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Abstrakt 

Tuberizace rostlin lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) je morfogenetický proces, 

při kterém dochází k přeměně stonku v zásobní orgán – hlízu. Hlízy vznikají přednostně na 

podzemní části stonku – oddenku. Indukce tuberizace je závislá na signálech z vnějšího 

prostředí (především fotoperiodě) a vnitřních poměrech rostliny. Vývoj hlízy zahrnuje 

složitou sekvenci růstových procesů, na jejichž regulaci se podílí řada fytohormonů, avšak 

prominentní roli hrají gibereliny a cytokininy. Významnou součástí jsou i orgánové korelace a 

s nimi spojená komunikace mezi jednotlivými částmi rostliny. Vedle změn v morfologii a 

buněčném dělení, které se objevují v raných fázích přeměny stolonu v hlízu, je zakládání hlíz 

a jejich zvětšování doprovázené významnými změnami metabolismu.  

Tato bakalářská práce je literární rešerší, která je zaměřena na řídící faktory ovlivňující 

tvorbu hlíz u bramboru. V první části své práce se věnuji vnitřním faktorům, které představují 

zejména fytohormony. V druhé části pak faktorům vnějším, kam spadá fotoperioda, 

dostupnost dusíku a teplota.  

Klí čová slova: 

Fytohormony, brambor, Solanum tuberosum, stolon, indukce tuberizace, sacharidy 

Summary 

Tuberization of potato plants (Solanum tuberosum L.) is a morphogenetic process of 

stem transformation into the storage organ – tuber. Tubers emerge preferentially on the 

underground part of the stem – stolon. Tuberization induction depends on the signals from 

external environment (primarily photoperiod) and internal plant status. Development of tuber 

represents a complicated sequence of growth processes regulated primarily by phytohormons 

with the prominent function of gibberellins and cytokinins. Organs correlations and 

communication among different parts of plant body plays also very important role in the 

process. Apart from changes in morphology and cell division occurring in early stages of 

stolon transformation tuber formation and growth is also accompanied by important metabolic 

changes. 

This bachelor thesis is based on a literature review focused on control factors 

influencing potato tubers formation. The first part of my thesis is devoted to internal factors 
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represented especially by phytohormons. The second part describes the effects of external 

factors, namely photoperiod, availability of nitrogen and temperature. 

Key words:  

Phytohormones, potato, Solanum tuberosum, stolon, induction of tuberization, 

saccharides 
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Seznam použitých zkratek 

ABA kyselina abscisová 

GA giberelin 

IAA kyselina  indolyl-3-octová  

LD  dlouhodenní fotoperioda 

SD krátkodenní fotoperioda 

CCC chlorcholinchlorid, 2-chlorethyltrimethylamonium  

 chlorid 

Suc sacharóza 

R krátkovlnná červená oblast světla (640-700nm) 

FR dlouhovlnná červená oblast světla (700-740nm) 

PHYB fytochrom B 

WT  divoký typ rostliny bramboru 

ZR cis-zeatin ribozid  

BAP benzylaminopurin 
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1. Úvod 

Brambory (hlízy rostliny Solanum tuberosum) se pěstují a jedí ve více zemích než 

kterákoli jiná plodina a v globální ekonomice představují čtvrtou nejdůležitější plodinu po 

kukuřici, rýži a pšenici. Nynější výzkumy směřují ke zlepšování výnosu a kvality brambor, ke 

zvýšení rezistence k patogenní infekci a zlepšení výživného obsahu hlízy. 

Ontogeneze čili individuální vývoj zahrnuje všechny strukturní a funkční změny od 

vzniku až do zániku samostatného organismu. U rostlin je rozdíl ve vzniku a osamostatnění 

nového jedince nebo trsu při generativním a vegetativním množení.  

U bramboru při vegetativním množení můžeme počátek nového jedince uvnitř 

mateřské rostliny spatřovat v počátku vzniku pupenů ve vrcholové části stolonu, ze kterého se 

tloustnutím vytváří hlíza. Nová hlíza včetně pupenů není nijak izolovaná od mateřské rostliny, 

ale naopak při jejím odumírání jsou mobilní látky přesunovány do nové hlízy. 

K osamostatnění hlízy dochází při jejím přirozeném nebo umělém oddělení od mateřské 

rostliny. Toto oddělení považujeme za začátek ontogeneze nového jedince (Rybáček, 1988). 

Ve své bakalářské práci se zabývám pouze jedním okamžikem ontogenetického 

vývoje rostliny a to indukcí tuberizace, konkrétně faktory, které tento proces pozitivně či 

negativně ovlivňují. 

Tuberizace, neboli tvorba hlíz, je u rostlin bramboru velmi důležitý mechanizmus 

přežití. Je to složitý vývojový proces, který zahrnuje interakce životního prostředí, vnitřních 

biochemických faktorů a genomu. Tento děj nastává pouze za příznivých (indukčních) 

podmínek a pozorujeme u něj zastavení podélné stolonové elongace, následnou indukci, 

iniciaci a konečně růst hlízy. 

Po dokončení procesu a dozrání hlízy, následuje etapa dormance, která je velmi 

důležitá z hlediska přežití rostliny v nepříznivých klimatických podmínkách. 
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2. Literární p řehled 

Tuberizace u lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) je předmětem studia již mnoho 

let. Avšak všechny řídící faktory spojené s tímto vývojovým procesem dodnes nejsou ještě 

zcela známy. Bramborové hlízy se tvoří ze stonkových výhonů, zvaných stolony. Formování 

bramborových hlíz je komplex vývojových procesů, který vyžaduje interakci 

environmentálních, biochemických a genetických faktorů. To zahrnuje mnoho důležitých 

procesů jako je rozdělování uhlíku, regulace signálních drah a změny aktivity meristémů. 

Následující vývojové kroky jsou nutné pro formování hlíz na rostlině bramboru:  

• stolonová indukce a iniciace; aktivace axilárního pupenu na bázi stonku 

• stolonový růst: elongace a větvení stolonu  

• konec podélného (longitudinálního) růstu stolonu  

• indukce a iniciace tvorby hlízy: produkce a transport hlízy-indukujících 

podnětů (stimulů) majících za následek radiální růst stolonové špičky. Tento 

krok je spojený se změnami metabolismu ve stolonové špičce.  

 

2.1  Vnit řní faktory ovliv ňující tuberizaci 

Z vnitřních faktorů ovlivňujících tuberizaci jsou nejdůležitější fytohormony. Klasicky 

se uvádí pět základních kategorií – auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová a etylén. 

Nejdůležitější roli v procesu tuberizace hrají gibereliny, cytokininy a kyselina abscisová. 

2.1.1. Gibereliny 

2.1.1.1. Účinky giberelinů v rostlině 

Gibereliny představují skupinu více než sta biologicky aktivních diterpenoidů, které 

jsou hojně rozšířeny ve vyšších rostlinách. Obecně se vyskytující aktivní gibereliny jsou 

kyselina giberelová, značená jako giberelin GA3 (A3) a giberelin GA1. U jednotlivých druhů 

rostlin se vyskytují jen určité typy giberelinů. Jsou syntetizovány v mladých semenech, 

vyvíjejících se plodech a dalších aktivně rostoucích orgánech jako mladých listech, pupenech 

atd. Hladina giberelinů zpětně ovlivňuje jejich biosyntézu a degradaci. Dále je ovlivňována 

také auxinem, teplotou a světelnými podmínkami. Efekty giberelinů v rostlinách jsou často 
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specifické podle toho, o jaký druh rostliny se jedná. Ovlivňují různé fáze vývoje rostlin, jako 

je např. klíčení semen, přerušení vegetačního klidu, indukce růstu stonku, stimulace kvetení, 

zpomalení procesu stárnutí a zprostředkovávají odpovědi k řadě vývojových a jiných 

endogenních podnětů a exogenním signálům, zvláště světlu. Tyto podněty mění koncentraci 

hormonů, a to změnami v jejich biosyntéze či katabolismu (Hedden 2002, Pour 2003). 

2.1.1.2. Vliv endogenních giberelinů na tuberizaci bramboru 

Již poměrně dlouhou dobu je známo, že gibereliny hrají důležitou roli v regulaci 

formování hlízy (Koda a Okazawa 1983, Xu et al. 1998). Obsah endogenních giberelinů roste, 

jsou-li rostliny vystaveny neindukčním podmínkám a naopak, pokud jsou rostliny 

v indukčních podmínkách, hladina giberelinů klesá. Jejich endogenní stav je tedy silně 

ovlivňován podmínkami okolního prostředí a následně ovlivňuje tvorbu hlíz. Nejvíce 

experimentů bylo založeno na vystavování rostlin různým měnícím se teplotám a délkám dne 

a následnému měření hladin endogenních giberelinů pomocí papírové chromatografie a 

bioesejí. Nyní se používají nové metody měření, jako HPLC a GC-MS (např. Vreugdenhil a 

Sergeeva, 1999).  

Ve své práci Railton a Wareing (1973) zjistili, že úrovně GA jsou v listech bramboru 

(Solanum tuberosum ssp. andigena) během SD (short day, krátký den) fotoperiody (vedoucí 

k tuberizaci rostlin) snížené a naopak v LD (long day, dlouhý den) podmínkách se zvyšují. 

Navazující práce (Kumar a Wareing, 1974) se zabývala hladinami endogenních GA ve 

stoncích bramboru. Experiment byl proveden tak, že bylo vybráno třicet rostlin Solanum 

tuberosum ssp. andigena vzrostlých za LD do výšky asi 15cm. Následně dvacet z nich bylo 

umístěno do SD podmínek. Po třech týdnech růstu bylo deset rostlin z SD podmínek 

přeneseno zpět do LD podmínek. Po dvou týdnech byla u všech tří skupin rostlin 

vyhodnocena hladina endogenních giberelinů. Hladiny GA byly výrazně nižší u rostlin 

kultivovaných 5 týdnů v SD nežli v LD podmínkách. Navíc rostliny, které byly po třech 

týdnech přemístěny z SD zpět do LD, vykazovaly stejné úrovně GA jako rostliny kultivované 

5 týdnů v SD podmínkách. Z těchto výsledků je zjevné, že hladina endogenních giberelinů 

významně ovlivňuje proces tuberizace a že po její indukci se již tato hladina nemění ani při 

změně podmínek na neindukční (Kumar a Wareing, 1974). 

Koda a Okazawa (1983) se ve své studii zaměřili na zjišťování hladin endogenních 

rostlinných hormonů přímo ve stolonech a stolonových špičkách u bramboru (Solanum 
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tuberosum L. cv. Irish Cobbler) během různých fází tuberizace. Ukázali, že hladina těchto 

hormonů má pravděpodobně vztah k cytologickými změnám ve stolonovém vrcholu. 

Výsledky potvrdily, že koncentrace giberelinů byla vysoká v prodlužujících se špičkách 

stolonů, následně se značně snížila s nástupem tuberizace a v průběhu tuberizace poklesla na 

velmi nízkou úroveň. 

V experimentu in vitro, provedeném Xu et al. (1998), byla také zkoumána role 

endogenních giberelinů. U jednonodálních řízků bramboru (Solanum tuberosum L. cv. Bintje) 

se požadovaného růstu stolonů a tvorby hlíz dosáhlo zvýšenými úrovněmi sacharózy (Suc) 

v kultivačním médiu. U jednotlivých variant lišících se obsahem sacharózy v médiu byly 

měřeny pomocí GC-MS endogenní úrovně GA (v tomto případě GA1, GA20, GA4, GA9) 

za  indukčních a neindukčních podmínek. Koncentrace GA4 a GA9 se během vývoje stolonu a 

hlízy nijak výrazně nezměnily. Obsah GA20 byl příliš nízký k tomu, aby u něj bylo možné 

sledovat nějaké změny koncentrace. Ovšem k výrazným změnám úrovní docházelo u 

giberelinu GA1 během vývoje stolonu při střídání indukčních a neindukčních podmínek pro 

tuberizaci. Hladina endogenní GA1 byla vysoká během růstu stolonu do délky a snížila se, 

když se špička oddenku za indukčních podmínek začala ztlušťovat, ale za neindukčních 

podmínek zůstala vysoká. Hladina GA1 negativně korelovala s koncentrací Suc v médiu. Lze 

konstatovat, že GA1 je pravděpodobně aktivní GA během tvorby hlíz a výsledky ukazují, že 

GA je významným regulátorem tvorby hlíz.  

Ve své práci Martínez-García et al. (2002) analyzovali roli GA v tuberizaci 

v závislosti na fotoperiodě v pěti chronologických událostech (Obr. 1): (1) vjem SD 

fotoperiody, (2) adaptace odpovědi na SD signál, (3) vznik signálu pro indukci tvorby hlízy, 

(4) formování hlízy, (5) adaptace rostliny na růst a vývoj hlízy. Výsledky ukázaly na existenci 

dvou nezávislých drah, které kontrolují tvorbu hlíz. Jsou to: fotoperiodicky-závislá dráha a 

GA-závislá dráha. Nicméně tyto dráhy jsou ve vzájemné interakci a fotoperiodicky-závislá 

dráha vyžaduje působení GA v různých stupních k tomu, aby došlo k tvorbě hlízy. 
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Obr. 1 – Schéma znázorňující pět chronologických kroků tuberizace bramboru za 

příznivých indukčních fotoperiodických podmínek (Martínez-García et al., 2002). 

 

2.1.1.3. Vliv exogenních giberelinů na tuberizaci bramboru 

Ve srovnání s jinými fytohormony (cytokinin, auxin) má aplikace GA jednoznačně 

inhibiční účinky na tuberizaci jak celých rostlin bramboru, tak kultivovaných řízků a 

podporuje nadzemní růst rostlin (Vreugdenhil a Sergeeva, 1999). 

Lovell a Booth (1967) provedli následující experiment. Rostliny bramboru Solanum 

tuberosum cv. Majestic ošetřili kyselinou giberelovou (GA3) a společně s neošetřenými 

rostlinami sklízeli v různých intervalech od doby sázení. Byl posuzován růst výhonků a hlíz, 

hmotnost sušiny a obsah škrobu. Ošetření GA mělo za následek intenzivnější růst kořenů a 

stonků a zvýšení hmotnosti sušiny. Na druhou stranu došlo ke zpoždění iniciace hlízy. 

Ukládání škrobu korelovalo těsně s iniciací hlíz jak u ošetřených rostlin, tak u kontrolních 

rostlin. 

Podobný pokus provedli také Alexopoulos et al. (2006). Byla posuzována výška 

rostlin bramboru, čerstvá hmotnost, hmotnost sušiny stonků a listů. Všechny tyto parametry 

se zvýšily při ošetření GA3, a to jak při jednorázové, tak i při opakované aplikaci GA3. Bylo 

také zjištěno, že jednorázová dávka GA3 na jaře způsobí zvýšení počtu hlíz na rostlinu se 

souběžným snížením obsahu sušiny hlízy. To je doporučované při pěstování sadbových 

brambor. 

Kumar a Wareing (1974) ve své práci zjistili, že aplikace CCC (Chlorcholinchlorid, 

inhibitor syntézy giberelinů) na rostliny Solanum tuberosum ssp. andigena podpořila 
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tuberizaci rostlin rostoucích pod neindukčními LD podmínkami. Byla také testována interakce 

mezi GA3 a CCC. Za SD podmínek vytvořili t ři skupiny rostlin: (1) ošetřené 10 ppm GA3, (2) 

ošetřené 10 ppm GA3 a 1000 ppm CCC, (3) neošetřené kontrolní rostliny. Po třech týdnech 

byly vyhodnoceny výsledky (tab. 1.). Je vidět, že aplikace CCC nezvrátila účinek GA3 na 

stonkovou elongaci, ale značně potlačila inhibiční účinek GA3 na iniciaci hlízy (počet hlíz 

v tabulce). Aplikace CCC na rostliny za SD podmínek, podporujících tuberizaci, způsobila 

snížení hladiny endogenních giberelinů.  

 GA3 GA3+CCC Kontrola 

Výška stonku (cm) 75,1 74,3 52,7 

Celkový počet hlíz 23 33 29 

Celková váha hlíz (g) 39,1 83,3 120,0 

Tab. 1- Účinky kyseliny giberelové a CCC na růst a tuberizaci bramboru Solanum 

tuberosum ssp. andigena rostoucího za SD podmínek (Kumar a Wareing 1974).  

Z výsledků proto vyplývá, že aplikace exogenní GA3 má silný inhibiční efekt na 

formování hlízy za indukčních podmínek. 

2.1.2. Cytokininy 

Cytokininy byly objeveny v 50. letech 20. století v souvislosti s pátráním po faktorech, 

které podporují dělení buněk rostlin. Základním přírodním cytokininem je zeatin a cytokininy 

jsou obvykle definovány jako látky, které mají podobné biologické účinky jako zeatin.Tyto 

fytohormony ovlivňují četné aspekty rostlinného vývoje a fyziologie, zahrnující klíčení semen, 

diferenciaci chloroplastů, apikální dominanci, rozvoj květů a plodů, senescenci listů a tím 

ovlivňují celkový habitus rostliny (Haberer a Kieber 2002).  

Cytokininy (společně s gibereliny) patří mezi nejdůležitější fytohormony podílející se 

na procesu tvorby hlíz bramboru. Jsou spojeny s regulací buněčného dělení a ovládáním 

buněčného cyklu, což má v této souvislosti velký význam při procesu dormance a pučení 

(Sarkar, 2008). Dále jsou důležité ve fázi ztlušťování oddenku v apikální oblasti stolonového 

vrcholu, kdy dochází k propagaci laterálního dělení buněk. Svým působením také podporují 

mobilizaci sacharidů, čímž ovlivňují hromadění škrobu (Hannapel, 2007). 
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Palmer a Smith (1969) ukázali, že různou hladinou kinetinu v kultivačních médiích se 

může měnit frekvence tuberizace bramboru. 

Během tuberizace se však mění také hladina endogenních cytokininů. Koda a 

Okazawa (1983) ve své práci právě tyto změny zkoumali ve čtyřech na sebe navazujících 

fázích formování hlízy (Obr. 2). Nejnižší úrovně obsahu cytokininů byly naměřeny ve fázi A. 

Ve fázi B se začaly postupně zvyšovat a nejvyšší hladiny dosáhly v plně zduřelé stolonové 

špičce (fáze C). Nakonec ve fázi D se hladina mírně snížila. 

 

 

Obr. 2 – Schéma vývoje hlízy na stolonu bramboru (Koda a Okazawa 1983) 

Mauk a Langille (1978) provedli experiment s rostlinami bramboru Solanum 

tuberosum L. cv. Katahdin a sledovali obsah cytokininu cis-zeatin ribosidu (ZR). Úrovně 

endogenního ZR u rostlin pěstovaných za podmínek indukujících tuberizaci (28°C den a 13°C 

noc s 10-hodinovou fotoperiodou) byly výrazně vyšší než u rostlin vyrostlých za 

neindukčních podmínek (30°C den a 28°C noc s 18-hodinovou fotoperiodou). Nejvyšší 

hladina byla zaznamenána v oddencích po 4 dnech vystavení indukujícím podmínkám. 

Následná iniciace hlízy byla pozorována  po 8 dnech. Ošetření rostlin roztokem o koncentraci 

0,3 mg/l a 3,0 mg/l ZR v neindukčních podmínkách mělo za následek, oproti kontrolním 

rostlinám (0 % tuberizace), zvýšení tuberizace o 39 % respektive 75 %.  

Vzhledem k vlivu exogenních cytokininů a vysoké hladiny endogenních cytokininů 

v indukovaných rostlinách bramboru jsou cytokininy považovány za možné indukující faktory 

tuberizace. 
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2.1.3. Kyselina abscisová 

Kyselina abscisová (ABA) je u rostlin regulující faktor, který v řadě situací funguje 

jako antagonista GA, čímž významně ovlivňuje některé vývojové procesy. Předpokládá se, že 

ABA hraje roli fytohormonu podporujícího tuberizaci (Marschner et al. 1984, Koda a 

Okazawa 1988, Sarkar 2008). Obecně jsou nízké úrovně GA a vysoké úrovně ABA 

považovány za indukční podmínky pro indukci hlízy.  

Vliv ABA byl studován v souvislosti s cytokininy při formování hlízy bramboru 

Solanum tuberosum, a to na médiu s nebo bez kinetinu. ABA samotná při koncentracích 

od 7,5×10-4 mM do 7.5×10-2 mM inhibovala stolonovou elongaci, ale nepodpořila iniciaci 

hlízy. V přítomnosti kinetinu ABA při koncentracích od 3.0×10-2 mM do 7.5×10-2 mM ještě 

zřetelněji inhibovala elongaci stolonu, a při 7.5×10-4 mM až 7.5×10-3 mM ABA již došlo k 

iniciaci hlízy. Z toho vyplývá, že aplikovaná ABA podporuje tuberizaci a je významným 

inhibitorem stolonové elongace, ale její účinky jsou závislé na interakci s cytokininy (Palmer 

a Smith, 1969).  

Kumar a Wareing (1974) ve své práci zjistili, že hladina ABA se za LD a SD 

podmínek nějak výrazně nezměnila. Ke stejnému závěru dospěli také Xu et al. (1998), kde 

koncentrace endogenní ABA byla podobná jak v indukčních tak v neindukčních podmínkách, 

avšak hladina endogenní ABA se snížila během růstu stolonů. Efekty exogenní ABA byly 

studované na rostlinách kultivovaných ve třech různých podmínkách růstu: na indukčním 

médiu pro tuberizaci (8% Suc) a na dvou neindukčních médiích (1% Suc) a (8% Suc + GA). 

Formování hlízy na indukčním médiu nastalo u rostlin ošetřených ABA o den dříve nežli u 

rostlin neošetřených. Na neindukčním médiu s 1% Suc měla ABA u rostlin za následek tvorbu 

velkého množství malých hlíz. U neindukčního média (8% Suc + GA) ABA neovlivnila 

stolonovou elongaci. Endogenní úrovně ABA během tohoto pokusu vykázaly snížení během 

prvních dvou dnů při všech ošetřeních a zůstaly nízké až do konce experimentu. Z toho 

důvodu ABA pravděpodobně nebude hlavní regulátor tuberizace. Exogenní ABA naopak, zdá 

se, stimuluje tuberizaci a inhibuje stolonovou elongaci, což je nezbytný předpoklad pro 

formování hlízy bramboru. Tyto výsledky vykazují jisté rozpory týkající se efektu ABA na 

tuberizaci a přesná role tohoto fytohormonu ještě není zcela prozkoumána. 
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2.2  Vnější faktory ovlivňující tuberizaci 

Je mnoho vnějších faktorů, které ovlivňují formování hlízy. Největší vliv má však 

hladina dusíku, teplota a délka dne. Mohou to být ale také bakterie žijící v okolí kořenové 

soustavy. Ačkoli jsou tyto faktory pro tvorbu hlíz důležité, tak genotyp, fyziologické stáří a 

stav rostliny (např. zda je napojena na matečnou hlízu či nikoli) mohou značně změnit míru 

reakce, kterou rostlina odpovídá na specifické podněty. 

 

2.2.1. Fotoperioda 

Tuberizace bramboru Solanum tuberosum podstatně závisí na fotoperiodických 

podmínkách a, jak již bylo uvedeno, na hormonální rovnováze. Navzdory velkým pokrokům 

ve studiu tuberizace je stále mnoho nejasností týkajících se mechanismů interakce mezi 

fotoperiodou a hormonální kontrolou vývoje hlízy. 

Brambor, co se tuberizace týče, je krátkodenní (SD) rostlina (viz. Obr. 3) a naopak 

kvete za dlouhého dne (LD), ačkoli síla fotoperiodické odpovědi kolísá u různých genotypů. 

Zatímco komerční odrůdy bramboru jsou relativně necitlivé k délce dne, divoké druhy, jako 

Solanum demissum a Solanum tuberosum ssp. andigena, jsou striktně krátkodenní rostliny a 

požadují délku dne menší než 12 hodin, aby mohly tuberizovat. Díky své přísné 

fotoperiodické odpovědi při tuberizaci jsou často využívány v různých experimentech 

studujících fotoperiodické účinky na tuberizaci (Jackson, 1999).  

 

Obr. 3 – Rostliny bramboru (Solanum tuberosum ssp. andigena) vzrostlé pod LD 

(vlevo) a pod SD (vpravo) (Jackson, 1999) 



16 

 

Hlavní místo vnímání fotoperiody je v listech, a také zde je následně syntetizován 

mobilní signál pro tuberizaci. To potvrdil například Gregory (1956), který provedl následující 

experiment na Solanum tuberosum ssp. andigena. Listy z rostlin vzrostlých za SD podmínek 

transplantoval na rostliny vzrostlé pod neindukčním LD a tyto rostliny pak tuberizovaly. Tím 

také potvrdil, že SD podmínky jsou příznivé pro tuberizaci.  

Přenosem indukčního fotoperiodického signálu se ve své práci zabývali také Kumar a 

Wareing (1973). Potvrdili, že tuberizační podněty mohou být přeneseny transplantací z 

indukované části stonku na neindukční podnož a že dokonce malé části stonku jsou schopné 

vysílat indukční signály. Dále zjistili, že tyto signály se mohou pohybovat oběma směry a to 

jak bazipetálně, tak akropetálně. 

Ačkoli indukční podmínky pro tuberizaci brambor jsou značeny jako SD (krátký den), 

důležitá pro rostlinu bramboru je celková délka noci. Batutis a Ewing (1982) zjistili, že noční 

přerušování 16-hodinové tmy (SD) má inhibiční účinek na tuberizaci. Nejefektivnějšího 

účinku dosáhli krátkovlnným červeným světlem (R). Ve svých experimentech zkoušeli 

přerušovat tmu různě dlouhými časovými intervaly. Přerušení tmy na 15 minut nemělo na 

tuberizaci žádný účinek, naopak přerušení na 30 minut, nebo 3x 5 minut během 1 hodiny 

v polovině 16-hodinové tmy tuberizaci úplně eliminovalo. Ve své práci také potvrdili 

hypotézu, že jsou fytochromy zapojeny do regulace tuberizace díky reverznímu účinku R a 

FR (dlouhovlnné červené světlo).  

Účinkům přerušení noci za SD podmínek se věnovali také Railton a Wareing (1973), 

kteří zjistili, že listy rostlin bramboru, které jsou vystaveny LD podmínkám, produkují větší 

množství giberelinů, nežli listy rostlin rostoucích za SD podmínek. Rostliny, vzrostlé za 

krátkého dne, které byly ozářeny červeným světlem (R) po dobu 30 minut v polovině noční 

periody, však vykazovaly stejné úrovně giberelinů, jako rostliny vzrostlé pod LD. To 

nasvědčuje tomu, že účinek červeného světla (R) a přerušení tmy stimuluje biosyntézu 

giberelinů a růst hladiny giberelinů. 

Přesvědčivé důkazy o zapojení fytochromu B (PHYB) do přenosného signálu regulace 

tuberizace přinesli Jackson et al. (1996, 1998). Ve své práci provedli experimenty 

s roubováním transgenních rostlin bramboru, které měly snížené úrovně exprese PHYB. Tyto 

rostliny ztratily fotoperiodickou kontrolu nad formováním hlízy a tuberizovaly i za 

neindukčních LD podmínek stejně efektivně, jako za SD podmínek. Roubování odnoží těchto 
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transgenních rostlin na podnože bramboru Solanum tuberosum L. ssp. andigena mělo také za 

následek tuberizaci i za LD podmínek (viz. Obr. 4). To ukazuje na fakt, že PHYB 

zprostředkovává negativní fotoperiodickou kontrolu tuberizace bramboru. 

 

 

Obr. 4 – Antisense PHYB odnož naroubovaná na divoký typ (WT) stonku (vpravo) 1 

měsíc po transplantaci za LD podmínek; kontrolní odnož WT roubovaná na  WT podnoži 

(vlevo)  2 měsíce po transplantaci za LD podmínek (Jackson et. al, 1998) 

Odpověď na délku dne je určena relativními úrovněmi indukujících a inhibičních látek. 

Fytochrom B se zdá být zapojený do fotoperiodické kontroly tuberizace jako inhibitor v S. 

tuberosum ssp. andigena (Jackson et al., 1998). 
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2.2.2. Dusík 

Je prokázáno, že tuberizace může být snadno ovlivněna manipulací s množstvím 

dostupného dusíku pro kořeny bramboru a to ve formě dusičnanového nebo amonného iontu. 

Nepřetržité působení dusíku v koncentracích mezi 1-3 mM zcela inhibuje nebo zpožďuje 

tuberizaci v jinak indukčních podmínkách prostředí. Nicméně po přerušení dodávky dusíku 

nastává tuberizace po 4-6 dnech v indukčních podmínkách. Dostane-li však rostlina opět větší 

dávky dusíku po tom, co u ní započala tuberizace, je tvorba hlíz ukončena a začíná růst 

stolonů. Po odstranění dusíku z média opět dochází k tuberizaci u narostlých stolonů. 

Opakované cykly střídání vysokých a nízkých hladin dusíku mají za následek tvorbu tzv. 

„ řetězce hlíz“, který demonstruje různé hladiny dusíku v čase (Jackson, 1999). 

Je také známa interakce dusíku s hormonální homeostázou v hlízách lilku bramboru a 

rovněž to, že zvýšený příjem nitrátů rostlinami vede ke zvýšení obsahu endogenních 

cytokininů a snížení obsahu ABA a tím obecně ke zkrácení dormance, stimulaci klíčení či 

zrychlení vegetativního růstu a obecně k prodloužení vegetační doby rostlin. Naopak snížené 

množství nitrátů a zvýšení obsahu ABA za současného snížení obsahu cytokininů vede 

obecně v rostlinách k přechodu ke kvetení, indukci tuberizace a vytvoření zásobních orgánů, 

eventuelně k dormanci (Štěpán a Klemš, 2009). 

Ovšem velmi důležitý je poměr množství sacharidů a dusíku. Vysoké hladiny 

sacharidů ve formě cukrů a škrobu příznivě ovlivňují tvorbu hlíz. Naopak vysoká hladina 

dusíku pozitivně ovlivňuje tvorbu výhonků a kořenový růst, pro který rostlina využívá 

dostupné sacharidy, které by se jinak ukládaly do hlíz. V souladu s touto hypotézou provedli 

Koda a Okazawa (1983) experiment in vitro, kde byl pozorován inhibiční účinek při 

zvýšených dávkách dusíku pouze do 4% koncentrace sacharózy (Suc), ale ne u vyšších 

koncentrací (viz. Obr. 5). U vysokých hladin sacharózy se může účinek vyšších hladin dusíku 

měnit. Vysoké koncentrace Suc (do 8 %, w/v) se často používá k získání synchronizované 

tuberizace in vitro, spolu s možným přidáním dalších regulátorů růstu (viz. kap. sacharóza). 

Podobný experiment provedl také Meltzer (1992). Zjistil, že na modifikovaném médiu 

se 3 % sacharózy a sníženým obsahem dusíku se ve srovnání s normálním médiem MS 

zvýšila rychlost tuberizace bramboru a hmotnost hlíz se snížila na polovinu nebo až čtvrtinu. 

Vyšší obsah dusíku prodloužil dobu potřebnou pro tuberizaci. Zvýšení koncentrace sacharózy 

na 4% snížilo inhibující účinek vyššího obsahu dusíku na rychlost tuberizace. 
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Obr. 5 - Účinky dusičnanu amonného na tuberizaci in vitro na  jednonodálních 

segmentech bramboru při různých koncentracích sacharózy (Koda a Okazawa, 1983) 

Vlivem dusíku na tuberizaci se zabývali také Štěpán a Klemš (2009), kteří ve své práci 

potvrdili, že snížení obsahu anorganického dusíku v indukčním kultivačním médiu vedlo 

k intenzivnější tvorbě hlíz a naopak zvýšení vedlo ke snížení tuberizace. 

Protože tuberizace souvisí s výnosem brambor a dusík je jedním z mála faktorů, které 

lze v praxi (na poli), alespoň částečně, kontrolovat, stal se tento vztah poměrně důležitým pro 

dosahování nejvyšších možných výnosů a pro optimální dobu hnojení. Proto se poměrně 

značné množství experimentů a prací zabývá vlivem dusíku na konkrétní odrůdy brambor a 

porovnávání jejich požadavků pro optimální tuberizaci (viz např. Zarrabeitia et al.1997, 

Andrenelli et al. 1999, Dobránszki et al. 2005).  

Je zajímavé, že s vysokou spotřebou dusíku přijímaného přes listy se tuberizace 

neukončuje, i když dávky dusíku byly srovnatelné s dusíkem přijatým kořeny. Krom toho, 

střídání hladiny dusíku v podmínkách neindukujících tuberizaci nemá žádný vliv na tento děj. 

To naznačuje, že dusík není zapojen do indukce tuberizace, ale že je schopen potlačit 

tuberizaci v indukčním prostředí (Jackson, 1999). 
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2.2.3. Teplota 

Vysoké teploty jsou inhibičním faktorem pro tuberizaci v indukčním (SD) i 

v neindukčním (LD) prostředí i když inhibiční efekt je mnohem větší za LD. Mají také vliv na 

rozdělování asimilátů snížením jejich distribuce do hlíz a zvýšením podílu přidělených 

asimilátů ostatním částem rostliny (Jackson, 1999).  

Inhibiční účinek vysokých teplot je zprostředkován změnami hladin GA. Rostliny 

nebo řízky ošetřené CCC, inhibitorem biosyntézy GA, překonaly inhibici tuberizace 

způsobenou vysokými teplotami. K tomu však nedošlo u rostlin neošetřených. Zvýšení 

biosyntézy GA v reakci na vysoké teploty dochází v pupenech. Při vyšších teplotách dochází 

ke zvýšení hladiny GA, což je spojeno s inhibicí tuberizace (Menzel, 1983 a).  

Ke stejným závěrům dospěl Menzel (1983 b) i ve své další práci, kde vysoká teplota 

jak kořenové tak stonkové části silně inhibovala tuberizaci. Pokud však vyštípnul postranní 

očka (postranní výhony), silně tak podpořil tuberizaci za vysokých teplot. Exogenním 

ošetřením GA3 efektivně nahradil činnost postranních oček během vysokých teplot a 

inhiboval tuberizaci. U apikálních řízků, vyříznutí terminálního pupenu také redukovalo 

inhibiční účinky vysokých teplot na tuberizaci. Výsledky podporují hypotézu, že pupeny jsou 

významná místa syntézy giberelinů u bramboru, a že vysoké teploty stimulují syntézu 

giberelinů a jejich export do stolonu, kde zabraňují formování hlízy. 

Bylo také zjištěno, že vysoká teplota vzduchu 30-35°C má největší inhibiční účinek na 

tuberizaci. Vysoká teplota půdy naopak nemá vliv na indukční signál, ale brání stolonům 

v rozvoji hlíz pod zemí. Při vysokých teplotách půdy rostou stolony nahoru, a jakmile 

dosáhnou povrchu, kde je vzduch chladnější než zem, tak může dojít k tuberizaci. Teplé 

počasí může být příčinou sekundárního růstu hlíz a pokračování růstu stolonů. Pokud se 

počasí opět ochladí, pak opět nastává tuberizace a tvoří se tzv. „řetězce hlíz“ podobně jako u 

experimentu s dusíkem, kde docházelo ke střídání nízké a vysoké koncentrace dusíku 

(Jackson, 1999). 

Ovšem, jaká je optimální teplota pro tuberizaci? Protože nejvíce komerčních odrůd 

bramboru bylo vyvinuto v oblastech mírného pásu, jsou přizpůsobené dosahovaní nejvyšších 

výnosů při teplotách mírného pásu. Pro růst a množení rostlin bramboru in vitro je optimální 

teplota cca. 20-25 °C, ale pro formování hlíz je optimum mírně nižší (Wang a Hu, 1982). Na 
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základě svého experimentu Mahmoud et al. (2009) porovnávali nejlepší výsledky tuberizace u 

různých teplot u odrůd Gloria, Marfona a Agria. Nejvyšší četnosti tuberizace dosáhli při 

teplotě 20 °C. Dále zjistili, že malé denní kolísání teploty působí příznivě na tuberizaci a 

naopak velké rozdíly teplot tuberizaci inhibují. 

2.2.4. Sacharóza  

Sacharóza (Suc) je v rostlinách nejčastěji se vyskytující disacharid a slouží 

k transportu sacharidů do různých částí rostliny (zdroj-sink) jako např. do kořenů, pupenů, 

květů nebo plodů, méně často je pak její funkce zásobní. Je to obecná transportní forma 

asimilátů na krátké i dlouhé vzdálenosti (Pavlová, 2005).  

V souvislosti s tuberizací je sacharóza tradičně užívaná v kultivačních médiích pro 

produkci mikrohlíz brambor in vitro. Byla provedena řada studií, které se zabývaly 

optimálními koncentracemi Suc pro tento proces (Wang a Hu 1982, Koda a Okazawa 1983, 

Abbot a Belcher 1986, Khuri a Moorby 1995). Wang a Hu (1982) testovali kapalná média s 1, 

3, 6, 8 a 9 % sacharózy obsahující BAP. Nejvyšší procento tuberizace se vyskytlo na médiu 

s 8 % sacharózy. Koda a Okazawa (1983) testovali média obsahující cytokininy (ZR) s 2 a 

8  % sacharózy a také získali nejvyšší četnost tuberizace s 8 % sacharózy. 

Hussain et al. (2006) ve své práci zjistili, že nízká úroveň sacharózy (30g/l) 

v podmínkách in vitro je zodpovědná za růst výhonků a nepodporuje tuberizaci. Ve vyšších 

úrovních (90g/l) se zvyšuje osmolarita média a rostliny tak podstupují stresovou situaci. Díky 

tomu se chování rostliny posunuje směrem ke zralosti, což vede k formování hlíz. 

Účinky sacharózy na tuberizaci byly také předmětem studie Xu et al. (1998). U 

jednonodálních řízků (Solanum tuberosum L.) kultivovaných in vitro byla testována média 

indukující hlízy (vysoká Suc) a média neindukující hlízy (nízká Suc nebo vysoká Suc plus 

gibereliny [GA]). Výsledky ukázaly, že Suc pravděpodobně řídí tvorbu hlíz ovlivňováním 

hladin GA. Sacharóza hraje také důležitou roli při reakci rostliny na rozdílné hladiny dusíku 

přijatého kořeny (viz. kap. dusík).  
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3. Závěr 

Tuberizace neboli formování hlízy bramboru je komplexní vývojový proces řízený 

souhrou environmentálních, biochemických a genetických faktorů. I přesto, že je tento 

okamžik jedním z nejdůležitějších kroků v ontogenezi bramboru, řídící mechanismy tohoto 

procesu nejsou ještě zcela objasněny. Navíc s různým genotypem se můžou tyto mechanismy 

značně lišit (původní genotypy jsou striktně fotoperiodické, kdežto moderní odrůdy jsou 

relativně necitlivé k délce dne). 

Prominentní roli v regulaci tuberizace hrají vnitřní faktory (fytohormony), které jsou 

v úzké interakci s faktory vnějšími. Hlavními fytohormony s inhibičním účinkem jsou 

gibereliny. Jejich endogenní úrovně výrazně ovlivňují proces tuberizace bramboru. Nízké 

hladiny podporují indukci tuberizace a naopak vysoké hladiny jsou spojeny s inhibicí 

tuberizace a elongací stolonu. Za fytohormony indukující tuberizaci jsou považovány 

cytokininy. Jsou důležité také ve fázi ztlušťování oddenku v apikální oblasti, kdy dochází 

k propagaci laterálního dělení buněk. Svým působením také podporují mobilizaci sacharidů, 

čímž ovlivňují hromadění škrobu v hlíze. 

Vnější faktory ovlivňují jak habitus rostliny, tak dobu, kdy je rostlina bramboru 

schopná tuberizace. Asi nejvýznamnějším vnějším faktorem pro tuberizaci je fotoperioda. 

Délka dne (respektive délka noci) je pro tento proces velmi důležitá, hlavně u divokých druhů 

brambor, které jsou striktně krátkodenní. Odpověď na délku dne je určena relativními 

úrovněmi indukujících a inhibičních látek. Zdá se, že jako inhibitor je do fotoperiodické 

kontroly tuberizace zapojen fytochrom B. 

Vysoká hladina dusíku inhibuje tuberizaci a naopak pozitivně ovlivňuje tvorbu 

výhonků a kořenový růst. 

Vysoké teploty (30 – 35 °C) jsou inhibičním faktorem pro tuberizaci jak v indukčním 

tak v neindukčním prostředí. Tento inhibiční účinek je zprostředkován změnami hladin GA, 

kdy při vyšších teplotách dochází ke zvýšení úrovně GA. 
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