enzymů přispívají brassinosteroidy u stresovaných rostlin k regulaci reaktivních druhů kyslíku 

například u sóji (Pereira a kol., 2019), okurky (Yuan a kol., 2012), rajčete (Ahammed a kol., 

2013b) a ječmene (Gill a kol., 2017). Dále ovlivňují metabolismus reziduí pesticidů (Xia kol., 

2009a) a zvyšují expresi genů spojených se systémovou stresovou tolerancí (Xia kol., 2009c; 

Li a kol., 2013). 

3. 3. Brassinosteroidy a jejich vliv na primární fotosyntetické procesy  

V mnohých studiích byl prokázán vliv exogenně aplikovaných brassinosteroidů 

na fotosyntetické procesy a celkově fotosyntetický aparát u různých druhů rostlin. Ze studií 

vychází, že exogenně aplikované brassinosteroidy mohou zvyšovat rychlost čisté fotosyntézy 

(PN) u některých druhů rostlin jako jsou například sója (Glycine max L.) (Pereira a kol., 2019), 

vigna (Vigna radiata L.) (Hayat a kol., 2010; Mir a kol., 2015), okurka (Cucumis sativus L.) 

(Fariduddin a kol.,2011b, 2014a; Yuan a kol., 2012, Ma a kol., 2014), brukev (Brassica juncea 

L.) (Hayat a kol., 2012; Wani a kol., 2019), meloun (Citrullus lanatus L.) (Cheng a kol., 2015), 

rajče (Solanum lycopersicum L.) (Ahammed a kol., 2015; Shu a kol., 2016; Cui a kol., 2017; 

Nazir a kol., 2019), tabák (Nicotiana tabacum L.) (Bukhari a kol., 2016) a blahovičník 

(Eucalyptus urophylla L.) (Lima a kol., 2018; de Oliveira a kol., 2019).  

Pro fotosyntetické procesy je velice důležitá přítomnost fotosyntetických pigmentů, 

které zachytávají energii ve světlosběrných anténách. U různých druhů rostlin bylo prokázáno, 

že vlivem exogenně aplikovaných brassinosteroidů dochází ke zvýšení obsahu chlorofylů 

například u okurky (Cucumis sativus L.) (Yuan a kol., 2012; Fariduddin a kol., 2013), rajčete 

(Solanum lycopersicum L.) (Wang a kol., 2010; Singh a Prasad, 2017; Maia a kol., 2018), 

tabáku (Nicotiana tabacum L.) (Bukhari a kol., 2016), lilku (Solanum melongena L.) (Wu a 

kol., 2015), Chorispora bungeana L. (Li a kol., 2012), brukve (Brassica juncea L.) (Gupta a 

kol., 2017), hrachu (Pisum sativum L.) (Jan a kol., 2018), vigny (Vigna unguiculata L.) (Lima 

a Lobato, 2017), fenyklu (Foeniculum vulgare Mill.) (Parmoon a kol., 2018). Přičemž autoři 

studií mají několik názorů na to, jak brassinosteroidy ovlivňují obsah chlorofylů, a to je zaprvé 

regulace biosyntézy chlorofylů (Maia a kol., 2018) a za druhé inhibice aktivity chlorofyl 

degradujících enzymů (Wani a kol., 2017). Některá data poukazují na to, že BR jsou zapojeny 

i do regulace vývoje a struktury chloroplastů (Yuan a kol., 2012; Yoshizawa a kol., 2014; Liu 
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a kol., 2016; Yue a kol., 2019), s čímž souvisí poznatky Krumové a kol. (2013), kteří se 

domnívají, že optimální hladina brassinosteroidů je důležitá pro normální strukturu tylakoidní 

membrány. Na základě studií prováděných na BR-deficitních mutantech det2 se předpokládá, 

že se BR podílejí na aktivaci transkripce fotosyntetických genů v chloroplastu, jako jsou 

například geny kódující proteiny reakčních center PSI a PSII, malé a velké podjednotky Rubisca 

nebo geny chloroplastového ATP-syntázového komplexu (Xia kol., 2009b; Efimova a kol., 

2012a, 2012b). Což naznačuje i Cui a kol. (2017), kteří se domnívají, že exogenně aplikovaný 

EBR ovlivňuje množství β podjednotky ATP-syntázy. Mimo jiné některá experimentální data 

poukazují na to, že BR přispívají k stimulaci fixace CO2 přes zvýšení aktivity                      

ribulosy-1,5-bisfosfát-karboxylázy/oxygenázy (Rubisca) (Yu a kol., 2004; Ogweno a kol., 

2008; Zhang a kol., 2008; Jiang a kol., 2012b; Ma a Guo,2014; Pociecha a kol., 2016).  

Nejdůležitější organely, ve kterých probíhá fotosyntéza jsou chloroplasty, které 

obsahují struktury označované jako thylakoidy, jež jsou důležité pro primární fotosyntetické 

procesy. Primární fotosyntetické procesy probíhají v thylakoidní membráně chloroplastů. 

V tylakoidní membráně chloroplastů jsou umístěná fotosyntetická barviva především 

chlorofyly a a b, které jsou zodpovědné za zachycení světelné energie fotonů a její přenos 

do reakčního centra fotosystému II (PSII), kde se excituje elektron, který je přenášen 

prostřednictvím přenašečů elektron-transportním řetězcem z PSII na fotosystém I (PSI). 

Na základě OJIP analýzy indukce fluorescence chlorofylu a a z ní odvozených fluorescenčních 

parametrů jsme schopni popsat aktuální stav fotosyntetického aparátu, jeho účinnost a zjistit, 

jak je ovlivněn působením okolních podmínek nebo jak ho lze ovlivnit pomocí námi 

zkoumanými exogenně aplikovanými brassinosteroidy.  

3. 3. 1. Vliv ošetření rostlin 24-epibrassinolidem na fluorescenci chlorofylu a  

V následující podkapitolách budou popsány účinky 24-epibrassinolidu (EBR) 

na fluorescenci chlorofylu a u jednoděložných a dvouděložných rostlin v optimálních i 

ve stresových podmínkách. Výsledky vycházející ze studií věnovaných fluorescenci 

chlorofylu a jsou shrnuty v Tab. 2. Nejčastěji hodnoceným parametrem je maximální kvantový 

výtěžek PSII definovaný jako poměr variabilní a maximální fluorescence chlorofylu Fv/Fm 

u temnotně adaptovaných rostlin a poskytuje nám informace o aktivitě PSII (Papageorgiou a 

Govindjee, 2004). 
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3.  3. 1. 1. Vliv ošetření rostlin EBR na jednoděložné rostliny  

U jednoděložných rostlin byl zkoumán vliv EBR na několik druhů rostlin, nicméně je 

jeden faktor, který je spojoval a to, že vliv exogenně aplikovaného EBR na maximální kvantový 

výtěžek PSII v temnotně adaptovaném stavu (Fv/Fm) u nestresovaných rostlin nebyl prokázán 

v porovnání s kontrolními rostlinami (viz. Tab. 2). Tento výsledek byl zaznamenán u pšenice 

(Triticum aestivum L.) (Ali a kol., 2008; Shahbaz a kol., 2008), rýže (Oryza sativa L.) 

(Chandrakala a kol., 2013), jílku (Lolium perenne L.) (Pociecha a kol., 2017), Leymus chinensis 

Trin. (Hu a kol., 2013b; Yang a kol., 2018), kukuřice (Zea mays L.) (Rothová a kol., 2014; 

Kaya a kol., 2018). S tímto závěrem se neshoduje pouze výsledek jedné studie, která 

poukazovala na změny Fv/Fm u pšenice (Yusuf a kol., 2017). Přičemž vliv exogenně 

aplikovaného EBR na maximální kvantový výtěžk PSII (Fv´/Fm´) nebyl zaznamenán ani 

u světelně adaptovaných rostlin pšenice (Filek a kol., 2019) a nebyla zde zaznamenána ani 

změna efektivního kvantového výtěžku PSII ϕPSII (Yang a kol., 2018; Filek a kol., 2019). 

U kukuřice bylo mimo jiné poprvé zjištěno, že exogenní aplikace EBR nemá vliv na aktivitu 

PSI (Kočová a kol., 2010, Honnerová a kol., 2012). 

Typickým projevem rostlin vystavujícím se stresovým podmínkám je inhibice růstu a 

potlačení fotochemické aktivity, se kterou souvisí degradace fotosyntetických pigmentů či 

pokles účinnosti PSII snížením maximálního kvantového výtěžku PSII (Fv/Fm) (Shahbaz a kol., 

2008; Yusuf a kol., 2017; Kaya a kol., 2018). V případě, že jsou rostliny před vystavením 

stresovým podmínkám ošetřeny EBR je zaznamenán pozitivní vliv EBR ve smyslu zmírnění 

poškození PSII vlivem stresu, což bylo dokládáno vyššími hodnotami Fv/Fm než u neošetřených 

stresovaných rostlin. Tento efekt byl prokázán při působení chladu (Pociecha a kol., 2017), 

tepla (Chadrakala a kol., 2013; Thussagunpanit 2015a, 2015b) a salinity (Shahbaz a kol., 2008; 

Yusuf a kol., 2017; Kaya a kol., 2018).  

3. 3. 1. 2. Vliv ošetření rostlin EBR na dvouděložné rostliny  

V následující podkapitole bude popsán vliv exogenně aplikovaného EBR 

na fluorescenci chlorofylu a u dvouděložných rostlin ze 4 čeledí a to: tykvovité 

(Cucurbitaceae), bobovité (Fabaceae), lilkovité (Solanaceae) a brukvovité (Solanaceae).  

A) Vliv ošetření EBR na rostliny z čeledi tykvovité (Cucurbitaceae) 

Nejzastoupenější rostlinou ve výzkumu vlivu EBR z čeledi tykvovité je okurka setá 

(Cucumis sativus L.). V několika studiích bylo popsáno, že exogenní aplikací EBR 
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o koncentraci 10-7 M nedochází u okurky k ovlivnění maximálního kvantového výtěžku PSII 

Fv/Fm (Xia a kol., 2009b; Hu a kol., 2010; Yuan a kol., 2012; Jiang a kol., 2013; Li a kol., 2013) 

Přičemž stejná koncentrace EBR 10-7 M neměla účinek na Fv/Fm ani u melounu cukrového 

(Cucumis melo L.) (Zhang a kol., 2013) nebo u melounu vodního (Citrullus lanatus L.) (Cheng 

a kol., 2015). Nicméně je patrné, že vliv EBR na Fv/Fm je závislý na použité koncentraci při 

ošetření rostlin. U nižších koncentrací EBR 10-8 M a 10-9 M byl prokázán pozitivní vliv na Fv/Fm 

vzrůstem jeho hodnot oproti kontrolním rostlinám okurky (Fariduddin a kol.,2013, 2014a; Ma 

a Guo, 2014).  

U světelně adaptovaných rostlin buď nedocházelo k ovlivnění maximálního kvantového 

výtěžku PSII (Fv´/Fm´) (Yu a kol., 2004; Xia kol., 2009b; Jiang a kol., 2012a) nebo byl 

ovlivňován pozitivně (Zhang a kol., 2013). Což platí i pro následující dva parametry, a to 

efektivní kvantový výtěžek fotochemických procesů v PSII a fotochemické zhášení, kdy 

u nestresovaných rostlin ošetřených EBR byly prokázány zvýšené hodnoty (Yu a kol., 2004; 

Xia a kol., 2009b; Hu a kol., 2010; Jiang a kol., 2012a; Zhang a kol., 2013). 

Ve stresových podmínkách je exogenně aplikovaný EBR u tykvovitých rostlin schopen 

zmírnit inhibiční účinek stresu na maximální kvantový výtěžek PSII (Fv/Fm). Což bylo 

zaznamenáno u stresu způsobeného salinitou (Fariduddin a kol., 2013, 2014a), teplem (Zhang 

a kol., 2013), pesticidy (Xia a kol., 2006, 2009a, 2011; Li a kol., 2013), Ca(NO3)2 (Yuan a kol., 

2012) a hypoxií (Me a Guo 2014). Kromě Fv/Fm je aplikací EBR potlačen i inhibiční účinek 

stresu na efektivní kvantový výtěžek fotochemických procesů (ϕPSII) a fotochemické zhášení, 

kdy u stresovaných rostlin předošetřených EBR dochází k zvýšení hodnot ϕPSII a qP oproti 

stresovaným rostlinám u okurky (Xia a kol., 2006, 2009a, 2009b; Hu a kol., 2010; Jiang a kol., 

2012a; Yuan a kol., 2012), melounu (Zhang a kol., 2013) a tykve (Tao a kol., 2015). 

Čím je však účinnost EBR u stresovaných rostlin dána? Mechanismy jsou různé, 

například u rostlin, které jsou stresovány pesticidy, dochází díky exogenně aplikovanému EBR 

k aktivaci enzymů zapojených do metabolismu pesticidů (Xia a kol., 2009). Při hypoxii dochází 

ke zvýšení asimilace oxidu uhličitého zvýšením karboxylační kapacity Rubisca (Ma a Guo 

2014). Většina autorů se shoduje na tom, že ERB je schopný aktivovat antioxidační systém 

rostlin a podpořit aktivitu antioxidačních enzymů jako jsou kataláza, peroxidáza nebo superoxid 

dismutáza (Fariduddin a kol., 2013). 
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B) Vliv ošetření EBR na rostliny z čeledi bobovité (Fabaceae)  

Ačkoli u čeledi Cucurbitaceae se jako nejúčinnější ukázalo ošetření rostlin EBR 

koncentrací 10-8 M, u optimálně pěstovaných bobovitých rostlin byl její vliv na maximální 

kvantový výtěžek u temnotně adaptovaných rostlin (Fv/Fm) nejednoznačný (viz. Tab. 2). 

Pozitivní vliv EBR 10-8 M na Fv/Fm byl zaznamenán u rostlin z čeledi bobovitých u vigny zlaté 

(Vigna radiata L.) (Mir a kol., 2015) a u vigny čínské (Vigna unguiculata L.) (Lima a Lobato, 

2017), ale nebyl zaznamenán například u sóji (Glycine max L.) (Pereira a kol., 2019), u hrachu 

(Pisum sativum L.) (Dobrikova a kol., 2014) nebo u bobu obecného (Vicia faba L.) (Piñol a 

Simón, 2009). Průkazný účinek na maximální kvantový výtěžek PSII měla ale i vyšší 

koncentrace EBR 10-7 M u hrachu (Pisum sativum L.) (Jan a kol., 2018), u vigny (Vigna 

unguiculata L.) (Lima a Lobato, 2017) a u cizrny (Cicer arietinum L.) (Wani a kol., 2017). 

Při ošetření rostlin hrachu (Pisum sativum L.) nebylo zjištěno, že by došlo ke změně 

v maximálním kvantovém výtěžku PSII u temnotně ani u světelně adaptovaných rostlin, ale 

došlo u něj k zvýšení efektivního kvantového výtěžku fotochemických reakcí PSII (ϕPSII) a 

koeficientu fotochemického zhášení (qP) (Dobrikova a kol., 2014). Přičemž autoři Dobrikova 

a kol. (2014) se domnívají, že exogenní aplikací EBR dochází ke strukturálním změnám 

tylakoidní membrány, což má za následek urychlení přenosu elektronů, zvýšení efektivního 

kvantového výtěžku PSII a fotochemického zhášení.  

Pozitivní vliv mělo ošetření EBR na stresované rostliny, kdy ve všech případech zmírnil 

vliv stresu, ať už se jednalo o sucho u sóji luštinaté (Glycine max L.) (Zhang a kol., 2008; 

Pereira a kol., 2019), salinitu u vigny zlaté (Vigna radiata L.) (Mir a kol., 2015) nebo stres 

způsobený kadmiem (Cd) u vigny čínské (Vigna unguiculata L.) (Santos a kol., 2018). 

C) Vliv ošetření EBR na rostliny z čeledi brukvovité (Brassicaceae) 

Čeleď brukvovité, jedná se o čeleď, ve které byly poprvé brassinosteroidy objeveny 

v brukvi řepce (Brassica napus L.) již před třiceti lety. Od té doby však z pohledu fotosyntézy 

nebyla moc zkoumána. Nicméně v posledních několika letech bylo provedeno několik studií, 

ve kterých se zjišťoval vliv exogenně aplikovaného EBR. Ze studií vzešly podobné výsledky 

jako u předchozích dvou čeledí a to, že exogenně aplikovaný EBR o koncentraci 10-7 M a           

10-8 M zvyšuje maximální kvantový výtěžek PSII u temnotně adaptovaných rostlin (Li a kol., 

2012; Siddiqui a kol., 2018; Wani a kol., 2019).  
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D) Vliv ošetření EBR na rostliny z čeledi lilkovité (Solanacea) 

Hned po okurce (Cucumis sativus L.) je rajče (Solanum lycopersicum L.) nejčastěji 

zkoumaným organismem, co se týče vlivu EBR na fotosyntézu, fluorescenci chlorofylu a 

stresovou toleranci. Rajče (Solanum lycopersicum L.) je citlivé na exogenní aplikaci EBR a 

dochází u něj ke zvýšení maximálního kvantového výtěžku PSII (Fv/Fm) (Ahammed a kol., 

2012b, 2015, 2018; Nazir a kol., 2019). Nicméně u dalšího zástupce z čeledi lilkovitých rostlin 

papriky (Capsicum annuum L.) bylo zjištěno, že po exogenní aplikací EBR nedochází ke změně 

Fv/Fm (Houimli a kol., 2008, 2012; Li a kol., 2015; Khamsuk a kol., 2018) podobně jako 

u okurky (Hu a kol., 2010; Yuan a kol., 2012; Li a kol., 2013), sóji (Zhang a kol., 2008; Pereira 

a kol., 2019), tabáku (Bukhari a kol., 2016) nebo vigny (Santos a kol., 2018).  

Ačkoli byly rostliny vystaveny rozmanitým stresovým podmínkám, byl u nich ve finále 

sledován obdobný důsledek ošetření EBR, a to snížení maximálního kvantového výtěžku PSII 

(Fv/Fm). Tento výsledek se týkal vlivu stresových podmínek na Fv/Fm u rostlin vystavených 

působení polycyklických aromatických sloučenin (Ahammed a kol., 2012a, 2012b, 2012c, 

2015), nízké ozářenosti (Wang a kol., 2010; Shu a kol., 2016; Cui a kol., 2017), tepla (Ogweno 

a kol., 2008; Wu a kol., 2014a), chladu (Wu a kol., 2014b, 2015; Li a kol., 2015) nebo salinity 

(Wu a kol., 2012; Upadhyaya a kol., 2015). 

3. 3. 2. Vliv ošetření rostlin 28-homobrassinolidem na fluorescenci chlorofylu a 

V převážné většině studií se využívá jako aktivní brassinosteroid 24-epibrassinolid, 

kromě něho se v několika studiích zkoumal i vliv 28-homobrassinolidu na fluorescenci 

chlorofylu a (Hayat a kol., 2010; Yusuf a kol., 2011a; Yusus a kol., 2011b; Fariduddin a kol., 

2011; Hayat a kol., 2012; Hayat a kol.,2014; Yusuf a kol.,2014; Singh a Prasad, 2017; Siddiqui 

a kol., 2018). Převážná část studovaných rostlin vykazovala po ošetření 28-homobrassinolidem 

vyšší hodnoty maximálního kvantového výtěžku přeměny energie v PSII v temnotně 

adaptovaném stavu (Fv/Fm) než byly naměřeny u kontrolních rostlin: vigna zlatá (Vigna radiata 

L.) (Hayat a kol., 2010; Yusuf a kol., 2011b), okurka setá (Cucumis sativus L.) (Fariduddin a 

kol., 2011), brukev sítinovitá (Brassica juncea L.) (Hayat a kol., 2012; Fariduddin a kol., 2014b; 

Siddigui a kol., 2019), rajče jedlé (Solanum lycopersicum L.) (Singh a Prasat, 2017) a pšenice 

setá (Triticum aestivum L.) (Yusuf a kol., 2011a; Hayat a kol., 2014).  

Co se týče vlivu 28-homobrassinolidu na fluorescenci chlorofylu a ve stresových 

podmínkách, tak výsledky studií ukazují, že zmírňuje vliv hned několika stresů a to salinity 

(Hayat a kol., 2010; Hayat a kol., 2012; Hayat a kol., 2014), chladu (Fariduddin a kol., 2011), 
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teplu (Hayat a kol., 2010; Fariduddin a kol., 2014b) a těžkých kovů (Yusuv a kol.,2011a; Yusuf 

a kol., 2011b; Singh a Prasat, 2017). Hodnoty Fv/Fm jsou u všech výše vyjmenovaných stresů 

redukovány, avšak exogenní aplikace 28-homobrassinolidu dopomáhá ke zvýšení této hodnoty. 
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  Tab. 2. Přehled výsledků studií zabývajících se účinkem exogenně aplikovaných brassinosteroidů na primární fotosyntetické procesy v přirozených i stresových podmínkách. 

0 – srovnatelné s kontrolními rostlinami, ↑ - pozitivní efekt BR nebo stresu na sledovaný parametr, ↓ - negativní efekt BR nebo stresu na sledovaný parametr, …. – parametr nebyl ve studii 

hodnocen, BR – výsledky BR ošetřených rostlin porovnávány s kontrolními nestresovanými rostlinami, STRES – výsledky stresovaných rostliny porovnávány s kontrolami, STRES+BR – 

výsledky BR ošetřených stresovaných rostlin porovnávané se stresovanými rostlinami/kontrolními rostlinami 

Rostlinný druh 
Typ/koncentrace 
brassinosteroidu 

Typ stresu 

Fotosyntetické parametry 

Citace 
Fv/Fm Fv´/Fm´ φPSII qP 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES + 

BR 

Čeleď: tykvovité (Cucurbitaceae) 

Cucumis sativus L.  
 

EBR / 10-7 M pesticidy (paraquat)   ↓ ↑   ↓ 0  ↓ ↑  ↓ ↑ Xia a kol., 2006 

EBR / 10-7 M pesticidy  ↓ ↑     ↓ ↑  ↓ ↑ Xia a kol., 2009a 

EBR / 2·10-7 M pesticidy (paraquat)  ↓ ↑          Xia a kol., 2011 

EBR / 2·10-7 M pesticidy (paraquat) 0 ↓ ↑          Li a kol., 2013 

EBR / 1.10-7M 
chlad, pesticid 

(paraquat) 
 ↓ ↑          Xia kol., 2009c 

EBR / 1.10-7M 
chlad, pesticid 

(paraquat) 
 ↓ ↑          Cui a kol., 2011 

EBR / 1·10-7 M Ca(NO3)2 0 ↓ ↑    0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ Yuan a kol., 2012 

EBR / 2·10-7 M chlad, nízká ozářenost 0 0 0    ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ Hu a kol., 2010 

EBR / 1.10-7M Brz 0 0 0 0 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 0 0 Xia kol., 2009b 

EBR / 1.10-7M chlad, nízká ozářenost 0 ↓ ↑          Jiang a kol., 2013 

EBR / 1.10-7M zvýšené množství CO2    0 0 0 ↑ 0 ↑ ↑ 0 ↑ Jiang a kol., 2012a 

BL / 1·10-6 M salinita, PEG, chlad 0 ↓ ↑          Wei a kol., 2015 

HBL / 
 1·10-6 M, 1·10-8 M 

chlad ↑ ↓ ↑          
Fariduddin a kol., 

2011 

EBR / 1·10-8 M salinita, Cu ↑ ↓ ↑          
Fariduddin a kol., 

2013 

EBR / 1·10-8 M salinita ↑ ↓ ↑          
Fariduddin a kol., 

2014a 

EBR / 2·10-7 M -    0   ↑   ↑   Yu a kol., 2004 

EBR / 2,1·10-9 M hypoxie ↑ ↓ ↑    0 ↓ ↑    Ma a Guo, 2014 

Cucumis melo L.  
EBR / 3·10-6 M, 

2·10-6 M, 1·10-6 M, 
2·10-7 M, 1·10-7 M 

teplo 0 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 0 ↓ ↑ Zhang a kol., 2013 

Cucurbita pepo L.  EBR / 2·10-7 M patogen     0 0  ↓ ↑  ↓ ↑ Tao a kol., 2015 

Citrullus lanatus L.  EBR / 1·10-6 M salinita 0 0 0          Cheng a kol., 2015 

Čeleď: bobovité (Fabaceae) 

Pisum sativum L.  

EBR / 2·10-8 M, 
2·10-7 M, 2·10-6 M 

- 0   0   ↑   ↑   
Dobrikova a kol., 

2014 

EBR / 1·10-7 M Cd ↑ ↓ ↑    0 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ Jan a kol., 2018 

Glycine max L.  EBR / 2·10-7 M sucho 0 ↓ ↑          Zhang a kol., 2008 
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 Tab. 2. Přehled výsledků studií zabývajících se účinkem exogenně aplikovaných brassinosteroidů na primární fotosyntetické procesy (pokračování). 

Rostlinný druh 
Typ/koncentrace 
brassinosteroidu 

Typ stresu 

Fotosyntetické parametry 

Citace 
Fv/Fm Fv´/Fm´ φPSII qP 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES + 

BR 

Glycine max L. 
EBR/ 5·10-8 M, 

1·10-7 M 
sucho 0 ↓ ↑    0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 

Pereira a kol., 
2019 

Vigna radiata L.  
 

HBL / 1·10-8 M salinita, teplo 0 ↓ ↑          Hayat a kol., 2010 

EBR / 1·10-8 M salinita, Zn ↑ ↓ ↑          Mir a kol., 2015 

HBL / 1·10-8 M B ↑ ↓ ↑          
Yusuf a kol., 

2011b 

HBL / 1·10-8 M, 
1·10-6 M  

Ni ↑ ↓ ↑          Yusuf a kol., 2014 

Vigna unguiculata 
L. 

EBR / 5.10-8 M, 
1.10-7M 

nedostatek vody ↑ ↓ ↑    ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 
Lima a Lobato 

2017 

EBR / 5·10-8 M, 
1·10-7 M 

Cd 0 ↓ ↑    ↑ ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 
Santos a kol., 

2018 

Robinia 
pseudoacacia L. 

BL / 1·10-6 M, 2·10-

7 M, 6·10-7 M 
organické polutanty  ↓ ↑     ↓ ↑  ↓ ↑ Han a kol., 2017  

EBR /  
1,04·10-6 M 

salinita 0 ↓ ↑       ↑ ↓ ↑ Yue a kol., 2019 

Vicia faba L. 
EBR / 1·10-9 M, 

1·10-8 M 
pesticid 0 ↓ ↑          

Piñol a Simón 
2009 

Cicer arietinum  L.  EBR / 1·10-7 M Cd, salinita  ↑ ↓ ↑          Wani a kol., 2017 

Čeleď: lilkovité (Solanaceae) 

Solanum 
lycopersicum L.  

EBR / 5·10-8 M, 
5·10-9 M 

PAH  ↓ ↑     ↓ ↑  ↓ ↑ 
Ahammed a kol., 

2012a 

EBR / 1·10-7 M PAH ↑ ↓ ↑    0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 
Ahammed a kol., 

2012b 

EBR / 1·10-11 M, 
1·10-9 M, 1·10-7 M 

PAH  ↓ ↑     ↓ ↑  ↓ ↑ 
Ahammed a kol., 

2012c 

EBR / 1·10-7 M PAH ↑ ↓ ↑ 0 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑    
Ahammed a kol., 

2015 

EBR / 1·10-7 M 
chlad, nízká 
ozářenost 

0 ↓ ↑    0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ Shu a kol., 2016 

EBR / 1·10-7 M 
chlad, nízká 
ozářenost 

x ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑ Cui a kol., 2017 

EBR / 2·10-6 M vysoká teplota 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 
Ogweno a kol., 

2008 

EBR / 2·10-7 M, 
2·10-8 M, 2·10-9 M 

nízká ozářenost  ↓ ↑          Wang a kol., 2010 

HBL / 1·10-8 M Cd  ↓ ↑          
Singh a Prasad, 

2017 
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 Tab. 2. Přehled výsledků studií zabývajících se účinkem exogenně aplikovaných brassinosteroidů na primární fotosyntetické procesy (pokračování). 

Rostlinný druh 
Typ/koncentrace 
brassinosteroidu 

Typ stresu 

Fotosyntetické parametry 

Citace 
Fv/Fm Fv´/Fm´ φPSII qP 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES + 

BR 

Solanum 
lycopersicum L. 

EBR / 1·10-7 M fenantren, Cd 0 ↓ ↑    0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 
Ahammed a kol., 

2013a 

EBR / 1·10-8 M Ni ↑ ↓ ↑          Nazir a kol., 2019 

EBR / 1.10-7 M salinita ↑ ↓ ↑    0 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 
Ahmad a kol., 

2018 

BL / 1.10-7 M salinita 0 ↓ ↑    0 ↓ ↑    Zhu a kol., 2016b 

EBR / 1.10-7 M PCB 0 ↓ ↑    0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 
Ahammed a kol., 

2013b 

EBR / 2.10-8 M Oddělené listy   ↑      ↑   ↑ 
Ogweno a kol., 

2010 

EBR / 1.10-7 M Dwarf mutant 0 ↓ ↑    0 0 0 0 ↓ ↑ Maia a kol., 2018 

Solanum 
melongena L. cv. 

Huqie 9 
 

EBR / 5·10-8 M, 
1·10-7 M, 2·10-7 M, 

4·10-7 M 
salinita  ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑ Wu a kol., 2012 

EBR / 4·10-7 M, 
2·10-7 M, 1·10-7 M, 

5·10-8 M 
vysoká teplota  ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑ Wu a kol., 2014a 

EBR / 5·10-8 M, 
1·10-7M, 2·10-7 M, 

4·10-7 M 
chlad  ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑  ↓ ↑ Wu a kol., 2014b 

EBR / 5·10-8 M, 
1·10-7M, 2·10-7 M, 

4·10-7 M 
chlad 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ Wu a kol., 2015 

Solanum 
tuberosum L. cv. 

Desiree 
EBR / 5·10-4 M salinita ↑ ↓ ↑          

Upadhyaya a kol., 
2015 

Capsicum annuum 
L. 

 

EBR / 2·10-7 M, 
1·10-6 M, 2·10-6 M, 

1·10-5 M 
salinita 0 0 0          

Houimli a kol., 
2008 

EBR / 1·10-6 M salinita 0 0 0          
Houimli a kol., 

2012 

EBR / 2·10-8 M sucho ↑ ↓ ↑    ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ Hu a kol., 2013a 

EBR / 1·10-6 M sucho 0 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 0 0 ↑ 
Khamsuk a kol., 

2018 

EBR / 1.10-7 M sucho 0 ↓ ↑    ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ Hu a kol., 2019 

EBR / 1·10-7 M chlad, nízká ozářenost 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ 0 ↓ ↑ Li a kol., 2015 
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 Tab. 2. Přehled výsledků studií zabývajících se účinkem exogenně aplikovaných brassinosteroidů na primární fotosyntetické procesy (pokračování). 

Rostlinný druh 
Typ/koncentrace 
brassinosteroidu 

Typ stresu 

Fotosyntetické parametry 

Citace 
Fv/Fm Fv´/Fm´ φPSII qP 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES + 

BR 

Nicotiana 
benthamiana L. 

BL / 1·10-7 M 
chlad, PEG, vysoká 

ozářenost 
↑ ↓ ↑          Deng a kol., 2015 

BL / 1.10-7 M salinita 0 ↓ ↑          Zhu a kol., 2016a 

Nicotiana tabacum 
L. 

EBR / 1·10-7 M Cr 0 ↓ ↑          
Bukhari a kol., 

2016 

Čeleď: brukvovité (Brassicaceae) 

Chorispora 
bungeana 

EBR / 1·10-7 M sucho ↑ ↓ ↑    0 ↓ ↑    Li a kol., 2012 

Brassica juncea L.  
 

EBR / 1·10-6 M salinita 0 ↓ ↑          Gupta a kol., 2017 

HBL / 1·10-8 M salinita ↑ ↓ ↑          Hayat a kol., 2012 

HBL / 1·10-8 M vysoká teplota ↑ ↓ ↑          
Fariduddin a kol., 

2014b 

HBL / 10-9 M 
nízká a vysoká teplota 

a salinita 
↑ ↓ ↑       ↑ ↓ ↑ Kaur a kol., 2017 

HBL / 1·10-8 M - ↑      ↑   ↑   
Siddiqui a kol., 

2018 

EBR / 1·10-8 M - ↑      ↑   ↑   
Siddiqui a kol., 

2018 

EBR / 1·10-8 M salinita ↑ ↓ ↑          Wani a kol., 2019 

Brassica napus L. 

EBR / 10-6 M salinita ↑ ↓ ↑          
Mokari-Firuzsalari 

a kol., 2019 

EBR / 2·10-7 M patogenní organismus 0 ↓ 0          
Skoczowski a kol., 

2011 

Raphanus sativus 
L. 

EBR / 1·10-9 M Cr  ↓ ↑          
Choudhary a kol., 

2012 

Arabidopsis 
thaliana L. 

BL / 1.10-6 M CMV 0 ↓ ↑    0 ↓ ↑    Zhang a kol., 2015 

Čeleď: lipnicovité (Poaceae) 

Leymus chinensis 
(Trin.)  

EBR / 1·10-7 M stín 0 ↑ 0    0 ↑ 0    Yang a kol., 2018 

BL / 2·10-7 M - 0            Hu a kol., 2013b 

Zea mays L.  
EBR / 1,5·10-6 M, 

2·10-6 M 
salinita 0 ↓ ↑          Kaya a kol., 2018 

Zea mays L. EBR / 1·10-8 M - 0            
Rothová a kol., 

2014 

Setaria italica L.  BL / 2·10-7 M Herbicid SigmaBroad 0 ↓ ↑          Yuan a kol., 2017 
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 Tab. 2. Přehled výsledků studií zabývajících se účinkem exogenně aplikovaných brassinosteroidů na primární fotosyntetické procesy (pokračování). 

Rostlinný druh 
Typ/koncentrace 
brassinosteroidu 

Typ stresu 

Fotosyntetické parametry 

Citace 
Fv/Fm Fv´/Fm´ φPSII qP 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES + 

BR 

Lolium perenne L.  EBR / 5·10-6 M chlad 0  ↑   ↓   ↓   ↓ 
Pociecha a kol., 

2017 

Triticum aestivum 
L.  

 

EBR / 2,6·10-7 M, 
5,2·10-7 M,  
7,8·10-7 M 

salinita 0 ↓ ↑          
Shahbaz a kol., 

2008 

EBR / 5,2·10-8 M, 
1,04·10-7 M, 
1,56·10-7 M 

salinita 0 0 0          Ali a kol., 2008 

EBR/ 1·10-8 M, 
1·10-6 M 

Al, salinita ↑ ↓ ↑          Yusuf a kol., 2017 

HBL / 1·10-8 M Ni ↑ ↓ ↑          Yusuf a kol., 2011a 

HBL / 1·10-8 M salinita, Cd ↑ ↓ ↑          Hayat a kol., 2014 

EBR / 1·10-7 M 
oxidativní stres 

(zearalenon) 
   0 ↑ ↑ 0 ↑ ↑ 0 ↑ ↑ Filek a kol., 2019 

Oryza sativa L.  
 

EBR / 3·10-6 M, 
2·10-6 M, 1·10-6 M 

teplo 0 ↓ ↑          
Chandrakala a kol., 

2013 

EBR / 1·10-8 M teplo  ↓ ↑     ↓ ↑  ↓ ↑ 
Thussagunpanit a 

kol., 2015a 

EBR / 1·10-9 M teplo  ↓ ↑  ↓ ↑  0 0  0 0 
Thussagunpanit a 

kol., 2015b 

Ostatní čeledi 

Gossypium 
hirsutum L. 

EBR 
Kořeny: 

5·10-9 M, 1·10-8 M, 
1,5·10-8 M 

Listy:  
5·10-8 M, 1·10-7 M, 

2·10-7 M 

patogen  ↓ ↑          Bibi a kol., 2014 

Vitis vinifera L. 
EBR / 1·10-7 M, 

2·10-7 M, 4·10-7 M 
PEG  ↓ ↑     ↓ ↑    Wang a kol., 2015 

Eucalyptus 
urophylla S. T. 

Blake 

EBR / 5·10-8 M, 
1·10-7 M 

nedostatek Fe  0 ↓ ↑    ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ Lima a kol., 2018 

Eucalyptus 
urophylla S. T. 

Blake 
EBR / 5·10-8 M salinita ↑ ↓ ↑    ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 

de Oliveira a kol., 
2019 
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Tab. 2. Přehled výsledků studií zabývajících se účinkem exogenně aplikovaných brassinosteroidů na primární fotosyntetické procesy (pokračování). 

Rostlinný druh 
Typ/koncentrace 
brassinosteroidu 

Typ stresu 

Fotosyntetické parametry 

Citace 
Fv/Fm Fv´/Fm´ φPSII qP 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES 
+ BR 

BR STRES 
STRES + 

BR 

Foeniculum 
vulgare Mill. 

EBR / 1·10-9 M, 
1·10-8 M, 1·10-7 M, 

1·10-6 M 
-    ↑      ↑   

Parmoon a kol., 
2018 

Helianthus annuus 
L.  

EBR / 1·10-10 M, 
1·10-8 M, 1·10-6 M 

teplo, chlad  ↓ ↑          
Górnik a Lahuta 

2017 

Spinacia oleracea 
L. 

EBR / 1·10-8 M - ↓            
Rothová a kol., 

2014 
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3. 4. Ekdysteroidy 

Ekdysteroidy (fytoekdysteroidy) jsou přirozeně se vyskytující steroidní látky 

v rostlinách. Množství ekdysteroidů a jejich druhová variabilita se liší u rostlin druh od druhu, 

jsou velice rozmanité a závisí též na části rostliny či vývojovém stádiu rostliny. Množství 

obsažených ekdysteroidů se liší v závislosti na rostlinném orgánu, přičemž se mohou 

vyskytovat v kořenech, stoncích, květech i semenech (Dinan a kol., 2001a). Ekdysteroidy mají 

podobnou chemickou strukturu jako brassinosteroidy. Přičemž biosyntéza obou skupin steroidů 

vychází z přímého prekurzoru cholesterolu (Dinan a kol., 2001b). Rostliny neobsahují pouze 

jeden typ ekdysteroidu nýbrž množství strukturně podobných ekdysteroidů, z nichž jeden svým 

množstvím převažuje nad ostatními. Hlavním ekdysteroidem, který bývá obsažen v rostlinách 

je 20-hydroxyekdyson (Festucci-Buselli a kol., 2008). Ačkoli ekdysteroidy nebyly ve všech 

zkoumaných rostlinách nalezeny v detekovatelném množství (Dinan a kol., 2001a), 

předpokládá se, že většina rostlin je teoreticky schopna syntetizovat ekdysteroidy, ale 

u některých je tato schopnost utlumena umlčením genů, což pravděpodobně souvisí s interakcí 

mezi rostlinami a jejich opylovači (Thiem a kol., 2017). Jejich role v rostlinách není doposud 

příliš objasněná, ale jednou z možností je ochrana rostlin před fytofágními druhy hmyzu a 

nematod (Dinan a kol., 2001b; Festucci-Buselli a kol., 2008). V souvislosti s chemickou 

strukturou ekdysteroidů a jejich vazbou na fotosyntetický protein (Rubisco) (Uhlík a kol., 2008) 

podobně jako tomu je u brassinosteroidů, byl zaměřen výzkum laboratoře Genetiky rostlin Přf 

UK na zjištění účinku 20-hydroxyekdysonu na některé aspekty fotosyntézy a na primární 

fotosyntetické procesy. 

Doposud byl studován vliv exogenně aplikovaného 20-hydroxyekdysonu na primární 

fotosyntetické procesy u čtyřboče (Tetragonia tetragonioides L.) (Holá a kol., 2013), kukuřice 

(Zea mays L.) a špenátu (Spinacia oleracea L.) (Rothová a kol., 2014). Díky hodnocení pomocí 

JIP testu vycházejícího z OJIP analýzy fluorescence cholorofylu a, který se pro hodnocení 

primárních fotosyntetických procesů u rostlin ošetřených brassinosteroidními a 

ekdysteroidními látkami bohužel moc často nevyužívá, byly získány informace o celém 

elektron-transportním řetězci u výše zmíněných druhů rostlin.  Podstatným zjištěním bylo, že 

20-hydroxyekdyson měl druhově specifický vliv na odpověď fotosystému II (PSII) u kukuřice 

a špenátu (Rothová a kol., 2014). 20-hydroxyekdyson zvyšoval maximální kvantový výtěžek 

PSII u kukuřice (Zea mays L. inbrední linie 2023) (Rothová a kol., 2014), ale neměl vliv 

na maximální kvantový výtěžek PSII v temnotně adaptovaném stavu u čtyřboče (Tetragonia 

tetragonioides L.) (Holá a kol., 2013), nicméně docházelo k poklesu maximálního kvantového 
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výtěžku PSII u špenátu (Spinacia oleracea L.) (Rothová a kol., 2014).  Kromě toho se výsledky 

lišily i v dalších fluorescenčních parametrech, kdy u kukuřice byl zjištěn pokles hodnot 

ABS/RC, TP0/RC, naproti tomu u špenátu byly tyto hodnoty vyšší než u kontrolních rostlin 

(Rothová a kol., 2014). V souvislosti s vlivem brassinosteroidů na ekdysteroidy byl testován i 

vliv exogenně aplikovaného EBR na obsah 20-hydroxyekdysonu ve špenátu. Vliv aplikovaného 

EBR závisel na koncentraci aplikované látky, kdy EBR o koncentraci 10-6 M snižoval obsah 

EKDY a EBR o koncentraci 10-8 M zvyšoval koncentraci EKDY v rostlinách špenátu (Kamlar 

a kol., 2015). 

Kromě 20-hydroxyekdysonu byl zkoumán i vliv jeho syntetického anologu a to            

7,8-dihydro-8α-20-hydroxyekdysonu (DHECD) na rýži (Oryza sativa L.) (Thussagunpanit a 

kol., 2015a; Sonjaroon a kol., 2016) a na papriku (Capsicum annuum L.) ( Khamsuk a kol., 

2018). Jedná se o chemickou látku, která má podobnou biologickou aktivitu jako mají 

brassinosteroidy. Přičemž bylo prozatím zjištěno, že u teplem stresovaných rostlin rýže 

exogenně aplikovaný DHECD způsoboval nárůst obsahu chlorofylů oproti kontrolním 

stresovaným rostlinám (Thussagunpanit a kol., 2015a). Podobně jako EBR i DHECD způsobuje 

nárůst Fv/Fm jak u teplem stresovaných rostlin rýže (Thussagunpanit a kol., 2015a; Sonjaroon 

a kol., 2016), tak i u suchem stresované papriky (Khamsuk a kol., 2018), což naznačuje, že i 

DHECD je schopen zabránit poškození reakčního centra (RC) PSII (Thussagunpanit a kol., 

2015a). Jistou podobnost s brassinosteroidy můžeme nalézt i v tom, že DHECD je zapojený 

do regulace antioxidačního systému. U rýže bylo prokázáno, že exogenně aplikovaný DHECD 

zvyšuje aktivitu antioxidačních enzymů: superoxid dismutázy, katalázy, peroxidázy a askorbát 

peroxidázy u teplem stresovaných rostlin (Sonjaroon a kol., 2016).
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4. Materiál a metody 

Všechny experimenty byly realizovány ve sklenících Brožkovy genetické zahrady 

katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze              

(50° 04' 08.09" N, 14° 25' 34.81" E). 

4. 1. Rostlinný materiál  

Pro účely experimentů byli vybráni 4 zástupci jednoděložných rostlin z čeledi 

lipnicovitých (Poaceae): ječmen setý varieta Francin (Hordeum vulgare L. var. Francin) a 

pšenice setá varieta Astrid (Triticum aestivum L. var. Astrid) pocházející ze šlechtitelské 

společnosti Selgen a.s. Dále čirok obecný varieta Ruzrok (Sorghum bicolor L. var. Ruzrok) 

pocházející z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně. A kukuřice setá 

(Zea mays L.) inbrední linie 2023 pocházející ze šlechtitelské stanice CEZEA v Čejči. 

4. 2. Pěstování rostlin 

Rostliny byly pěstovány v plastových květináčích o průměru 12 cm. Květináče byly až 

po okraj naplněny směsí zeminy a rašeliny (100:1, v:v) a poté umístěny do skleníku, kde do nich 

byla vyseta příslušná semena rostlin, která nebyla předem chemicky ošetřena. V případě 

kukuřice a čiroku bylo vyseto vždy jedno semeno na květináč. V případě pšenice a ječmene 

byla semena vyseta do květináčů po skupinách - pšenice 8 semen / květináč a ječmen                       

5 semen / květináč. Po výsevu byly všechny květináče se semeny optimálně zalévány. Rostliny 

byly pěstovány ve sklenících s částečně kontrolovanými podmínkami v přirozených světelných 

podmínkách. Ve skleníku byla pomocí přístroje Testo 175-H2 (Testo, Česká republika) měřena 

vzdušná vlhkost a teplota vzduchu. Teploty vzduchu a vzdušné vlhkosti jsou pro jednotlivá 

období zaznamenány v grafech: ječmen (Obr. 1A, 1B), pšenice (Obr. 1C, 1D), kukuřice (Obr. 

2A, 2B) a čirok (Obr. 2C, 2D). Teplota i vlhkost vzduchu byly částečně regulovány vytápěním 

a také větráním skleníku pomocí střešních oken. Prevencí proti poléhání rostlin bylo jejich 

vyvázání k dřevěným tyčkám, které mělo zabránit jejich poškození před experimenty. Po 4 

týdnech růstu byly rostliny ošetřeny vodnými roztoky steroidních látek.  
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Obr. 1. Průměrná teplota a relativní vlhkost vzduchu ve skleníku v průběhu pěstování 

ječmene (A, B) a pšenice (C, D).    
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Obr. 2. Průměrná teplota a relativní vlhkost vzduchu ve skleníku v průběhu pěstování 

kukuřice (A, B) a čiroku (C, D). (Z technických důvodů je v případě kukuřice v grafech 

uvedeno pouze posledních osm dní pěstování.) 
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4. 3. Chemické ošetření rostlin 

Po 4 týdnech od výsevu semen, ve stádiu 2 plně vyvinutých listů, byly rostliny 

v jednotlivých květináčích ošetřeny vodnými roztoky steroidních látek (24-epibrassinolidu,    

28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu a 20-hydroxyekdysonu). Ošetření probíhalo 

postřikem adaxiální strany listu pomocí ručního rozprašovače. Primárně bylo dbáno na to, aby 

byl roztokem ošetřen první plně vyvinutý a třetí vyvinutý list, na kterých poté probíhalo měření 

fluorescence chlorofylu a. V případě ječmenu a pšenice byla stříkána celá skupina rostlin 

společně. Ošetření rostlin probíhalo v ranních hodinách.  

Chemikálie použité na postřik:  

• steroidní látky: 24-epibrassinolid (Sigma-Aldrich, USA),                                   

28-homobrassinolid (Olchemim, Česká republika), 24-epicastasteron 

(Olchemim, Česká republika), 20-hydroxyekdyson (Sigma-Aldrich, USA) 

• destilovaná voda 

• 96 % ethanol (Lach-ner s.r.o., Česká republika) – minimální množství 

ethanolu bylo použito na rozpuštění steroidních látek a zároveň stejné 

množství bylo obsaženo v roztoku, který se používal na postřik kontrolních 

rostlin 

• Tween-20 (Lach-ner s.r.o., Česká republika) – látka použita z důvodu lepší 

smáčenlivosti listu rostliny, do každého roztoku byla před postřikem přidána 

kapka Tween-20  

Použité koncentrace steroidních látek: 0 M, 10-14 M, 10-13 M, 10-12 M, 10-11 M,           

10-10 M, 10-9 M, 10-8 M, 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M, 10-4 M 

K ošetření rostlin tedy byly použity 4 steroidní látky o 12 různých koncentracích a 

každou látkou o příslušné koncentraci bylo ošetřeno 8 rostlin. 

4. 4. Morfologické parametry ošetřených rostlin 

Týden po ošetření steroidními látkami byly rostliny použity pro stanovení jednotlivých 

morfologických parametrů, a to ke zjištění délky jednotlivých internodií, celkové výšky rostlin, 

počtu plně vyvinutých listů a počtu viditelných listů. Délka prvního internodia byla měřena 

od báze prýtu k bázi prvního listu. Dále byly naměřeny délky od báze prýtu k bázím 

jednotlivých listů, ze kterých poté byly odečteny délky jednotlivých internodií. Celková výška 

rostliny byly měřena od báze prýtu ke špičce nejmladšího listu. Za plně vyvinutý list byl 
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považovaný takový list, který měl vlastní pochvu a byl odkloněn od osy stonku. Za viditelné 

listy byly považovány všechny listy včetně listů bez vyvinuté pochvy. Prýty rostlin byly 

po změření sušeny v sušárnách UM 500 a UFE 500 (Memmert, Německo) po dobu 1 týdne a 

poté byla hmotnost sušiny zvážena na analytických vahách Kern ABJ (Kern & Sohn, Německo). 

U ječmene a pšenice bylo z morfologického hlediska hodnoceno 24 rostlin pro každou 

koncentraci ošetření. U čiroku se jednalo o 10 rostlin a u kukuřice o 11 rostlin pro každou 

koncentraci.  
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4. 5. Fluorescence chlorofylu a  

Tato práce byla založena na měření indukované fluorescence chlorofylu a (Chl a) 

u temnotně adaptovaných rostlin, při které se využívá tzv. Kautského efektu. Podle Kautského 

efektu dochází u temnotně adaptovaných rostlin po vystavení světelnému pulzu o vysoké 

intenzitě k indukci fluorescence chlorofylu a. Intenzita této fluorescence chlorofylu a se 

s časem mění a vykazuje charakteristické změny, které jsou způsobené rychlostí 

fotochemických reakcí v tylakoidní membráně a fixací oxidu uhličitého ve stromatu 

chloroplastu. Její hodnoty z různých časových bodů se používají pro výpočet fluorescenčních 

parametrů (viz. Tab. 3), které slouží k popsání primárních fotosyntetických procesů a k zjištění 

aktuálního stavu fotosystému (PS) II. Průběh indukované fluorescence Chl a „OJIPSMT“ lze 

rozdělit na dvě fáze, kdy mluvíme o tzv. rychlé fázi fluorescenční indukce jinak též označované 

jako OJIP a o tzv. pomalé fázi fluorescenční indukce, kterou můžeme označit jako PSMT 

(Stirbet a Govindjee 2011). Každé písmeno z názvu je časový bod z křivky, která nám vznikne 

po vynesení hodnot fluorescence Chl a do grafu v závislosti na čase (viz. Obr. 3). V této práci 

se budeme zabývat rychlou fází indukce fluorescence Chl a – OJIP křivkou, a proto se v dalším 

popisu zaměřím na ni.  

Obr. 3. Časový průběh 

indukované fluorescence 

chlorofylu a, kdy na 

grafu A je znázorněn 

průběh v logaritmickém 

a na grafu B v lineárním 

vynesení. (Převzato a 

upraveno podle (Stirbet a 

kol., 2018). 

 

 

Časové body OJIP křivky jsou: O – origin (t = 40 μs), K (t = 300 μs), J (t = 2 ms), I (t = 30 ms) 

a P (maximální fluorescence). V časovém bodě O dochází k zaznamenání hodnoty F0, která 

nám udává minimální fluorescenci, kterou naměříme u temnotně adaptovaných rostlin, přičemž 

se předpokládá, že v této fázi jsou reakční centra všech PSII otevřena. Naproti tomu se nachází 

bod (vrchol) P, ve kterém odečítáme hodnotu FM, která nám udává maximální fluorescenci 

chlorofylu a ve fázi, kdy jsou všechna reakční centra PSII uzavřena. Mezi těmito hodnotami se 

nám nazí body K, J a I, z kterých odečítáme hodnoty fluorescence pro výpočet fluorescenčních 

parametrů. Fluorescenci v těchto bodech označujeme jako: FK – fluorescence v bodě K (t = 300 
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μs), FJ – fluorescence v bodě J (t = 2 ms), FI – Fluorescence v bodě I (t = 30 ms). Fv – 

označujeme jako maximální výtěžek variabilní fluorescence v temnotně adaptovaném stavu 

rostlin, lze ho vypočítat podle vzorce FV = FM – F0. 

 Pro bližší popis elektron-transportního řetězce slouží tzv. JIP-test, který byl vytvořen na 

základě teorie toku energie ve fotosyntetických membránách Strasserem a kol. (2000) a lze díky 

němu vypočítat značné množství parametrů, vycházejících ze základních hodnot fluorescence 

v bodech OKJIP. Podrobný přehled fluorescenčních parametrů lze nalézt například 

v publikacích Roháček 2002, Stirbet a Govindjee 2011. Parametry potřebné pro tuto práci jsou 

shrnuty v Tabulce 3. 

Tab. 3. Přehled vybraných fluorescenčních parametrů a vzorců pro jejich výpočet. RC – 

reakční centrum, PS – fotosystém, QA a QB – chitinové akceptory elektronů v PSII, F označuje 

hodnoty fluorescence v různých časech: 40 μs (F0), 300 μs (FK), 2 ms (FJ), 30 ms (FI) a 

maximální fluorescence FM (převzato a upraveno podle Yusuf a kol. 2010, Stirbet a kol. 2018) 

Parametr Význam Vzorec pro výpočet 

VJ Relativní variabilní fluorescence v bodě J (FJ - F0) / (FM – F0) 

VI Relativní variabilní fluorescence v bodě I (FI – F0) / (FM - F0) 

M0 
Přibližný počáteční sklon OJIP křivky fluorescenčního 

přechodového jevu 
4·(FK-F0) / (FM -F0) 

φP0 
Maximální kvantový výtěžek fotochemické přeměny 

energie v PSII (v literatuře též označovaný jako Fv/Fm) 
(FM – F0) / FM 

φE0 Kvantový výtěžek toku přenosu elektronů z QA na QB [1 – (F0 / FM)] · ψ0 

φRE0 
Kvantový výtěžek toku přenosu elektronů až na koncové 

akceptory PSI 
1 – (FI / FM) 

φD0 Kvantový výtěžek disipace zachycené energie F0 / FM 

ψ0 
Pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII 

přenesen z QA na QB 
1 - VJ 

ψR0 
Pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII 

přenesen až na koncové akceptory PSI 
1- VI 

δR0 
Pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PS II 

přenesen z QB až na koncové akceptory PSI 
(1 – VI) / (1 – VJ) 

γRC Pravděpodobnost, že chlorofyl PSII funguje jako RC 1 / (ABS/RC + 1) 

ABS/RC 
Průměrný tok zachycených fotonů vyjádřený na jedno RC 

PSII (zdánlivá velikost světlosběrné antény aktivního PSII) 
(M0/VJ) · φP0 

TR0/RC 
Maximální tok zachycených excitonů vyjádřených na jedno 

RC PS II 
M0 / VJ 

ET0/RC 
Tok přenosu elektronů z QA

- na PQ vyjádřený na jedno RC 

PSII  
(M0 / VJ) · ψE0 

RE0/RC 
Tok přenosu elektronů z QA

- až na koncové akceptory PSI 

vyjádřený na jedno RC PSII  
(M0 / VJ) · ψR0 

DI0/RC Tok disipované energie vyjádřený na jedno RC PSII  (ABS/RC) – (TP0/RC) 

PIABS 
Performanční index zachování energie fotonů zachycených 

světlosběrnou anténou PSII až po redukci QB 

[1 / (ABS/RC)] · [φP0 / (1 - 

φP0)] · [ψE0 / (1- ψE0)] 

PITOTAL 

Performanční index zachování energie fotonů zachycených 

světlosběrnou anténou PSII až po redukci koncových 

akceptorů PSI 

PIABS · [δR0/(1- δR0)] 
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4. 6. Měření fluorescence chlorofylu a  

Rostliny ošetřené steroidními látkami byly uspořádány do skupin, z nichž každá 

obsahovala 12 květináčů s rostlinou/rostlinami. Celkově bylo vždy měřeno 32 skupin: kdy 8 

skupin obsahovalo rostliny ošetřené 24-epibrassinolidem, 8 skupin obsahovalo rostliny 

ošetřené 28-homobrassinolidem, 8 skupin obsahovalo rostliny ošetřené 24-epicastasteronem a 

8 skupin obsahovalo rostliny ošetřené 20-hydroxyekdysonem. Uspořádání rostlin je znázorněno 

v Tabulce 4 a na Obrázku 4.  

Tab. 4. Uspořádání rostlin ve skupinách určených pro měření fluorescence chlorofylu a. 

Rostliny byly ve skupinách rozmístěny podle koncentrace aplikované steroidní látky. 0 = 

kontrola, 14 až 4 představují příslušnou koncentraci aplikované látky 10-14 M až 10-4 M. 

Uspořádání rostlin ve skupinách  

1. a 5. série 2. a 6. série 3. a 7. série 4. a 8. série 

13 10 7 4 10 7 4 13 7 4 13 10 4 13 10 7 

14 11 8 5 11 8 5 14 8 5 14 11 5 14 11 8 

0 12 9 6 12 9 6 0 9 6 0 12 6 0 12 9 

 

Na základě metodických experimentů, které jsou podrobně uvedeny v kapitole 

Výsledky, probíhalo měření fluorescence chlorofylu a následujícím způsobem. 

Rostliny uspořádané do skupin po 12 rostlinách, byly nejdříve přemístěny 

do zatemňovací místnosti, kde byly ponechány po dobu 15 minut, aby se adaptovaly na tmu a 

došlo k utlumení fotochemických dějů, především aby došlo k oxidaci reakčních center PSII. 

Poté byly rostliny přemístěny do místnosti, která byla osvícena slabým zeleným světlem. 

Fluorescence chlorofylu a byla měřena pomocí přístroje FluorPen FP 100 (Photo Systems 

Instruments, Česká republika). Měření probíhalo v dopoledních hodinách mezi 8:00 až 12:00 

hodinou. Měření probíhalo v pěti různých časových intervalech od doby ošetření rostlin: 1 

hodina, 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin a 1 týden po postřiku rostlin. 

Jelikož měření fluorescence chlorofylu a předcházelo zatemnění rostlin, bylo nutné 

zamezit efektu různě dlouhého působení zeleného světla na rostliny před měřením, proto 

docházelo mezi jednotlivými měřeními k jejich rotaci ve skupině (viz. Tab. 4). Změření jedné 

skupiny rostlin trvalo přibližně 15 minut, z čehož vyplývá, že rostliny byly osvíceny zeleným 

světlem po jinou dobu v rozmezí 15-29 minut. Rostliny byly v jednotlivých skupinách 

po trojicích posouvány, a tedy každá varianta měla v rámci 8 biologických opakování 2 rostliny 
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v časovém rozmezí zatemnění 15 – 17,5 min, 2 rostliny v časovém rozmezí 19-21 min, 2 

rostliny v časovém rozmezí 22,5 – 25 min a 2 rostliny v časovém rozmezí 26-29 min. 

Obr. 4. Schéma rozmístění jednotlivých skupin rostlin ve skleníku. Jednotlivá písmena 

označují, jakou steroidní látkou byly rostliny ošetřeny (E = 24-epibrassinolid,                                   

H = 28-homobrassinolid, C = 24-epicastasteron, D = 20-hydroxyekdyson) a čísla u písmen 

označují jednotlivé série, ve kterých byly rostliny měřeny. Série 1 – 4 byly měřeny v první den 

a série 5 – 8 druhý den. 

 

 

 

 

  

8:00-8:15 8:15-8:30 8:30-8:45 8:45-9:00

C5 C5 C5 C5 D5 D5 D5 D5 E5 E5 E5 E5 H5 H5 H5 H5

C5 C5 C5 C5 D5 D5 D5 D5 E5 E5 E5 E5 H5 H5 H5 H5

C5 C5 C5 C5 D5 D5 D5 D5 E5 E5 E5 E5 H5 H5 H5 H5

E1 E1 E1 E1 H1 H1 H1 H1 C1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 D1

E1 E1 E1 E1 H1 H1 H1 H1 C1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 D1

E1 E1 E1 E1 H1 H1 H1 H1 C1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 D1

9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00

C6 C6 C6 C6 D6 D6 D6 D6 E6 E6 E6 E6 H6 H6 H6 H6

C6 C6 C6 C6 D6 D6 D6 D6 E6 E6 E6 E6 H6 H6 H6 H6

C6 C6 C6 C6 D6 D6 D6 D6 E6 E6 E6 E6 H6 H6 H6 H6

E2 E2 E2 E2 H2 H2 H2 H2 C2 C2 C2 C2 D2 D2 D2 D2

E2 E2 E2 E2 H2 H2 H2 H2 C2 C2 C2 C2 D2 D2 D2 D2

E2 E2 E2 E2 H2 H2 H2 H2 C2 C2 C2 C2 D2 D2 D2 D2

10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00

C7 C7 C7 C7 D7 D7 D7 D7 E7 E7 E7 E7 H7 H7 H7 H7

C7 C7 C7 C7 D7 D7 D7 D7 E7 E7 E7 E7 H7 H7 H7 H7

C7 C7 C7 C7 D7 D7 D7 D7 E7 E7 E7 E7 H7 H7 H7 H7

E3 E3 E3 E3 H3 H3 H3 H3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3

E3 E3 E3 E3 H3 H3 H3 H3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3

E3 E3 E3 E3 H3 H3 H3 H3 C3 C3 C3 C3 D3 D3 D3 D3

11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00

C8 C8 C8 C8 D8 D8 D8 D8 E8 E8 E8 E8 H8 H8 H8 H8

C8 C8 C8 C8 D8 D8 D8 D8 E8 E8 E8 E8 H8 H8 H8 H8

C8 C8 C8 C8 D8 D8 D8 D8 E8 E8 E8 E8 H8 H8 H8 H8

E4 E4 E4 E4 H4 H4 H4 H4 C4 C4 C4 C4 D4 D4 D4 D4

E4 E4 E4 E4 H4 H4 H4 H4 C4 C4 C4 C4 D4 D4 D4 D4

E4 E4 E4 E4 H4 H4 H4 H4 C4 C4 C4 C4 D4 D4 D4 D4
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Nejdříve byl vždy měřen první plně vyvinutý list (starší list) a poté třetí viditelný list 

(mladší list). U ječmene a pšenice se měření provádělo tak, že byly k sobě přiloženy dva 

starší/mladší listy ze dvou rostlin v jednom květináči současně z důvodu malé šířky 

jednotlivých listů, která by nepokryla celé čidlo měření FluorPenu. Byla provedena celkem dvě 

měření na prvních a dvě měření na třetích listech v jedné skupině rostlin (jeden květináč). 

Kukuřice a čirok měli dostatečně velké plochy listů, proto se u nich provádělo dvojité měření 

fluorescence chlorofylu a na jednom listu.  

Pro každé měření v časovém úseku od 1 hod po 1 týden byly v případě čiroku a kukuřice 

používány ty samé rostliny. V případě ječmene a pšenice byla zvolena varianta, že na každé 

měření byla použita nová várka rostlin z důvodu křehkosti listů mladých rostlin. 

4. 7. Statistické hodnocení experimentů 

Všechna data byla statisticky zhodnocena pomocí programu CoStat verze 6.204 

(Cohort, USA). Data byla podrobena analýze rozptylu (ANOVA – Analysis of Variance) 

jednoduchého třídění, kde byla jediným faktorem variability koncentrace použité steroidní 

látky. Jako Post hoc test byl použit LSD test (least significant difference) s kritickou hladinou 

významnosti 5 % (p = 0,05).  

Data z metodických pokusů byla statisticky zhodnocena pomocí analýzy rozptylu 

(ANOVA) jednoduchého třídění, kde byly jednotlivými faktory podmínky při měření 

(odstřihnutí listu, (ne)podlepení listu, světlo a tma). Jako Post hoc test zde byl použit Studentův 

t-test s kritickou hladinou významnosti 5 % (p=0,05). 
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5. Výsledky 

5. 1. Metodické experimenty 

Před zahájením vlastních experimentů bylo potřeba optimalizovat metodu měření 

na rostlinách vybraných k experimentům, které mají velmi úzké listy a měření fluorescence 

chlorofylu a při potřebném zatemnění je u nich velmi obtížné. Z tohoto důvodu byly provedeny 

experimenty, které by potenciálně mohly usnadnit a urychlit měření fluorescence chlorofylu a 

na rostlinách ječmene a pšenice. Metody, které by mohly ovlivňovat časový průběh pokusů 

byly především: 

• podlepování více listů k sobě (2 listy slepené k sobě, pro lepší orientaci ve tmě 

a jednodušší měření) 

• měření na odstřihnutých listech rostlin, jejich uložení do zkumavek s vodou a 

následné měření fluorescence na ustřižených listech 

 Kromě těchto metod byl zkoumán i vliv ozáření rostliny po její adaptaci ve tmě 

na fluorescenci chlorofylu a. Tato metoda byla však zkoušena na rostlinách kukuřice, z důvodu 

jednodušší manipulace. 

5. 1. 1. Metodické experimenty prováděné na ječmeni  

A) odstřihnuté listy vs. podlepené listy na rostlině  

První soubor obsahoval 24 listů ječmene. Pro experimenty byl použit vždy 3. vyvinutý 

list rostliny. Listy byly nejprve odstřiženy z rostlin, ponořeny do zkumavek s vodou a poté 

po dobu 15 minut zatemněny. Následně u nich byla měřena fluorescence chlorofylu a. Tento 

soubor byl porovnáván s druhým souborem zahrnujícím 24 rostlin, které byly ponechány 

v květináčích, ale vždy dva třetí listy byly slepeny ze spodní strany lepící páskou k sobě. 

Rostliny s podlepenými listy byly po dobu 15 minut zatemněny a potom u nich byla měřena 

fluorescence chlorofylu a.  

Obě metody byly časově náročné a nebylo vhodné jejich využití i s ohledem na statické 

vyhodnocení (viz. tab. 5), kde mezi porovnávanými skupinami byly průkazné rozdíly. 

B) nepodlepené listy na rostlině vs. podlepené listy na rostlině 

V této skupině byly porovnávány 2 soubory vzorků. Oba soubory obsahovaly vždy 24 

květináčů s rostlinami ječmene. Jeden soubor měl listy nepodlepené a druhý soubor měl třetí 
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vyvinuté listy k sobě slepené lepící páskou. Oba soubory byly po dobu 15 minut zatemněny a 

poté u nich byla měřena fluorescence chlorofylu a. 

Tab. 5. Přehled výsledků analýzy variance jednoduchého třídění (ANOVA) pro vybrané 

fluorescenční parametry u ječmene hodnocené pomocí Studentova t-testu. Metody: A – 

měření na odstřihnutém listu z rostliny, B – měření na podlepeném listu (přímo na rostlině), C 

– měření přímo na rostlině bez podlepení. V tabulce jsou uvedeny p-hodnoty při statistické 

významnosti 5 % (statisticky průkazný rozdíl p ≤ 0,05 označen zeleně).  

… - statisticky neprůkazný rozdíl, …  - statisticky průkazný rozdíl, …  - vyšší hodnota 

Rostlinný 

druh 
Ječmen  Rostlinný 

druh 
Ječmen  Rostlinný 

druh 
Ječmen 

Metoda P  A B  Metoda  P A C  Metoda  P B C 

F0 0,0001      F0 0,0209     
 F0 0,7136     

FM 0      FM 0,4706     
 FM 0,0050     

FV 0      FV 0,0494     
 FV 0,0001     

VJ 0,5901      VJ 0,0067     
 VJ 0,8162     

VI 0,4274      VI 0,7485     
 VI 0,0015     

φP0 0,2191      φP0 0     
 φP0 0,0016     

φE0 0,4352      φE0 0,0014     
 φE0 0,5484     

φRE0 0,5763      φRE0 0,4564     
 φRE0 0,0120     

φD0 0,2191      φD0 0     
 φD0 0,0016     

ψ0 0,5901      ψ0 0,0067     
 ψ0 0,8162     

ψR0 0,4274      ψR0 0,7485     
 ψR0 0,0015     

δR0 0,3130      δR0 0,2271     
 δR0 0,0106     

γRC 0,0023      γRC 0     
 γRC 0,0837     

DI0/RC 0,0120      DI0/RC 0     
 DI0/RC 0,0098     

PI ABS 0,0924      PI ABS 0,0013     
 PI ABS 0,1737     

PITOTAL 0,3534      PITOTAL 0,1348     
 PITOTAL 0,3094     

 

Statisticky nejvíce neprůkazných rozdílů mezi sebou měly skupiny rostlin, se kterými 

bylo určitým způsobem mechanicky manipulováno ať již odstřižením nebo poslepováním listů. 

V případě, že mezi sebou byly porovnávány rostliny, se kterými bylo mechanicky 

manipulováno s rostlinami, které neměly odstřihnuté ani podlepené listy, byly zjištěny 

průkazné rozdíly. Z čehož by se dalo soudit, že mechanické manipulace ovlivňuje chování 

rostliny. Nicméně mezi všemi metodami byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly, proto byla 

za výchozí metodu zvolena ta, při které dochází k nejmenší manipulaci s rostlinami a na základě 

těchto výsledků a s ohledem na časovou náročnost měření a manipulaci s rostlinami 

před měřením byla jako nejvýhodnější varianta vybrána ta, kdy listy zůstávají na rostlině a 

nejsou podlepovány.  
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C) měření na světle vs. ve tmě  

V této skupině byly porovnávány dva soubory rostlin ječmene. První soubor zahrnoval 

rostliny, které byly adaptované na tmu a fluorescence chlorofylu a u nich byla měřena ve tmě.  

Druhý soubor zahrnoval rostliny adaptované na tmu, u kterých byla fluorescence chlorofylu a 

měřena při slabém ozáření místnosti žárovkou s bílým světlem. Výsledky jsou uvedeny 

v Tab. 6. 

Tab. 6. Přehled výsledků analýzy variance jednoduchého třídění (ANOVA) pro vybrané 

fluorescenční parametry u ječmene, hodnocené pomocí Studentova t-testu. V tabulce jsou 

uvedeny p-hodnoty při statistické významnosti 5 % (statisticky průkazný rozdíl p ≤ 0,05 

označen zeleně). 

… - statisticky neprůkazný rozdíl, …  - statisticky průkazný rozdíl, …  - vyšší hodnota 

Rostlinný 

druh 
Ječmen 

Metoda  TMA SVĚTLO 

Parametr p-hodnota    

F0 0,0002     

FM 0,015     

FV 0,174     

VJ 0,0011     

VI 0,1931     

φP0 0,001     

φE0 0,0002     

φRE0 0,6862     

φD0 0,001     

ψ0 0,0011     

ψR0 0,1931     

δR0 0,0024     

γRC 0     

DI0/RC 0,0001     

PI ABS 0     

PITOTAL 0,0388     

 

Vzhledem k výsledkům metodických pokusů bylo rozhodnuto, že se pokusy budou 

provádět na rostlinách, které budou pěstovány v květináčích a jejich listy nebudou z časových 

důvodů ani odstřihávány ani podlepovány a měření fluorescence chlorofylu a bude prováděno 

na rostlinách adaptovaných na tmu v temné místnosti.  
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5. 1. 2. Metodické experimenty prováděné na kukuřici 

Po experimentech, které se věnovaly usnadnění měření fluorescence chlorofylu a, byla 

věnována pozornost optimalizaci světelných podmínek u další experimentální rostliny – 

kukuřice, která má listy větší než ječmen s pšenicí, a tudíž je s ní snazší manipulace. V rámci 

tohoto experimentu probíhala tři různá měření, která byla mezi sebou porovnávána a jejichž 

výsledky můžeme pozorovat v Tab. 7.  

A) Měření fluorescence chlorofylu a u rostlin, které byly zatemněné i měřené 

při osvícení místnosti slabým zeleným světlem. Měřený soubor obsahoval 25 rostlin. Doba 

zatemnění byla minimálně 15 minut. Měření fluorescence chlorofylu a probíhalo na třetím 

vyvinutém listě.  

B) Měření fluorescence chlorofylu a u rostlin, které byly adaptované v úplné tmě a 

zároveň byly měřené v úplné tmě. Měřený soubor obsahoval 25 rostlin. Doba zatemnění byla 

15 minut. Měření fluorescence chlorofylu a probíhalo na třetím vyvinutém listě. 

C) Měření fluorescence chlorofylu a u rostlin, které byly adaptované v úplné tmě, ale 

měření fluorescence chlorofylu a probíhala při zeleném světle. Měřený soubor obsahoval 25 

rostlin. Doba zatemnění byla 15 minut. Měření fluorescence chlorofylu a probíhalo na třetím 

vyvinutém listě. 
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Tab. 7. Přehled výsledků analýzy variance jednoduchého třídění (ANOVA) pro vybrané 

fluorescenční parametry u kukuřice inbrední linie 2023, hodnocené pomocí Studentova t-

testu. Metoda A – zatemnění i měření fluorescence chlorofylu a při zeleném světle; metoda B 

– zatemnění i měření za úplné tmy; metoda C – zatemnění v úplné tmě a měření při zeleném 

světle.  

… - statisticky neprůkazný rozdíl, …  - statisticky průkazný rozdíl, …  - vyšší hodnota 

Rostlinný 

druh 
Kukuřice  Rostlinný 

druh 
Kukuřice  Rostlinný 

druh 
Kukuřice 

Metoda   A B  Metoda   A C  Metoda   B C 

F0 0,0827      F0 0,9355      F0 0,0943     

FM 0      FM 0,1503      FM 0,0691     

FV 0      FV 0,1148      FV 0,1291     

VJ 0,7514      VJ 0,0719      VJ 0,1216     

VI 0,0102      VI 0,0055      VI 0,6577     

φP0 0,0348      φP0 0,1422      φP0 0,84     

φE0 0,4168      φE0 0,0622      φE0 0,2099     

φRE0 0,0443      φRE0 0,0317      φRE0 0,738     

φD0 0,0348      φD0 0,1422      φD0 0,84     

ψ0 0,7514      ψ0 0,0719      ψ0 0,1216     

ψR0 0,0102      ψR0 0,0055      ψR0 0,6577     

δR0 0,0008      δR0 0,0009      δR0 0,088     

γRC2 0,0011      γ RC2 0,1824      γRC2 0,2556     

DI0/RC 0,0067      DI0/RC 0,1555      DI0/RC 0,9763     

PIABS 0,1444      PIABS 0,0539      PI ABS 0,6119     

PITOTAL 0,6677      PITOTAL 0,4113      PITOTAL 0,6741     

 

Na základě výsledků provedených experimentů (Tab. 7), při nichž byla měřena 

fluorescence chlorofylu a v různých podmínkách bylo rozhodnuto, že rostliny budou 

adaptovány po dobu 15 minut na úplnou tmu a poté u nich bude měřena fluorescence chlorofylu 

a při mírném zeleném světle. Z výsledků je patrné, že měření při slabém zeleném světle 

průkazně neovlivňuje výsledky měření fluorescence chlorofylu a, ale značně usnadňuje a 

urychluje práci s rostlinami.  
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5. 2. Výsledky výzkumných experimentů 

5. 2. 1. Rozdíly v morfologických parametrech rostlin 

V rámci této práce byly zjišťovány morfologické parametry rostlin, jejichž přehled bude 

uveden v této kapitole. Zjišťovanými parametry byly celková výška rostliny, délka 1. a 3. 

internodia a hmotnost sušiny nadzemní části rostlin. Morfologické parametry byly hodnoceny 

na závěr experimentů, vždy 1 týden po ošetření rostlin steroidními látkami. Statistická analýza 

byla založena na jednofaktorové analýze variance (ANOVA). Porovnávány byly vždy rostliny 

v rámci druhu nikoli však rostlinné druhy mezi sebou. Zjišťovalo se, zdali má aplikace 

steroidních látek vliv na morfologické parametry v porovnání s kontrolními rostlinami. 

V Tab. 8 jsou uvedeny výsledky analýzy jednoduchého třídění (ANOVA).  

Tab. 8. Přehled výsledků analýzy variance jednoduchého třídění (ANOVA) 

pro morfologické parametry po 1 týdnu od ošetření rostlin steroidními látkami. Uvedeny 

jsou p-hodnoty při hladině statistické významnosti 5 %. (EBR – 24-epibrassinolid,                

HBL – 28-homobrassinolid, CASTA – 24-epicastasteron, EKDY – 20-hydroxyekdyson). 

 

Ze statistického hodnocení výsledků (Tab. 8) vyplývá, že po 1 týdnu od ošetření rostlin 

steroidními látkami nedošlo k výrazným změnám všech morfologických parametrů. Statisticky 

průkazné rozdíly byly nalezeny pouze u pšenice, a to u všech morfologických parametrů, pokud 

byly rostliny ošetřeny EBR (Obr.5, 9, 13, 17), HBL (Obr. 6, 10, 14, 18) a EKDY (Obr. 8, 12, 

16, 20). V případě ošetření pšenice CASTA byly průkazné rozdíly pouze u délky 1. internodia 

(Obr. 7) a hmotnosti sušiny (Obr. 19). Vliv ošetření rostlin na morfologické parametry byl 

závislý na koncentraci aplikované steroidní látky a podle toho byl daný morfologický parametr 

podpořen nebo inhibován (Obr. 5 až 20). 

1.internodium 3. internodium výška rostliny hmotnost sušiny

EBR JEČMEN 0,33 0,22 0,62 0,40

EBR PŠENICE 0,00 0,00 0,02 0,00

EBR KUKUŘICE 0,77 0,75 0,32 0,52

EBR ČIROK 0,97 0,98 0,45 0,95

HBL JEČMEN 0,07 0,45 0,60 0,12

HBL PŠENICE 0,04 0,00 0,00 0,00

HBL KUKUŘICE 0,62 0,02 0,53 0,94

HBL ČIROK 0,28 0,08 0,46 0,54

CASTA JEČMEN 0,18 0,01 0,19 0,77

CASTA PŠENICE 0,05 0,31 0,16 0,01

CASTA KUKUŘICE 0,99 0,19 0,94 1,00

CASTA ČIROK 0,08 0,25 0,31 0,74

EKDY JEČMEN 0,12 0,10 0,48 0,11

EKDY PŠENICE 0,01 0,01 0,00 0,00

EKDY KUKUŘICE 0,34 0,37 0,91 0,94

EKDY ČIROK 0,49 0,19 0,34 0,37

PARAMETR (1 TÝDEN PO OŠETŘENÍ)
STEROID ROSTLINNÝ DRUH
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Obr. 5. Délka 1. internodia rostlin ošetřených 24-epibrassinolidem. Uvedené jsou průměrné 

hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (n = 7 až n = 24 v závislosti na druhu 

rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi variantami ošetření - 

varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe statisticky průkazně liší 

na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu následujícím po analýze rozptylu 

jednoduchého třídění ANOVA, jejíž statistická významnost je uvedena v závorkách na konci 

názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Na Obr. 5 je znázorněn vliv ošetření EBR na délku 1. internodia rostlin, který se 

významně neprojevil u ječmene, kukuřice ani čiroku a byl zde pozorován trend stejné délky 

1. internodia jako u kontrolních rostlin. U pšenice vyšly statisticky průkazné rozdíly délky 

1. internodia u rostlin ošetřených EBR porovnávaných s kontrolou. Přičemž růst 1. internodia 

byl nejvíce stimulován koncentrací EBR 10-12 M a inhibován nejvyššími použitými 

koncentracemi EBR 10-4 M a 10-5 M (Obr. 5).  
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Obr. 6. Délka 1. internodia rostlin ošetřených 28-homobrassinolidem. Uvedené jsou 

průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 

v závislosti na druhu rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi 

variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Statisticky průkazné rozdíly vlivu ošetření HBL na délku 1. internodia byly 

zaznamenány u pšenice (Obr. 6). Růst 1. internodia byl u pšenice nejvíce stimulován ošetřením 

HBL o koncentraci 10-10 M a 10-4 M. Při ošetření rostlin čiroku nízkými koncentracemi HBL 

(10-14 M a 10-13 M) a kukuřice (10-14 M) byla délka 1. internodia průkazně inhibována 

na základě LSD testu (Obr. 6). U ječmene se neprojevil průkazný vliv ošetření HBL na délku 

1. internodia. 
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Obr. 7. Délka 1. internodia rostlin ošetřených 24-epicastasteronem. Uvedené jsou průměrné 

hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 v závislosti 

na druhu rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi variantami 

ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe statisticky 

průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu následujícím 

po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena v závorkách 

na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***).  

 

 

 

U ječmene, kukuřice a čiroku nebyl zaznamenán průkazný vliv ošetření CASTA 

na délku 1. internodia (Obr. 7). Na délku 1. internodia rostlin pšenice mělo při nižších 

koncentracích (10-14 M, 10-11 M) vliv ošetření CASTA inhibiční efekt, v ostatních případech 

dosahovala délka 1. internodia srovnatelné délky jako kontrolní rostliny (Obr. 7).   
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Obr. 8. Délka 1. internodia rostlin ošetřených 20-hydroxyekdysonem. Uvedené jsou 

průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 

v závislosti na druhu rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi 

variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Statisticky průkazný pozitivní vliv ošetření EKDY na základě LSD testu na délku 1. 

internodia byl zaznamenán u ječmene ošetřeného EKDY o koncentraci 10-12 M (Obr. 8). Délka 

1. internodia byla průkazně inhibována u rostlin pšenice ošetřených 20-hydroxyekdysonem 

o koncentraci 10-4 M. Na kukuřici nemělo ošetření 20-hydroxyekdysonu významný vliv. 

U čiroku byl zaznamenám inhibiční vliv na délku 1. internodia rostlin ošetřených EKDY 10-10 

M a 10-8 M (Obr. 8).  
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Obr. 9. Délka 3. internodia rostlin ošetřených 24-epibrassinolidem. Uvedené jsou průměrné 

hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 v závislosti 

na druhu rostliny), písmena a-e popisují statistickou významnost rozdílů mezi variantami 

ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe statisticky 

průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu následujícím 

po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena v závorkách 

na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Statisticky průkazný vliv ošetření EBR na délku 3. internodia nebyl zaznamenán 

u kukuřice, čiroku ani ječmene (Obr. 9). U pšenice docházelo k inhibici růstu 3. internodia, kdy 

průkazná změna byla zaznamenána při ošetření rostlin pšenice vyšší koncentrací EBR 10-5 M 

(Obr. 9).  
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Obr. 10. Délka 3. internodia rostlin ošetřených 28-homobrassinolidem. Uvedené jsou 

průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 

v závislosti na druhu rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi 

variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Při porovnání jednotlivých ošetření 28-homobrassinolidem byl zaznamenán statisticky 

významný rozdíl mezi délkami 3. internodií u pšenice a kukuřice (Obr. 10). Oproti kontrolním 

rostlinám pšenice byl zaznamenám pozitivní vliv na délku 3. internodia u rostlin ošetřených 

nižšími koncentracemi HBL (10-13 M, 10-12 M, 10-9 M) i vyššími koncentracemi HBL (10-8 M, 

10-7 M, 10-6 M, 10-5 M). Pozitivní vliv na délku 3. internodia kukuřice mělo ošetření HLB 

o koncentraci 10-4 M. U ječmene a čiroku nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl 

v délkách 3. internodií jednotlivých ošetření HBL a hodnoty délky 3. internodia zůstávaly 

podobné jako u kontrolních rostlin (Obr. 10).  
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Obr. 11. Délka 3. internodia rostlin ošetřených 24-epicastasteronem. Uvedené jsou 

průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 

v závislosti na druhu rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi 

variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

V případě ošetření 24-epicastasteronem nebyl zaznamenán významný vliv na délku 

3.internodia u pšenice, kukuřice ani čiroku. Statisticky průkazný rozdíl na základě LSD testu 

byl zaznamenán pouze u ječmene. Přičemž pozitivní efekt na délku 3. internodia způsobilo 

ošetření 24-epicastasteronu o koncentraci 10-9 M (Obr. 11).  
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Obr. 12. Délka 3. internodia rostlin ošetřených 20-hydroxyekdysonem. Uvedené jsou 

průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 

v závislosti na druhu rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi 

variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Vliv ošetření 20-hydroxyekdysonem byl průkazně zaznamenán pouze u rostlin pšenice, 

kdy byl pozorován pozitivní efekt u všech koncentrací aplikovaného 20-hydroxyekdysonu. 

Přičemž největší pozitivní vliv měla koncentrace 10-11 M 20-hydroxyekdysonu. Rozdíly v délce 

3. internodia u ječmene, kukuřice a čiroku nebyly statisticky průkazné. Rostliny ječmene 

dosahovaly srovnatelných hodnot délek 3. internodií v porovnání s kontrolními rostlinami. 

U čiroku mělo značný vliv ošetření 10-14 M 20-hydroxyekdysonem, kdy byly zaznamenány 

redukované délky internodii oproti kontrolním rostlinám (Obr. 12). 
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Obr. 13. Výška rostlin ošetřených 24-epibrassinolidem. Uvedené jsou průměrné hodnoty 

s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 v závislosti na druhu 

rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi variantami ošetření 

(varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe statisticky průkazně liší 

na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu následujícím po analýze rozptylu 

jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena v závorkách na konci názvu grafu (ns 

= non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Při porovnávání jednotlivých ošetření EBR na celkovou výšku rostliny, byly statisticky 

průkazné rozdíly zaznamenány stejně jako u předchozích morfologických parametrů pouze 

u pšenice (Obr. 13). EBR 10-5 M snížil průkazně celkovou výšky rostlin pšenice. Celková výška 

rostlin ječmene, kukuřice a čiroku nebyla ošetřením EBR průkazně ovlivněna a rostliny 

dosahovaly celkových výšek srovnatelných s kontrolními rostlinami (Obr. 13).   
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Obr. 14. Výška rostlin ošetřených 28-homobrassinolidem. Uvedené jsou průměrné hodnoty 

s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n=7 až n=24 v závislosti na druhu 

rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi variantami ošetření 

(varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe statisticky průkazně liší 

na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy LSD testu následujícím po analýze rozptylu 

jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena v závorkách na konci názvu grafu (ns 

= non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Vliv ošetření 28-homobrassinolidem na celkovou výšku rostlin nebyl statisticky 

prokázán u ječmene a kukuřice. Ječmen i kukuřice po ošetření 28-homobrassinolidem 

dosahovaly srovnatelné celkové výšky jako kontrolní rostliny. U čiroku byla zaznamenána 

statisticky průkazná redukce celkové výšky rostliny 28-homobrassinolinem (10-11 M a 10-9 M) 

na základě LSD testu. Statisticky průkazné rozdíly byly zaznamenány u ošetření pšenice, kdy 

rostliny ošetřené 28-homobrassinolidem (10-13 M až 10-4 M) dosahovaly vyšší celkové výšky 

oproti kontrole (Obr. 14).   



70 

 

Obr. 15. Výška rostlin ošetřených 24-epicastasteronem. Uvedené jsou průměrné hodnoty 

s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 v závislosti na druhu 

rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi variantami ošetření 

(varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe statisticky průkazně liší 

na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy Post hoc LSD testu následujícím po analýze 

rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena v závorkách na konci názvu 

grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Vliv 24-epicastasteronu na celkovou výšku rostlin nebyl statisticky prokázán ani 

u jednoho rostlinného druhu použitého pro tento pokus. Hodnoty celkové výšky rostlin ječmene 

a kukuřice byly po ošetření 24-epicastasteronem srovnatelné s kontrolními rostlinami (Obr. 15). 

Ošetření pšenice 24-epicastasteronem způsobilo redukci celkové výšky rostliny u celé škály 

použitých koncentrací 24-epicastasteronu (Obr. 15).   
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Obr. 16. Výška rostlin ošetřených 20-hydroxyekdysonem. Uvedené jsou průměrné hodnoty 

s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 v závislosti na druhu 

rostliny), písmena a-e popisují statistickou významnost rozdílů mezi variantami ošetření 

(varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe statisticky průkazně liší 

na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy Post hoc LSD testu následujícím po analýze 

rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena v závorkách na konci názvu 

grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***).  

 

 

 

Statisticky průkazné rozdíly byly při ošetření rostlin 20-hydroxyekdysonem pouze 

u pšenice, kdy byla celková výšky rostliny pozitivně ovlivněna většinou koncentrací EKDY až 

na EKDY 10-4 M (Obr. 16). Ječmen a kukuřice dosahovaly po aplikaci EKDY srovnatelné 

celkové výšky jako kontrolní rostliny. U čiroku se projevil inhibiční efekt EKDY při vyšších 

koncentracích (10-6 až 10-4 M), kdy rostliny měly nižší vzrůst než kontrolní rostliny (Obr. 16). 
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Obr. 17. Hmotnost sušiny nadzemní části rostlin ošetřených 24-epibrassinolidem. Uvedené 

jsou průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až n = 24 

v závislosti na druhu rostliny), písmena a-d popisují statistickou významnost rozdílů mezi 

variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy Post hoc LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Stejně jako u předchozích morfologických parametrů tak i u hmotnosti sušiny byly 

statisticky průkazné rozdíly zaznamenány pouze u pšenice (Obr. 17). Největší pozitivní vliv 

na hmotnost sušiny mělo ošetření EBR 10-6 M. U ostatních druhů zkoumaných rostlin 

dosahovaly ošetřené rostliny hmotnosti sušiny kontrolních rostlin (Obr. 17).   



73 

 

Obr. 18. Hmotnost sušiny nadzemní části rostlin ošetřených 28-homobrassinolidem. 

Uvedené jsou průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až 

n = 24 v závislosti na druhu rostliny), písmena a-f popisují statistickou významnost rozdílů 

mezi variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy Post hoc LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***). 

 

 

 

Porovnáním vlivu ošetření 28-homobrassinolidu na hmotnost sušiny byly statisticky 

průkazné rozdíly nalezeny pouze u pšenice. Kdy výraznější vliv měla ošeření vyššími 

koncentracemi 10-6 M až 10-4 M. Na ostatní zkoumané rostliny neměl 28-homobrassinolid 

významný vliv. Největší pozitivní vliv na ječmen mělo ošetření 28-homobrassinolidem 

o nejvyšší použité koncentraci 10-4 M (Obr.18). 
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Obr. 19. Hmotnost sušiny nadzemní části rostlin ošetřených 24-epicastasteronem. 

Uvedené jsou průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až 

n = 24 v závislosti na druhu rostliny), písmena a-c popisují statistickou významnost rozdílů 

mezi variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy Post hoc LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***).  

 

 

 

Hmotnosti sušiny rostlin (ječmene, kukuřice i čiroku) ošetřených 24-epicastasteronem 

nevykazovaly statisticky průkazné rozdíly. Na Obr. 19 je znázorněno, že hodnoty hmotnosti 

sušiny ošetřených rostlin byly srovnatelné s kontrolními rostlinami. U pšenice byla prokázána 

redukce hmotnosti sušiny u všech variant ošetření CASTA, přičemž největší inhibiční efekt se 

prokázal u varianty ošetření CASTA 10-11 M.  
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Obr. 20. Hmotnost sušiny nadzemní části rostlin ošetřených 20-hydroxyekdysonem. 

Uvedené jsou průměrné hodnoty s příslušnými směrodatnými odchylkami (minimum n = 7 až 

n = 24 v závislosti na druhu rostliny), písmena a-c popisují statistickou významnost rozdílů 

mezi variantami ošetření (varianty ošetření, které jsou označeny odlišnými písmeny, se od sebe 

statisticky průkazně liší na hladině významnosti ≤ 0,05 na základě analýzy Post hoc LSD testu 

následujícím po analýze rozptylu jednoduchého třídění. Statistická významnost je uvedena 

v závorkách na konci názvu grafu (ns = non significant, 0,05 = *, 0,01 = **, 0,001 = ***).  

 

 

Vliv 20-hydroxyekdysonu na hmotnost sušiny byl průkazný u pšenice a stejně jako 

v předchozích případech nebyly zaznamenané průkazné rozdíly u ječmene, kukuřice a čiroku. 

Nedá se říct, že by měly větší vliv vyšší nebo nižší koncentrace použitého 20-hydroxyekdysonu, 

protože u pšenice byl zaznamenán pozitivní vliv jak u nejnižší použité koncentrace EKDY      

10-4 M tak u vyšší koncentrace 10-9 M (Obr. 20). 
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5. 2. 2. Výsledky analýz variance jednoduchého třídění (ANOVA) pro fluorescenční 

parametry 

Tato kapitola shrnuje výsledky statistického porovnání jednotlivých ošetření rostlin 

postřikem steroidních látek: 24-epibrassinolidu (Tab. 9), 28-homobrassinolidu (Tab. 10),         

24-epicastasteronu (Tab. 11) a 20-hydroxyekdysonu (Tab. 12) v pěti časových bodech (1, 24, 

48, 72 hod a 1 týden) u čtyř zkoumaných rostlin (ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku). 

V tabulkách 9, 10, 11 a 12 jsou uvedeny výsledky analýz variance jednoduchého třídění 

ANOVA pro všechny fluorescenční parametry JIP-testu, odvozené z OJIP analýzy 

fluorescence chlorofylu a.  

Na základě analýzy variance jednoduchého třídění ANOVA nebyla v případě kukuřice 

a čiroku zaznamenána žádná statisticky průkazná změna fluorescenčních parametrů (Tab.  9, 

10, 11, 12). U ječmene byly statisticky průkazné změny zaznamenány pouze při ošetření EBR 

(48 hodin po ošetření, mladší list, Tab. 9) a u ošetření EKDY (1 hodina po ošetření. starší list, 

Tab. 12).  Pšenice vykazovala statisticky průkazné změny při ošetření EBR (24 hod po ošetření, 

starší list, Tab. 9), HOMO (1 týden po ošetření, starší i mladší list, Tab. 10). 
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Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,91 0,97 0,34 0,56 0,97 0,43 0,96 0,47 0,91 0,93 0,95 0,87 0,94 0,76 0,51 0,75 0,63 0,74 0,84 0,81

VI 0,87 0,44 0,32 0,18 0,97 0,93 0,97 0,84 0,99 0,71 0,97 1,00 1,00 0,96 1,00 0,98 0,88 0,99 0,99 0,62

M0 0,88 0,99 0,34 0,89 0,98 0,93 0,48 0,79 0,76 0,78 0,84 0,83 0,94 0,90 0,54 0,67 0,55 0,70 0,70 0,92

ϕP0 0,40 0,88 0,26 0,99 0,69 0,97 0,87 0,65 0,99 0,39 0,70 0,69 0,81 0,61 0,16 0,98 0,75 1,00 0,82 0,86

ϕE0 0,95 0,94 0,32 0,69 0,98 0,98 0,43 0,74 0,77 0,76 0,83 0,65 0,78 0,69 0,29 0,85 0,62 0,88 0,87 0,85

ϕRE0 0,91 0,54 0,28 0,18 0,95 0,97 0,94 0,92 0,97 0,84 0,96 1,00 1,00 0,94 1,00 0,98 0,93 0,99 0,99 0,45

ϕD0 0,40 0,88 0,26 0,99 0,69 0,97 0,87 0,65 0,99 0,39 0,70 0,69 0,81 0,61 0,16 0,98 0,75 1,00 0,82 0,86

ψ0 0,91 0,97 0,34 0,56 0,97 0,43 0,96 0,47 0,91 0,93 0,95 0,87 0,94 0,76 0,51 0,75 0,63 0,74 0,84 0,81

ψR0 0,87 0,44 0,32 0,18 0,97 0,93 0,97 0,84 0,99 0,71 0,97 1,00 1,00 0,96 1,00 0,98 0,88 0,99 0,99 0,62

δR0 0,84 0,13 0,69 0,48 0,99 0,95 0,86 0,88 0,96 0,66 0,87 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 0,97 0,99 0,99 0,93

γRC2 0,86 0,99 0,37 0,98 0,99 0,97 0,88 0,66 1,00 0,69 0,86 0,65 0,99 0,99 0,82 0,71 0,68 0,90 0,75 0,99

ABS/RC 0,82 0,99 0,32 0,98 0,98 0,87 0,92 0,62 1,00 0,60 0,85 0,55 0,99 0,98 0,72 0,73 0,68 0,90 0,76 0,98

TP0/RC 0,87 0,99 0,38 0,98 0,99 0,88 0,93 0,67 1,00 0,68 0,92 0,77 1,00 0,99 0,95 0,77 0,56 0,88 0,80 0,99

ET0/RC 0,88 0,97 0,40 0,52 0,98 0,79 0,98 0,57 0,99 0,84 0,99 0,82 1,00 0,74 0,95 0,93 0,82 0,99 1,00 0,66

RE0/RC 0,79 0,33 0,56 0,23 1,00 0,86 0,98 0,77 1,00 0,67 0,97 0,99 1,00 0,87 1,00 1,00 0,94 0,99 0,99 0,73

DI0/RC 0,63 0,95 0,25 0,99 0,94 0,87 0,92 0,60 1,00 0,45 0,71 0,50 0,96 0,83 0,28 0,89 0,75 0,99 0,76 0,91

PIABS 0,96 0,94 0,42 0,88 0,97 1,00 0,66 0,91 0,87 0,76 0,57 0,55 0,75 0,90 0,57 0,81 0,50 0,91 0,81 0,96

PITOTAL 0,96 0,83 0,25 0,40 0,87 0,20 0,15 0,07 0,24 0,83 0,93 1,00 1,00 0,99 0,98 0,90 0,83 0,98 0,99 0,66

Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,74 0,29 0,54 0,40 0,90 0,99 0,68 0,97 0,88 0,15 0,87 0,68 0,75 0,84 0,34 0,99 0,89 0,99 0,96 0,96

VI 0,69 0,51 0,94 0,51 0,27 0,74 0,49 0,92 0,68 0,41 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 0,86 0,59 0,17

M0 0,81 0,34 0,91 0,40 0,74 0,80 0,18 1,00 0,88 0,39 0,85 0,89 0,66 0,89 0,43 0,99 0,95 0,97 0,96 0,95

ϕP0 0,70 0,66 0,99 0,92 0,31 0,69 0,17 0,99 0,67 0,50 0,65 0,77 0,62 0,71 0,51 0,80 0,96 1,00 0,90 0,80

ϕE0 0,74 0,33 0,73 0,54 0,78 1,00 0,38 1,00 0,76 0,33 0,69 0,76 0,80 0,90 0,36 0,99 0,95 1,00 0,95 0,96

ϕRE0 0,69 0,61 0,92 0,47 0,25 0,83 0,43 0,95 0,56 0,58 1,00 1,00 0,98 0,99 0,88 1,00 1,00 0,74 0,50 0,33

ϕD0 0,70 0,66 0,99 0,92 0,31 0,69 0,17 0,99 0,67 0,50 0,65 0,77 0,62 0,71 0,51 0,80 0,96 1,00 0,90 0,80

ψ0 0,74 0,29 0,54 0,40 0,90 0,99 0,68 0,97 0,88 0,15 0,87 0,68 0,75 0,84 0,34 0,99 0,89 0,99 0,96 0,96

ψR0 0,69 0,51 0,94 0,51 0,27 0,74 0,49 0,92 0,68 0,41 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 0,99 0,86 0,59 0,17

δR0 0,75 0,30 0,99 0,65 0,22 0,68 0,45 0,89 0,75 0,42 1,00 0,68 0,46 0,46 0,50 0,97 0,97 0,84 0,71 0,28

γRC2 0,89 0,54 1,00 0,68 0,39 0,52 0,04 1,00 0,90 0,60 0,85 0,98 0,54 0,90 0,70 0,77 0,97 0,80 0,85 0,87

ABS/RC 0,86 0,53 1,00 0,70 0,42 0,49 0,05 1,00 0,87 0,55 0,86 0,97 0,42 0,60 0,59 0,69 0,93 0,76 0,93 0,77

TP0/RC 0,95 0,40 0,98 0,62 0,48 0,35 0,03 1,00 0,95 0,75 0,94 0,98 0,91 0,88 0,88 0,66 0,98 0,50 0,92 0,95

ET0/RC 0,83 0,51 0,61 0,84 0,82 0,69 0,12 0,79 0,98 0,07 0,95 0,65 0,86 0,67 0,36 0,93 0,82 0,83 0,90 0,95

RE0/RC 0,77 0,44 0,97 0,75 0,35 0,77 0,43 0,70 0,68 0,24 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,97 0,94 0,59 0,40

DI0/RC 0,73 0,61 1,00 0,82 0,36 0,61 0,08 1,00 0,68 0,44 0,76 0,85 0,45 0,54 0,52 0,71 0,91 0,92 0,91 0,71

PIABS 0,79 0,32 0,95 0,61 0,59 0,99 0,22 1,00 0,66 0,49 0,67 0,89 0,92 0,98 0,55 0,96 0,96 1,00 0,96 1,00

PITOTAL 0,64 0,59 0,78 0,23 0,16 0,92 0,20 0,98 0,61 0,44 0,92 1,00 0,89 0,99 0,54 0,97 1,00 0,71 0,68 0,86

Steroid: EBR
STARŠÍ LIST

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK
Steroid: EBR

MLADŠÍ LIST

Tab. 9. Výsledky analýzy 

variance jednoduchého 

třídění ANOVA pro 

fotosyntetické parametry 

vycházejících z měření 

fluorescence chlorofylu a 

u rostlin ošetřených                     

24-epibrassinolidem. 

Uvedené parametry byly 

měřeny u ječmene, pšenice, 

kukuřice a čiroku v pěti 

časových bodech (1, 24, 48, 

72 hod a 1 týden). Uvedeny 

jsou p-hodnoty, jako zdroj 

variability byla použita 

koncentrace steroidní látky 

použité k ošetření rostlin 

(kontrola vs. steroidní látka).  

… - šedě jsou zvýrazněny 

statisticky průkazné hodnoty 

ANOVA, kdy P ≤ 0,05 
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Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,97 0,90 0,78 0,30 0,39 0,92 0,24 0,18 0,83 0,98 0,96 0,58 0,86 0,95 0,75 0,50 0,95 0,16 0,70 0,93

VI 0,89 0,69 0,53 0,82 0,65 0,86 0,91 0,98 0,67 0,01 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,90 0,75 0,83 0,96

M0 0,90 0,99 0,71 0,37 0,33 0,98 0,38 0,34 0,50 0,97 0,98 0,14 0,71 1,00 0,58 0,58 1,00 0,17 0,85 0,96

ϕP0 0,61 0,82 0,07 0,55 0,16 0,93 0,99 0,98 0,60 0,00 0,93 0,98 0,74 0,99 0,40 0,69 0,95 0,63 0,53 0,77

ϕE0 0,88 0,95 0,63 0,36 0,28 0,83 0,70 0,60 0,48 0,44 0,81 0,34 0,54 0,96 0,39 0,71 0,97 0,26 0,69 0,95

ϕRE0 0,95 0,78 0,48 0,90 0,61 0,64 0,86 0,87 0,71 0,16 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,84 0,96 0,71 0,91 0,96

ϕD0 0,61 0,82 0,07 0,55 0,16 0,93 0,99 0,98 0,60 0,00 0,93 0,98 0,74 0,99 0,40 0,69 0,95 0,63 0,53 0,77

ψ0 0,97 0,90 0,78 0,30 0,39 0,92 0,24 0,18 0,83 0,98 0,96 0,58 0,86 0,95 0,75 0,50 0,95 0,16 0,70 0,93

ψR0 0,89 0,69 0,53 0,82 0,65 0,86 0,91 0,99 0,67 0,01 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,90 0,75 0,83 0,96

δR0 0,83 0,78 0,65 0,59 0,87 0,85 0,96 0,88 0,59 0,00 0,96 1,00 1,00 0,97 0,99 0,98 0,96 0,96 0,86 0,87

γRC2 0,85 0,96 0,63 0,70 0,47 0,97 0,97 0,93 0,65 0,15 1,00 0,58 0,95 0,96 0,81 0,87 0,99 0,38 0,68 0,68

ABS/RC 0,81 0,90 0,63 0,72 0,46 0,97 0,90 0,96 0,69 0,12 0,99 0,53 0,97 0,96 0,80 0,81 0,99 0,39 0,65 0,63

TP0/RC 0,83 0,93 0,79 0,72 0,58 0,98 0,88 0,87 0,77 0,62 1,00 0,27 0,96 0,91 0,91 0,87 0,93 0,31 0,78 0,57

ET0/RC 0,90 0,44 0,96 0,95 0,98 0,97 0,69 0,88 0,82 0,56 0,99 0,77 1,00 0,41 1,00 0,80 0,38 0,34 0,36 0,61

RE0/RC 0,81 0,59 0,47 0,36 0,56 0,93 0,83 0,98 0,77 0,01 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,92 0,79 0,70 0,94

DI0/RC 0,70 0,83 0,29 0,69 0,25 0,96 0,91 0,98 0,67 0,02 0,98 0,86 0,92 0,99 0,55 0,73 0,97 0,54 0,57 0,66

PIABS 0,80 0,99 0,47 0,42 0,36 0,85 0,93 0,57 0,61 0,16 0,81 0,56 0,53 0,98 0,44 0,84 0,99 0,32 0,67 0,98

PITOTAL 0,96 0,99 0,39 0,86 0,58 0,45 0,39 0,63 0,51 0,89 0,71 1,00 0,99 0,99 0,94 0,72 0,97 0,56 0,95 0,93

Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,92 0,17 0,11 0,81 0,23 0,63 0,09 0,93 0,90 0,37 0,96 0,31 0,75 0,76 0,77 0,81 0,79 0,24 0,54 0,84

VI 0,74 0,45 0,60 0,97 0,90 0,79 0,19 0,39 0,93 0,02 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,84 0,82 0,78 0,71 0,96

M0 0,93 0,42 0,14 0,85 0,34 0,77 0,10 0,99 0,26 0,28 0,80 0,30 0,73 0,82 0,88 0,69 0,81 0,53 0,54 0,94

ϕP0 0,36 0,70 0,71 0,73 0,73 0,40 0,16 0,96 0,71 0,20 0,34 0,87 0,64 0,74 0,72 0,59 0,82 0,79 0,74 0,58

ϕE0 0,86 0,36 0,13 0,87 0,31 0,84 0,06 0,96 0,61 0,20 0,37 0,19 0,72 0,76 0,69 0,81 0,80 0,40 0,66 0,83

ϕRE0 0,71 0,49 0,50 0,95 0,91 0,78 0,12 0,48 0,90 0,03 0,96 1,00 1,00 0,97 0,92 0,55 0,82 0,69 0,77 0,96

ϕD0 0,36 0,70 0,71 0,73 0,73 0,40 0,16 0,96 0,71 0,20 0,34 0,87 0,64 0,74 0,72 0,59 0,82 0,79 0,74 0,58

ψ0 0,92 0,17 0,11 0,81 0,23 0,63 0,09 0,93 0,90 0,37 0,96 0,31 0,75 0,76 0,77 0,81 0,79 0,24 0,54 0,84

ψR0 0,74 0,45 0,60 0,97 0,90 0,79 0,19 0,39 0,93 0,02 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,84 0,82 0,78 0,71 0,96

δR0 0,80 0,56 0,88 0,97 0,90 0,81 0,39 0,35 0,95 0,13 0,99 1,00 0,99 0,87 0,99 0,99 0,77 0,88 0,87 0,75

γRC2 0,66 0,86 0,50 0,81 0,71 0,34 0,19 0,97 0,73 0,22 0,75 0,95 0,43 0,80 0,86 0,28 0,72 0,83 0,51 0,84

ABS/RC 0,59 0,87 0,47 0,79 0,71 0,32 0,18 0,99 0,65 0,20 0,71 0,95 0,44 0,78 0,91 0,33 0,72 0,81 0,56 0,64

TP0/RC 0,82 0,90 0,45 0,85 0,78 0,62 0,24 0,99 0,70 0,29 0,83 0,97 0,56 0,40 0,69 0,15 0,71 0,88 0,21 0,88

ET0/RC 0,46 0,55 0,69 0,75 0,53 0,41 0,41 0,90 0,91 0,85 0,98 0,99 0,64 0,60 0,59 0,76 0,66 0,17 0,45 0,53

RE0/RC 0,68 0,45 0,84 0,99 0,85 0,63 0,29 0,06 0,90 0,06 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,98 0,79 0,84 0,78 0,93

DI0/RC 0,40 0,81 0,56 0,72 0,68 0,26 0,16 0,98 0,65 0,16 0,48 0,88 0,50 0,75 0,83 0,49 0,75 0,79 0,71 0,46

PIABS 0,82 0,56 0,19 0,83 0,54 0,77 0,12 0,95 0,62 0,10 0,26 0,36 0,65 0,78 0,72 0,69 0,82 0,49 0,53 0,90

PITOTAL 0,75 0,60 0,25 0,74 0,95 0,70 0,09 0,65 0,86 0,03 0,69 1,00 0,93 0,99 0,56 0,17 0,77 0,40 0,60 0,99

Steroid: HOMO
STARŠÍ LIST

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Steroid: HOMO
MLADŠÍ LIST

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROKTab. 10. Výsledky analýzy 

variance jednoduchého 

třídění ANOVA pro 

fotosyntetické parametry 

vycházejících z měření 

fluorescence chlorofylu a u 

rostlin ošetřených                     

28-homobrassinolidem. 

Uvedené parametry byly 

měřeny u ječmene, pšenice, 

kukuřice a čiroku v pěti 

časových bodech (1, 24, 48, 

72 hod a 1 týden). Uvedeny 

jsou p-hodnoty, jako zdroj 

variability byla použita 

koncentrace steroidní látky 

použité k ošetření rostlin 

(kontrola vs. steroidní látka). 

… - šedě jsou zvýrazněny 

statisticky průkazné hodnoty 

ANOVA, kdy P ≤ 0,05 
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Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,56 0,59 0,00 0,31 0,51 0,91 0,50 0,95 0,81 0,69 0,87 0,99 1,00 0,68 0,87 0,41 0,55 0,53 0,80 0,98

VI 0,63 0,49 0,56 0,69 0,82 0,45 0,88 0,99 0,78 0,47 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,91 0,99 0,95 0,73

M0 0,54 0,49 0,00 0,60 0,89 0,41 0,45 0,97 0,90 0,62 0,92 0,86 0,99 0,94 0,97 0,40 0,47 0,72 0,72 1,00

ϕP0 0,25 0,97 0,05 0,70 0,83 0,42 0,95 0,99 0,91 0,94 0,93 0,99 0,98 0,93 0,94 0,62 0,53 0,84 0,77 0,99

ϕE0 0,59 0,66 0,00 0,38 0,40 0,33 0,93 0,99 0,98 0,88 0,82 0,96 1,00 0,39 0,82 0,44 0,49 0,56 0,79 0,99

ϕRE0 0,69 0,49 0,44 0,74 0,74 0,72 0,85 1,00 0,77 0,57 0,97 1,00 1,00 1,00 0,99 0,84 0,89 0,99 0,94 0,68

ϕD0 0,25 0,97 0,05 0,70 0,83 0,42 0,95 0,99 0,91 0,94 0,93 0,99 0,98 0,93 0,94 0,62 0,53 0,84 0,77 0,99

ψ0 0,56 0,59 0,00 0,31 0,51 0,91 0,50 0,95 0,81 0,69 0,87 0,99 1,00 0,68 0,87 0,41 0,55 0,53 0,80 0,98

ψR0 0,63 0,49 0,56 0,69 0,82 0,45 0,88 0,99 0,79 0,47 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,91 0,99 0,95 0,73

δR0 0,66 0,72 0,97 0,63 0,84 0,29 0,96 1,00 0,88 0,50 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,95 0,99 0,99 0,92

γRC2 0,41 0,73 0,01 0,74 0,89 0,59 0,87 0,99 0,91 0,59 0,86 0,88 0,99 0,83 0,90 0,56 0,45 0,80 0,66 1,00

ABS/RC 0,43 0,73 0,01 0,76 0,88 0,47 0,85 0,99 0,85 0,62 0,89 0,84 0,99 0,85 0,92 0,57 0,44 0,83 0,68 1,00

TP0/RC 0,55 0,64 0,02 0,74 0,87 0,65 0,74 1,00 0,83 0,44 0,84 0,70 0,97 0,94 0,91 0,73 0,52 0,85 0,77 1,00

ET0/RC 0,56 0,87 0,98 0,23 0,41 0,75 0,67 1,00 0,80 0,51 0,57 0,93 0,96 0,64 0,63 0,72 0,77 0,52 0,92 0,98

RE0/RC 0,58 0,36 0,99 0,57 0,54 0,51 0,82 0,99 0,75 0,21 0,94 1,00 1,00 1,00 0,99 0,91 0,93 0,99 0,98 0,83

DI0/RC 0,34 0,88 0,01 0,76 0,87 0,37 0,89 0,98 0,84 0,85 0,93 0,96 0,99 0,77 0,94 0,51 0,47 0,84 0,70 0,99

PIABS 0,46 0,79 0,00 0,46 0,63 0,73 0,90 0,96 0,98 0,85 0,92 0,94 1,00 0,62 0,89 0,48 0,49 0,59 0,78 0,98

PITOTAL 0,67 0,59 0,07 0,57 0,76 0,84 0,85 0,94 0,67 0,80 0,98 1,00 1,00 1,00 0,95 0,76 0,63 0,89 0,85 0,69

Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,90 0,12 0,26 0,03 0,86 0,51 0,43 0,69 0,57 0,86 0,94 0,61 0,98 0,22 0,66 0,29 0,37 0,63 0,95 1,00

VI 0,43 0,98 0,23 0,32 0,99 0,57 0,31 0,83 0,97 0,99 0,97 1,00 1,00 0,94 0,99 0,85 0,79 0,54 0,65 0,44

M0 0,99 0,70 0,47 0,30 0,84 0,55 0,08 0,99 0,59 0,84 0,77 0,90 0,96 0,49 0,73 0,19 0,43 0,86 0,96 1,00

ϕP0 0,19 0,96 0,74 0,56 0,90 0,88 0,35 0,96 0,79 0,90 0,96 0,72 0,71 1,00 0,91 0,41 0,37 0,88 0,91 0,99

ϕE0 0,86 0,29 0,31 0,07 0,85 0,60 0,28 0,87 0,72 0,85 0,95 0,61 0,95 0,40 0,75 0,30 0,39 0,81 0,94 1,00

ϕRE0 0,45 0,98 0,16 0,28 0,99 0,52 0,38 0,90 0,97 0,99 0,97 1,00 1,00 0,94 0,95 0,56 0,80 0,46 0,57 0,27

ϕD0 0,19 0,96 0,74 0,56 0,90 0,88 0,35 0,96 0,79 0,90 0,96 0,72 0,71 1,00 0,91 0,41 0,37 0,88 0,91 0,99

ψ0 0,90 0,12 0,26 0,03 0,86 0,51 0,43 0,69 0,57 0,86 0,94 0,61 0,98 0,22 0,66 0,29 0,37 0,63 0,95 1,00

ψR0 0,43 0,98 0,23 0,32 0,99 0,57 0,31 0,83 0,97 0,99 0,97 1,00 1,00 0,94 0,99 0,85 0,79 0,54 0,65 0,44

δR0 0,33 0,97 0,47 0,68 0,98 0,72 0,31 0,80 0,97 0,98 0,92 1,00 1,00 0,99 0,82 1,00 0,88 0,96 0,90 1,00

γRC2 0,90 0,94 0,72 0,79 0,93 0,77 0,08 0,99 0,81 0,93 0,71 0,92 0,67 0,79 0,98 0,08 0,52 0,88 0,81 1,00

ABS/RC 0,89 0,95 0,72 0,82 0,95 0,80 0,81 0,99 0,82 0,95 0,71 0,91 0,62 0,81 0,97 0,08 0,52 0,86 0,78 0,99

TP0/RC 0,99 0,90 0,64 0,81 0,84 0,79 0,11 0,99 0,82 0,84 0,71 0,96 0,87 0,76 0,97 0,03 0,69 0,83 0,41 0,98

ET0/RC 0,50 0,11 0,32 0,16 0,87 0,79 0,60 0,09 0,90 0,87 0,86 0,92 0,95 0,67 0,69 0,22 0,42 0,26 0,65 0,99

RE0/RC 0,37 0,89 0,57 0,48 0,99 0,74 0,29 0,14 0,98 0,99 0,96 1,00 1,00 0,98 1,00 0,80 0,81 0,53 0,52 0,65

DI0/RC 0,53 0,97 0,76 0,77 0,96 0,83 0,16 0,98 0,82 0,96 0,83 0,81 0,59 0,96 0,94 0,22 0,43 0,88 0,89 0,97

PIABS 0,85 0,72 0,50 0,12 0,84 0,56 0,16 0,99 0,77 0,84 0,87 0,75 0,89 0,67 0,82 0,30 0,43 0,84 0,93 1,00

PITOTAL 0,55 0,98 0,06 0,10 0,97 0,33 0,28 0,98 0,96 0,97 0,96 0,99 0,99 0,82 0,81 0,12 0,62 0,49 0,57 0,71

Steroid: CASTA
STARŠÍ LIST

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Steroid: CASTA
MLADŠÍ LIST

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROKTab. 11. Výsledky analýzy 

variance jednoduchého 

třídění ANOVA pro 

fotosyntetické parametry 

vycházejících z měření 

fluorescence chlorofylu a u 

rostlin ošetřených                     

24-epicastasteronem. 

Uvedené parametry byly 

měřeny u ječmene, pšenice, 

kukuřice a čiroku v pěti 

časových bodech (1, 24, 48, 

72 hod a 1 týden). Uvedeny 

jsou p-hodnoty, jako zdroj 

variability byla použita 

koncentrace steroidní látky 

použité k ošetření rostlin 

(kontrola vs. steroidní látka). 

… - šedě jsou zvýrazněny 

statisticky průkazné hodnoty 

ANOVA, kdy P ≤ 0,05 
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Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,79 0,99 0,82 0,16 0,53 0,99 0,31 0,82 0,99 0,64 0,84 0,44 0,86 0,22 0,33 0,57 0,54 0,76 0,65 0,22

VI 0,83 1,00 0,98 0,46 0,06 0,86 0,81 0,70 0,72 0,67 0,98 1,00 1,00 0,94 1,00 0,94 0,95 0,95 0,97 0,72

M0 0,90 0,96 0,65 0,87 0,66 0,53 0,28 0,95 0,42 0,23 0,93 0,65 0,78 0,49 0,84 0,42 0,37 0,69 0,40 0,19

ϕP0 0,82 0,82 0,24 0,94 0,98 0,71 0,95 0,90 0,63 0,30 0,99 0,83 0,87 1,00 0,67 0,77 0,26 0,78 0,78 0,69

ϕE0 0,80 1,00 0,79 0,44 0,65 0,38 0,88 0,88 0,38 0,35 0,88 0,20 0,89 0,40 0,16 0,71 0,46 0,78 0,68 0,29

ϕRE0 0,84 1,00 0,96 0,51 0,05 0,98 0,72 0,45 0,74 0,59 0,96 1,00 1,00 0,94 1,00 0,95 0,91 0,96 0,97 0,52

ϕD0 0,82 0,82 0,24 0,94 0,98 0,71 0,95 0,90 0,63 0,30 0,99 0,83 0,87 1,00 0,67 0,77 0,26 0,78 0,78 0,69

ψ0 0,79 0,99 0,82 0,16 0,53 0,99 0,31 0,82 0,99 0,64 0,84 0,44 0,86 0,22 0,33 0,57 0,54 0,76 0,65 0,22

ψR0 0,83 1,00 0,98 0,46 0,06 0,86 0,81 0,70 0,72 0,67 0,98 1,00 1,00 0,94 1,00 0,94 0,95 0,95 0,97 0,72

δR0 0,78 1,00 0,96 0,84 0,50 0,70 0,88 0,61 0,59 0,62 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,85 0,98 0,94 0,97 0,96

γRC2 0,94 0,40 0,32 0,96 0,92 0,85 0,95 0,92 0,65 0,23 0,97 0,92 0,44 0,79 0,97 0,37 0,09 0,63 0,15 0,23

ABS/RC 0,95 0,38 0,28 0,98 0,93 0,66 0,91 0,90 0,59 0,31 0,98 0,88 0,41 0,81 0,97 0,36 0,09 0,59 0,18 0,29

TP0/RC 0,97 0,37 0,40 0,97 0,93 0,87 0,95 0,92 0,59 0,21 0,95 0,91 0,31 0,76 0,96 0,14 0,17 0,47 0,09 0,13

ET0/RC 0,80 0,28 0,60 0,09 0,78 0,95 0,88 0,89 0,73 0,70 0,90 0,92 0,07 0,67 0,51 0,26 0,63 0,49 0,65 0,28

RE0/RC 0,77 0,96 0,95 0,39 0,11 0,85 0,87 0,78 0,67 0,58 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,97 0,97 0,99 0,78

DI0/RC 0,88 0,55 0,17 0,97 0,95 0,53 0,89 0,89 0,59 0,36 0,99 0,80 0,62 0,96 0,85 0,65 0,12 0,70 0,50 0,56

PIABS 0,86 0,97 0,67 0,86 0,74 0,88 0,92 0,89 0,49 0,26 0,98 0,56 0,90 0,67 0,57 0,85 0,35 0,81 0,57 0,16

PITOTAL 0,88 0,99 0,82 0,57 0,09 0,82 0,69 0,82 0,66 0,32 0,89 1,00 0,99 0,82 0,96 0,93 0,54 0,94 0,82 0,16

Parametr 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod 1 hod 24 hod 48 hod 72 hod 168 hod

VJ 0,18 0,91 0,53 0,21 0,97 0,67 0,68 0,39 0,21 0,55 0,99 0,63 0,58 0,17 0,64 0,86 0,83 0,81 0,99 0,59

VI 0,00 0,57 0,80 0,40 0,97 0,63 0,96 0,62 0,94 0,28 0,98 1,00 1,00 0,96 1,00 0,71 0,93 0,90 0,81 0,66

M0 0,90 0,80 0,57 0,56 0,98 0,65 0,73 0,27 0,61 0,31 0,88 0,74 0,66 0,22 0,64 0,75 0,65 0,73 0,97 0,70

ϕP0 0,38 0,50 0,75 0,81 0,69 0,42 0,23 0,14 0,77 0,42 0,82 0,66 0,46 0,25 0,87 0,60 0,73 0,88 0,89 0,89

ϕE0 0,26 0,79 0,67 0,44 0,98 0,49 0,38 0,26 0,37 0,44 0,92 0,57 0,60 0,20 0,78 0,83 0,81 0,87 0,98 0,67

ϕRE0 0,00 0,52 0,73 0,39 0,95 0,55 0,93 0,54 0,95 0,27 0,99 1,00 1,00 0,95 0,98 0,73 0,94 0,88 0,91 0,68

ϕD0 0,38 0,50 0,75 0,81 0,69 0,42 0,23 0,14 0,77 0,42 0,82 0,66 0,46 0,25 0,87 0,60 0,73 0,88 0,89 0,89

ψ0 0,18 0,91 0,53 0,21 0,97 0,67 0,68 0,39 0,21 0,55 0,99 0,63 0,58 0,17 0,64 0,86 0,83 0,81 0,99 0,59

ψR0 0,00 0,57 0,80 0,40 0,97 0,63 0,96 0,62 0,94 0,28 0,98 1,00 1,00 0,96 1,00 0,71 0,93 0,90 0,81 0,66

δR0 0,00 0,52 0,91 0,67 0,99 0,77 0,97 0,54 0,99 0,43 0,93 1,00 0,97 0,30 0,85 0,86 0,91 0,95 0,83 0,80

γRC2 0,97 0,69 0,72 0,81 0,99 0,49 0,61 0,08 0,85 0,29 0,78 0,94 0,57 0,27 0,91 0,65 0,47 0,55 0,82 0,88

ABS/RC 0,96 0,63 0,71 0,79 0,98 0,54 0,63 0,11 0,83 0,30 0,78 0,91 0,38 0,29 0,83 0,57 0,42 0,55 0,80 0,91

TP0/RC 0,99 0,80 0,69 0,84 0,99 0,63 0,86 0,20 0,88 0,15 0,78 0,89 0,87 0,13 0,93 0,73 0,27 0,31 0,80 0,81

ET0/RC 0,00 0,96 0,67 0,35 0,98 0,64 0,95 0,34 0,74 0,94 0,95 0,78 0,54 0,12 0,68 0,96 0,96 0,66 0,98 0,49

RE0/RC 0,00 0,65 0,93 0,48 1,00 0,59 0,98 0,46 0,92 0,36 0,95 1,00 1,00 0,83 1,00 0,85 0,86 0,79 0,76 0,70

DI0/RC 0,68 0,49 0,73 0,77 0,94 0,47 0,37 0,12 0,75 0,38 0,78 0,78 0,37 0,30 0,79 0,51 0,56 0,72 0,82 0,93

PIABS 0,62 0,75 0,75 0,69 0,97 0,33 0,30 0,11 0,63 0,40 0,92 0,86 0,86 0,34 0,97 0,86 0,75 0,81 0,97 0,73

PITOTAL 0,05 0,55 0,50 0,35 0,87 0,31 0,58 0,34 0,94 0,34 1,00 0,97 0,39 0,98 0,92 0,58 0,78 0,65 0,98 0,74

Steroid: EKDY
STARŠÍ LIST

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Steroid: EKDY
MLADŠÍ LIST

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROKTab. 12. Výsledky analýzy 

variance jednoduchého 

třídění ANOVA pro 

fotosyntetické parametry 

vycházejících z měření 

fluorescence chlorofylu a u 

rostlin ošetřených                    

20-hydroxyekdysonem. 

Uvedené parametry byly 

měřeny u ječmene, pšenice, 

kukuřice a čiroku v pěti 

časových bodech (1, 24, 48, 

72 hod a 1 týden). Uvedeny 

jsou p-hodnoty, jako zdroj 

variability byla použita 

koncentrace steroidní látky 

použité k ošetření rostlin 

(kontrola vs. steroidní látka). 

… - šedě jsou zvýrazněny 

statisticky průkazné hodnoty 

ANOVA, kdy P ≤ 0,05 
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5. 2. 3. Primární fotosyntetické procesy 

Tato kapitola shrnuje výsledky statistického porovnání jednotlivých ošetření rostlin 

postřikem steroidních látek: 24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu a   

20-hydroxyekdysonu v pěti časových bodech (1, 24, 48, 72 hod a 1 týden) u čtyř zkoumaných 

rostlin (ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku) na mladším listu (3. plně vyvinutý list) a starším 

listu (1. plně vyvinutý list). V tabulkách 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 jsou uvedeny 

výsledky LSD testu pro vybrané fluorescenční parametry JIP-testu, odvozené z OJIP analýzy 

fluorescence chlorofylu a, a to φP0, φE0, φR0, φD0, ψ0, ψR0, δR0, PIABS, PITOTAL (vysvětlení 

jednotlivých parametrů viz. Tab. 3 v kapitole Materiál a metody). Vlivy ošetření steroidními 

látkami na fluorescenční parametry JIP-testu jsou graficky znázorněny na Obr. 21 až Obr. 52. 

5. 2. 3. 1. Maximální kvantový výtěžek fotochemické přeměny energie v PSII (φP0) 

Rostliny v temnotně adaptovaném stavu nevykazovaly mnoho průkazných změn hodnot 

maximálního kvantového výtěžku fotochemické přeměny energie v PSII (φP0). Vliv steroidních 

látek na φP0 byl nalezen u rostlin ječmene, pšenice a kukuřice (Tab. 13). Rozdílné hodnoty byly 

nahodilé a rozdíly nezůstaly zachovány do následujícího časového bodu. Hodnoty φP0 

u ječmene ošetřeného HBL byly vyšší než u kontrolních rostlin v případě mladšího i staršího 

listu (Tab. 13, Obr. 23 a 24). V případě ošetření ječmene CASTA, byl jeho vliv na φP0 průkazný 

jak u mladšího, tak staršího listu a hodnoty byly nižší než u kontrolních rostlin. Rostliny čiroku 

v temnotně adaptovaném stavu nevykazovaly změny hodnot maximálního kvantového výtěžku 

přeměny energie v PSII (φP0, Tab. 13) oproti kontrolním rostlinám. Odezva nebyla 

zaznamenána u rostlin čiroku ošetřených EBR (Obr. 45, 46), HBL (Obr. 47, 48), CASTA (Obr. 

49, 50) ani EKDY (Obr. 51, 52) ve všech časových bodech. Brassinosteroidní látky neměly 

výrazný vliv na φP0 u kukuřice a ani po ošetření ekdysteroidy EKDY nebyl prokázán žádný 

rozdíl v porovnání s kontrolními rostlinami (Tab. 13, Obr. 43 a 44).  

5. 2. 3. 2. Kvantový výtěžek toku přenosu elektronů z QA na QB (φE0) 

Statistickým hodnocením kvantového výtěžku toku přenosu elektronů z QA na QB (φE0) 

byly zjištěny průkazné rozdíly u rostlin ječmene, pšenice a kukuřice nikoliv u čiroku (Tab. 14). 

Stejně jako u předešlého parametru i zde byly rozdílné hodnoty spíše nahodilé. Patrný je vliv 

24-epicastasteronu na φE0 u ječmene, kdy byly zaznamenány průkazně nižší hodnoty u téměř 

všech variant ošetření CASTA staršího listu (až na 10-10 M) a u některých variant ošetření 

CASTA mladšího listu (10-13 M, 10-8 M, 10-4 M) 72 hod po ošetření (Tab. 14, Obr. 25, 26). 

Exogenně aplikovaný EKDY neměl průkazný vliv na φE0 u čiroku a u ostatních zkoumaných 
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rostlin byl vliv minimální (Tab. 14), avšak u pšenice byl nalezen průkazný rozdíl, při ošetření 

rostlin EKDY 10-10 M a 10-4 M, přičemž u mladšího listu byl zaznamenán pokles φE0 (1 hod 

po postřiku) a u staršího listu byl naopak zaznamenán nárůst φE0 (48 hod po postřiku) (Tab., 

14).  

5. 2. 3. 3. Kvantový výtěžek toku přenosu elektronů až na koncové akceptory PSI (φRE0) 

Vliv steroidních látek na kvantový výtěžek toku přenosu elektronů až na koncové 

akceptory PSI se projevil rozdílnými hodnotami φRE0 u ječmene, pšenice a čiroku. Kukuřice 

byla tolerantní k aplikaci steroidních látek a její hodnoty byly srovnatelné s kontrolními 

rostlinami (Tab. 15).  Průkazné rozdíly byly zaznamenány především u starších listů čiroku 

ošetřených EBR, CASTA a EKDY nikoliv u HBL. U pšenice se nejvíce projevil účinek HBL, 

kdy u mladšího listu byly zjištěny vyšší hodnoty φRE0 něž u kontroly při ošetření HBL, přičemž 

na začátku ošetření byl zaznamenán vliv nižších koncentrací HBL 10-14 M (1 hod), 10-11 M (24 

hod) a po 1 týdnu byly rozdíly zaznamenány u ošetření vyšší koncentrací HBL 10-8 M a 10-6 M 

(Tab. 15). Vliv EKDY byl zaznamenán především u starších listů rostlin ječmene, u kterých 

byl zaznamenán jeho vliv 1 hodinu po ošetření rostlin a projevil se vyššími hodnotami φRE0 než 

které byly zaznamenány u kontroly(Tab. 15, Obr. 28). Na mladším listě se vliv ošetření EKDY 

na φRE0 projevil až po týdnu, kdy byly zaznamenány statisticky nižší hodnoty φRE0 než 

u kontroly (Tab. 15, Obr. 27). 

5. 2. 3. 4. Kvantový výtěžek disipace zachycené energie (φD0) 

V případě, že byly zaznamenány průkazné rozdíly kvantového výtěžku disipace 

zachycené energie (φD0) u rostlin ošetřených steroidními látkami, nabývaly pak vyšších hodnot 

než u kontrol (Tab. 16). U čiroku nebyl prokázán vliv ani jedné zkoumané steroidní látky na φD0 

(Tab. 16). Průkazný vliv 24-epicastasteronu na φD0 byl zaznamenán u rostlin ječmene 72 hod 

po ošetření u mladšího i staršího listu, kdy byly hodnoty φD0 vyšší než u kontrolních rostlin 

(Tab. 16, Obr. 25 a 26). Nejvýraznější vliv EKDY byl zaznamenán 1 týden po ošetření 

u pšenice, kdy byly u mladšího listu při ošetření nejvyššími koncentracemi EKDY (10-6 M,      

10-5 M a 10-4 M) zjištěny vyšší hodnoty φD0 než u kontrol (Tab. 16, Obr. 35). 

5. 2. 3. 5. Pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen z QA na QB 

(ψ0) 

Hodnoty pravděpodobnosti, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen z QA na QB 

(ψ0) naměřené u mladších listů ječmene ošetřeného 24-epicastasteronem (10-13 M až 10-4 M) 

byly po 72 hodinách od postřiku prokazatelně nižší než u kontrolních rostlin (Tab. 17, Obr. 25). 
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Přičemž ve dvou případech ošetření CASTA (10-4 M a 10-8 M) byl vliv zaznamenán i u staršího 

listu ječmene ošetřeného 24-epicastasteronem a hodnoty ψ0 byly po 72 hod od postřiku nižší 

než u kontrol (Tab. 17, Obr. 26). Vliv steroidních látek na ψ0 u ostatních zkoumaných rostlin 

nebyl zaznamenán. 

5. 2. 3. 6. Pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen až na koncové 

akceptory PSI (φR0) 

Ošetření rostlin steroidními látkami neměla průkazný vliv na pravděpodobnost, se 

kterou je elektron zachycený PSII přenesen až na koncové akceptory PSI (φR0) u kukuřice, kdy 

nebyl zaznamenán vliv žádné z aplikovaných steroidních látek oproti kontrole (Tab. 18). 

Rostliny ječmene ošetřené vyššími koncentracemi EBR (10-7 M, 10-5 M, 10-4 M) dosahovaly 

po 1 týdnu průkazně vyšších hodnot φR0 měřených na starším listu než kontroly (Tab. 18, Obr. 

22). U straších listů ječmene se již po 1 hodině projevil vliv EKDY na φR0, kdy hodnoty byly 

vyšší než u kontrol (Tab. 18, Obr. 28), v dalším časovém období se vliv EKDY na φR0 prokázal 

u ošetření EKDY 10-14 M (24 hod po ošetření). U mladších listů ječmene se vliv EKDY projevil 

až po 1 týdnu po postřiku, kdy hodnoty φR0 byly nižší než u kontrol. Pšenice průkazně reagovala 

na ošetření HBL, přičemž u starších listů se změny φR0 projevily 24 hod a 1 týden po ošetření 

HBL (10-12 M, 10-10 M, 10-9 M) snížením hodnot φR0 oproti kontrole (Tab. 18, Obr.32). Změny 

φR0 byly u mladších listů pšenice ošetřené HBL zaznamenány 1 týden po postřiku a hodnoty 

φR0 byly vyšší než u kontroly (Tab. 18, Obr. 31). Čirok reagoval změnou φR0 po ošetření EBR 

1 týden po postřiku jak u mladšího (EBR 10-14 M, 10-13 M, 10-12 M a 10-7 M, Tab. 18, Obr. 45) 

tak u staršího listu (EBR 10-13 M, 10-5 M, Tab. 18, Obr. 46) poklesem φR0 oproti kontrole.  

5. 2. 3. 7. Pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen z QB až 

na koncové akceptory PSI (δR0) 

Pravděpodobnost, se kterou byl elektron zachycený PSII přenesen z QB až na koncové 

akceptory PSI nebyla ovlivněna ošetřením steroidních látek u čiroku. Vyšší hodnoty δR0 byly 

nalezeny u staršího listu kukuřice ve třech za sebou jdoucích časových bodech (24, 48 a 72 hod) 

po ošetření EBR 10-10 M (Tab. 19, Obr. 38). EBR měl vliv na δR0 u ječmene, kdy byly 

zaznamenány vyšší hodnoty u staršího listu 1 týden po ošetření EBR (10-13 M, 10-12 M, 10-9 M, 

10-7 M, 10-5 M, 10-4 M, Tab. 19, Obr. 22), nebyly však zaznamenány u mladšího listu. Vyšší 

hodnoty δR0 byly zaznamenány u staršího listu ječmene 1 hod po postřiku EKDY (10-14 M,   

10-11 M, 10-9 M, 10-6 M, Tab. 19, Obr. 26), rozdíly však nebyly zaznamenány u mladšího 
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listu. Rozdíly v δR0 byly zaznamenány u mladších i u starších listů pšenice ošetřené HBL 

(Tab. 19, Obr. 29, 30), přičemž hodnoty δR0 byly nižší než u kontrolních rostlin.  

5. 2. 3. 8. Performanční index zachování energie fotonů zachycených světlosběrnou 

anténou PSII až po redukci QB (PIABS)  

V případě performačního indexu zachování energie fotonů zachycených světlosběrnou 

anténou PSII až po redukci QB (PIABS) byly prokázány rozdíly hodnot oproti kontrolám 

především u ječmene a pšenice. Poklesu hodnot PIABS byl zaznamenán u všech variant ošetření 

staršího listu ječmene CASTA vůči kontrole 72 hod od ošetření (Tab. 20, Obr. 26). Vliv 

CASTA na PIABS byl zaznamenán i u staršího listu pšenice po 24 hod od ošetření CASTA       

(10-10 M, 10-7 M, 10-5 M, 10-4 M), kdy hodnoty PIABS byly vyšší než u kontrolních rostlin 

(Tab. 20, Obr. 34). U ječmene i pšenice byly zaznamenány další průkazné rozdíly mezi PIABS, 

ale byly nahodilé a rozdíly nebyly zachovány do dalších časových bodů. U kukuřice byly 

zaznamenány rozdíly PIABS 1 hodinu po ošetření staršího listu HBL (10-12 M, 10-11 M, 10-9 M, 

10-7 M, 10-6 M, 10-5 M), kdy u ošetřených hodnot byly nižší hodnoty PIABS oproti kontrole, tyto 

rozdíly se však v dalším časovém bodě neprojevily (Tab. 20; Obr. 40).  

5. 2. 3. 9. Performanční index zachování energie fotonů zachycených světlosběrnou 

anténou PSII až po redukci koncových akceptorů PSI (PITOTAL) 

Ačkoli byly zaznamenány změny PITOTAL tak stejně jako v předchozích případech byly 

nahodilé a neprojevovaly se ve více časových bodech. U kukuřice byl zaznamenán pokles 

PITOTAL hodinu po postřiku HBL (10-9 M, 10-5 M, 10-4 M) u staršího listu, poté už nebyl vliv 

HBL prokázán (Tab. 21, Obr. 40). 24-epicastasteron ani 20-hydroxyekdyson neměly vliv 

na PITOTAL u kukuřice (Tab. 21). U čiroku byl nejdříve 1 hodinu po ošetření CASTA (10-13 M) 

zaznamenán vzrůst PITOTAL, poté však byly zaznamenány pouze nižší hodnoty PITOTAL než 

u kontrolních rostlin a to 24 hodin po ošetření (starší list, CASTA 10-4 M) a 72 hodin 

po ošetření (starší list, 10-10 M, 10-7 M, 10-5 M, 10-4 M) (Tab. 21, Obr. 42). Ošetření EKDY se 

projevilo u čiroku (starší list) 1 hodinu po ošetření EDKY (10-14 M, 10-8 M, 10-5 M) poklesem 

hodnot PITOTAL (Tab. 21, Obr. 44). U pšenice byly zaznamenány rozdíly především při ošetření 

EBR, HBL a CASTA (Tab. 21). U mladšího listu pšenice ošetřeného EBR (10-14 M, 10-13 M, 

10-12 M, 10-10 M, 10-9 M, 10-6 M) byl zaznamenán pokles PITOTAL 24 hod po ošetření, přičemž 

po 72 hod byl zaznamenán naopak nárůst PITOTAL u mladšího listu ošetřeného EBR (10-12 M) 

(Tab. 21, Obr. 29). Ošetření pšenice HBL mělo vliv jak na mladší, tak na starší list, kdy 

u staršího byl nejdříve zaznamenán pokles PITOTAL (24 hod, HBL 10-11 M, 10-9 M) přičemž 

po týdnu u něj byl zaznamenán nárůst PITOTAL (HBL 10-12 M) (Tab. 21, Obr. 32). Dvě z těchto 
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koncentrací HBL měly vliv i na mladší listy pšenice kdy byl vliv opačný a nejdříve byl 

zaznamenán nárůst PITOTAL (1 hod HBL 10-8 M, 24 hod HBL 10-9 M) a poté pokles PITOTAL 

po 72 hodinách (HBL 10-14 M, 10-12 M, 10-7 M) (Tab., 21, Obr.31). Vliv CASTA byl 

zaznamenán pouze u staršího listu pšenice, kdy 1 hod po ošetření došlo k poklesu hodnot 

PITOTAL (CASTA 10-13 M až 10-9 M) a poté k nárůstu PITOTAL po 24 hodinách (CASTA 10-7 M, 

10-4 M) (Tab. 21, Obr. 34). U ječmene byl zaznamenán nárůst PITOTAL 1 hodinu a 1 týden 

po ošetření staršího listu EBR 10-13 M a u mladšího listu byl zaznamenán pokles PITOTAL 72 hod 

po ošetření (EBR 10-4 M) (Obr. 21 a 22). Vliv HBL na ječmen byl prokázán nárůstem PITOTAL 

48 hod po ošetření HBL 10-6 M jak u mladšího, tak staršího listu (Tab. 21, Obr. 23 a 24). 

Výrazný pokles PITOTAL u ječmene byl zaznamenán 72 hod po ošetření staršího listu CASTA 

10-13 M až 10-4 M (Obr. 26). Vliv EKDY na ječmen se nejdříve projevil vzrůstem PITOTAL (starší 

list, 1 hod, EKDY 10-14 M a 10-9 M), který byl následován poklesem PITOTAL (24 hod EKDY, 

10-14 M) (Obr. 28). 
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Tab. 13. Výsledky LSD testu pro maximální kvantový výtěžek fotochemické přeměny energie v PSII (φP0) 

vycházejících z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a u jednoděložných rostlin ošetřených postřikem 

vodnými roztoky 24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu nebo 20-hydroxyekdysonu 

o koncentracích 10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila ve všech případech destilovaná voda). Uvedený 

parametr byl měřen u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku v rámci pěti časových období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy na starším (s) a mladším (m) listu. Čísla 4 až 14 v záhlaví tabulky znamenají jednotlivé 

použité koncentrace steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně jsou označeny průkazné rozdíly mezi jednotlivými 

ošetřeními vůči kontrole (červeně … – vyšší hodnota než u kontroly, žlutě … – nižší hodnota než u kontroly).  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: ϕP0
Koncentrace aplikovaného steroidu

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

ROSTLINNÝ DRUH 
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Tab. 14. Výsledky LSD testu pro kvantový výtěžek toku přenosu elektronů z QA na QB (φE0) vycházejících 

z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a u jednoděložných rostlin ošetřených postřikem vodnými roztoky 

24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu nebo 20-hydroxyekdysonu o koncentracích 

10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila ve všech případech destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen 

u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku v rámci pěti časových období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to 

vždy na starším (s) a mladším (m) listu. Čísla 4 až 14 v záhlaví tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace 

steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně jsou označeny průkazné rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole 

(červeně … – vyšší hodnota než u kontroly, žlutě … – nižší hodnota než u kontroly). 

  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: ϕE0

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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 Tab. 15. Výsledky LSD testu pro kvantový výtěžek toku přenosu elektronů až na koncové akceptory PSI 

(φRE0) vycházejících z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a u jednoděložných rostlin ošetřených 

postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu nebo                      

20-hydroxyekdysonu o koncentracích 10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila ve všech případech 

destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku v rámci pěti časových 

období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to vždy na starším (s) a mladším (m) listu. Čísla 4 až 14 v záhlaví 

tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně jsou označeny průkazné 

rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole (červeně … – vyšší hodnota než u kontroly, žlutě … – nižší 

hodnota než u kontroly). 

  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: ϕRE0

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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Tab. 16. Výsledky LSD testu pro kvantový výtěžek disipace zachycené energie (φD0) vycházejících z OJIP 

analýzy fluorescence chlorofylu a u jednoděložných rostlin ošetřených postřikem vodnými roztoky                

24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu nebo 20-hydroxyekdysonu o koncentracích 

10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila ve všech případech destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen 

u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku v rámci pěti časových období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to 

vždy na starším (s) a mladším (m) listu. Čísla 4 až 14 v záhlaví tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace 

steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně jsou označeny průkazné rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole 

(červeně … – vyšší hodnota než u kontroly, žlutě … – nižší hodnota než u kontroly). 

  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: ϕD0

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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Tab. 17. Výsledky LSD testu pro pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen z QA 

na QB (ψ0), vycházející z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a u jednoděložných rostlin ošetřených 

postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu nebo                      

20-hydroxyekdysonu o koncentracích 10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila ve všech případech 

destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku v rámci pěti časových 

období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to vždy na starším (s) a mladším (m) listu. Čísla 4 až 14 v záhlaví 

tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně jsou označeny průkazné 

rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole (červeně … – vyšší hodnota než u kontroly, žlutě … – nižší 

hodnota než u kontroly). 

  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: ψ0

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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Tab. 18. Výsledky LSD testu pro pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen až 

na koncové akceptory PSI (ψR0), vycházejících z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a u jednoděložných 

rostlin ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu,                                     

24-epicastasteronu nebo 20-hydroxyekdysonu o koncentracích 10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku 

v rámci pěti časových období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to vždy na starším (s) a mladším (m) listu. 

Čísla 4 až 14 v záhlaví tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně 

jsou označeny průkazné rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole (červeně … – vyšší hodnota než 

u kontroly, žlutě … – nižší hodnota než u kontroly). 

  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CAASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: ψR0

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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Tab. 19. Výsledky LSD testu pro pravděpodobnost, se kterou je elektron zachycený PSII přenesen z QB až 

na koncové akceptory PSI (δR0) vycházejících z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a u jednoděložných 

rostlin ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu,                                      

24-epicastasteronu nebo 20-hydroxyekdysonu o koncentracích 10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku 

v rámci pěti časových období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to vždy na starším (s) a mladším (m) listu. 

Čísla 4 až 14 v záhlaví tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně 

jsou označeny průkazné rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole (červeně … – vyšší hodnota než 

u kontroly, žlutě … – nižší hodnota než u kontroly). 

  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: δR0

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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Tab. 20. Výsledky LSD testu pro performanční index zachování energie fotonů zachycených světlosběrnou 

anténou PSII až po redukci QB (PIABS) vycházejících z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a 

u jednoděložných rostlin ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu, 28-homobrassinolidu, 

24-epicastasteronu nebo 20-hydroxyekdysonu o koncentracích 10-14 M až 10-4 M (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen u ječmene, pšenice, kukuřice a čiroku 

v rámci pěti časových období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to vždy na starším (s) a mladším (m) listu. 

Čísla 4 až 14 v záhlaví tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace steroidů (tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně 

jsou označeny průkazné rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole (červeně … – vyšší hodnota než 

u kontroly, žlutě … – nižší hodnota než u kontroly). 

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: PIABS

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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Tab. 21. Výsledky LSD testu pro performanční index zachování energie fotonů zachycených světlosběrnou 

anténou PSII až po redukci koncových akceptorů PSI (PITOTAL) vycházejících z OJIP analýzy fluorescence 

chlorofylu a u jednoděložných rostlin ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu,                   

28-homobrassinolidu, 24-epicastasteronu nebo 20-hydroxyekdysonu o koncentracích 10-14 M až 10-4 M (jako 

kontrola sloužila ve všech případech destilovaná voda). Uvedený parametr byl měřen u ječmene, pšenice, 

kukuřice a čiroku v rámci pěti časových období 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, a to vždy na starším (s) a 

mladším (m) listu. Čísla 4 až 14 v záhlaví tabulky znamenají jednotlivé použité koncentrace steroidů                             

(tj. 4 = 10-4 M, atp.). Barevně jsou označeny průkazné rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními vůči kontrole          

(červeně … – vyšší hodnota než u kontroly, žlutě … – nižší hodnota než u kontroly). 

  

Typ 

steroidu

Staří 

listu

Doba měření 

od ošetření 

steroidem 

[hod]

0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

EBR s 1

EBR s 24

EBR s 48

EBR s 72

EBR s 168

EBR m 1

EBR m 24

EBR m 48

EBR m 72

EBR m 168

HBL s 1

HBL s 24

HBL s 48

HBL s 72

HBL s 168

HBL m 1

HBL m 24

HBL m 48

HBL m 72

HBL m 168

CASTA s 1

CASTA s 24

CASTA s 48

CASTA s 72

CASTA s 168

CASTA m 1

CASTA m 24

CASTA m 48

CASTA m 72

CASTA m 168

EKDY s 1

EKDY s 24

EKDY s 48

EKDY s 72

EKDY s 168

EKDY m 1

EKDY m 24

EKDY m 48

EKDY m 72

EKDY m 168

Parametr: PITOTAL

ROSTLINNÝ DRUH 

JEČMEN PŠENICE KUKUŘICE ČIROK

Koncentrace aplikovaného steroidu
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Obr. 21.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 22.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 23.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 24.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 25.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 26.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 27.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 28.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin ječmene ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 29.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 30.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3 
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Obr. 31.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 

.  
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Obr. 32.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 33.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 34.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 35.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 36.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin pšenice ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 37.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 38.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 39.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 40.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 41.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 42.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 43.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 44.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin kukuřice ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila 

ve všech případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden 

po postřiku, a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny 

jako procenta kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a 

metody, Tab. 3. 
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Obr. 45.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 46.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epibrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 47.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 48.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 28-homobrassinolidu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 49.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 50.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 24-epicastasteronu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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Obr. 51.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na mladším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 

 



126 

 

Obr. 52.  Fluorescenční parametry získané z OJIP analýzy fluorescence chlorofylu a, která byla provedena 

u rostlin čiroku ošetřených postřikem vodnými roztoky 20-hydroxyekdysonu (jako kontrola sloužila ve všech 

případech destilovaná voda). Měření byla prováděna na starším listu vždy 1, 24, 48, 72 hod a 1 týden po postřiku, 

a to vždy u 8 rostlin reprezentujících každou jednotlivou variantu ošetření (výsledky jsou uvedeny jako procenta 

kontroly). Vysvětlení jednotlivých fluorescenčních parametrů je uvedeno v kapitole Materiál a metody, Tab. 3. 
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6. Diskuze 

Cílem této práce bylo zhodnotit vliv exogenně aplikovaných steroidních látek 

na primární fotosyntetické procesy u jednoděložných rostlin. Vybraní zástupci se od sebe liší 

mechanismem své fotosyntézy při fixaci oxidu uhličitého a nás zajímalo, zdali nalezneme rozdíl 

i v odpovědi na exogenní aplikaci steroidních látek u primárních fotosyntetických procesů. 

Zároveň jsme chtěli zjistit, zdali se od sebe budou lišit reakce rostlin na exogenně aplikované 

steroidní látky v závislosti na stáří analyzovaného listu. A zdali budou mít steroidní látky vliv 

na morfologii zkoumaných rostlin.  

Obecně je známo, že primární produkce rostlinné biomasy je závislá na souhře mnoha 

faktorů jako jsou fyziologické procesy v rostlině (fotosyntéza, příjem vody, příjem minerálních 

látek, hormonální regulace apod.) a faktory životního prostředí rostlin jako jsou teplota a 

vlhkost ovzduší, vlhkost zeminy, dostatek světla a další abiotické faktory. Fotosyntéza jako 

primární proces sloužící k tvorbě nové biomasy a je ovlivňována mnoha faktory. Primární 

procesy závisí především na délce a intenzitě světelného záření a přítomnosti světelných 

pigmentů, přičemž jsou jedním ze základních pilířů pro tvorbu organických sloučenin.  

6. 1. Ovlivňují exogenně aplikované brassinosteroidní látky růst studovaných 

jednoděložných rostlin? 

U mnou hodnocených morfologických parametrů nelze vyřknout zobecňující závěr, 

který by shrnul účinek exogenně aplikovaných steroidních látek na jednoděložné rostliny. Jak 

bylo uvedeno v kapitole Výsledky, rostliny reagují rozdílně na aplikované steroidní látky druh 

od druhu. Z výsledků vychází jako nejcitlivější rostlinný druh na aplikaci steroidních látek 

pšenice (Triticum aestivum L.), u které bylo prokázáno nejvíce průkazných rozdílů jak 

v délkách internodií, tak celkové výšce rostliny a hmotnosti sušiny.  

6. 1. 1. Vliv 24-epibrassinolidu na růst jednoděložných rostlin 

24-epibrassinolid je nejzkoumanějším exogenně aplikovaným brassinosteroidem, 

u kterého se testuje jeho biologická funkce v rostlinách.  V této práci byl kromě jiného ověřován 

i jeho vliv na morfologii jednoděložných rostlin. Z experimentálních dat bylo zjištěno, že EBR 

neovlivňuje růst u tří zástupců jednoděložných rostlin a to ječmene, kukuřice a čiroku a hodnoty 

jejich morfologických parametrů jsou srovnatelné s kontrolními rostlinami. Nicméně tyto 

výsledky jsou i nejsou ve shodě z předchozími studiemi, protože ve studii od Liu a kol. (2019) 

nebyl zaznamenán vliv exogenně aplikovaného EBR na hmotnost sušiny kukuřice naproti tomu 
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Kaya a kol. (2018) popisují nárůst hmotnosti sušiny kukuřice v případě, že byly rostliny 

ošetřeny postřikem listů i v případě, že byla jejich semena máčena v roztocích EBR. Klíčem by 

však mohlo být zjištění Holé a kol. (2010), kde autoři popisují, že vliv EBR na výšku rostliny 

závisí na vývojovém stádiu, ve kterém byla rostlina ošetřena, což mohl být jeden z důvodů proč 

v mé studii nebyly zaznamenány průkazné rozdíly.   

Vliv exogenně aplikovaného EBR byl prokázán u rostlin pšenice, kdy byl růst prvního 

internodia inhibován u většiny variant ošetření EBR, výjimkou byla varianta ošetření               

EBR 10-12 M, která průkazně stimulovala růst prvního internodia. Inhibován byl i růst třetího 

internodia pšenice při variantách ošetření vyššími koncentracemi EBR 10-5 M a 10-4 M. Inhibice 

růstu rostlin se projevila v celkové výšce rostlin, kdy rostliny pšenice ošetřené EBR 10-5 M 

dosahovaly prokazatelně nejnižšího vzrůstu. Hmotnost sušiny však nebyla redukována, jak by 

se dalo očekávat a byl zaznamenán i průkazný nárůst hmotnosti sušinu u rostlin pšenice ošetřené 

10-9 M. V předešlých studiích byl vlivem EBR 10-6 M a 10-7 M zaznamenán nárůst celkové 

výšky rostliny i hmotnosti sušiny pšenice (Ali a kol., 2008; Janeczko a Swaczynová 2010; 

Yusuf a kol., 2017), tyto výsledky se v mé studii nepotvrdily. Mé výsledky jsou však v souladu 

s výsledky studie Shahbaz a kol. (2008), kteří také neprokázali stimulační vliv na celkovou 

výšku rostlin pšenice. Možným důvodem proč rostliny v některých studiích dosahovaly lepších 

růstových schopností je jejich ošetření EBR. Rostliny, které vykazovaly lepší růstové 

schopnosti oproti kontrolním rostlinám, měla totiž už semena ošetřena roztoky EBR (Ali a kol., 

2008; Janeczko a Swaczynová 2010, Yusuf a kol., 2017). Zatímco rostliny, u kterých se vliv 

EBR neprokázal byly ošetřeny postřikem listů (Shahbaz a kol., 2008) stejně jako rostliny v mé 

studii. Nicméně i u rostlin ošetřených postřikem listů byl zaznamenán průkazný nárůst celkové 

výšky rostliny, jak ve své studii popisují Janeczko a kol. (2010a). 

6. 1. 2. Vliv 28-homobrassinolidu na růst jednoděložných rostlin 

Vliv 28-homobrassinolidu (HBL) byl u pšenice prokázán ve všech zkoumaných 

morfologických parametrech. Exogenně aplikovaný HBL měl vliv na stimulaci růstu 

následovanou zvýšenou hmotností sušiny. To se shoduje s výsledky dřívějších studií, které 

popisovaly pozitivní vliv exogenně aplikovaného HBL nárůstem výšky rostlin a hmotnosti 

sušiny u pšenice (Yusuf a kol, 2011a; Hayat a kol., 2014). Nárůst hmotnosti sušiny u rostlin 

ošetřených HBL pravděpodobně souvisí i s vlivem HBL na listovou plochu. Bylo zjištěno, že 

po ošetření rostlin pšenice HBL dochází k zvětšení listové plochy, což autoři studií spojují 

s aktivací buněčného dělení (Yusuf a kol., 2011a; Hayat a kol., 2014), tím by mohlo docházet i 
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k nárůstu hmotnosti sušiny. Ječmen, kukuřice ani čirok nevykazovaly průkazné rozdíly 

v morfologických parametrech (délkách internodií, výšce rostliny, hmotnosti sušiny) 

po ošetření HBL. Za zmínku stojí, že i u některých druhů dvouděložných rostlin byl 

zaznamenán nárůst výšky rostliny a hmotnosti sušiny po exogenní aplikaci HBL 

u nestresovaných rostlin například u okurky (Cucumis sativus L.) (Fariduddin a kol., 2011), 

u vigny (Vigna radiata L.) (Hayat a kol., 2010; Yusuf a kol., 2011a) a u brukve (Brassica juncea 

L.) (Hayat a kol., 2012; Fariduddin a kol., 2014b; Siddiqui a kol., 2018).  

6. 1. 3. Vliv 24-epicastasteronu na růst jednoděložných roslin 

Poslední zkoumanou látkou ze skupiny brassinosteroidů byl 24-epicastasteron, jehož 

exogenní aplikace vyvolala odlišnou odpověď projevující se změnou morfologických 

parametrů v závislosti na rostlinném druhu. 24-epicastasteron měl na morfologické parametry 

pozitivní, žádný i negativní vliv. U kukuřice a čiroku nedocházelo ke změně morfologických 

parametrů a jejich hodnoty byly srovnatelné s kontrolními rostlinami. Nicméně u pšenice byl 

zaznamenán inhibiční účinek CASTA na délku 1. internodia a výsledkem byla i redukce 

celkové výšky rostlin a hmotnosti sušiny. Naproti tomu u ječmene byl CASTA podpořen růst 

3. internodia. V dostupné odborné literatuře prozatím není hodnocen vliv CASTA 

na morfologii u jednoděložných ani dvouděložných rostlin. 

6. 2. Ovlivňují exogenně aplikované ekdysteroidy růst u jednoděložných rostlin? 

Pokud shrneme vliv EKDY na morfologické parametry jednoděložných rostlin 

dospějeme k závěru, že nemá významný vliv na morfologické parametry (délka 1. a 3. 

internodia, celkovou výšku rostliny, hmotnost sušiny) u ječmene, čiroku a kukuřice. Přičemž 

rostlinným druhem, u kterého se nejvýrazněji projevoval vliv EKDY byla pšenice a vliv závisel 

na jeho koncentraci. Doposud však nebyl vliv ekdysteroidů na morfologii u námi zkoumaných 

druhů zkoumán. 

6. 3. Ovlivňnují exogenně aplikované brassinosteroidní látky primární 

fotosyntetické procesy u jednoděložných rostlin?  

Fotosystém II (PSII) hraje klíčovou roli v odpovědi na abiotické a biotické podmínky 

prostředí. Bylo zjištěno, že změny prostředí se projevují v účinnosti PSII, proto je tento faktor 

často využíván k hodnocení fotoinhibice PSII u rostlin vystavených různým životním 

podmínkám. V odborné literatuře se téměř nesetkáme s hodnocením rychlé kinetiky 

fluorescence chlorofylu a u rostlin ošetřených brassinosteroidy na základě jiného fotosyntetické 
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parametru. V této studii však byla provedena detailní analýza primárních fotosyntetických 

procesů na základě měření rychlé fluorescenční indukce chlorofylu a (OJIP).  

6. 3. 1. Vliv 24-epibrassinolidu na primární fotosyntetické procesy  

Ze získaných dat nebyl patrný vliv exogenně aplikovaného 24-epibrassinolidu 

na maximální kvantový výtěžek PSII (φP0, v literatuře též označovaný Fv/Fm) u čiroku. Tento 

výsledek není u jednoděložných rostlin nijak ojedinělý a byl zaznamenán například u rýže 

(Oryza sativa L.) (Chadraraka a kol., 2013), jílku (Lolium perenne L.) (Pociecha a kol., 2017), 

Leymus chinensis L. (Hu a kol., 2013b; Yang a kol., 2018) nebo ječmene (Hordeum vulgare 

L.) (Janeczko a kol., 2011). A nebylo tomu jinak ani u zbylých tří zástupců, které jsem v této 

práci zkoumala. Našlo se jen několik málo průkazných rozdílů v maximálním kvantovém 

výtěžku u kukuřice, ječmene a pšenice. U nichž docházelo k poklesu kvantového výtěžku a 

pouze v jednom případě byla hodnota φP0 vyšší než u kontrolních rostlin, a to u ječmene (24hod, 

starší list, EBR 10-7 M). Nicméně data v mé studii potvrdila už publikované výsledky, kdy nebyl 

prokázán vliv EBR na φP0 u kukuřice (Rothová a kol., 2014; Kaya a kol., 2018) a u pšenice 

(Shahbaz a kol., 2008; Ali a kol., 2008). Na druhou stranu detailní analýza OJIP křivky nám 

podala informace o elektron-transportním řetězci vybraných zástupců jednoděložných rostlin. 

Díky tomu bylo například zjištěno, že u kukuřice byla zvýšená pravděpodobnost, že elektron je 

přenesen až na koncové akceptory PSI (δR0) (EBR 10-10 M). U pšenice byl zaznamenán pokles 

hodnot PITOTAL u mladšího listu. Exogenně aplikovaný EBR způsoboval u ječmene zvýšení 

účinnosti elektron-transportního řetězce na základě zvýšení hodnot fotosyntetických parametrů 

φRE0, ψR0, δR0. Nicméně u rostlin čiroku (Příloha 5 – Grafy WOI) 1 týden po aplikaci EBR bylo 

negativně ovlivněno množství elektronových akceptorů. 

Rothová a kol. (2014) zjistili, že 24-epibrassinolid by mohl zlepšovat funkci komplexu 

vyvíjející kyslík (OEC komplexu) přidruženého k PSII u kukuřice. S čímž se na základě mých 

dat dá souhlasit, ale také nesouhlasit. Zdali bude funkce OEC komplexu u kukuřice zlepšena, 

záviselo na stáří listu, přičemž u staršího listu byla zlepšena funkce (nebo zmenšena velikost 

antény PSII), naproti tomu u mladšího listu byla zaznamenána inhibice OEC komplexu (Příloha 

4 – Grafy WOJ). Obdobné výsledky byly nalezeny i u ječmene (Příloha 2 – Grafy WOJ), ale 

už ne u pšenice (Příloha 3 – Grafy WOJ) a čiroku (Příloha 5 – Grafy WOJ), kdy docházelo 

spíše k inhibici OEC u staršího i mladšího listu. 
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6. 3. 2. Vliv 28-homobrassinolidu na primární fotosyntetické procesy  

V dostupné odborné literatuře se autoři zaměřují na hodnocení primárních 

fotosyntetický procesů po ošetření 28-homobrassinolidem pouze na základě maximálního 

kvantového výtěžku PSII. V této práci nebyl zaznamenán průkazný vliv exogenně 

aplikovaného 28-homobrassinolidu na primární fotosyntetické procesy u čiroku a kukuřice. 

Naproti tomu bylo prokázáno několik změn v maximálním kvantovém výtěžku PSII u ječmene 

a pšenice. U pšenice docházelo v zaznamenaných rozdílech k nárůstu i poklesu maximálního 

kvantového výtěžku PSII. Přičemž nárůst maximálního kvantového výtěžku u pšenice by byl 

v souladu z předešlými výsledky studií, kdy byly rostliny ošetřeny HBL (Yusuf a kol., 2011; 

Hayat a kol., 2014). Obdobné výsledky nárůstu Fv/Fm byly zaznamenány i u dvouděložných 

rostlin například u okurky (Cucumis sativus L.) (Fariduddin a kol., 2011), u vigny (Vigna 

radiata L.) (Yusuf a kol., 2011b, 2014) a u brukve (Brassica juncea L.) (Hayat a kol., 2012; 

Fariduddin a kol., 2014b; Kaur a kol., 2017; Siddiqui a kol., 2018). Možným důvodem, proč 

dochází k zvýšení účinnosti PSII u pšenice, je zvýšený obsah chlorofylů vlivem HBL (Yusuf a 

kol., 2011a). Vliv HBL na ječmen se projevil zvýšenou účinností PSII u mladšího i staršího 

listu. Přičemž z dalších fotosyntetických parametrů nevyplývá výrazné ovlivnění elektron-

transportního řetězce u ječmene. U pšenice byl zaznamenán pokles fluorescenčních parametrů 

hodnotících pravděpodobnost přenosu elektronů z PSII až na koncové akceptory PSI (δR0, ψR0, 

φRE0) u staršího listu pšenice oproti kontrolním, naznačující sníženou účinnost přenosu 

elektronu vlivem HBL. Přičemž v příslušných časových bodech, kdy byly zaznamenány 

poklesy fluorescenčních parametrů nebylo zaznamenáno snížené množství koncových 

elektronových akceptorů u pšenice (Příloha 3 – Grafy WOI). 

Na základě hodnocení K-pásu je však možné, že HBL je zapojen do stimulace aktivity 

OEC komplexu (a/nebo zvětšení světlosběrné antény PSII) u kukuřice, jež se projevuje 

v několika časových bodech.  Nejvíce tomu nasvědčují data 72 hod a 1 týden u staršího listu a 

24 hod a 72 hod u mladšího listu po ošetření HBL (Příloha 4 – Grafy WOJ). Experimentální 

data uvedené v Příloze 5 naznačují, že exogenně aplikovaný HBL je pravděpodobně zapojen 

do stimulace aktivity OEC komplexu i u čiroku ve všech hodnocených časových bodech 

(Příloha 5 – Grafy WOJ). U ječmene byla zaznamenána inhibice aktivity OEC komplexu 

u mladšího listu, ale u starší listu byl 1 týden po aplikaci HBL aktivován (Příloha 2 – Grafy 

WOJ). U pšenice docházelo k inhibici aktivity OEC komplexu, jak u mladšího, tak staršího listu 

(Příloha 3 – Grafy WOJ).  
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6. 3. 3. Vliv 24-epicastasteronu na primární fotosyntetické procesy 

V dostupné odborné literatuře se mi nepodařilo získat informace o vlivu CASTA 

na primární fotosyntetické procesy. Z mé studie však vyplývá, že CASTA nemá vliv 

na primární fotosyntetické procesy u čiroku, kukuřice ani pšenice. Výjimkou byly parametry 

PITOTAL a φRE0 u čiroku, které poukazují na snížení přenosu elektronů skrz elektron-transportní 

řetězec až na konečné elektronové akceptory PSI. Nejvýraznější ovlivnění primárních 

fotosyntetických procesů bylo zaznamenáno u rostlin ječmene, kdy 72 hodin po ošetření rostlin 

ječmene CASTA byl zaznamenán nižší kvantový výtěžek PSII i pokles fotosyntetických 

parametrů: φE0, φRE0, ψ0, PIABS, PITOTAL u starších listů ječmene, což naznačuje poškození 

elektron-transportního řetězec vlivem CASTA. S čímž souvisí snížené množství koncových 

elektronových akceptorů (Příloha 2 – Grafy WOI). Přičemž změny v K-pásu u staršího listu 

ječmene (Příloha 2 – Grafy WOJ) naznačují, že v tomto období dochází buď k inhibici OEC 

komplexu a/nebo dochází ke zvětšení funkční antény PSII.  

6. 4. Ovlivňují exogenně aplikované ekdysteroidy primární fotosyntetické procesy 

u jednoděložných rostlin? 

Ekdysteroidy jsou látky chemicky podobné brassinosteroidům a na základě 

experimentálních dat zjištěných u kukuřice (Zea mays L.) exogenně ošetřené                                  

20-hydroxyekdysonem (Rothová a kol., 2014) byla vytvořena hypotéza, že by ekdysteroidní 

látky mohly být zapojeny do ovlivnění primárních fotosyntetických procesů. U kukuřice a 

čiroku nebyl zaznamenán vliv ošetření EKDY na maximální kvantový výtěžek PSII. To se 

neshoduje s dřívější studií Rothové a kol. (2014), kde autoři zjistili zvýšení maximálního 

kvantového výtěžku PSII (φP0) u kukuřice 1 týden po ošetření EKDY. V mé studii byla 

zaznamenána změna maximálního kvantového výtěžku PSII vlivem působením exogenně 

aplikovaného EKDY na pšenici a ječmen 48 hod po ošetření, kdy u ječmene byl zaznamenán 

pokles φP0 a pšenice nárůst φP0 u totožných koncentrací EDKY 10-10 M a 10-4 M. Na základě 

experimentálních dat je tak možné konstatovat, že EKDY můžeme mít pozitivní vliv na φP0 

u kukuřice (Zea mays L.) (Rothová a kol., 2014) a pšenice (Triticum aestivum L.), negativní 

vliv na φP0 u špenátu (Spinacia oleracea L.) a ječmene (Hordeum vulgare L.) nebo neutrální 

vliv u čtyřboče (Tetragonia tetragonioides L.) (Holá a kol., 2013), a u rostlin z mé studie a to 

kukuřice (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.). I přesto, že EKDY neměl velký vliv 

na účinnost PSII, je možné, že je zapojený do ovlivňování elektron-transportního řetězce, což 

naznačuje zvýšené množství koncových elektronových akceptorů u kukuřice (Příloha 4 – Grafy 

WOI) a čiroku (Příloha 4 – Grafy WOI) 1 týden po ošetření EKDY. 
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Experimentální data, která jsou uvedeny v Příloze 4, naznačují, že exogenně aplikované 

ekdysteroidy by mohly podporovat aktivitu OEC komplexu. Změny v K-pásu u kukuřice se 

však liší v závislosti na stáří listu a naznačují, že vlivem EKDY dochází k inaktivaci OEC 

komplexu u mladšího listu, a naopak ke zlepšení funkce OEC komplexu u staršího listu (Příloha 

4 – Grafy Delta WOJ), kdy na starší list měly pozitivní vliv všechny aplikované koncentrace 

EKDY. Zlepšení funkce OEC komplexu u kukuřice bylo zaznamenáno i v předešlé studii 

Rothové a kol. (2014). V souladu jsou i výsledky ΔWOJ čiroku (starší i mladší list) (Příloha 5 – 

Grafy WOJ), pšenice (starší i mladší list) (Příloha 3 – Grafy WOJ) a ječmene (mladší list) 

(Příloha 2 – Grafy WOJ), u kterých 1 týden po ošetření EKDY dochází ke zvýšení funkce OEC 

komplexu. 

  



134 

 

7. Souhrn 

Cílem této diplomové práce bylo objasnit vliv exogenně aplikovaných steroidních látek 

(brassinosteroidů a ekdysteroidu) na primární fotosyntetické procesy a morfologii u 4 zástupců 

jednoděložných rostlin (ječmene, pšenice, čiroku a kukuřice). Na základě zjištěných 

experimentálních dat jsem vyvodila následující závěry. 

• Morfologie pšenice může být pozitivně i negativně ovlivněna vlivem exogenně 

aplikovaných steroidních látek (EBR, HBL, CASTA a EKDY) z důvodu možné 

aktivace buněčného dělení.   Exogenně aplikované steroidní látky nemají prokazatelný 

vliv na morfologický vývoj ječmene, kukuřice a čiroku při hodnocení morfologických 

parametrů 1 týden po ošetření rostlin. 

 

• Z experimentálních dat nebylo možné jednoznačně určit, zdali vnímavost vůči použitým 

steroidním látkám závisí na stáří listu, na kterém byla měřena fluorescence chlorofylu a.  

 

• Na základě parametrů popisujících primární fotosyntetické procesy se rostliny s C3 

typem fotosyntézy (ječmen a pšenice) jeví jako ovlivnitelnější exogenně aplikovanými 

brassinosteroidy (EBR, HBL, CASTA). Během vystavení rostlin čiroku působení 

brassinosteroidních látek nedochází k ovlivnění účinnosti PSII a dalších částí elektron-

transportního řetězce. 

 

• Rostliny s C4 typem fotosyntézy (čirok, kukuřice) nevykazují změny v primárních 

fotosyntetických procesech v závislosti na ošetření 20-hydroxyekdysonem. 
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