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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá možnosti rychlého screeningu relativně větších souborů genotypů ve 

vztahu k jejich odolnosti vůči suchu. Byl hodnocen soubor 32 genotypů jarního ječmene 

různého původu (odrůdy ze sbírek Genové banky VÚRV) pěstovaný v regulovaných 

podmínkách klimaboxu (18 °C, 16 h světlo/ 8 h tma) při regulované zálivce (kontrolní 

varianta: 75% půdní vodní kapacity PVK; suchá varianta: 10 dnů 75% PVK, 15 dnů 35% 

PVK). U obou variant (kontrolní i suchá varianta) byly stanoveny následující charakteristiky: 

hmotnost nadzemní biomasy rostlin, čerstvá a suchá hmotnost souboru 2. listů, délka a šířka 

2. listu, fluorescenční parametr maximální účinnost fotosystému II Fv/Fm, osmotický 

potenciál. Získaná data ukázala na statisticky významné rozdíly mezi genotypy.   
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Úvod 

Sucho představuje celosvětově nejvýznamnější abiotický stresový faktor limitující 

zemědělskou produktivitu. Pro výběr vhodných genotypů z hlediska jejich odolnosti k suchu 

ve vztahu k jejich zemědělské produktivitě je klíčové znát cílové prostředí, pro nějž šlechtíme, 

tj. fáze životního cyklu dané plodiny, která je nejvíce ovlivněna suchem, i charakter sucha 

(zda jde o pravidelně se vyskytující sucho po určitou část nebo celou vegetační sezónu - aridní 

charakter klimatu; anebo zda jde o sucho proměnlivé, střídající se s obdobími bohatými na 

srážky). Na základě znalosti cílového prostředí, tj. charakter a doba výskytu sucha vzhledem 

k růstové a vývojové fázi dané plodiny lze pak navrhnout strategii odezvy rostliny na sucho, 

která vede k zajištění nejvyšší možné produktivity (výnosu) v daných podmínkách.  

Existuje řada definic sucha z hlediska různých vědeckých disciplín. Z hlediska rostlinné 

fyziologie a zemědělské produkce je klíčové fyziologické sucho, definované jako 

nerovnováha mezi příjmem a výdejem vody rostlinou, tj. situace, kdy je výdej vody rostlinou 

(především průduchy, ale rovněž celým povrchem nadzemní části, tzv. prýtu) vyšší než její 



příjem kořeny, což vede k dehydrataci buněk, a agronomické sucho, které je definováno jako 

min. 10% pokles výnosu oproti optimálním podmínkám (Prášil et al. 2018). Pro rostliny s C3 

typem fotosyntézy, mezi něž patří řada nejvýznamnějších plodin mírného pásma včetně 

obilnin ze skupiny Triticeae (pšenice, ječmen, žito), jsou průduchy nejen místem výparu 

(ztráty) vody, ale rovněž místem vstupu CO2 jako substrátu pro fotosyntézu. Uzavření 

průduchů tedy představuje dilema: na jedné straně sice vede k omezení ztrát vody transpirací, 

na druhé však vede k významnému omezení fotosyntézy, resp. zvýšení oxygenační aktivity 

fotosyntetického enzymu RubisCO oproti karboxylační aktivitě. U C3 rostlin lze za sucha 

popsat dva krajní typy odezvy na úrovni výdeje vody průduchy, tzv. stomatální transpirace: 

konzervativní strategie (nebo též tzv. „water-saver strategy“) spočívající v uzavření průduchů 

v odezvě na buněčnou dehydrataci, anebo naopak další krajní strategie, tzv. „water-spender 

strategy“, kdy rostlina nechává průduchy otevření i při významné míře buněčné dehydratace 

(shrnuto v Kosová et al. 2014).  

Sucho jakožto stresový faktor vede ke zpomalení rychlosti růstu a vývoje rostlin oproti 

kontrolním (nestresovým) podmínkám. Na fyziologické úrovni významně snižuje účinnost 

fotosyntetických procesů a vede k nárůstu termální disipace zachycené energie v reakčních 

centrech obou fotosystémů. Tyto procesy lze nepřímo monitorovat pomocí měření 

fluorescence chlorofylu ve fotosystému II, přičemž pokles parametru zvaného maximální 

fotochemická účinnost fotosystému II (maximum quantum yield efficiency of photosystem II) 

Fv/Fm lze považovat za nepřímý indikátor míry poškození fotosyntetického aparátu 

v důsledku stresu (Rizza et al. 2011). Sucho vede k buněčné dehydrataci a v odezvě na 

dehydrataci pak ke zvýšené akumulaci osmoticky aktivních látek (tzv. osmolytů), což lze 

nepřímo detekovat stanovením osmotického potenciálu (ψπ) buněčné šťávy vymačkané z 

listových pletiv. Zvýšená buněčná dehydratace se projeví významným snížením hodnot 

osmotického potenciálu. 

Cílem naší práce bylo fenotypové screenování většího souboru 33 genotypů jarních ječmenů 

z hlediska jejich odezvy na sucho. Sucho bylo aplikováno na rostliny v časné fázi 

vegetativního vývoje (2. list plně vyvinutý) pomocí snížené míry zálivky a finálního 

vysychání substrátu za současného gravimetrického stanovení obsahu vody (tzv. půdní vodní 

kapacity) v pěstebním substrátu. Vzhledem k  množství hodnoceného materiálu jsme se 

omezili na hodnocení základních (klíčových) charakteristik spojených s odezvou rostlin vůči 

nedostatku vody, a to na stanovení poměru čerstvé a suché hmotnosti listových pletiv (2. plně 

vyvinutý list), stanovení základních růstových charakteristik (délka a šířka 2. listu), stanovení 

fluorescenčního parametru Fv/Fm u temnotně adaptovaných 2. listů a stanovení osmotického 



potenciálu odebraných vzorků 2. listů. Cílem bylo na základě statistického hodnocení 

jednotlivých parametrů (čerstvá hmotnost vs suchá hmotnost nadzemní části rostliny, délka a 

šířka 2. listu, Fv/Fm a ψπ) a na základě užití mnohorozměrných statistických analýz vytvořit 

pořadí genotypů jarních ječmenů z hlediska odezvy vybraných růstových a fyziologických 

charakteristik na daný typ sucha v časné vegetativní fázi vývoje rostlin. 

 

Materiál a metody 

Rostlinný materiál: Byla hodnocena sada 32 genotypů jarního ječmene (Hordeum vulgare L.) 

dodaných Genovou bankou VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně). Osivo bylo před nakličováním 

promyto studenou, teplou vodou, 1% dezinfekčním roztokem chlornanu sodného (SAVO) a 

destilovanou vodou a bylo nakličováno za střídavého působení optimální teploty (20 °C) a 

chladu (5 °C) celkem po dobu 5 dnů (1 den při 20 °C následovaný 3 dny při 5 °C a 1 dnem při 

20 °C), aby byla zajištěna co nejvyšší homogenita klíčení. 

Organizace experimentů: Naklíčené osivo bylo vyseto po 8 zrnech do květináčů naplněných 

200 g zahradnického substrátu B, překryto 60 g substrátu a zalito na 75% půdní vodní 

kapacity (PVK; zhruba 70 ml vody; výsledná hmotnost květináče zhruba 350 g) jako 

optimální zálivka. Každý genotyp byl vyset po 8 zrnech do tří květináčů sloužících jako 

kontrolní varianta a tří květináčů určených pro suchou variantu. Po dobu prvních 10 dnů od 

výsevu byly obě varianty zalévány gravimetricky na 75% PVK, poté byla u suché varianty 

zálivka snížena na 35% PVK. Po dalších 15 dnech pěstování byly provedeny fyziologické 

analýzy odebraných kontrolní rostlin (od výsevu při stálé zálivce na 75% PVK) a rostlin 

pěstovaných pod sníženou závlahou (35% PVK). Pěstování probíhalo v kontrolovaných 

podmínkách  klimaboxu (typ Tyler T-64, Budapešť, Maďarsko) při teplotě 18 °C, iradianci 

350 μmol m
-2

s
-1

 a dlouhodenním režimu (16 h světlo/ 8 h tma). V jednom klimaboxu bylo 

současně kultivováno 30 genotypů plus 2 genotypy Atlas 68 a Tadmor používané jako 

standardy pro porovnání testovaných parametrů. 

V době odběru byly stanoveny následující charakteristiky: Počet vzešlých rostlin v květináči, 

hmotnost celkové nadzemní biomasy v květináči, délka a šířka 2. listu ze 4 rostlin, 

fluorescenční parametr maximální fotochemická účinnost fotosystému II Fv/Fm, osmotický 

potenciál šťávy vymačkané z 2. listu. Hmotnost nadzemní biomasy, čerstvá a suchá hmotnost 

byly stanoveny gravimetricky (analytické váhy Sartorius), délka a šířka 2. listu byly 

stanoveny měřením, fluorescenční parametr Fv/Fm byl stanoven u temnotně adaptovaných 

rostlin (min. 30 min. ve tmě) pomocí ručního fluorometru FluorPen FP100 (PSI, Drásov, 

Brno, ČR), osmotický potenciál byl stanoven jako osmolarita pomocí osmometru VAPRO 



(Wescor, Utah, USA). Všechna data byla stanovena jako minimálně 4 biologická opakování. 

Jednotlivé vzorky byly vyhodnoceny pomocí analýzy variance (ANOVA), signifikantní 

rozdíly na hladině 0.05 byly stanoveny pomocí Duncanova testu rozpětí (DMRT) v programu 

STATISTICA verze 13 (TIBCO Inc.). Korelační analýzy pro stanovení Pearsonova 

korelačního koeficientu (r) byly provedeny v programu MS Excel. 

 

Výsledky 

Osmotický potenciál 2. listu se za nedostatečné zálivky signifikantně snížil (Tabulka 1.) u 

všech odrůd. U stresovaných rostlin se také snížila hmotnost nadzemní části stresovaných 

rostlin, byly nalezeny redukce plochy 2. listů, a navýšení obsahu sušiny u 2. listů (Tabulka 2.). 

Jen hodnoty fluorescence chlorofylu (Fv/Fm) nevykazovaly signifikantní rozdíl mezi oběma 

režimy zalévání. Zjištěné rozdíly v měřených parametrech jednotlivých odrůd jsou přehledně 

uvedeny v Tabulce 2. 

 

Tabulka 1. Osmotický potenciál (MPa) ve vzorcích 1-31 (bez 17), 2. list, dle seznamu 

genotypů ječmene vystavených kontrolním podmínkám (75% SWC) anebo snížené zálivce 

(suché varianty - 35% SWC plus 5 dnů zcela bez zalití - vysychání). Hodnoty značí průměr 

min. ze 4 měření (n=4), odlišná písmena značí statisticky významný rozdíl na základě analýzy 

ANOVA, Duncanova testu rozpětí na hladině významnosti 0.05.  

Genotyp Osmotický potenciál (MPa) 

Kontrola (75% SWC) Sucho (35% SWC + 5 dnů 

vysychání) 

Atlas -1,394 ijk -2,491 uvw 

Tadmor -1,319 ghij -2,259 t 

1 Valtický -1,235 abcdef -2,231 t 

2 Rubín -1,299 efg -1,999 r 

3 Krystal -1,505 kl -2,426 uv 

4 Družba -1,432 kl -2,093 s 

5 Sladař (linie 1) -1,267 bcdefg -2,277 t 

6 Sladař (linie 2) -1,275 efg -1,883 op 

7 Oderlongauner 

Kneifelgerste (linie 1) 

-1,19 abcd -2,102 s 

8 Oderlongauner 

Kneifelgerste (linie 2) 

-1,278 efg -1,573 lm 

9 Wisa Breuns -1,279 efg -2,41 u 

10 Union Firlbecks -1,231 abcdef -2,129 s 

11 Isaria Nova -1,148 a -1,885 op 

12 Plena (linie 1) -1,173 ab -1,77 n 

13 Plena (linie 2) -1,303 efgh -2,504 uvw 

14 Midas  -1,404 jk -2,41 u 



15 Carlsberg -1,808 m -2,561 w 

16 Mansholts Tweerijige -1,272 bcdefg -2,678 x 

18 Lapač -1,173 ab -2,509 uvw 

19 Dinky (linie 1) -1,234 abcdef -2,3 t 

20 Dinky (linie 2) -1,181 abc -2,3 t 

21 Princesse -1,327 ghij -2,477 uvw 

22 Blondie (linie 1) -1,276 efg -2,754 x 

23 Blondie (linie 2) -1,201 abcde -2,434 uv 

24 Nagrad -1,243 abcdef -2,703 x 

25 Viva -1,21 abcde -1,867 op 

26 Torcal -1,798 lm -2,51 vw 

27 Logan -1,228 abcdef -2,059 rs 

28 Prosa -1,34 hij -1,812 no 

29 Entresole -1,264 bcdefg -1,946 pq 

30 Granat Breustedts -1,256 bcdefg -1,892 op 

31 Glattgrannige von 

Vilmorin 

-1,29 efg -1,863 no 

 



 

 



Korelační analýzou byly nalezeny parametry, jejichž rozdíly hodnot u jednotlivých genotypů 

mohou spolu souviset. Signifikantní korelace byla nalezena mezi procenty nárůstu 

negativních hodnot osmotického potenciálu s procentním nárůstem sušiny v listech během 

nedostatečné zálivky (r = 0,65). Čím nižší byly hodnoty osmotického potenciálu u 

stresovaných rostlin, tím vyšší byla redukce nadzemní biomasy (r = -0,63), obsah sušiny ve 2. 

listech (r = -0,80) a nárůst obsahu sušiny ve 2. listech (r = -0,72) těchto stresovaných rostlin. 

Čím vyšší bylo snížení plochy 2. listů vlivem stresu, tím byl vyšší nárůst obsahu sušiny ve 2. 

listech stresovaných rostlin (r = 0,62). 

Na základě výsledků bylo stanoveno pořadí odolnosti genotypů na testované podmínky dle 

jednotlivých parametrů (tj. dle rozdílů mezi odolným Tadmorem a méně odolným Atlasem 

68: odolný genotyp charakterizoval nejvyšší osmotický potenciál, nejnižší procentuální 

snížení osmotického potenciálu, nejnižší redukce biomasy a nejvyšší procentuální nárůst 

obsahu sušiny v 2. listech). Výsledky fluorescence chlorofylu a redukce plochy listů byly 

použity jen doplňkově pro toto stanovení.  

Byly také charakterizovány možné genotypy, které se vyrovnávají s daným stavem strategií 

šetřičů (water-saver strategy) a plýtvačů (water-spender strategy; Tabulka 2). Plýtvači byli 

charakterizováni dle malého nárůstu sušiny (pod 40 %), nízkým nárůstem hodnot 

osmotického potenciálu a redukcí biomasy (tj. neinvestující do aklimace na možné vyšší 

sucho). Dále jako plýtvači byly zařazeny odrůdy s vysokým nárůstem sušiny (nad 55 % či na 

50 % pokud je Fv/Fm stejné či nižší, než v kontrolách), vysokém nárůstu osmotického 

potenciálu (nad 90 %) a zároveň pokud hodnota osmotického potenciálu ve stresovaných 

listech byla pod -2,5 MPa (tj. méně tolerantní plýtvači, kteří již vykazují známky vyčerpání 

s daným stresem). 

 

Diskuze 

Z hodnot fluorescence chlorofylu, který je nepřímým indikátorem poškození fotosyntézy 

rostlin (Rizza et al. 2011) je vidět, že se všechny rostliny dokázaly během 15 dnů 

nedostatečné zálivky (35% PVK) adaptovat a fotosyntetizovat na podobné úrovni, jako 

rostliny v kontrolních podmínkách. Výrazné zvýšení osmotického potenciálu, snížení 

rychlosti růstu, redukce plochy listů a nárůst sušiny v listech odpovídající nárůstu osmolytů 

potřebných pro tvorbu dostatečného rozdílu osmotického potenciálu také odpovídá 

adaptačním mechanismům rostlin vystavených stresu. Srovnáním parametrů odolného 

ječmene Tadmoru (původem ze Sýrie) a méně odolného genotypu Atlas 68, byly analyzovány 

typické hodnoty vybraných parametrů pro fenotypování rostlin. Vyšší hodnoty osmotického 



potenciálu spolu s vyšším obsahem sušiny v listech ukazuje na aktivní aklimaci odolnější 

rostliny na možné další zhoršení dostupnosti vody. Nižší hodnoty osmotického potenciálu 

spolu s vyšším obsahem sušiny v listech mohou být zase indikátorem nedostatečné aklimace s 

možným nástupem dehydratace buněk. A naopak vyšší hodnoty osmotického potenciálu, nižší 

redukce biomasy a nižší obsah sušiny v listech mohou být důsledkem dostatečné akumulace 

osmolytů v buňkách a preference co nejrychlejšího růstu i při možném nebezpečí zhoršení 

dosavadních podmínek. Proto obě strategie (water-saver vs. water-spender) mohou být 

vhodné pro určité podmínky nedostatečné zálivky. Plýtvači mají výhodu během kratších 

period sucha, zatímco šetřiči jsou spíše vhodné do oblastí, kde je časté dlouhodobější sucho 

(Kosová et al. 2019). Pro praxi také může být zajímavá odrůda ječmene, která při nedostatku 

vláhy co nejméně redukuje tvorbu biomasy a zároveň tato biomasa je v kontrolních 

podmínkách vyšší, jako je tomu o genotypu 31 (Glattgrannige von Vilmorin), který byl 

zařazený jako nejodolnější testovaná odrůda a zároveň zařazen jako genotyp využívající 

strategii plýtvače (Tabulka 2). 

  

Závěr 

Díky kontrolovanému prostředí bylo možné přesně odlišit reakce 32 odrůd jarních ječmenů ve 

vegetativním stádiu na nedostatečnou zálivku trvající 15 dní. Pro potřeby co nejrychlejšího 

hodnocení byly genotypy analyzovány časově nenáročnými morfologickými a fyziologickými 

parametry. V budoucnu tak bude možné na základě zde publikovaných dat provést rozsáhlejší 

analýzu na větším sortimentu odrůd nacházející se v genové bance VÚRV, v.v.i. 
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Abstract  

The present study deals with the potential of rapid screening of relatively large sets of 

genotypes with respect to their responses to drought. A set of 32 spring barley genotypes of 

various origin (cultivars from collections of Gene Bank in Crop Research Institute) were 

grown in controlled conditions of growth chamber (18 °C, 16 h light/ 8 h dark) and using 

regulated irrigation (control variants: 75% soil water capacity SWC; dry variants: first ten 

days irrigated at 75% SWC, next 15 days at 35% SWC). In both control and dry variants, the 

following characteristics were determined: total shoot biomass, fresh weight vs dry weight of 

2nd leaves, length and width of 2nd leaves, chlorophyll fluorescence parameter maximum 

quantum yield of photosystem II photochemical efficiency Fv/Fm, osmotic potential. The 

obtained data revealed significant differences between the studied genotypes. 

Keywords: drought; soil water capacity; osmotic potential; spring barley 
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Background: Drought represents a severe threat affecting agricultural production worldwide. 

In the present study, we provide methods and preliminary results of a study aimed at 

screening of a large set of spring barley genotypes at early vegetatiev stage with respect to 

their drought tolerance. Key physiological characteristics associated with plant growth and 

water content in plant tissues (plant shoot biomass, fresh weight and dry weight of the fully 

developed leaf (2nd leaf), length and width of the fully developed 2nd leaf), osmotic potential 

and chlorophyll fluoresnce parameter maximum quantum yield of photosystem II efficiency 

(Fv/Fm) were determined in control plants (grown at 75% soil water capacity) and drought-

treated plants (grown for a week at 35% soil water capacity followed by a five-day water 

withholding) in order to detrmine their water regime-related strategy (water-saver vs water-

spender). 

Materials and methods: A set of 32 spring barley genotypes of various origin (cultivars from 

collections of Gene Bank in Crop Research Institute) were grown in controlled conditions of 

growth chamber (18 °C, 16 h light/ 8 h dark) using regulated irrigation (control variants: 75% 

soil water capacity SWC; dry variants: first ten days irrigated at 75% SWC, next 15 days at 

35% SWC). In both control and dry variants, the following characteristics were determined: 

total shoot biomass, fresh weight vs dry weight of 2nd leaves, length and width of 2nd leaves, 

chlorophyll fluorescence parameter maximum quantum yield of photosystem II 

photochemical efficiency Fv/Fm, osmotic potential. Shoot biomass, leaf fresh weight and dry 

weight were determined gravimetrically, leaf length and width by using a ruler. Chlorophyll 

fluorescence parameter maximum quantum yield of photosystem II efficiency Fv/Fm was 

determined by portable chlorophyll meter Fluorpen FP100 (Photon Systems Instruments, 

Drasov CZ) and osmotic potnetial was determined as osmolarity using dew point osmometer 

WESCOR (VAPRO, Utah, USA). The data belonging to the individual characteristics were 

analysed using analysis of variance (ANOVA) followed by Duncan´s multiple range test 

(DMRT) at 0.05 using STATISTICA software (TIBCO Inc). The different data sets were 

compared by using Pearson´s correlation coefficients (r). 

Results and Discussion: The obtained data revealed significant differences between the 

studied genotypes. based on the characteristics determined, namely the ratio between leaf 

fresh and dry weight, reduction of shoot biomass and leaf osmotic potential. A significant 

correlation was found between percentage of relative changes in osmotic potential and dry 

weight relative percentage in drought-treated plants (r = 0.65). The lower the osmotic 

potential values, the higher the reduction in shoot biomass (r = -0.8). Based on the obtained 

data in the two barley cultivars, Atlas 68 and Tadmor, used as standards, Tadmor as a 



drought-tolerant genotype was characterized by the highest osmotic potential, the lowest 

percentage reduction in osmotic potential, the lowest biomass reduction and the highest 

percentage dry weight increase in the 2nd leaves. Based on the studied characteristics, the 

studied genotypes could be ordered into either water-saver or water-spender strategy with 

respect to their water regime related characteristics. Water-spenders were characterized by a 

reduced increase in dry weight (less than 40%), a reduced increase in osmotic potential and 

reduced biomass accumulation. To water-spenders were also included cultivars with enhanced 

dry weight increase (above 50%), enhanced increase in osmotic potential (above 90%) and 

low osmotic potential levels (below -2.5 MPa) which indicates plant exhaustion by a given 

stress. It can be thus concluded that the determined characteristics related to water regime and 

plant growth can be used for distinguishing differential strategies and resulting drought 

tolerance in spring barley genotypes at early vegetative stage. 

  

 

 


