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Typy experimentov



Podmienky pokusu:

 kontrolované podmienky (rastové komory, 
klimatizované boxy)

 čiastočne kontrolované podmienky (skleník, 
ovplyvnenie zálievky…)

 vzorky odobrerané v lesnom poraste, rôzne
podmienky simulované v laboratóriu

 prirodzené podmienky (lesné porasty bez 
zásahu + možnosť ovplyvniť podmienky)



Pokusy realizované v kontrolovaných podmienkach
(klimatizované komory)

Klimatizované boxy (EKOCHL, AngelAntoni)



Pokusy realizované k kontrolovaných
podmienkach (klimatizované miestnosti)

Miestnosť s umelým zdrojom žiarenia a klimatizačnou jednotkou



Pokusy realizované v sleníkoch, fóliovníkoch

Skleník s kontrolovanými podmienkami (Taliansko) Fóliovník (Arborétum B. Hora)



Vzorky odoberané v lesnom poraste, podmienky sú manipulované v laboratóriu

Vodný kúpeľ s bankami (WNE, Memert) 



Pokusy realizované v terénnych podmienkach

Porast s obmedzenou možnosťou ovplyvnenia podmienok prostredia  



Pokusy realizované v terénnych podmienkach

Pokusná plocha na Hriňovej

Zavlažovanie cez kvapkacie hadice



Podporné merania



Pokusy realizované v terénnych podmienkach

Odber rastlinného materiálu

Krúžok mladých elektrikárov



Parametre merané na našich výskumných plochách



Dizajn pokusu a korunové projekcie stromov na 
výskumnej ploche (Field-map)



Meranie atmosférických  a pôdnych podmienok

Meranie teploty, radiácie, 
vlhkosti vzduchu (%), zrážok 

Meranie objemovej vlhkosti pôdy a 
vodného (sacieho) potenciálu pôdy



Fyziologické charakteristiky





Vodný potenciál





Meranie vodného potenciálu (listov a 
ihlíc)

Prístroj (PSY-PRO), neoplášťovaná komora 

Termostabilná komora  



Meranie vodného potenciálu
Tlaková scholandelova komora 



Prieduchy a fotosyntéza/
respirácia / fotorespirácia





Zisťovanie počtu prieduchov



Meranie veľkosti prieduchov a 
prieduchovej štrbiny



Porometer – meranie prieduchovej vodivosti

Prieduchy -- „Pľúca rastlín“ Porometer (AP4)



Gazometrický systém na meranie výmeny plynov

Gazometrický systém Li-cor 6400XT – meranie fotosyntézy, prieduchovej vodivosti, transpirácie



Gazometrický systém na meranie výmeny plynov

Gazometrický systém (Li-cor, Taliansko)



Meranie fluorescencie chlorofylu a

Princíp merania fluorescencie chlorofylu a – meranie 
fluorescenčného svetla neefektívne vyžiareného do prostredia

Výstup zobrazovacej fluorescenčnej kamery



Meranie fluorescencie chlorofylu a

Fluorimetre na meranie rýchlej resp. pomalej fázy fluorescencie chlorofylu a



Transpirácia



Meranie transpirácie dospelých stromov

Metóda „tree-trunk heat balance“: sap flow-meter –Princípom 
je kvantifikácia množstva tepla unášaného cez vodivý xylém z 
celkového množstva tepla dodaného do tohoto priestoru



Meranie transpirácie mladých stromov a vetiev

Meranie toku vody kmeňom



Gravimetrické merania



Koľko vody odparí počas jasného dňa dospelý 
strom?



Anatómia a vlastnosti xylému



Vetva Koreň Kmeň



Measuring of hydraulic conductivity (Xyľem aparatus)



Measuring of xylem resistance to cavitation 
(Cavitron technique)

Cochard, Plant, Cell and Environment (2002)





Hochberg et al. (2016) https://www.youtube.com/watch?v=7-X8mmPFek0



A iné....



Meranie zmien obvodu kmeňa

Dendrometer DL26



Chemické analýzy

Spektrofotometer – napr. meranie koncentrácie 
pigmentov, aminokyseliny prolín cez meranie 
absorbancie

Vodný kúpeľ, homogenizátor vzoriek



Meranie obsahu chlorofylu

Chlorofylometer CL-01 (Hansatech)

Termokamera



Ťažká veda...



Výsledky a prečo to všetko?

• Odhad produkcie
• Sekvestrácia uhlíka
• Odhady rizika odumierania drevín 
• Predikcia posunov v nadmorskej výške
• Skríning odolných genotypov resp. druhov
• Odhad významu adaptácie/aklimácie
• ....
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Priemerné hodnoty parametra Fv/Fm pre všetky testované proveniencie a pre obe plochy 
pri simulovaných teplotách 29.5 °C a 46.7 °C.

Teplejšia plochaChladnejšia plocha



Veľkosť aj hustota prieduchov môžu byť rôzne v rôznom prostredí

Veľkosť zatváracej bunky (µm) pre buky rôzneho pôvodu rastúce v kontrastných 
podmienkach (nepublikované)
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Kurjak et al., Euroean Journal of Forest Research (2012)

Denný chod transpirácie (F) pre zavlažené smreky (IR) a nezavlažené smreky 
(NIR) a deficitu tlaku vodných pár (VPD)









https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM
https://www.youtube.com/watch?v=YzpDN7laepo&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=uWL0EoZh09w&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=7-X8mmPFek0&t=13s


