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Utváření povrchu listů kultivarů srhy říznačky (Dactylis glomerata) 

Gestaltung der Blattoberftache der Knaulgrassorten (Dactylis glomerata) 

Miroslav Tetter a Václav Míka 

TETTER :\I.l) et :'IIiKA v.~) (1987): Utváření povrchu listú kulti\·arú s rhy říznačky (Dac
tylis glom erot11). [The leu.f ::mrface i.n cock;;foot (Dactylis glomerat11).] - Preslia, Praha, 
59: :n 1 - :n.i. 

The numhnr of stomata on upside anrl reverse blade sidť', as well fLS the number of 
trid10111cs on up;;ide, tho amount of epicuticular waxes, and the water saturation 
deficit havo boon dotermined in tlie ::;econd fully expancted ::;tem loaf in 13 clones 
dorivcd frorn i coc:k:'>foot \·arioties (Dactylis glomerota L.). The blades of "smooth" 
('lonc::; had tltc liigltcst amount of waxes anct tho smallcst numl>cr of trichomes. Hence 
tflf• wax amount appear::; as a cornplcrnentar.v factor to indumenturn. The waxes 
reprc::;ent thf' cbief adaptation of cocksfoot plant::-; to xeroph~r tic environme nt. 

I) Agronomická fakulta VŠZ. 370 05 Č. IJudějovice, Československo 
2) /:;Lechtitelská stanice VŠOP , r·ětrov, 398 52 p. Nadějkov, Česl.:oslovensf..:o 

Kultivary srhy říznačky reagují specifickým způsobem na zásobování vo
dou. Např. 'Rožnovská ', pocházející ze sběrů v okolí Radhoště , př-i delším vlá
hovém deficitu po seči obrůstá lépe než 'Milona ', která vznikla jako kříženec 
kultivarů 'Welta ' (z NDR) a 'S- 143' (Británie, pobřeží Atlantiku) - MÍKA 
(1980). c,~. 'Rožnovská ' je sice poněkud méně výnosná, avšak maximálního 
výnosu dosahuje při nižší hladině živin než 'Milona '. I když se srha podle 
GRIJ\rnových strategií řadí jednoznačně k rostlinám C-typu (cf. RYCHNOVSKÁ 
1985) , přece jen u ní lze stanovit některé intraspecifické odchylky. Zatímco 
c-Y. "Milona ' nese výrazné rysy C-strategie (kompetitoři) , 'Rožnovská' 
ve faktoru „voda" a „živiny" směřuje k adaptaci typu se (tj. rostliny 
částečně tolerantní vůči stresu). 
~rha je druhem variabilním ve znacích morfologických (DOMIN 1943) 

i fy ziologických. V zájmu zlepšení příjmu píce skotem na pastvinách byly 
vyšlechtěny kultivary s listem „hladkým". Jestliže oclěnf př'edstavuje ur
čitou adaptaci rostliny na vláhové podmínky prostředí , je otázkou , zda 
redukce trichómů, vyvolaná záměrnou selekcí, bude provázena jinými změ
nami povrchu listů . Jak uvádějí STREET a ÚrrK ( 1 970), na kutikulární tran
spiraci působí mimo indumenta také tvar povrchu listů a síla vlastní kutikuly. 
Přitom se ukazuje, že vosky deponované v pektinocelulózní vrstvě stěny 
buněčné se uplatiíují jako účinnější regulátor transpirace než vosky na jejím 
povrchu (PARKER l 968) . 

iVL\ T E R [ Á L A MET OD Y 

V polní školce na šlechtitelské stanici Větrov u Milevska (680 m n. m., 
průměrná roční teplota 6,9 °C, roční úhrn srážek 654 mm) bylo pěstováno 
13 klonů srhy říznačky, mezi nimi 5 s listy „hladkými" (tab. l). Ve druhém 
užitkovém roce ( l 984) byly na 2. stébelném listu (pod vlajkovým) zhotoveny 
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Tab. I: Počet průduchů a indumentum na čepelích klonú ,.;rhy říz1nčky 

kultivar 

Rožnovská 

s - 143 

Welta 

Tenclerbitte*) 

Dolcea*) 

Chantemille 
Prairial 

nejmenší průkazný 
rozdíl Po,95 

Po ,99 

klon 

1/ 19 
6/4 
7J1 

11/10 
12/2 

14/7 

20/ "!. 
20/ 12 
20/ 21 

22/23**) 
22/"29**) 

33/4 
42/3 

*) odrůdy s listem „hladkým„ 
**) průduchy nad úrovní listu 

průměrný počet e pikut i-
prúduchů na mm2 kulc'trní 

líc rub vo,.;k_v 

277,5 
167,8 
172,3 

l"!.9,3 
320,7 

199,0 

232,l 
273,0 
"!.15,0 

344,4 
303,0 

165,8 
257,9 

49,9 
64,:1 

126,5 
128,8 
111,l 

97,5 
11 ;~,3 

106,6 

89,8 
til,2 
52,2 

147,4 
224,5 

91,8 
95,2 

39,9 
51,3 

mg I. g 
čer::;tvýcl1 

čepelí 

4,38 
4,56 
:l,86 

4,03 
3,40 

3,48 

4,45 
5,05 
3,87 

4,89 
4,13 

3,41 
4,09 

0,62 
0,80 

po\Tt 
tri<"llómú 
na l mm 

d('lky 
6e pele 

7,--1-U 
7 ."!."!. 
7."!.S 

7,"!.3 
7,:11 

6, 70 

3,90 
3,69 
4,02 

4,47 
4,85 

8,69 
7,36 

1,05 
1,35 

vodní 
:-;ytost
ní defi
cit 0

0 

"!.6,41 
16,45 
"!.5,~16 

'.?4 , 77 
"!.5,16 

13,96 

16,67 
15,07 
19,94 

12,47 
18,08 

17, 12 
13.93 

7, 14 
9,20 

obtisky (reliéfová metoda) a hodnocen průduchový aparát. V jednom dni 
byly mezi 9. a 10. hodinou jednorázově odebrány vzorky listů stejné inserce, 
ihned předány ke stanovení vodního sytostního deficitu terčíkovou metodou 
(SLAVÍK et al. 1965) a množštví epikutikulárních vosků na nich (MosELEY 
1983). Měření byla opakována 8 X, stanovení vosků 3 X . Zatímco anatomické 
parametry jsou relativně stálé, vodní sytostní deficit kolísá s podmínkami 
pěstování, v průběhu dne atd. Abychom zajistili regulérnost výsledků, 
rychlosti odběru vzorků a bezprostřednímu zahájení jsme věnovali mimo
řádnou pozornost. 

VÝHLEDKY 

Kultivary s listem „hladkým" ('Dolcea' a 'Tenderbitte ') měly průkazně 
méně trichómů na l mm délky čepele ve střední části proti odrůdám s listy 
drsnými (tab. 1). Tyto trichómy připomínají jen zaoblené křemičité hrboly, 
zatímco trichómy na ostatních odrůdách mají tvar ostnů, šavlovitě zahrnu
tých. 

Jelikož oba pocházejí z geneticky úzkého materiálu (van DrJK 1959), 
variabilita jednotlivých znaků (mezi klony) je menší než táž u ostatních 
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Tah. 2: Korf' la(·ní kof'fi<·iPnt r a ~y,x li1wární regrf'~f'. (n = 13) 

znak 

1 počet pr11duchů lí<· 
:! počet prúdue hu rul> 
;3 epikut ikul ,í.rní v o::; k y 
4 pof.e l t ri l' hómú 
5 vodní ,.;y1 u::; ( n í d1 •f . 

T'cx l' o,l!5 

I' O,!l!I 

()..) 5:1 

0,684 

x J: " 

:!:Hi .O J:: 67 ,:3 
11 l.:! L 4:.? ,8 44 ,:! 

4 , U ::::: 0 ,5:3 1,14 
6, )() l- 1,70 :! ,97 

18,88 t 4 , f)-1 8, 16 

r 
--~~~-~~~-------., 

2 :3 4 5 

0,:179 o ,:~:.? 8 - 0 ,419 - 0,197 
0 ,070 0,049 - 0,003 

1,62 - 0 ,590* - 0,342 
:.? ,8() l ,:36 0,381 
8,80 () ,46 5,84 

:-ly,x 

kultirnrů. Ve stupni xerofytnosti (podle klesajícího počtu průduchů na 
svrchní straně listu) zaujímají vyhraněné postavení: 'Dolcea ' na prvních 
místech (s průduchy nad úrovní listu) , 'Tenderbitte ' ve středu škály (tab . 1). 
ZajímaYý by byl rozměr průduchové štěrbiny: podle Stefanova zákona 
průměru (cf. SLAVÍK et al. 1965) je stomatární transpirace úměrná jejímu 
lineárnímu rozměru (nikoliv ploše) . Rostliny xerofytnějšího charakteru 
~e vyznačují vyšším počtem průduchů a také vysokou stomatární transpirací. 
Stěrbjn a však měfona nebyla, neboť obtisková metoda u listů s povrchovou 
v oskovou vrstvou neposkytuje hodnověrné údaje . 

Vodní sytostní deficit u ev . 'Dolcea ' (klon 22/23) byl nejnižší ze všech 
(tab . 1 ), stupeú xerofytnostj nejvyšší. Také u ostatních klonů s „hladkým" 
listem byl vodní sytostní deficit v negativním vztahu ke stupni xerofytnosti, 
výjimkou byl pouze klon 22/29. Klony s listem „hladkým" měly nejvyšší 
množství epikutikulárních vosků z celé kolekce. Rozdíly v množství vosků 
mezi klony s listy hladkými a drsnými byly statistjcky průkazné (tab. 1). 

Mezi množstvím epikutikulárních vosků a po(:tem trichómů v naší kolekci 
odrúd srhy existovala těsná negativní závislost , charakterizovaná vysokou 
hodnotou r a nízkou hodnotou Sx. y (tab. 2). Rovněž se projevila klesnjící 
t endence počtu trichómú se vzrůstající xerofytností. 

Klony s listy „hladkými" měly více epikutikárních vosků a méně trichó
mú (tab . l). Také HANNA et al. (1974) u isogenních linií 8orghurn bicolor 
(bloom less , t.j. bez zesílené voskové vrstvy) a P rnn isetu rn am erican um 
(s listy normálně chlupatými) zjistili, že tyto odpařují více vody než linie 
(mutanty) bez chlupů (s výraznou voskovou vrstvou). Tyto druhé linie byly 
sice tolerantnější vůči suchu, avšak měly nižší stravitelnost (neboť pozmě
něná epidermis byla neproniknutelnou bariérou pro trávící enzymy). Vosky 
se tedy jeví jako jeden z komplementárních faktorů k indumentu (tab. 2), 
výrazně omezující kutikulární transpiraci. V případě srhy mají vosky při 
adaptaci rostliny na xerofytní prostfodí prioritní postavení před trichómy. 

Hodnotíme-li inclumentum vždy na stejném místě listu (u listu stejné 
inserce), počet trichómů na 1 mm délky je odrůdově rozdílný (VACEK 1965, 
197 5) , jejich rozměry (hlavně výška) jsou podstatnou měrou odvislé od pod-
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mín~k pros~ředí.. S postupujícím stárnutím pletiv se zvěšujtí nejen trichómy, 
ale i depozita 8102 v epidermis jako diskrétní vrstva pod vrstvou kutinu 
a suberinu. Tato depozita (jako opál) postupně vyplňují celý obsah pokožkové 
nebo trichómové buňky. Účinnost této silně inkrustované vrstvy v regulaci 
výparu (LEVIN 1973) je ve srovnání s epikutikulárními vosky relativně malá. 
Nutno připomenout, že kutikulární transpirace mladých listů je obecně 
nižší než starých (HARRIS et SHANMUGALINGAM 1982), neboť kutikula mladých 
listů představuje efektivnější bariéru ztrátě vody výparem. Permeabilita 
kutikuly pro vodu se se stář'ím zvyšuje, byť by síla kutikuly narůstala. 

SOUHR~ 

U 13 klonů 7 kultivarů byl na :2 . sté belném listu stanoven počet průduC'hú (líc, rub), počet tri
chómů (líc ), množstd cpikutiklúrních vo:.;ků a ,·odní s~·to ::; tní d o6cit. Klon.\· H listem .,hladkým" 
měly nej''.' 'ŠŠÍ množst\'Í epikutikulárních ,-o::;kú a n0jm énč tri<'hómů z C'e lé kol0kec. Vo~k~· S• podle 
toho jeví jako jeden z komplementárních faktorú k inrlumentu. U srhy ph adaptaci rostlir.y na 
xerofytní prostředí mají prioritní postavení phxl tric:hórny. 

ZUSAM:\lENF ASSUNG 

Bei 13 aus 7 Knaulgrassortcn entstandenen Klonen wurdC' auf dem zwciten vol! cntwiC'kelten 
Halmblatt die Anzahl der Spaltoffnungen (aufder Ober- und UntPrl'leite), die Anzahl <lPr Trichome 
(auf der Blattoberseite). sowie dic Mengc der epikutikuliiren \iVachscn und das Wassersatigungs
clefizit festgestellt. Dic Klonen mit „glattem" Bltttt besassen die grosste Menge an epikutikularen 
vVachsen und die geriugste Anzahl der Trichome. Die \Vaelu;e erwiesen sich als ein Komple
rneniarfaktor zum Inclnmentum irn \Vasserhaushalt der Pflanze. Bei dor Adapiation des Knaul
grasscs auf xerophytische U mgebung nehmen sie eine wichtigere Stelle als die Trichome an. 
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