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ÚVOD 
   Vědecká konference na téma „Výživa rostlin a její perspektivy“ se koná v době 
měnícího se konkurenčního prostředí potravinových vertikál, kdy vznikají a na trhu stále více 
rozhodují silné obchodní řetězce, ve kterých dominuje několik velkých, vesměs 
mezinárodních firem. 
 České zemědělství má šanci dalšího rozvoje v tomto prostředí zejména pokud uplatní  
dvě své nesporné komparativní přednosti, tj. vysokou úroveň kvalifikace pracovníků 
a výhody z rozsahu zemědělských podniků. Přitom jeho důležitost měřená podílem odvětví 
na hrubém domácím produktu se trvale snižuje (ze 7,5 % na počátku devadesátých let 
minulého století na dnešních necelých 4,5 %). Takový pohled potvrzuje i vývoj počtu 
pracovníků v zemědělské prvovýrobě, který z cca půl milionu osob v roce 1990 klesl o více 
než dvě třetiny.  
 Náročnost tohoto tématu je zvláště zřejmá, když si uvědomíme nutnost pokrýt potřebu 
potravin s vysokou nutriční hodnotou a zdravotní nezávadnosti do budoucna. Naše 
zemědělství se v tomto směru stále nachází na nerovnoprávném postavení. Zvyšuje se 
zadlužení zemědělských farem, které jsou nuceny hledat úspory. Pokud jsou zemědělci nuceni 
omezovat vstupy živin pod únosnou hranici, děje se tak na úkor půdní úrodnosti. Přitom 
v řadě polních pokusů bylo prokázáno, že bez dostatečného  doplňování odčerpaných živin 
z půdy není možné dlouhodobě udržet výnosy plodů a docílit konkurenceschopnosti 
zemědělské produkce.  
 Tato konference je plně zaměřena na výživu rostlin a půdní úrodnost jako 
nepostradatelnou součást trvale udržitelného rozvoje. Přitom si klade za cíl posoudit stávající 
trendy ve výživě rostlin a naznačit takové postupy, které budou v daných  ekonomických 
podmínkách pro zemědělskou praxi akceptovatelné.  
 Organizační výbor děkuje všem sponzorům za finanční podporu a materiální zajištění 
konference. 
 
 
 Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. 

vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, 
mikrobiologie a výživy rostlin 

Rektor Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně 
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INTRODUCTION  
 The scientific conference “Plant Nutrition and its Perspectives” is held at a time when 
the competitive environment of the food verticals is changing, when increasingly stronger 
store chains are arising on the market and making decisions; among them dominant are 
a number of large, mostly international, firms. 
 Czech agriculture stands the chance of further development in this environment 
as long as it enforces two indisputably comparative strengths, i.e. a high standard 
of qualification of workers and the advantage of the size of agricultural enterprises. 
Nevertheless its importance based on the share of the branch in the gross domestic product is 
permanently decreasing (from 7.5 % in the early 1990’s to the present less than 4.5 %). In line 
with these data is the trend in the numbers of workers in agricultural primary production, 
which has dropped from ca half a million in 1990 by more than two thirds.  
 That this topic is very demanding is particularly evident when we realise that 
in the future it will be necessary to cover the demands for foodstuffs of high nutritional value, 
which will be safe and wholesome. In this respect the standing of our agriculture is still 
underprivileged. The indebtedness of farms is growing and they are forced to look for 
savings. If the farmers are forced to reduce the input of nutrients below a sustainable limit, it 
has to be done to the detriment of soil fertility. However, a number of field trials have proved 
that if the nutrients drawn from the soil are not sufficiently replenished, crop yields cannot be 
sustained on a long-term basis and competitiveness of agricultural production cannot be 
achieved.  
 The present conference is fully focused on plant nutrition and soil fertility 
as an indispensable component of sustainable development. In doing so its target is to assess 
the current trends in plant nutrition and to indicate procedures acceptable for agricultural 
practice under the given economic conditions.  
 The organising committee wants to thank all sponsors for their financial support 
in helping to organise the conference. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. 
Head of the Department of Agrochemistry, Soil 

Science, Microbiology and Plant Nutrition 
Rector of Mendel University of Agriculture and 

Forestry in Brno 
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Abstract 
 The average consumption of mineral fertilizers in Czech agriculture is 77,4 kg N, 
11,7 kg P2O5 and 9,4 kg K2O per 1 hectare of utilized agricultural land (4 mil. ha, in the year 
2006). The other sources of plant nutrients are as follows: livestock manure, organic 
and organic-mineral fertilizers, conditioned sewage sludges, symbiotic and non-symbiotic 
fixation of nitrogen from the air, input of nutrients in dry and wet deposition, seeds 
and planting materials. The crop residues as crop by-products incorporated immediatelly after 
harvest into the soil or returned to the soil later in farmyard manure are no subjects of OECD 
nutrient balance method. In many cases, the nutrient inputs into the soil are not covering 
the export of phosphorus and potassium in harvested crops plus their unavoidable losses 
(especially losses of potassium on light soils), thus these nutrients are exhausted from the soil 
supply, without adequate compensation by fertilizitation. 
 
 Aktuálnost tohoto tématu je dána skutečností, že výživa lidí jednoznačně závisí 
naprodukci kulturních rostlin. Zajištění dostatečného množství kvalitních potravin 
pro obyvatelstvo bezprostředně souvisí s komplexní péčí o půdu a půdní úrodnost. Tato 
neocenitelná půdní vlastnost je v poslední době podceňována. V současnosti u nás, 
ale i v některých zemích, kde je dostatek potravin, naprosto chybí povědomí etického pohledu 
na přírodu a půdu. Přitom nelze pochybovat o tom, že půda je jednou z nejvýznamnějších 
součástí prostředí. Méně půdy znamená méně potravin, méně rostlin a živočichů, méně vody 
v přírodě apod. Předpokladem pro dlouhodobě úspěšné hospodaření je udržování dobré půdní 
úrodnosti. Musíme mít na zřeteli, že pokles půdní úrodnosti je proces pozvolný, zvláště 
na půdách úrodných, což často vede k chybným představám, že je možné pěstovat plodiny 
bez doplňování odčerpaných živin. Dlouhodobé hospodaření na úkor staré půdní síly sice 
přinese krátkodobé úspory v omezení vstupů, ale tento dluh bude muset pěstitel splatit 
v letech následujících nebo přenést na generaci další. Proto jednou z podmínek pro zachování 
půdní úrodnosti je pravidelné navracení z půdy odebraných živin a dostatečný přísun 
organických látek (OL) do půdy. Vedle používání minerálních hnojiv (garf 1 a 2) jsou tedy 
významným zdrojem živin i statková hnojiva, zejména živočišného původu (tabulka 1). 
S ohledem na pokles stavu hospodářských zvířat v ČR (tabulka 2) je ve statkových hnojivech 
živočišného původu aplikováno odhadem pouze 0,55 t OL v průměru na 1 ha zemědělské 
půdy, resp. 0,77 t OL v průměru na 1 ha orné půdy (dle produkce statkových hnojiv uvedené 
v tabulce 3). V posledních letech se zvyšuje  podíl používání statkových hnojiv rostlinného 
původu, zejména slámy obilnin a olejnin. Z organických hnojiv jsou používány různé 
komposty (průmyslový kompost, faremní kompost apod.), avšak jejich podíl na přívodu živin 
do půdy, podobně jako u upravených kalů, je v průměru ČR zanedbatelný.  
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Graf 1 Průměrný přívod živin v minerálních hnojivech (zdroj MZe) 
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Graf 2 Vývoj spotřeby minerálních hnojiv a vápenatých hmot v ČR (zdroj MZe) 
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Tab. 1 Průměrný přívod živin ve statkových hnojivech živočišného původu (kg.ha-1 

zemědělské půdy ČR, uvedeno v exkrementech hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát 
živin ve stáji a při skladování statkových hnojiv) (zdroj: VÚRV) 

 1985 1990 1995 2000 2005 2006 

N 41,0 41,5 27,0 23,2 20,1 20,0 

P2O5 25,5 26,0 17,7 15,9 13,0 12,9 

K2O 47,1 47,0 29,3 24,2 20,9 20,6 

Celkem 113,6 114,5 74,0 63,3 54,0 53,5 
 

Údaje o spotřebě minerálních hnojiv, které uvádí MZe, se vztahují k výměře 
zemědělské půdy, ze které je od roku 1997 odečítána výměra nevyužívané půdy (úhory). 
Např. v letech 2002 - 2006 byla celková spotřeba minerálních hnojiv v ČR (vypočtená 
na základě údajů o výrobě, exportu a importu) rozpočítána na 4 mil. ha zemědělské půdy.  
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Graf 3 Průměrná spotřeba minerálních hnojiv (kg č.ž. N + P2O5 + K2O) ve vybraných zemích 
EU na 1 ha orné půdy a na 1 ha zemědělské půdy  
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Graf 4 Poměr živin dodávaných v ČR do půdy v minerálních hnojivech 
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Graf 5 Poměr živin dodávaných v zemích EU do půdy v minerálních hnojivech 
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 S klesajícími stavy hospodářských zvířat (tabulka 2) se snižuje i přívod živin v této 
formě do půdy (tabulka 1). Z porovnání se spotřebou minerálních hnojiv (grafy 1 a 2) 
např. vyplývá, že zatímco v roce 1985 činil podíl fosforu a draslíku ve statkových hnojivech 
pouze 1/3 celkového přívodu do půdy, v roce 2005 je to již opačně a statková hnojiva 
živočišného původu jsou dvakrát významnějším zdrojem fosforu a draslíku než minerální 
hnojiva.  
 Zatížení zemědělské půdy hospodářskými zvířaty se obvykle vyjadřuje v dobytčích 
jednotkách (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) na jeden hektar celkové zemědělské půdy 
(4 259 mil. ha z.p., dle katastru nemovitostí ČR k 31.12.2005). Nynější hodnota 0,37 DJ.ha-1 
je méně než poloviční nejen ve srovnání s údajem z počátku devadesátých let, 
ale i v porovnání s průměrem „starých“ zemí EU 15.  
 
Tab. 2 Stavy hospodářských zvířat v ČR (mil. ks) a počet dobytčích jednotek (DJ) v průměru 

na 1 hektar celkové zemědělské půdy v ČR (zdroj: ČSÚ, VÚRV) 
 1985 1990 1995 2000 2005 
Skot 3,60 3,51 2,03 1,57 1,40 
Prasata 4,30 4,79 3,87 3,69 2,88 
Drůbež  31,90 31,98 26,69 30,78 25,37 
DJ.ha-1  0,81 0,81 0,51 0,42 0,37 

 
Tab. 3 Odhad produkce statkových hnojiv v ČR (mil. t, vypočteno na základě stavu zvířat 

a normativní produkce statkových hnojiv) Zdroj: VÚRV 
 1985 1990 1995 2000 2005 

Hnůj* ) 26,2 25,6 15,6 12,4 10,9 

Močůvka 13,3 13,1 8,0 6,3 5,5 

Kejda 11,9 12,4 9,0 8,1 6,5 

Drůbeží trus 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
* ) včetně drůbežího trusu s podestýlkou („drůbeží podestýlka“) 
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 Odhady produkce statkových hnojiv jsou však vždy zatíženy určitou chybou, 
pramenící z nedostatku přesných informací o způsobech ustájení hospodářských zvířat, 
skutečné produkci statkových hnojiv, jejich kvalitě a obsahu živin. Hodnoty v tabulce 3 
vycházejí ze stavů hospodářských zvířat zjišťovaných v rámci pravidelných ročních šetření 
Českého statistického úřadu (ČSÚ). Od roku 2001 však již nejsou zjišťovány počty 
hospodářských zvířat chovaných mimo rezort zemědělství, tedy v rámci „hobby aktivit“ 
obyvatelstva.  
  
Graf 6 Průměrné zatížení hospodářskými zvířaty (DJ . ha-1) ve vybraných zemích EU 
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Graf 7 Průměrný přívod dusíku do půdy v minerálních hnojivech a v ostatních vstupech 

(statková hnojiva, biologická fixace N, spady N z ovzduší) ve vybraných zemích EU, 
v kg N na 1 ha zemědělské půdy  
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Obtížně se odhaduje zvláště produkce kejdy, vzhledem k její různé kvalitě a zejména 
obsahu sušiny. S ohledem na srovnatelnost údajů je v tabulce 3 uvedena produkce kejdy 
s průměrnou sušinou, podle přílohy 3 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu 
používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 399/2004 Sb. Obdobná situace je i v odhadu produkce 
močůvky. Vazných stájí s fungujícím samostatným odvodem močůvky ubývá, většinou se 
ze stáje vyhrnuje chlévská mrva i s močůvkou a při nedostatečném množství steliva se pak 
močůvka uvolňuje na hnojišti, společně s hnojůvkou.  

Vhodným indikátorem úrovně využití dusíku je údaj o bilančním přebytku dusíku, 
který se rovná celkovým ztrátám N do ovzduší a do vod. V půdně-klimatických podmínkách 
a systémech hospodaření ČR jsou tzv. nevyhnutelné ztráty uvažovány v průměrné výši 
60 kg N . ha-1 za rok. Z tohoto množství lze uvažovat, že zhruba 2/3 tohoto přebytku tvoří 
ztráty do vod a 1/3 ztráty do ovzduší. V konkrétních zemědělských podnicích může výše 
i podíl uvedených ztrát značně kolísat, v závislosti na půdně-klimatických podmínkách, 
pěstovaných plodinách a zejména na intenzitě chovu hospodářských zvířat. Bilance dusíku 
za celou ČR (tabulka 4) byla porovnávána s bilancí v jednotlivých podnicích, v rámci 
monitoringu účinnosti akčního programu nitrátové směrnice (tabulka 5). 
 
Tab. 4 Povrchová bilance dusíku v českém zemědělství dle metodiky OECD  

(kg N . ha-1 za rok, v přepočtu na celkovou zemědělskou půdu) (zdroj: VÚRV) 

Období: 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 

Odběr dusíku výnosem 93 80 73 67 
Minerální hnojiva (MH) 96 49 55 67 
Statková hnojiva (SH) 39 31 25 21 
Symbiotická fixace N 21 19 14 10 
Ostatní vstupy 33 30 30 30 
Celkové vstupy dusíku 189 129 123 128 
Bilanční přebytek dusíku 96 49 50 61 

Účinnost vstupů 49 % 62 % 59 % 52 % 

 
V souladu s metodikou OECD je v bilanční položce „Odběr výnosem“ započítán 

odvoz živin pouze ve sklizených hlavních produktech plodin a v pícninách, vč. pastevních 
porostů. Není zde započítán export živin ve vedlejších rostlinných produktech (sláma apod.), 
které zůstávají buď na pozemku anebo se do půdy vracejí jako stelivo ve hnoji. Na druhé 
straně je i přívod živin ve statkových hnojivech živočišného původu uveden bez steliva, tedy 
pouze v exkrementech, po odpočtu ztrát N ve stájích a při skladování statkových hnojiv  
(30 %). U fosforu se odečítají ztráty 5 %, u draslíku 15 %. Za ostatní vstupy se považuje 
přívod živin organickými hnojivy (komposty), příp. organominerálními hnojivy, odpady 
(upravené kaly), spady, volně žijícími fixátory N, osivem a sadbou. 
 
Tab. 5 Porovnání bilance dusíku (kg N.ha-1) v šetřených podnicích ve zranitelných oblastech 

(ZOD) za hospodářský rok 2004/2005 s průměrem ČR (zdroj: VÚRV) 

 SH MH Symb.fix.N Ost. Vstupy Výstupy Přebytek Účinnost 

ČR 2004 21 71 9 30 131 76 55 58 % 

ČR 2005 20 69 9 30 128 69 59 54 % 

ZOD 25 73 14 30 142 93 49 65 % 
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Tab. 6 Povrchová bilance fosforu a draslíku v ČR dle metodiky OECD 
(kg P2O5, K2O.ha-1 za rok, v přepočtu na celkovou zemědělskou půdu) (zdroj: VÚRV) 

Období: 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 

Odběr fosforu výnosem  35,0 30,5 29,2 28,2 
   Minerální hnojiva (MH) 66,1 11,7 10,6 11,7 
   Statková hnojiva (SH)  25,7 21,2 16,8 14,1 
   Ostatní vstupy  4,3 3,5 3,6 3,7 
Celkové vstupy fosforu 96,1 36,4 31,1 29,5 
Bilance fosforu 61,1 5,9 1,9 1,4 

Období: 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 

Odběr draslíku výnosem  63,7 52,2 44,6 37,9 
   Minerální hnojiva (MH) 63,8 10,4 7,2 7,6 
   Statková hnojiva (SH)  46,7 36,4 26,3 22,2 
   Ostatní vstupy  5,9 4,7 4,6 4,6 
Celkové vstupy draslíku 116,3 51,5 38,1 34,4 
Bilance draslíku 52,6 -0,6 -6,4 -3,5 
 
 Ze statkových hnojiv rostlinného původu vzrůstá význam zejména obilní slámy. 
Potřeba slámy ke stlaní je odhadována na 1,5 mil. t (25 %), na základě počtu hospodářských 
zvířat, používaných způsobů ustájení a průměrné spotřeby steliva. Převážná většina slámy 
obilnin (4,3 mil. t, 75 %) je tedy ponechána na pozemku a zapravena do půdy. Společně 
s další slámou (olejnin, luskovin) a řepným chrástem je ve statkových hnojivech rostlinného 
původu přímo vraceno do půdy 10,2 kg N, 3,9 kg P2O5 a 25,4 kg K2O v průměru na 1 ha 
zemědělsé půdy. Tyto hodnoty se do celkové bilance živin nezapočítávají. Podobně, 
po připočtení obsahu živin ve stelivu k obsahu živin v exkrementech hospodářských zvířat 
(tabulka 4 a 6) činí roční přívod živin ve statkových hnojivech živočišného původu 23,1 kg N, 
14,8 kg P2O5 a 26,7 kg K2O v průměru na 1 ha zemědělské půdy v období 2001-05. 
 
Tab. 7 Odběr živin v hlavním a vedlejším produktu (kg č. ž. . ha-1 za rok, v přepočtu 

na celkovou zemědělskou půdu, za období 2001-05) (zdroj: VÚRV) 
 Dusík (N) Fosfor (P2O5) Draslík (K2O) 

Hlavní produkt 67,4 28,2 37,9 
Vedlejší produkt 11,8 4,5 29,9 
  Sláma obilnin (5,8 mil. t)  6,8 2,9 18,0 
  Sláma olejnin (1,6 mil. t) 2,7 1,2 8,8 
  Sláma luskovin (0,08 mil. t) 0,3 0,1 0,3 
  Chrást řepy (2,2 mil. t) 2,1 0,5 2,8 
 
 Údaje o spotřebě hnojiv a bilance živin na celostátní nebo regionální úrovni podávají 
pouze informativní přehled o vstupech a výstupech živin. Nemohou postihnout dílčí koloběhy 
živin ani detailní procesy jejich přeměn v půdě v konkrétních půdně-klimatických 
podmínkách. Přesto tyto bilance postihují dlouhodobé trendy a hlavní změny v zemědělském 
hospodaření. Ve spojení s údaji z dalších zdrojů, zejména z agrochemického zkoušení 
zemědělských půd (AZZP) mohou být bilance živin zdrojem informací např. o nadměrném 
čerpání rostlinných živin, hlavně P a K z půdy. Údaje AZZP o rychlém poklesu zásob 
přístupného K v půdě v některých regionech ukazují, že zvláště v případě draslíku je nutné 
uvažovat jeho vyplavování z půdy na lehkých i středně těžkých půdách. Úbytek draslíku 
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z půdy jeho vyplavením nemůže být plně nahrazen přívodem draslíku z přirozeného 
zvětrávání minerálů. Jestliže tedy vychází celostátní bilance fosforu a draslíku jako 
vyrovnaná, resp. slabě ztrátová, znamená to, že vedle podniků vracejících odebrané živiny 
do půdy existují i podniky hospodařící s těmito živinami na úkor půdní úrodnosti. Tato 
nepříznivá situace je typická pro podniky bez chovu hospodářských zvířat, kde jsou živiny 
exportovány z podniku v tržních produktech rostlinného původu. 
 Prioritou pro 21. století se stala koncepce trvale udržitelného rozvoje. S ní je spojeno 
nové společenské ocenění zemědělství, jeho produkčních (komoditních) i mimoprodukčních 
přínosů. Tato koncepce nabízí zemědělství nové příležitosti a perspektivy právě pro jejich 
schopnost obnovovat využitelné zdroje, cíleně řídit biologické výrobní procesy 
při minimalizaci negativních externalit, tj. nepříznivých vlivů na životní prostředí. Přitom 
harmonická výživa a správné používání hnojiv musí být nedílnou součástí této koncepce. 
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The Background 

Phosphorus is essential for all living organisms. In crop plants adequately supplied it 
usually makes up to between 0.2 -0.5 % of  the dry weight and  is a constituent of important 
cellular molecular components including  the nucleic acids, phospholipids, and ATP and other 
energy transferring compounds. Phosphorus thus plays a role in an array of physiological 
processes including energy generation, nucleic acid synthesis, photosynthesis,  respiration, 
membrane synthesis and stability, enzyme activation/inactivation, redox reactions, signalling, 
carbohydrate metabolism and nitrogen (N) fixation (Vance et al., 2003). 
 

On a global scale, phosphorus is often now regarded as the main mineral nutrient 
restricting crop growth; about 67% of the total farmland used worldwide contains too low 
levels of available phosphate (Batjes, 1997) and crop productivity is limited on 30-40% 
of the world`s arable land (Runge-Metzger, 1995). Availability of P to plant roots is limited 
both in acid and alkaline soils mainly due to the formation of sparingly soluble P compounds 
with Al and Fe in acidic and with Ca in alkaline soils (Mengel and Kirkby, 2001). Phosphorus 
is also a non-renewable source and global reserves of P minerals are being rapidly depleted; 
according to Steen, (1998) reserves that were present at the end of the twentieth century will 
be halved by 2040-2060. Others are more optimistic, nevertheless the use of non renewable 
chemical P fertilizers in unsustainable and alternatives to a total dependence on chemical P 
fertilizers need to be identified as a matter of urgency. 
 

Paradoxically the regular application of phosphatic fertilizers to many  agricultural 
soils particularly in the world`s richer nations has until relatively recently resulted in a build 
up of P in soils, as a large amount of P fertilizer applied is sorbed to soil particles. This 
phosphate is released to plant roots only slowly over the course of time except to those plants 
specifically adapted to access sorbed phosphate (Lambers et al., 2006). This loading 
of agricultural soils with P is also one of the  major sources of phosphate  pollution 
in the eutrophication of waterways and lakes. It is now recognised worldwide that there is 
a need for a more sustainable approach to the use of P in crop nutrition involving the more 
considered use of phosphatic fertilizers. 
 

In this paper and half hour presentation selected examples will be given relating 
to current research on physiological aspects of the sustainability of phosphorus as a crop 
nutrient. 
 
Adaptive Responses of Plants to a Lack of Phosphorus and their utilization in Crop 
Production 

Plants have evolved a diverse array of morphological, physiological, biochemical 
and molecular adaptations which allow them to survive under conditions of limiting P supply 
(Raghothama, 1999). These adaptations are both spatial including changes in root 
morphology, root architecture, the development of root hairs as well as biochemical 
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in the induction of high affinity Pi transporters in the root membranes together with 
the release of various exudates capable of mobilising P in the rhizosphere.  
 

Crop plant species and genotypes show great variability in expression of these 
adaptations allowing considerable potential for the development of so called “P efficient 
plants” with higher ability to grow and yield under P limiting soil conditions. The breeding 
and selection of crops that either acquire P or use P more efficiently has become a  major goal 
and scientific interest directed towards the improvement in efficiency of crop plants 
in the acquisition and utilisation of phosphate is now of worldwide significance as is evident 
from the appearance of huge numbers of research publications which fortunately have 
included some excellent reviews (see Kirkby and Römheld, 2006). 
 

Of the spacial adaptations two prominent examples may be cited by which crop 
plants enhance P acquisition from the soil. The first is the work of Gahoonia and colleagues 
in the development of root hairs in cereal crops and the second the work of Lynch and his 
group who have investigated root architecture as a means of increasing P acquisition by crops. 
 

Root hairs which are abundant on the agronomically important families Graminaceae, 
Chenopodeacea and Crucifereae are usually the primary site for nutrient uptake and may 
contribute up to 70% of the total surface thus increasing the surface area of the root cylinder 
27 fold (Jungk, 2001). Under P deficiency, high affinity Pi transporters are enriched 
in the epidermis of root hairs so that phosphate is taken up with extremely high efficiency. 
Additionally of all the possible ways of increasing root surface area, that by root hairs is 
considered least metabolically costly (Lynch and Ho, 2005).They account for 63% of the total 
P uptake from the soil by young rye plants. Recent studies of Gahoonia and Nielsen (2004) 
in field experiments have also shown that barley cultivars with long root hairs maintained 
stable economic grain yields both in P limited and high P soils. In contrast the short root hair 
cultivars produced low grain yields in P limited soils and high grain yields were obtained only 
when P fertilisers were applied. 
 

Lynch and his colleagues in a series of elegant studies combining computer modelling, 
plant breeding and plant nutrition have investigated adaptive responses to low P supply 
in the alteration of root architecture of genotypes of common bean (Phaseolus vulgaris) 
in relation to phosphorus acquisition from the soil. Several root traits which determine genetic 
differences in phosphorus efficiency were identified. These included topsoil foraging 
via shallower basal roots and greater adventitious rooting,  greater rhizosphere exploitation 
via increased length and density of root hairs (Bates and Lynch, 2001) and decreased root 
metabolic costs through the formation of root cortical aerenchyma and root etiolation. These 
traits have been found to be very powerful. Genotypic variation in basal root shallowness 
accounts for a 600% difference in P uptake from soil and is significantly correlated with yield 
in low P field trials. Genotypic variation in root hair lengths accounts for a 250% difference 
in the field and genotypic variations in root metabolic costs accounts for a 200% in root 
biomass and root exploration 
 

Of the biochemical adaptations probably the two of most current interests are 
the release by roots of protons and carboxylates both of which are capable of increasing 
the availability of phosphate in the rhizosphere. The release of protons under P deficiency 
usually occurs as a consequence of a depression in nitrate uptake (Heuwinkel et al., 1992) 
indicating the importance of phosphorus in controlling  nitrogen utilization. In practice 
the supply of N in the ammonium form in the presence of a nitrification inhibitor can also 
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bring about proton efflux to enhance P acquisition particularly in high pH soils. The roots 
of a number of plant species including oil seed rape, chickpea and some legumes  release 
carboxylates which then mobilise inorganic P from the soil by ligand exchange.  

In a number of plant families, “root clusters” combine both a specialized structure 
and physiology to maximize Pi acquisition from soils of very low fertility in which P occurs 
in sorbed or sparingly soluble forms (eg iron phosphate or rock phosphate).In these species 
cluster formation is systemically stimulated when plants are grown at such extremely low 
P supply. The most well researched crop plant to have root clusters or proteoid roots is white 
lupin (Lupinus albus) an important grain and forage crop which grows on infertile soils. 
It adapts to P limiting conditions by forming “bottlebrush-like” or proteoid roots. These roots 
which are relatively short lived, release huge quantities of carboxylates particularly citrate, 
the amounts released making up as much as 23% of the dry weight of the plant. Protons 
as well as carboxylates, are released in exudative bursts which are coordinated with 
the maturation of the proteoid root. In addition considerable amounts of the enzyme acid 
phosphatase is secreted into the rhizosphere which probably functions in the release of Pi 
from organic P Uptake capacity is also enhanced by high affinity P transporters in the root 
membranes. The high local concentrations of protons and citrate in the rhizosphere mobilize 
the sparingly soluble calcium phosphates by dissolution and subsequent formation 
of sparingly calcium citrate in the rhizosphere. 
 

Root cluster bearing species occur naturally on some of the world`s most phosphorus 
impoverished soils in South Africa and south west Australia in  regions showing extreme 
biodiversity (Lambers et al., 2006). A large proportion of the species of these P- poor 
environments including the Proteaceae are unable to form an association with mycorrhizal 
fungi but instead produce root clusters of simple and compound types forming on lateral roots 
The Proteaceae which have a remarkable ability to access poorly available P forms in the soil, 
appear to have a very low P requirement with a P composition of between (0.02-0.04% dry 
wt) ie a factor of about ten times lower than common crop plants. The concentration of root 
clusters in surface soil horizons sometimes in mats allows for the scavenging of P from 
organic matter and it is tempting to compare this behaviour with efficient P acquisition 
by topsoil foraging by the lateral roots of the successful genotypes of common bean 
developed by Lynch and his co-workers referred to earlier. Interestingly, Proteaceae are 
particularly sensitive to P toxicity at low external P concentrations that are harmless to other 
plants mainly because of their low capacity to down-regulate  P uptake in response 
to increased supply (Shane et al., 2004). This property hampers horticultural cultivation 
of some of these beautiful plants. These species are receiving particular interest in the possible 
breeding of new crops. 
 
Agronomic Measures for Improving Phosphorus Sustainability 

As only usually about 10-20% of fertiliser applied to soil is recovered by a crop 
growing immediately after application because of spatial limitation, it is essential that P 
fertiliser is applied efficiently. Maintaining a well structured soil with an adequate soil 
moisture regime is of paramount important because under  water stress conditions P becomes 
less available. This is as a consequence of both the lower rate of diffusion of P to the plant 
roots and the restricting effect of water stress on root growth and thus spatial access to P. 
 

Because of the high influence of spatial and temporal factors on the acquisition of P 
by plants, both the form, placement and the timing of placement of P fertiliser is of great 
importance . This is especially the case in the application of water soluble P fertilisers 
and particularly so on soils low in available P, or soils with a high fixation capacity where 
application rates are low. Placement not only prevents fixation of the fertiliser by the soil 
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particles which is well known, but also allows the placed fertiliser better access to roots 
as discussed above. Young plants have a high demand for plant nutrients and their roots 
absorb nutrients at an extremely high rate. 
 

Other agronomic aspects which will be discussed in relation to P sustainability will 
include the potential benefits of seed coating and starter applications, rhizosphere 
management, the effects of particular crop rotations including white lupin and the use other 
innovative methods to improve P utilization. 
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Abstract 
 Level of plant nutrition depends on the available nutrients content in soil, pH values 
of oil and applied rates of mineral and organic fertilizers. The results of XI. cycle of ASP 
(Agrochemical soil examination) during the years 2000 – 2005 show the decrease of available 
nutrients content in soil. Portion of low supply of available phosphorus from the total 
agricultural land area represents 33,6 %; low supply of potassium represents 16,3 % 
and magnesium 7,0 %. Process of soil acidification arises and at present time 21,2 % 
of agricultural land has pH value below 5,5. Consumption of mineral fertilizers in Slovakia 
fluctuates on the very low level last 15 years reaching now around ¼ of the consumption 
in 1990. Rates of nitrogen fluctuate from 28 to 45 kg per hectare of agricultural land. 
Consumption of phosphorus represents 7 to 10 kg P2O5 per hectare and that of potassium 
6 to 10 kg K2O per hectare of agricultural land. State-wide balance of inputs and out-puts 
of nutrients during the period of 2000 – 2005 is negative and represents – 57 kg NPK.ha-1. 
 
 Slovenské poľnohospodárstvo v súčasnom období prekonáva významné systémové 
a štrukturálne zmeny, ktorých výsledkom by mala byť úroda kvalitných, cenovo dostupných 
a konkurencie schopných potravín svetového štandardu. Sektor poľnohospodárstva je 
nielen dôležitým národohospodárskym odvetvím zabezpečujúcim výživu obyvateľstva, 
ale aj významným odberateľom celej rady priemyselných výrobkov, nezastupiteľným 
nositeľom pracovných príležitostí a spolutvorcom ekologickej a estetickej hodnoty krajiny, 
ktorú nie je možné trvalo udržať bez dobre fungujúcej poľnohospodárskej prvovýroby. 
V poslednom desaťročí ekonomická situácia v našom poľnohospodárstve vyvoláva tlak 
na radikálne zníženie materiálových vstupov do pôdy. Prevažná väčšina poľnohospodárskych 
podnikov sa dostáva do situácie, keď už nie je schopná nakúpiť ani vedecky zdôvodnené 
množstvo priemyselných hnojív a prípravkov na ochranu rastlín. Táto skutočnosť vedie 
k schodkovému hospodáreniu na úkor znižovania obsahu živín v pôde. Pokiaľ tento trend 
bude pokračovať aj v ďalších rokoch, zákonite bude dochádzať k ďalšiemu zníženiu 
výkonnosti poľnohospodárskej výroby a tým aj k celkovému zhoršeniu ekonomiky 
a konkurencie schopnosti slovenského poľnohospodárstva. 
 Súčasná úroveň výživy rastlín je determinovaná obsahom prístupných živín v pôde, 
hodnotami výmennej pôdnej kyslosti a aplikovanými dávkami živín prostredníctvom 
priemyselných a organických hnojív. Výsledky agrochemického skúšania pôd v XI. cykle 
ASP v rokoch 2000 až 2005 poukazujú na značné znižovanie obsahu živín v pôde 
v porovnaní s VIII. cyklom ASP v rokoch 1987 - 1989. Vývoj priemerného obsahu živín P, K, 
Mg v poľnohospodárskej pôde podľa kategórie zásobenosti dokumentuje tabuľka 2. Z týchto 
údajov vyplýva, že podiel vysokej zásoby prístupného fosforu sa znížil z 30,8 % na 11,8 % 
výmery poľnohospodárskej pôdy a naproti tomu podiel nízkej zásoby fosforu sa zvýšil 
z výmery 19,0 % na hodnotu 33,6 %. Analogická situácia je aj v obsahu prístupného draslíka 
v pôde. Podiel vysokej zásoby draslíka sa znížil z hodnoty 42,3 % na 18,3 % výmery 
poľnohospodárskej pôdy a podiel nízkej zásoby draslíka sa zvýšil z hodnoty 5,5 % na výmeru 
16,3 % pôdy. Podobný trend je zaznamenaný aj v prípade obsahu horčíka. Podiel vysokej 
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zásoby horčíka sa znížil z výmery 71,4 % p. p. na úroveň 57,3 % a podiel nízkej zásoby 
horčíka sa zvýšil z hodnoty 1,7 % na 7,0 % výmery p. p. 
 Proces acidifikácie pôd sa zvyšuje a v súčasnom období je 21,2 % poľnohospodárskej 
pôdy s hodnotou pH pod 5,5 oproti 15,1 % v VIII. cykle ASP (tab. 3). Tento stav zvyšuje 
riziko vyššieho príjmu ťažkých kovov do rastlinného organizmu a následne aj do živočíšneho 
organizmu hospodárskych zvierat a ľudí.  
 Spotreba priemyselných hnojív na Slovensku  v posledných 15 rokoch sa pohybuje 
na veľmi nízkej úrovni približne na ¼ roku 1990. Spotreba dusíka za uvedené obdobie 
sa pohybuje v rozmedzí od 28 do 45 kg.ha-1 poľnohospodárskej pôdy a od 42 kg do 66 kg.ha-1 
ornej pôdy. Spotreba fosforu je v rozpätí od 7 do 10 kg P2O5.ha-1 poľnohospodárskej pôdy 
a od 10 do 15 kg P2O5.ha-1 ornej pôdy. Spotreba draslíka sa pohybuje v rozpätí 6 až 10 kg 
K2O.ha-1 poľnohospodárskej pôdy a od 9 do 14 kg K2O.ha-1 ornej pôdy (tab. 1). Taktiež 
prísun živín cez organické hnojivá je nedostatočný, nakoľko stavy hospodárskych zvierat sa 
výrazne znížili a predstavujú približne 0,45 DJ na hektár.  
 Z výsledkov celoštátnej bilancie vstupov a výstupov živín v rokoch 2001 až 2005 
(tab. 4) vyplýva negatívna bilancia NPK živín, ktorá predstavuje hodnoty v danom období 
od - 25,9 kg do - 90,7 kg NPK.ha-1. V roku 2005 ročný deficit dusíka činil - 20,8 kg.ha-1, 
fosforu - 5,2 kg P.ha-1 a deficit draslíka bol najvyšší a činil - 50,7 kg K.ha-1. 
 
Záver 
 Úroveň výživy rastlín závisí od obsahu prístupných živín v pôde, hodnôt pH pôdy 
a aplikovaných dávok živín formou priemyselných a organických hnojív. Výsledky XI. cyklu 
ASP (r. 2000 - 2005) poukazujú na znižovanie obsahu prístupných živín v pôde. Podiel nízkej 
zásoby prístupného fosforu z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy činí 33,6 %, nízka 
zásoba prístupného draslíka predstavuje 16,3 % a pri horčíku to činí 7,0 % z celkovej výmery. 
Proces acidifikácie pôd sa zvyšuje a v súčasnom období je 21,2 % poľnohospodárskej pôdy 
s hodnotami pH pod 5,5. Spotreba priemyselných hnojív na Slovensku v posledných 
15 rokoch sa pohybuje na veľmi nízkej úrovni približne na ¼ roku 1990. Spotreba dusíka 
sa pohybuje od 28 do 45 kg na hektár poľnohospodárskej pôdy. Spotreba fosforu je 
od 7 do 10 kg P2O5 na hektár p. p. a spotreba draslíka činí 6 až 10 kg K2O na hektár p. p. 
Celoštátna bilancia vstupov a výstupov živín v období rokov 2000 - 2005 je negatívna 
a predstavuje v priemere - 57 kg NPK.ha-1. 
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PŘÍJEM A VYUŽITÍ MINERÁLNÍCH ŽIVIN V PODMÍNKÁCH ZVYŠU JÍCÍ SE 
KONCENTRACE CO 2 

THE UPTAKE AND ASSIMILATION OF MINERAL NUTRIENTS UNDER 
ELEVATED CO2 CONCENTRATION 

 
Nátr L. 
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Abstract 
Mineral nutrient uptake and assimilation under enhanced CO2 concentration. 
 This contribution reviews the importance of both plant mineral nutrition 
and photosynthesis as influenced by enhanced atmospheric CO2 concentration. 
The interdependence among mineral nutrition, photosynthesis, respiration and growth is 
briefly summarized. Special attention is paid to the manifold direct and indirect effects of CO2 
concentration changes on the rate of photosynthesis, rate of photorespiration, stomata 
conductance and respiration. Potential measures of crop management under future climate 
conditions include selection of suitable genotypes, adequate mineral nutrient supply and crop 
management. 
 

Minerální výživa a fotosyntéza rostlin 
Z historických důvodů je výživa rostlin tradičně členěna na  

(1) fotosyntézu, kdy „minerální“ a energeticky chudý oxid uhličitý je nadzemními orgány 
rostlin s využitím energie slunečního záření zabudováván do organických, energeticky 
velmi bohatých sloučenin, a  

(2) minerální výživu, která zahrnuje příjem anorganických iontů převážně kořeny z půdy 
a jejich zapojení, asimilaci, do metabolismu všech buněk rostliny. 

Propojení a vzájemná závislost a podmíněnost procesů obou uvedených skupin je zcela 
nesporná a lze ji dokumentovat jak obecnými schématy rostlinného metabolismu (Taiz 
a Zeiger, 2006) tak i mnoha experimentálním poznatky (Romanova, 2005; Tuba, 2005). 
 

Vztah mezi minerální výživou, fotosyntézou, dýcháním a růstem 
 V semenech nebo plodech má většina druhů rostlin dostatečné zásoby minerálních 
živin i organických látek pro zajištění počátečního růstu. Živé embryo také vykazuje alespoň 
minimální dýchání. Přijetím vody z vnějšího prostředí s vhodnou teplotou indukuje vlastní 
růst, který je charakterizován zvýšenou rychlostí dýchání. Po vytvoření prvých kořenů 
i asimilačních orgánů začíná skutečný růst rostliny charakterizovaný nevratným zvyšováním 
hmotnosti sušiny. Přitom prakticky až do dospělosti je růst spoluurčován naznačenými 
fyziologickými procesy. Jejich vzájemnou podmíněnost lze stručně charakterizovat takto: 

(1) Fotosyntetická asimilace atmosférického oxidu uhličitého a tvorba organických látek 
vyžaduje řadu struktur i procesů, jejichž nenahraditelnou složkou jsou četné minerální 
živiny. Jejich dostupnost pro rostlinu tedy může podpořit nebo naopak inhibovat 
rychlost fotosyntézy. 

(2) Příjem minerálních živin je ve většině případů proces vyžadující dostupnou energii. 
Tuto poskytují produkty fotosyntézy transportované z listů do kořenů. Následné 
zabudování přijatých anorganických iontů vyžaduje jak příslušné uhlíkové skelety 
(molekuly), tak další metabolickou energii. Z toho vyplývá, že jak příjem tak 
i asimilace živin je spoluřízena rychlostí fotosyntézy. 
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(3) Dýchání je obvykle považováno za soubor procesů, které v rostlině zpřístupňují 
energii ve formě ATP a redukční ekvivalenty (NADH). Ovšem kromě toho vznikají 
během dýchání četné meziprodukty, které jsou základem pro syntézu nesčetných 
molekul potřebných jak pro fotosyntézu tak i pro příjem minerálních živin. 

Růst je tedy podmíněn nejen rychlostí fotosyntézy, příjmu živin a dýchání, ale také jejich 
vzájemnou koordinací. 
 
Změny atmosférické koncentrace CO2 
 V průběhu řady statisíců let se koncentrace v atmosféře Země pohybovala mezi 
180 a 280 ppm. Teprve od 19. století začala výrazně stoupat, takže v současnosti dosahuje 
téměř 390 ppm. Přitom roční zvýšení kolísá kolem 1,5 ppm. 
Atmosférický CO2 je jedním ze skleníkových plynů, takže zvyšování jeho koncentrace 
zvyšuje také účinky skleníkového efektu, a tím i klima naší planety (Nátr, 2006). Kromě toho 
však výrazně ovlivňuje fyziologické procesy rostlin, a to především  

(1) rychlost fotosyntézy (viz níže), 
(2) rychlost fotorespirace, což se projevuje dalším zvýšením rychlosti fotosyntézy 

a omezením ztrát organických látek rostliny, 
(3) otevřenost průduchů s mnoha následnými změnami nejen v rychlosti fotosyntézy 

a transpirace, ale také teploty listů aj. 
(4) rychlost dýchání, i když dosavadní výsledky zde nejsou jednoznačné, 
(5) další procesy, které zatím nejsou známy. Toto neurčité vyjádření se odvozuje 

z některých experimentálních výsledků, které se nepodařilo spolehlivě vysvětliv výše 
uvedenými čtyřmi vlivy. 

 
Oxid uhli čitý a fotosyntéza 
 Základní surovinou pro fotosyntézu je atmosférický CO2. Změny této hlavní suroviny 
fotosyntetických procesů spolurozhodují o rychlosti fotosyntézy a při jeho nedostatku mohou 
fotosyntézu doslova zastavit. Pro lepší pochopení funkcí CO2 v rostlinách je vhodné rozdělit 
jeho funkci na  

(1) substrátovou, kdy CO2 je využíván doslova jako surovina nezbytná 
pro fotosyntetickou produkci a tvorbu rostlinné biomasy, a 

(2) signální, kdy CO2 „informuje“ o své dostupnosti rostlinu, která následně reguluje 
otevřenost svých průduchů: při zvýšené koncentraci CO2 se průduchy přivírají, 
protože takto je fotosyntéza dostatečně zásobena touto surovinou i při menší vodivosti 
průduchů a navíc rostlina omezí výdej vody (transpiraci).Jistou nevýhodou takové 
situace je zvýšená teplota listů a případně celé nadzemní části rostliny. 

 
 S určitým zjednodušením lze změny fotosyntetických struktur a funkcí vyvolaných 
změnami koncentrace CO2 shrnout (Nátr, 2000; Liberloo, 2007): 
Při zvýšení koncentrace CO2 

(1) Rychlost fotosyntézy se zvyšuje. 
To znamená, že rostlina vytváří větší množství biomasy. Její alokace do listů nebo 
kořen ů závisí především na minerální výživě. Při dostatku živin, především dusíku, 
je většina nadprodukce asimilátů alokována do prýtu. Tím se zvyšuje velikost 
asimilačního aparátu rostliny a zesiluje se positivní vliv zvýšené koncentrace CO2. 
Naopak nedostatek minerálních živin v půdě indukuje zvýšený transport asimilátů 
do kořenů, což zvyšuje pravděpodobnost zvýšené absorpce minerálních živin z většího 
objemu rhizosféry. 

(2) Rychlost fotorespirace u rostlin C3 klesá, což dále přispívá ke zvýšení rychlosti 
fotosyntézy.  



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ  
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS JOINT PROCEEDINGS 

33 

Jakkoliv je fotorespirace z kvantitativního hlediska významnou složkou metabolismu 
dusíku v listech, tak četné experimentální výsledky zatím neprokázaly negativní 
důsledky inhibice fotorespirace na růst a produktivitu rostlin. 

(3) Štěrbina průduchová se zmenšuje, tedy klesá vodivost průduchů, protože se snižuje 
vodivost průduchů pro difundující molekuly CO2. Připomeňme, že s využitím teorie 
difusních odporů lze rychlost fotosyntézy (PN) vyjádřit vztahem  

PN = (Cvzduch = Cchloroplast) / (ra +.rs + rm), 
kde C je koncentrace CO2 ve vzduchu nebo ve stromatu chloroplastů a r určuje difusní 
odpor hraniční vrstvy (a), průduchů (s) a mesofylu (m). 
Tento efekt by se mohl projevit poklesem rychlosti fotosytézy, protože se zvýší 
hodnota jmenovatele (člen rs). Ovšem rozhodující je zvýšení gradientu koncentrací 
CO2 mezi vzduchem (Cvzduch) a chloroplastem (Cchloroplast), takže výsledkem je zvýšení 
rychlosti fotosyntézy. 

(4) Snižuje se rychlost transpirace. 
Difuse molekul vodní páry z intercelulár listu do atmosféry je poklesem vodivosti 
průduchů limitována stejně tak, jako rychlost difuse CO2. Ale v tomto případě je 
gradient koncentrace vodní páry mezi listem a obklopujícím jej vzduchem nezměněn, 
takže zvýšení koncentrace CO2 sníží rychlost výdeje vodní páry z listů. 
Ovšem ani v tomto případě nemusí být výsledek tak jednoznačný. Naznačený pokles 
rychlosti transpirace se projeví při přepočtu na jednotku plochy listů. Ale zvýšená 
produkce biomasy může vést k tak výraznému zvýšení velikosti listové plochy, 
že při přepočtu na rostlinu nebo porost se pokles spotřeby vody v podmínkách zvýšené 
koncentrace CO2 nemusí projevit. 

(5) Zvýší se teplota listů. 
Tento jev je zákonitým důsledkem poklesu rychlosti transpirace vztažené na jednotku 
plochy listů. Přeměna vody ze skupenství kapalného na plynné při transpiraci je 
spojena s velkou spotřebou tepla, což snižuje teplotu listů. Pokles rychlosti transpirace 
tedy zvyšuje teplotu listů, což se může projevit například zvýšenou rychlostí dýchání, 
a tedy ztrátou hmotnosti rostliny, nebo rychlejší senescencí – zkrácením vegetační 
doby. 

Snížení koncentrace CO2 pak vyvolává prakticky opak výše uvedených změn. 
 
Ovlivnění vztahu mezi minerální výživou a fotosyntézou změnami koncentrace CO2 
 Z výše uvedeného přehledu vlivů CO2 na rostliny není patrno přímé působení změny 
koncentrace CO2 na příjem a utilizaci minerálních živin. Skutečně se jedná o účinky nepřímé, 
což však vůbec nezmenšuje možné důsledky. Připomenu některé: 

(1) Zvýšená rychlost fotosyntézy vytváří větší množství sacharidů (jednoduché cukry 
a případně i škrob), tedy sloučenin obsahujících C, O a H. Tím se relativně snižuje 
obsah bílkovin (sloučeniny charakterizované obsahem N), takže výsledkem je změna 
kvality biomasy, a to zvýšení hodnoty poměru C/N. 

(2) V závislosti na dostupnosti minerálních živin v půdě, zejména N, je vytvářený 
„přebytek“ asimilátů ukládán do 
(a) nadzemních orgánů, pokud stávající kořenový systém je schopen zajistit dostatek 
minerálních živin i pro větší a výkonnější fotosyntetické struktury, 
(b) kořenů, pokud rostlina musí nedostatek živin v půdě kompenzovat zvětšením 
svého kořenového systému. 
Tato zdánlivá nevýznamnost se může velmi výrazně projevit v celkové reakci rostliny 
na zvýšení koncentrace CO2. Například mimořádná variabilita reakce odrůd rýže 
na zvýšení koncentrace CO2 (Ziska et al., 1996) je nepochybně vyvolána také 
uvedenými rozdíly. 
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(3) Pokles vodivosti průduchů má za následek snížení rychlosti transpirace, a tedy také 
snížení rychlosti transpiračního proudu z kořenů do listů. Tímto proudem vody je však 
do nadzemních orgánů transportována většina minerálních živin. Tuto skutečnost znali 
již staří praktici – zahradníci (Mortensen, 1987), kteří ve sklenících se zvýšenou 
koncentrací CO2 zvyšovali koncentraci živin v živných roztocích v hydroponiích.  
Obdobné důsledky jsou patrny i v polních podmínkách. 

 
Potenciální opatření pro využití zvýšené koncentrace CO2 polními plodinami 
 Využití zvyšující se  koncentrace CO2 na vyšší produkci biomasy i výnosů 
hospodářských plodin lze podpořit (Trnka et al., 2004a, b, Ainsworth a Long, 2005): 

(1) Výběrem genotypů, které alokují asimiláty přednostně do nadzemních orgánů, a tím 
zvyšují celkovou produkci biomasy. 

(2) Zvýšenými dávkami a dostupností minerálních živin tak, aby zvýšený produkční 
potenciál nebyl omezen jejich deficitem. 

(3) Šlechtěním genotypů se zvýšenou akumulační kapacitou sinku i transportních drah, 
aby zvýšené množství dostupných asimilátů mohlo být transportováno a uloženo 
v hospodářsky nejcennějších orgánech. 

(4) V návaznosti na změny globálního klimatu, zejména vzestup teploty a změny 
v množství a distribuci srážek, včasnou modifikací osevních postupů  a odrůdové 
skladby.  
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 The importance of chemical energy produced by plants will drastically increase 
in the near future with a dramatic decrease of fossil energy reserves (Scheer, 2004). Efficient 
crop production needs fertile soils. Hence maintenance and improvement of soil fertility is 
a world-wide challenge for scientists involved in soils and plants. The extent of soil 
degradation since 1945 is in the range of 2 billon ha which means about 17% the earth’s 
vegetated land (Dayly, 1995). Soil fertility is mainly threatened by acidity, alkalinity, 
socidity, loss of soil organic matter, overgrazing and heavy metal accumulation. 
On a world wide scale each year several millions ha land go out of production because 
of getting infertile. 
 Soil acidity is basically produced by the plasmalemma located ATPase of plant root 
cells which permanently pumps H+ out of the root cells into the rhizosphere. In the case 
of leguminous crop species the H+ in the rhizosphere is not recycled back and therefore 
leguminous species may contribute much to soil acidification. Schubert et al. (1990) found 
a close correlation (r = 0.94 ***) between the production of plant dry matter by Vicia faba 
and the decrease in soil pH.  In addition H+ entry by precipitation (acid rain) contributes 
to soil pH depression (Johnston et al,. 1986).  
 Bromfield et al. (1983) reported that in Australian pasture soils the pH declined from 
about 6 to 4.7 during 50 years. By this soil fertility was ruined. Soluble Al and Mn species 
reached toxic levels and the most important leguminous species Trifolium subterraneum did 
not survive because N2 fixing bacteria could not tolerate this low soil pH. Farmers did not 
follow Liebig’s (1840) rule who taught that one has to give back to the soil what has been 
taken from it. In this particular case the soils were not limed. To restore the soil fertility 
of Australian pasture soils is theoretically possible; in practise it means the application 
of huge amounts of lime. For non-leguminous crop species the situation is different as their 
nitrogen source is to a high degree nitrate which is a taken up by plant roots as  H+ cotransport  
which means with each nitrate taken up also one H+ is taken up by root cells. This is 
the reason why nitrate nutrition raises soil pH. Ammonium application results in a decrease 
of soil pH according to the following equations: 
NH3 +O2 → NH2OH + ½ O2      NH2OH + H2O  → HNO2 + 4 e- + 4H+   HNO2 + H2O → 
HNO3 + 2e- 2H+ 
 This is also true for NH4+ originating from the entry of urine and faeces by animals 
as reported by Oenema (1990) who investigated the soil acidification of intensively used 
grassland in the Netherlands. 
 Severe soil acidification may also occur by the oxidation of sulphides to sulphuric acid 
as reported by Ahmad and Wilson (1992). They studied this acidification processes 
in the Suriname, Guyana and Orinoco Delta. These sites have S containing organic matter 
and pyrite in deeper soil layers. During dry periods these layers come in contact 
with atmospheric O2 and the sulphides are oxidized to sulphuric acid. Thus the soil pH 
in the lower soil layers can be depressed to a level of 2.3. This leads to an enormous increase 
of toxic Al forms which affect plant growth or even block plant growth completely. 
Amelioration of these soils requires huge amounts of phosphate (ca.1000 kg P/ha) and lime 
(ca. 20 to 30 t/ha CaCO3). Soil pH may also be depressed by acid precipitation (Johnston 
et al., 1986). 



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY TEORETICKÉ ASPEKTY VE VÝŽIVĚ ROSTLIN 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS THEORETICAL ASPECTS IN PLANT NUTRITION 

38 

 Soil alkalinity characterized by high a soil pH is mainly due to high levels of HCO3
- 

in the soil solution. One has to distinguish by which cation species by the HCO3
- is balanced, 

mainly by monovalent or divalent cations. The latter are predominantly Ca2+ and Mg2+ 
of soils derived from limestone. These soils have a good structure and are fertile. On such 
soils, however, frequently Fe deficiency of crops may occur. It was believed 
that this Fe deficiency is due to the low solubility of Fe III oxides/hydroxides because 
of the high soil pH. More recent investigations, however, have shown that in these soils 
the inorganic soil Fe has no direct impact on the Fe supply to higher plants (Ammari 
and Mengel, 2006). The soluble Fe in the soil solution is mainly present in organic form 
as FeIII siderophores which are soluble on a wide soil pH range. Fe siderophores are derived 
from desferrisiderophores (siderophores without Fe) produced by soil bacteria and soil fungi. 
Desferrisiderophores form very stable complexes with FeIII. Soil microbial activity is 
therefore of eminent importance for the production of plant-available Fe (Ammari 
and Mengel, 2007, submitted).  
 It was found that particularly the calcareous soils had high Fe siderophore 
concentrations in their soil solutution (Ammari and Mengel, 2006). The Fe deficiency found 
on crops grown on such soils is not a question of Fe supply to roots but of Fe reduction 
by the plasmalemma located FeIII reductase which is inhibited by too high a pH near the root 
surface because of high HCO3

- concentrations (Kosegarten et al., 2004). To overcome 
the Fe chlorosis of crops grown on such soils the incorporation of organic matter into the soil 
can be helpful (Tagliavini and Rombola, 2001) as by this microbial activity is stimulated 
and more desiderophores are produced. Still a better measurement for overcoming 
the problem is to grow varieties or even to develop varieties by breeding which are resistant 
against chlorosis.  Mengel and Malissiovas (1982) reported that the vine culivar “Faber” was 
resistant to Fe chlorosis while the cultivar “Huxel” was not. Growing on the same calcareous 
soil the former had a green foliage the other a yellow one. “Faber” secreted significantly more 
H+ out of the roots than “Huxel”. Hence breeding for chlorosis resistance should be targeted 
for the H+ pump activity of the root plasmalemma.   
 Sodic soils and alkaline soils are characterized by a high pH because of the high 
HCO3- concentration in the soil solution. The prevailing cation species are Na+ 
and to a minor degree K+. These soils have a poor structure and tend to compaction. 
Salinization is mainly caused by irrigation water by which salt, predominantly Na+ is brought 
on the field. Under the arid conditions winter rainfall is not sufficient to leach the salt 
out of the rooting zone. Evaporation during spring and summer transports the salt to the soil 
surface. Thus salt concentration in the rooting zone increases from year to year and finally 
reaches a point where crops cannot grow. Amelioration of such salt-affected soils is very 
expensive and will not be considered here further. One measure to reduce the salinisation 
is to implement a better irrigation system. In most cases the type of irrigation is surface 
irrigation by which a substantial amount of water is lost by evaporation. In this context a new 
irrigation system recently published by Banedjschafie et al. (2007) is of interest. It is a subsoil 
irrigation system using clay pipes with a particular porosity. This system tested in field trials 
under the arid conditions of Iran showed hardly any water loss by evaporation and the water 
use efficiency was four times higher than that of the surface irrigation which means that 
the same amount of water produced in the subsoil irrigation 4 times more wheat grain 
then the surface irrigation. It goes without saying that with this new type of irrigation the low 
resource “fresh water” in arid countries is used with a much higher efficiency. 
Because of the low amount of water also the quantity of salts brought on the field is much 
reduced.  
 The high Na+ concentration in salt affected soils may depress the K+ uptake and thus 
depress protein synthesis in plants as shown by Helal and Mengel (1979). This depressive 
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effect could be overcome by a higher K+ supply.  Based on this observation Anac et al. (1997) 
tested under field conditions the effect of salinity on the leaf growth Satsuma mandarins 
at increasing salinity levels and three rates of K fertilizer application. At the highest salinity 
level (6.5 dS/m) the leaf growth in the non K fertilized treatment was 40 % of the control, 
in the K treatment with 83 kg K/ha  62 % and at the treatment with 166 kg K/ha  
66% of the control (without salinity). This shows that the higher K supply diminished 
remarkably the negative effect of salinity. It should be stressed that the soil was sufficient 
in available K, about 300 mg exchangeable K/ kg soil. We test now in pot experiments 
at Giessen to which degree we can overcome the negative effect of Na+ by a higher level 
of available K in the soil. According to our concept if once under arid conditions, where 
no K+ leaching occurs, the soil is enriched in available K, for the following crops only 
K fertilizer rates are required which balance the K removed with the crop from the soil. 
By this arrangement the negative Na+ effect is depressed by the higher K level in the soil 
favouring K+ uptake of plants. 
 It is well known that soils must be limed for maintaining soil fertility but it is less 
known that also K+  plays a role in soil fertility besides its function as plant nutrient. Tributh 
et al. (1987) in investigating soils from long term K fertilizer field trials on their clay mineral 
types found that in the non K fertilized treatment the illite concentration was decreased 
and the concentration of stable smectites increased. Smectites bind mainly Ca2+. Illites have 
specific binding sites for K+ and NH4

+. The importance of NH4
+ specifically bound by illite 

and vermiculite for plant nutrition is frequently underestimated (Scherer, 1993). Because 
by the destruction of illite also the K+ specific binding sites were lost and hence the capacity 
of the soil to protect K+ against leaching was reduced. The same is true for NH4

+. Hence 
the loss of K+ and NH4

+ binding sites means a decrease of soil fertility as the retention of two 
main plant nutrients is affected.  
 Organic matter is an essential component of fertile soils. It is important for soil 
structure and protects soils against erosion. In the last decades about 50% of the total tropical 
forest has been severely affected the biological diversity. Conversion of the forest to cropland 
and pastures results in a net flux of carbon to the atmosphere and thus has an impact 
on the greenhouse effect. Largest forests are in Brasil, Indonesia and Zaire (Skole and Tucker, 
1993). Clearing rain forests disturbs the ecosystem in many cases irreversibly. The tight 
foliage of the trees reduces the impact of tropical rain drops and hence protect the soil against 
erosion. Under the cover of the leaves organic matter accumulated in soils of tropical rain 
forests and thus a stable ecosystem developed. Cutting the tress and using the soil for arable 
crops e.g. soya beans means that the soil organic matter is decomposed at high rates 
and cannot be replaced by crop residues. Thus erosion begins and the land finally goes 
out of production (Picard, 1994). It is of interest that quite a substantial proportion of soya 
beans is exported to Europe. Intensive milk production in the Netherlands with 10 000 
to 15 000L milk/cow and year is only possible with concentrate (soya) feeding at high rates. 
The pastures of the milking cows have a N surplus per year of 200 to 400 kg N/ha for all 
milking cow pastures in the Netherlands (Hanegraf and den Boer, 2003). This is an enormous 
environmental hazard. The N excreted by animals is mainly in form of urea 
or NH2-compounds which quickly are converted to NH3 in the soil. NH3 is oxidized to nitrate 
by which process H+ is produced (see above). Nitrate may be leached and thus affect 
the ground and drinking water. Under anaerobic conditions nitrate may also be denitrified 
thus producing N2O a greenhouse gas. Hence the destruction of forest soils in Bresil 
is associated with an enormous environmental hazard in Europe.  
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Abstract 
 Actual and potentional relationships between plants and soil under the stress 
conditions are discussed. Drought, soil compaction, deterioration of  humus quality and 
nutrient status of oils as well as loss of biodiversity and spread of phytopathogens are 
considered to be the most important factors influencing yields and plant health. Selected  
examples are given on the influence of soil quality on yields from the region of central 
Moravia (chernozems, brown soils, luvisol and fluvisol). 
 

Ekonomická a ekologická udržitelnost současného zemědělství je podmíněna 
uplatňováním vědecky podložených rozhodnutí, která berou v úvahu co nejširší okruh faktorů. 
Platí to rovněž pro výzkum vztahů mezi produkcí rostlinné biomasy a půdou v souvislosti 
s globálními změnami  a zhoršováním stavu půdního prostředí (Schjonning et al.. 2003). 
Jones (2005) uvádí, že změny farmářských metod a změny ve využívání půd a klimatu 
ohrožují kvalitu evropských  půd a proto  není dosahováno předpokládaných výnosů; 
zhoršená kvalita se již projevuje u 75% zemědělsky využívaných půd jižní Evropy. 

Na základě výsledků řady souborných analytických  studií lze v České republice  
vymezit stresové faktory, které již ovlivňují (či v blízké budoucnosti mohou ovlivňovat) 
rostlinnou produkci. Příslušné analytické studie se týkají prognózy klimatických změn a rizik 
dopadů na ekosystémy, kvalitu půd  a biologickou rozmanitost (viz. mj.  Kozák et al., 2002; 
Šarapatka et al., 2002; Kubát, 2005; Pokorný a Denešová, 2005; Kapler et al., 2006; Pretel, 
2006).  Vyplývá z nich, že za stresové faktory lze označit – alespoň v některých oblastech ČR 
- sucho, zhutňování  půd, ztrátu biodiverzity, zhoršování kvality půdní organické hmoty 
a živinného stavu půd a šíření fytopatogenů. 

Zhoršování kvality půd  se začíná výrazně projevovat i v jedné z nejúrodnějších 
oblastí ČR – na střední Moravě. Mnohaleté výzkumy zaměřené na interakce mezi půdním 
prostředím a výnosy plodin na 144 stanovištích (černozemě, hnědozemě,  luvizemě, 
fluvizemě) umožňují definovat závislost  výnosů na změnách řady půdních charakteristik 
(příklady viz graf č.1) a zároveň posoudit dlouhodobé změny  fyzikálních, chemických 
a biologických vlastností půd (Pokorný et al., 1998; Pokorný a Denešová, 2005). 

Mezi závažné stresové faktory patří zejména zhutňování půdy, které dnes ohrožuje 
v ČR cca 65% orných půd. Zhutnění orniční i podorniční vrstvy (do hloubky 30-50 cm) 
nepříznivě ovlivňuje poměry mezi plynnou, kapalnou a  pevnou fází půdy, přičemž se mění 
velikostní distribuce pórů, složení agregátů a jejich stabilita. Půdy jsou málo propustné 
pro vodu, zhutněná vrstva vede ke zpomalení růstu kořenů a omezování biologické půdní 
aktivity. Snížení výnosů na poškozených  plochách dosahuje 5-10%. Indikátorem zhutnění 
půd jsou hodnoty objemové hmotnosti půd. Ty se u půd střední Moravy pohybují 
v posledních letech v průměru kolem 1,47g/cm3 a  překračují tak kritické hodnoty  uváděné 
v odborné literatuře (1,40g/cm3). 

Průměrná hodnota maximální kapilární kapacity v ornici střední Moravy  je 37,24% 
a je tím kritická hodnota uváděna Šimonem a Lhotským (1989) překročena o 1,24%. 
Překročení kritické hodnoty maximální kapilární kapacity znamená, že v půdě je převaha 
kapilárních pórů na úkor pórů nekapilárních a tím nízká minimální vzdušnost – 5,5%. 
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Důsledkem je nedostatek kyslíku v kořenové zóně. Kyslík se stává limitujícím faktorem růstu 
pěstovaných plodin i účinnosti průmyslových hnojiv a aktivity užitečných půdních 
mikroorganismů. Vysoké hodnoty maximální kapilární kapacity vždy znamenají, že se jedná 
o poškození půd trvalého charakteru a vedle utužení zhutněním je způsobeno i jinými faktory 
(chemickými a biologickými). 
 
Graf l Vztahy mezi výnosy a vybranými fyzikálními charakteristikami půd (a – objemová 

hmotnost, b- minimální vzdušnost, c-maximální kapilární kapacita). Pokorný 
et al.,1998 
Interrelationships between yields and selected soil physical  characteristics (a-bulk 
density, b-minimal soil aeration, c- maximal capillary capacity) 
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S fyzikálním poškozením půdy je úzce spojena závislost výnosů  pěstovaných plodin 
na klimatických podmínkách. Pokud se pedokompakce vyskytují v podorničních horizontech 
dochází k významnému snížení mocnosti fyziologického profilu. Důsledkem  je nedostatek 
vody po krátkém období sucha a naopak přemokření, způsobující nedostatek kyslíku 
v rhizosféře  i za relativně nízkých srážek. Dochází tak ke zvýšení výnosové variability. 

Obsah humusu je důležitým parametrem ovlivňujícím úrodnost i funkci půdy 
v ekosystému. Obsah humusu ve sledovaných půdách střední Moravy je v podorničí (1,83%) 
ve srovnání s ornicí (2,34%) mírně snížen, ale obecně je na velmi dobré úrovni. 

Důležitým faktorem je kvalitativní složení humusu vyjádřené poměrem huminových 
kyselin a fulvokyselin. V ornicích je žádoucí, aby byla alespoň rovnováha mezi obsahem 
huminových kyselin a fulvokyselin a poměr HK:FK byl vyrovnaný, tedy 1. Průměrná hodnota 
námi prověřovaného souboru půd je 0,6, tj. převažují fulvokyseliny. Po konfrontaci 
s literaturou lze toto zjištění považovat za velmi významné, protože uváděné hodnoty jsou 
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vysoce nad 1 (např. černozemě 2,2, hnědozemě 1,2, luvizemě 1,1) – viz Tomášek (2001). 
Je však možné, že za posledních 50 let došlo vlivem velkovýrobních technologií ke snížení 
kvality humusu dodáváním nízkomolekulárních (tj. snadno rozložitelných) organických látek, 
nevhodnými osevními postupy, atd.  

Za závažné zjištění lze rovněž považovat nízké zastoupení výměnného hořčíku 
v sorpčním komplexu,který dosahuje pouhých 10%. Z hlediska obsahu celkového dusíku  
(průměr 0,179 %) patří sledované půdy ke středně zásobeným; pro zajištění adekvátních 
výnosů by se měl jeho obsah  ale pohybovat kolem 0,2% (Pokorný, a Denešová, 2005). 

Kvalitní orné půdy bohatě osídlené mikroorganismy a zooedafonem, tj. půdy 
s vysokou biodiverzitou, patří většinou k půdám supresivním (účinně omezují aktivitu 
fytopatogenů). Prokazují to mj. pokusy s různými typy půd, které byly experimentálně 
obohaceny jednou z nejrozšířenějších fytopatogenních plísní – Fusarium culmorum. 
Kriteriem supresivity půd byl stupeň napadení rostlin pšenice,posuzovaný podle nekrózy baze 
listů, koleoptile a hnědnutí kořenu (Tab.l) 
 
Tab. 1 Stupeň napadení rostlin pšenice plísní Fusarium culmoruma v závislosti na osídlení 

půd mikroorganismyb (Ridzyová, 1999) 
Degrese of wheat plants infection by Fusarium culmoruma  introduced in different soil 
types (Ridzyová, 1999) 

Půdní typ c  Soil type 
 

RMa FMm GLm ČAm LM 
Stupeň napadení 

Degree of infection 
4 4 1-2 2 2-3 

Osídlení půdy 
mikroorganismy 

Richness Counts of 
microorganisms 

+ + +++ ++ +++ 

a-0 (nenapadeno) až 5 (napadena celá  rostlina) 
  0 (no infection) to 5 (whole plant infected) 
b půda slabě (+), středně (++) nebo silně  (+++) osídlena mikroorganismy 
  + (low) to +++ (high) counts 
c *Regozem arenická písčitá (RMa), * Fluvizem typická (FMm), Glej typický písčito-hlinitý (GLm), Černice 
typická hlinitá (ČAm), Luvizem pseudoglejová (LMg) 
 

Jedním z nejvýznamnějších stresových faktorů ovlivňujících vztahy mezi rostlinami 
a půdou je sucho. Suchem je dnes  trvale ohroženo 1,7% z celkové rozlohy ČR (týká se 
především jižní Moravy), prognózy hovoří o čtyřnásobném rozšíření do r. 2050 (Kapler et al., 
2006). Co se týče zemědělsky využívaných půd, sucho postihuje téměř 20%; důsledkem je 
pokles výnosů a šíření některých chorob . Vzhledem ke stále častějšímu  výskytu extrémních 
počasových jevů (přívalové srážky, kolísání teplot, sucho), má stále větší význam schopnost 
půd absorbovat vodu a zadržovat ji pro rostliny.  Takovouto funkci však může plnit pouze 
kvalitní, nepoškozená půda, půdy degradované tuto schopnost ztrácejí. 

V souvislosti s omezenou dostupností vody pro rostliny vzrůstá význam studií 
zabývajících se bilancí vody v kořenové zóně, tj. v místech bezprostředního kontaktu mezi 
půdou, kořeny rostlin a půdními organismy. Již dlouho je známo, že mikroorganismy 
odolávají nedostatku vody mnohem lépe, než rostliny. Zatímco schopnost kořenů rostlin 
získávat vodu z půdy je limitována hodnotou pF 4,2, hraniční hodnoty pF 
pro mikroorganismy se pohybují v rozmezí 4,8-5,6. Proto je pro růst rostlin významná půda 
bohatě osídlená edafonem a  výhodná  mykorrhiza, tj. symbióza kořenů s půdními houbami. 
Arbuskulární mykorhizní (AM) houby, jejichž hyfy  pronikají do  buněk kořenů většiny 
zemědělsky významných plodin (s výjimkou čeledi Brassicaceae), zlepšují  vodní režim  



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY TEORETICKÉ ASPEKTY VE VÝŽIVĚ ROSTLIN 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS THEORETICAL ASPECTS IN PLANT NUTRITION 

44 

rostlin dvěma způsoby: (1) transportem vody z půdy do hostitelské rostliny – voda  proudí 
hyfami AM hub do buněk kořene nebo se shromažďuje na povrchu hyf; spolu s vodou získává 
rostlina i živiny, (2) změnou fyziologie kořenů a listů rostliny a to regulací fotosyntézy 
a transpirace (Rilling et al., 2003). 

Působení mykorrhizy se následně může příznivě  projevit v produkci rostlinné 
biomasy i obsahu živin v rostlině. Dokumentují to mj. výsledky nádobových pokusů  v nichž 
byly rostliny  pěstovány při různém obsahu vody a AM hub v půdě (Tab.2). 
 
Tab. 2 Vliv půdní  vlhkosti  a inokulace rostlin arbuskulárními  mykorhizními  (AM) 

houbami  na produkci biomasy a obsah živin v rostlinách   (Lactuca sativa L., 
Musa sp. odrůda cavendish).  Výsledky jsou uvedeny v % kontroly, tj. rostlin 
pěstovaných při vlhkosti substrátu 3% bez přídavku AM hub. Nádobové pokusy. 
(Sidibé a Tesařová, 2001). 
Influence of soil moisture and inoculation of plants by AM fungi on biomass 
production and nutriet content (Lactuca sativa L, Musa sp. cv. cavendish). Data are 
given in % of control, i.e plants grown at 3% soil moisture whithout inoculation 
by AM fungi. Pot experiments. 

Půdní vlhkost (%sušiny). Soil moisture (% of dry matter) 
  

3,0 13,0 26,0 

Přírustek sušiny    Increase of dry biomass 

0 100 111,0 119,4 
AM 102 119,5 131,1 

Obsah    P ( P content) 

0 100 104 108 
AM 106 131 166,2 

Obsah    K(K content) 

0 100,0 106,3 110,2 
AM 105,4 117,3 141,8 
0 – neinokulováno AM, AM – inokulováno AM, 
AM/0 – inoculated/noninoculated by AM fungi  

 
Aby se zvýšila pravděpodobnost úspěšné tvorby a fungování mykorrhiz při pěstování 

rostlin, je nutné lépe poznat a využívat přirozených zásob propagulí mykorhizních hub v půdě 
a charakterizovat podmínky, které budou jejich rozvoj stimulovat. Omezené informace jsou 
především o samotné zásobě spór AM hub v orných půdách. Stroblová (2006) zjistila, 
že se pohybují v desítkách v 1g suché půdy; mnohé z nich ale přetrvávají v půdě 
v životaschopném stavu i období, kdy jsou na stanovišti pěstovány  nemykorhizní plodiny. 

Ze statistického vyhodnocení výsledků řady polních pokusů, zaměřených na vztahy 
mezi arbuskulární mykorrhizou a výnosy obilovin vyplynulo, že rozsah kolonizace kořenů 
AM houbami  sice nezávisel na počtu jejich spór v půdě (na kolonizaci kořenů se mohou 
podílet i jiné propagule AM hub ), ale že výnosy zrna, příp. zrna a slámy byly středně až silně 
závislé na rozsahu kolonizace kořenů AM houbami (Tab. 2). 

Optimální fungování AM symbiózy závisí u zemědělských plodin také na intenzitě 
hnojení. Všeobecně se uvádí, že vysoké dávky N a P mají nepříznivý vliv na mykorhizní 
kolonizaci kořenů (Azcón et al., 2003), naopak organická hnojiva (např. komposty) podporují 
růst hyf AM hub v půdě i klíčení jejich propagulí (Roldán et al., 2006). 
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Tab. 2 Počty spór  AM hub v půdě, rozsah kolonizace kořenů AM houbami a závislost 
výnosu na kolonizaci kořenů AM houbami. Pšenice ozimá (P) a ječmen jarní (J) 
pěstované konvenčním (K) a organickým (O) způsobem.  (Stroblová, 2006) 
Number of AM fungi in soil, colonization of roots by AM fungi and dependence 
of yields on the intensity of root colonization by AM fungi. Winter wheat (P) 
and spring barley (J) grown in conventional and organic (O) cropping practices. 

 P-K P-O J-K J-O 

Počet spór AM hub v l g suché 
půdy 
Number of AM fungi spores in 1g 
of dry soil 

11,05±2,47 7,71±1,03 13,13±6,08 10,01±0,89 

Kolonizace kořenů AM houbami 
(%) 
Colonization of roots by AM fungi 
(%) 

10,5±3,20 6,2±2,6 6,8±4,2 13,0±5,5 

Závislost výnosu na kolonizaci 
kořenů AM houbami a 

Dependence of yields on the 
colonization of roots by AM fungi a 

    

zrno 
grains 

0,9582* 0,7040 n.s. 0,8266 n.s. 0,9062* 

zrno a sláma 
grains plus straw 

0,9070* 0,8301 n.s. 0,9144* 0,8735 n.s. 
aPearsonův koeficient korelace. *statisticky průkazný při P<0,05,  
n.s. – statisticky neprůkazný 
a Pearson´s coefficient of correlation.*statistically significant at P<0,05. 
n.s. statistically non-significant 
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Abstract 
 Potassium plays a major role in various physiological and biochemical processes. 
Most of potassium, unlike other macronutrients, is dissolved in plant sap. Therefore some 
researches question the usefulness of expressing potassium concentration on dry matter basis 
and recommend expressing it as concentration in tissue water. Spring barley green mass 
samples were collected from fertilised and unfertilised plots. In collected samples potassium 
content in dry matter and concentration in sap were measured. Relatively week correlation 
was found between these two forms of potassium. No significant differences were found 
in potassium content of fertilised and unfertilised spring barley. Potassium concentration 
in plant sap was significantly different in fertilised and unfertilised plants in the beginning 
of booting and the end oh heading. 
 
Introduction 
 Potassium is the most abundant cation in plant tissues and plays a major role 
in various physiological and biochemical processes (Huber, 1985). Next to nitrogen, 
potassium is the mineral nutrient required in the largest amount by plants (Marschner, 1995). 
Unlike nitrogen, phosphorus and sulphur, potassium is not a constituent of organic matter 
(Bergman 1992). Therefore some researches question the usefulness of expressing potassium 
concentration on dry matter basis and recommend expressing it as concentration in tissue 
water (Leigh, Johnston, 1983; Springob et al., 1995). 
 The aim of our investigations was to establish which form of potassium, in dry matter 
or in tissue water gives better estimation of the crop nutritional status and fertilizer demands. 
 
Materials and methods 
 Investigations were carried out at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation 
in Pulawy Poland in 2006. Plant samples were collected from permanent field experiment 
which is located in Grabow experimental station (E 21o 39’, N 51o 21’) from plots fertilized 
and not fertilized with potassium. The experiment was established in 2003. 
 Spring barley green mass samples were collected once a week (table 1). Growth stage 
was estimated according to Meier (2001). Sampling was done only on dry days between 10.00 
and 12.00 h to minimize possible effects of diurnal changes in plant water content 
and potassium concentration (K concentration decreases at night and essentially increases 
continually during the day (Huber, 1985)). Whole over-ground parts of barley were taken. 
The samples were put to paper bags and quickly brought to laboratory and weighted. 
 
Tab. 1 Spring barley collecting times and growth stage, Grabow, 2006. 

Collecting time I II III IV 

Date 29 May 06 June 13 June 21 June 
Days after sowing 35 43 50 58 
Growth stage 29 32 41 57 
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 Two simple methods exist to extract potassium from fresh plant tissues for use 
as possible quick K test: 1) freeze/squeeze in which the tissue is frozen, thawed and extracted 
by placement in a syringe, and 2) press in which the sap is extracted by crushing fresh leaves 
in a garlic press (Qian et al., 1995; Shen JianBo, 1996). We used the first method. One part 
of plants from collected sample were cut to about 5 mm shreds, mixed and put to 20-ml 
syringes and kept in freezer for further processing. After de-freezing the plant sap was 
squeezed out and after dilution (25 times) the concentration of potassium in solution was 
measured. Analyses were conducted in an air-conditioned laboratory.  
 Another part of plants from collected sample was dried at 60oC. Dried material was 
weighted and ground. Potassium content was measured in plants dry matter by atomic 
absorption spectroscope.  
 
Results and discussion 
 Distribution of data of potassium content in spring barley dry matter and potassium 
concentration in tissue water was normal or very close to normal (table 2).  
 
Tab. 2 Statistics of potassium in spring barley dry matter and tissue water. 

Statistics, 
n = 80 
K % in 

Median Average 
Standard 
skewness 

Standard 
kurtosis 

Coeff. of 
variation 

dry matter 2.590 2.636 0.769 -2.030 28.31 
tissue water 0.675 0.686 -1.024 -0.819 10.24 

 
 Therefore the average values were used as a measure of location and standard 
deviation as a measure of data dispersion. Potassium concentration in spring barley dry matter 
was more than three times higher than its concentration in tissue water. Correlation between 
these two forms of potassium was moderately strong (R2=55.03 %). 
 Potassium concentrations in plants vary between 1.0 and 6.0 % (Bergmann, 1992) 
and the potassium requirement for optimal plant growth is in the range 2-5 % of the plant dry 
matter (Marschner, 1995). In our investigations potassium content in dry matter varied 
in the range 1.38 - 4.11 %. Potassium content in spring barley dry matter decreased 
in the course of plant growth and development (figure 1). Potassium content in dry matter was 
not significantly different in fertilised and not fertilised by potassium spring barley.  
 Portable potassium ion-meter made by Spectrum Technologies,Inc. was chose 
for measuring potassium in spring barley tissue water. This instrument is relatively cheap 
and convenient and gives timely results. Several investigations were carried out previously 
to prove reliability of this instrument for measuring potassium concentration in different 
agricultural crops. The results had shown high correlation with results achieved 
by spectroscopy as traditional method (Danyt÷ and Fotyma, 2005; Danyt÷ and Fotyma, 2006). 
 
 Potassium concentration in spring barley tissue water was a few times lower than it’s 
concentration in dry matter and varied from 0.500 to 0.825 %. According to Leigh, Johnston 
(1983) the concentration of K in spring barley tissue water is essentially constant during 
the vegetation season until the onset of ripening and in crops well supplied with potassium 
reached almost 0.8 %. 
 In the own researches potassium concentration in spring barley tissue water decreased 
during growth season in unfertilised by potassium plants (figure 2). It was not significantly 
different in the beginning of vegetative period - in the end of tillering and beginning of stem 
elongation (35-43 days after sowing), but in the beginning of booting and the end oh heading 
(50-58 days after sowing) was significantly higher in plants fertilised by potassium. It means 
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that measuring potassium concentration in plant sap can detect even slight potassium 
deficiency in spring barley. 
Fig. 1 Potassium content in spring barley dry matter. The equations of the fitted lines 

and value of the determination  coefficient are: KDM=6.36-0.079*DAS (for K+); 
KDM=6.20-0.077*DAS (for K-); R2=80,7 
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Fig. 2 Potassium concentration in spring barley tissue water. The equations of the fitted lines 

and value of the determination coefficient are: KTW=0.95-0.005*DAS (for K+); 
KTW=1.02-0.008*DAS (for K-); R2=67.1 
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Preliminary conclusions 
 Correlation between potassium content in dry matter and concentration in tissue water 
was relatively week. 
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 Potassium concentration in plant tissue water better reflects plant potassium status 
than potassium content in dry matter. 
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Abstract 
 Mobile phosphorus is one of the most important elements in plant nutrition. There is 
very improtant to find good method for estimation of this form of P in soil. As one 
of perspective methods appears usage AEM (anion exchange membrane). In this paper is 
AEM method tested on 18 sites in Czech Republic. Method was compared with Olsen soil test 
on calcareous soils and with Mehlich 3 metod on noncalcareous soils. There eas very strong 
relationship between AEM and Olsen methods on calcareous soils. Coefficient 
of determination R2 was 0,81 and Spearman’s correlation coefficient r2=0,90 (α<0,0001). 
AEM method was compared with Mehlich 3 on noncalcareous soils. There was found 
significant relation too. Coefficient of determinance was R2=0,47 and Spearman’s corelation 
coefficient r2=0,66 (α<0,0001). Much stronger relationship was found between AEM 
and Olsen methods on noncalcareous soils. From the results is clear, that the AEM method is 
perpective for precision estimating of mobile P in soils. 
 
Úvod 
 Na odběru fosforu rostlinami se mohou podílet téměř všechny frakce P v půdě 
převedené do podoby fosforečnanových iontů (Blume et al., 2002; Mengel, 1991, Schilling, 
2000). Největší význam z hlediska odběrů má frakce mobilního fosforu, tj. sorbovaného 
fosforu, který je snadno a rychle uvolňován do půdního roztoku (McGechan a Lewis, 2002).  
 Pro stanovení mobilních fosforečnanů v půdě existuje celá řada metod. Mezi 
nejužívanější patří v současné době metody Mehlich 3 (Mehlich, 1984) a Olsen (Olsen et al., 
1954). Jako perspektivní metody pro stanovení mobilního P v půdě se v současné době jeví 
metody založené na principu extrakce anion - resinem, který kompenzuje rovnováhu mezi 
rozpuštěným a rozpustným anorganickým P. Výměnný fosfor, stejně jako některé více 
rozpustné vysrážené formy fosforu zde vstupují do ochuzeného roztoku a jsou absorbovány 
resinem. Tato sorpce je zpravidla založena na desorpci fosfátů na vrstvu Fe(OH)3, z čehož 
pak vychází i metoda DGT (Diffusive gel layer). Fosfor sorbovaný na resin je pak následně 
měřen. Bylo už zavedeno a testováno několik metod založených na použití různých forem 
aniontů, poměrech půda:voda:resin, době a způsobech třepání a oddělení resinu od suspenze 
nebo jeho přímé mísení se suspenzí (Tiessen, 1991 in Tiessen a Moir, 1993). V současnosti 
se ukazuje jako nejjednodušší metoda AEM založená na použití membrán na bázi teflonu 
se zakotveným iontoměničem (AEM – anion exchange membrane). Výhodou je možnost 
jejich opakovatelného a jednoduchého použití (Schoenau a Huang, 1991; Kuono et al., 1995).  
 
Metodika řešení 
 Pro pokus byly využity vzorky z dlouhodobých pokusů ÚKZÚZ Brno a ČZU Praha. 
Pokusy se nacházejí v různých půdně-klimatických oblastech s hodnotou pH 5,1-7,5 (tabulka 
1). Součástí pokusů je rovněž sledování různé intenzity P hnojení v organické i minerální 
formě. Pro potřeby publikace bude brán ohled především na vztah metod AEM, Mehlich 3 
a Olsen na půdách s různou hodnotou pH. 
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Tab. 1 Charakteristika pokusných stanovišť 
Characteristic of experimental sites 

Průměrné roční 
Stanoviště 

Rok zalo- 
žení 

Nadmoř. 
výška 
(m) 

srážky 
(mm) 

teplota 
( oC ) 

Půdní 
typ 

Půdní 
druh 

pH 
(CaCl2) 

Horažďovice  1978 472 573 7,4 KM hp 5,9 
Chrastava  1977 345 798 7,1 HM hp 5,8 
Jaroměřice  1975 425 535 7,5 HM h 6,3 
Krásné Údolí  1977 645 605 6,1 KM ph 5,5 
Libějovice  1974 460 606 7,6 HM ph 6,2 
Lípa  1974 505 632 7,7 KM ph 5,9 
Staňkov  1981 370 511 7,8 HM h 6,0 
Svitavy  1981 460 624 6,5 HM ph 6,2 
Vysoká  1983 595 655 7,4 PG h 6,3 
Sedlec  1972 300 581 8,4 ČM h 7,1 
Pusté Jakartice  1979 290 650 8,0 HM h 5,8 
Uherský Ostroh  1972 196 551 9,2 HM h 6,6 
Žatec  1972 247 451 8,3 ČM hj 6,4 
Červený Újezd  1997 410 493 7,7 LM h 6,5 
Hněvčeves  1997 265 573 8,2 HM jh 5,9 
Humpolec  1997 525 665 7,0 KM ph 5,1 
Lukavec  1997 610 666 7,7 KM ph 5,3 
Suchdol  1997 286 495 9,1 ČM h 7,5 
 
 Metoda AEM byla provedena dle předpisu Tiessen a Moir (1993). Pro extrakci byla 
k 1g vzorku přidáno 20 ml demineralizované vody a 2 proužky regenerované membrány 
(AEM-PES - firma FuMa-Tech, St. Ingbert, Německo) o rozměrech 5x1 cm. Vzorky byly 
následně třepány po dobu 16 hod. Po skončení třepání byly membrány z každého vzorku vždy 
vyjmuty, opláchnuty od zbytku půdy demineralizovanou vodou a ponořeny do 100 ml 
lahviček s 20-i ml roztoku HCl (c=0,5 mol.l-1). Po 1 hodině stání byly lahvičky zavíčkovány 
a opět umístěny na 16 hod. na třepačku. Po uplynutí doby třepání byly membrány vyjmuty 
a ve vzniklých extraktech měřen obsah fosforečnanů. 
 Pro srovnání byly použity i výsledky naměřené metodami Olsen (Olsen, 1954) 
a Mehlich 3 (Mehlich, 1984). Zhotovené extrakty byly měřeny spektrofotometricky 
na přístroji SKALAR SANPLUSSYSTEM. 
 
Výsledky a diskuze 
 Cílem pokusu bylo vyzkoušení metody AEM pro analýzu orných půd v podmínkách 
České Republiky. Pro zjištění přesnosti uvedené metody bylo tedy třeba provést srovnání 
s osvědčenou metodou, která je již pro stanovení mobilních fosforečnanů běžně užívána. 
Z tohoto důvodu byl zvolen test dle Mehlich 3, který je v ČR oficiální metodou (Zbíral, 2001) 
a metoda Olsen, udávaná jako vhodná pro karbonátové půdy (Zbíral, 2001; Sims, 2000 aj.). 
Pro účel pokusu bylo provedeno rozdělení půd na karbonátové a nekarbonátové, protože 
obsah karbonátů v půdě často rozhoduje o přesnosti stanovení. Jako rozdělovací hranice byla 
určena hodnota pH 7,0. Půdy s vyšší hladinou pH byly zařazeny mezi karbonátové a s nižší 
mezi nekarbonátové. Z grafu 1 je patrné vzájemné srovnání (regresní analýza) metod  
Mehlich 3 a AEM na nekarbonátových půdách.  
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Graf 1 Regresní analýza metod AEM a Olsen na karbonátových půdách 
 Regression analysis of AEM and Olsen methods on calcareous soils 

 
 
 Ve skupině karbonátových půd bylo hodnoceno 55 vzorků. Nejvyšší hodnota 
naměřená metodou AEM dosahovala 97 mg P.kg-1 a nejnižší naopak 17 mg P.kg-1. Podobné 
výsledky byly naměřeny i metodou Olsen, kde rozmezí činilo 7-70 mg P.kg-1. Koeficient 
determinace R2 potvrdil těsný vzájemný vztah obou metod. Jeho hodnota činila 0,81, 
tzn., že změny hodnot u metody AEM lze z 81% vysvětlit změnami hodnot u metody Olsen. 
Regresní rovnice byla ve tvaru „AEM=1,22*Olsen + 7,79“. O těsnosti závislosti svědčila 
i vysoká hodnota Spearmanova korelačního koeficientu, která při hladině významnosti 
α<0,0001 činila 0,90, tzn. vysoce průkazný vztah. 
 Hodnocení metody AEM u nekarbonátových půd je patrné z grafu 2. Zde bylo 
srovnání provedeno na 192 vzorcích s metodou Mehlich 3. Hodnoty naměřené metodou AEM 
se v tomto případě pohybovaly v rozmezí 22-148 mg P.kg-1, a u Mehlich 3 to bylo 
21-297 mg P.kg-1. Vysoké hodnoty naměřené metodou Mehlich 3 mohly být způsobeny 
extrahováním některých rostlinám nepřijatelných frakcí P, jak uvádí např. (McGechan, 2002). 
 
Graf 2 Regresní analýza metod AEM a Mehlich 3 na nekarbonátových půdách 
 Regression analysis of AEM and Mehlich 3 methods on noncalcareous soils  
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 Regresní analýza vypovídala o méně těsné vzájemné závislosti obou metod. Rovnice 
byla ve tvaru „AEM=0,304*Mehlich3 + 28,97“. Koeficient determinace R2 činil pouze 0,47. 
Spearmanův korelační koeficient však opět ukazoval na statisticky průkaznou závislost obou 
metod. Jeho hodnota činila 0,66 při hladině významnosti α<0,0001. Zajímavých výsledků 
bylo dosaženo srovnáním metod AEM a Olsen na této skupině půd. Zde koeficient 
determinace R2 činil 0,71 a Spearmanův koeficient r2dokonce 0,85 (α<0,0001). 
 Metoda AEM se tedy osvědčila na karbonátových i nekarbonátových půdách. 
Na nekarbonátových půdách je její využití vhodnější pro preciznější stanovení rostlinám 
přijatelného P než  Mehlich 3. Její předností je jednoduchost provedení, menší nákladnost 
a spotřeba vzorku. Nevýhodou je poměrně zdlouhavá výroba finálního extraktu. 
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Abstract 
 Influence of acetylsalicylic acid as elicitor on production of secondary metabolites 
in Echiacea purpurea in three-year small field experiment was confirmed. The elicitor was 
applied on leaves 3-4 times during vegetation in two-week periods at three different 
concentrations. The samples of roots and tops were extracted using ethanol and analyzed 
by HPLC. Contents of caffeic, caftaric, cichoric and chlorogenic acid were monitored. 
Application of elicitor caused the changes in contents of active substances in tops and roots. 
The optimal concentration that stimulates the increase of active substances' content was 
found. 
 
Úvod 
 Rostlina, jako každý jiný organismus, se občas dostane do stresujících situací - ať už 
kvůli suchu, nedostatku živin, přítomnosti toxických látek, infekcím či z jiné příčiny. Jedním 
z klíčových mechanismů obrany rostliny zejména při infekci je indukce sekundárního 
metabolismu (Kužel a kol., 2003; Hrubý a kol., 2002). Značná pozornost je v současné době 
věnována produkci rostlinných sekundárních metabolitů v in vitro buněčných kulturách 
(Bentebibel a kol., 2005; Hu a kol., 2006; Qian a kol., 2006; Pasquali a kol., 2006), neboť lze 
takto produkovat látky rostlin např. obtížně pěstovatelných, pomalu rostoucích nebo 
chráněných, v čase významně kratším než při klasickém pěstování.  
 Aplikace stresových aktivátorů na celé intaktní rostliny byla testována pro zvýšení 
obranyschopnosti rostlin proti infekcím [tzv. „Systemic acquired resistance“, SAR 
(Oostendorp a kol., 2001; Durrant a kol., 2004)], ovšem jinak nebyla elicitace sekundárního 
metabolismu za účelem zvýšení obsahu farmakologicky účinných látek v celých intaktních 
rostlinách publikována. 
 Naše experimenty v této oblasti s imunostimulačně účinnou třapatkou nachovou, 
chmelem otáčivým a ostropestřcem mariánským vedly ke zcela novému a originálnímu 
zjištění, že elicitace farmakologicky účinných látek in vivo v celých intaktních rostlinách 
je nejen možná, ale může být při vhodných podmínkách (kombinace elicitorů, termíny 
aplikace atd.) vysoce efektivní. Tento princip byl patentově ochráněn a začal být průmyslově 
využíván. Prvním aplikačním výstupem tohoto způsobu elicitace je nový přípravek EliTic 
zvyšující obsah hořkých látek a výnos chmele, který byl vyvinut ve spolupráci Jihočeské 
University a společnosti Agra Group, a.s.  
 V příspěvku je sledováno působení foliární aplikace jednoho z mnoha možných 
elicitorů, kyseliny acetylsalicylové (ASA), na obsah  některých sekundárních metabolitů 
rostliny Echinacea purpurea. 
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Materiál a metody 
 V letech 2002 až 2004 byl založen přesný maloparcelkový experiment s foliární 
aplikací tří různých koncentrací  (nízká, střední, vysoká) kyseliny acetylsalicylové (ASA) 
a kontrolou ve čtyřech opakováních. Vzorky nadzemní hmoty a kořene rostlin rodu Echinacea 
byly analyzovány na obsah vybraných účinných látek (kyseliny kávové, kaftarové, cichorové 
a chlorogenové) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).  
 Experiment byl zajištěn na vyhnojené Cambisol, písčito-hlinité v lokalitě Protivín, 
okres Písek v nadmořské výšce 378 m.n.m. Agrochemická charakteristika půdy pokusného 
pozemku je uvedena v tabulce 1. V dubnu roku 2002 byly založeny pokusné parcely (každá 
o výměře 4 m2). Rostliny byly předpěstovány v sadbovačích. Výsadba balíčkované sadby byla 
provedena do sponu 25 x 25 cm. Po celou dobu pokusu nebylo prováděno žádné přihnojování. 
Z agrotechnických opatření se provádělo pouze mechanické ruční okopávání, pletí a zálivka. 
Vlastní ošetřování porostů elicitorem ASA bylo provedeno zádovým postřikovačem. Foliární 
aplikace elicitoru byla provedena opakovaně ve čtrnáctidenních intervalech. První aplikace 
proběhla v období před květem v množství vždy 1 litr/1 m2 roztoku elicitoru o požadované 
koncentraci. Aplikace elicitoru a ošetřování porostu v letech 2003 a 2004 probíhalo podle 
stejných zásad jako v prvním roce pěstování s tím rozdílem, že byla provedena ještě čtvrtá 
aplikace elicitoru. 
 
Tab. 1 Agrochemická charakteristika pokusného pozemku 

Agrochemical characteristics of the experimental location 

N min 
N 

miner 
P K Mg Ca pHKCl 

(%) 
Ncelk 
(%) 

(mg.kg-1) 

Cox 
(%) 

CHK 
mg.g-1 

CFK 
mg.g-1 

6,8 0,22 4,4 7,9 627 189 328 5197 3,4 7,9 8,9 
 
 Každoročně byla čtrnáct dní po poslední aplikaci provedena sklizeň rostlin (nadzemní 
části a kořenů rostlin) z plochy 0,25 m2. Rostliny byly vyjmuty, výškově změřeny, zváženy, 
byly spočítány odnože, počty květů a listů. Kořeny byly pečlivě omyty vodou a následně 
zbaveny vody. Sušení natě a kořenů proběhlo při teplotě do 40 °C. Po stanovení hmotnosti 
sušiny byly odebrané vzorky rozšrotovány v nožovém šrotovníku a připraveny pro provedení 
extrakce. Reprezentativní vzorek o hmotnosti 2 g získaný kvartací byl promísen s 20 ml 96 % 
ethanolu a ponechán extrakci ve tmě při pokojové teplotě 168 hodin. Následně byla směs 
doplněna 20 ml destilované vody protřepána a opět ponechána extrakci 168 hodin. Poté byla 
směs 2x zfiltrována a analyzována na kapalinovém chromatografu. Jako mobilní fáze byla 
užita směs acetonitrilu a vody s přídavkem kyseliny trifluoroctové (TFA). Mobilní fáze 
A: 5 % acetonitril + 0,15 % TFA; mobilní fáze B: 80 % acetonitril + 0,15 % TFA. 
Gradient: 0 % B – 50 % B, 50 min. Průtok mobilní fáze byl 0,250 ml/min. Kolona 
Phenomenex Luna C18(2), 150 mm, 2 mm, 3µm. Detekce probíhala v rozmezí 190-600 nm, 
záznam a vyhodnocení bylo provedeno při λ = 330 nm. Data byla analyzována softwarem HP 
Chem Station (Hewlet Packard). Standardy byly připraveny v 50% methanolu. V extraktu byl 
stanoven obsah kyselin kávové, kaftarové, cichorové a chlorogenové. Množství kyseliny 
cichorové bylo počítáno podle kalibrační křivky pro kyselinu kaftarovou.  
 
Výsledky a diskuse 
 Získané výsledky ukazují, že aplikace ASA má významný vliv na obsah sledovaných 
látek v jednotlivých částech rostliny. U nadzemní hmoty je efekt elicitoru méně průkazný 
ve srovnání s kořenem a je výrazněji ovlivněn ročníkem. Nízká koncentrace elicitoru zvyšuje 
v nadzemní hmotě obsah kyseliny kávové a cichorové (graf č. 1). Obsah kyseliny kaftarové se 
téměř nemění a kyseliny chlorogenové je oproti kontrole snížen. Střední a vysoká koncentrace 
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elicitoru obsah účinných látek spíše snižuje, často i dosti výrazně, což je ovšem 
kompenzováno nárůstem obsahu účinných látek v kořenu (graf č. 2). Protože kořen je hlavní 
částí rostliny pro farmaceutické či jiné využití, jeví se toto jako žádoucí.  
 
Graf 1 Procentický obsah sledovaných látek v nadzemní hmotě v závislosti na koncentraci 

elicitoru v roce 2004 
The dependence of the percentual content of the followed substances in aboveground 
biomass on the elicitor concentration in the year 2004 
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 Nízkou a především střední koncentrací kyseliny acetylsalicylové je obsah účinných 
látek v kořenu rostliny Echinacea purpurea statisticky průkazně zvýšen (graf č. 2).  
 
Graf 2 Procentický obsah sledovaných látek v kořenu v závislosti na koncentraci elicitoru 

v roce 2002 
The dependence of the percentual content of the followed substances in roots 
on the elicitor concentration in the year 2002 
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 Při vysoké koncentraci kyseliny acetylsalicylové již dochází ke snížení obsahu 
účinných látek oproti střední a nízké koncentraci. Projevuje se zde pravděpodobně negativní 
vliv vysokého stresu, způsobený neoptimální dávkou elicitoru, zejména u obsahu kyseliny 
kávové. Střední koncentrace kyseliny acetylsalicylové se v  tomto pokusu jeví, z hlediska 
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účinných látek v kořeni, jako optimální. Což se projevilo zvýšením všech sledovaných látek, 
kde největší nárůst byl zaznamenán u obsahu kyseliny chlorogenové graf č. 3. Nejmenší 
nárůst obsahu byl zjištěn v případě kyseliny kávové. Trendy změn obsahu sledovaných látek 
jsou prakticky totožné v průběhu všech tří sledovaných let. Relativní zvýšení či snížení 
obsahů účinných látek je v některých letech statisticky průkazné. Průkaznost je ovlivněna 
průběhem počasí daného roku. 
 Účinkem elicitace se mění vzájemný poměr účinných látek, především přibývá 
kyseliny kaftarové, cichorové a chlorogenové oproti metabolickému meziproduktu kyselině 
kávové.  
 Působení koncentrace elicitoru na výnos jednotlivých částí rostliny je statisticky 
průkazné pouze u výnosu nati a počtu listů v letech 2002 a 2004. Domníváme se, že zvýšení 
výnosů je spíše ovlivněno průběhem počasí v průběhu vegetace v jednotlivých letech. Nebyly 
potvrzeny výsledky Bergmana a kol. (1994), kteří dosáhli při aplikaci ASA ve vodném 
roztoku prostřednictvím efektivnějšího využití vody pěstovanými rostlinami významného 
zvýšení výnosu u ječmene až o 20 %  a u cukrovky o 10 %.  
 
Graf 3 Procentický obsah kyseliny chlorogenové v kořenu v jednotlivých letech v závislosti 

na koncentraci elicitoru 
The dependence of the percentual content of chlorogenic acid in roots on the elicitor 
concentration in the particular years 
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 U kontrolních vzorků byla zjištěna průměrná koncentrace kyseliny cichorové 
v kořenech rostliny Echinacea purpurea 26,3 mg/g suché hmoty a obsah kyseliny kaftarové 
5,8 mg/g suché hmoty. V nadzemní části rostliny u kontrolních vzorků je průměrný obsah 
kyseliny cichorové 17,7 mg/g suché hmoty a obsah kyseliny kaftarové 10,7 mg/g suché 
hmoty. Lukáš (2003) uvádí ve své práci průměrnou koncentraci kyseliny cichorové 
v kořenech rostliny Echinacea purpurea 13,1 mg/g suché hmoty a 2,0 mg/g suché hmoty 
u kyseliny kaftarové. V nadzemní hmotě uvádí průměrný obsah kyseliny cichorové 17,5 mg/g 
suché hmoty a obsah kyseliny kaftarové 5,0 mg/g suché hmoty. Výtěžnost účinných látek 
závisí na mnoha faktorech jako jsou rok sklizně, způsob sušení, doba a podmínky skladování 
a způsob přípravy extraktu. 
 Obsah kyseliny cichorové v kořenech třapatky dosahoval od 21,2 – 28,9 mg/g suché 
hmoty v kontrolním vzorku bez ošetření elicitory. Po ošetření elicitory v nízké a střední dávce 
se obsah této kyseliny zvýšil na 42,5 – 49,2 mg/g suché hmoty. 
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 Dosažené výsledky bude nutné ověřit dalším sledováním v provozní praxi na větších 
plochách s cílem dosažení vyššího výnosu a maximální výtěžnosti farmakologicky účinných 
látek. V současné době se v České republice tato rostlina nevykupuje podle obsahu účinných 
látek, ale vyšší obsahy účinných látek v sušině umožní získání extraktu potřebné kvality 
zpracováním menšího objemu biomasy.  
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Developing countries which are mainly located in the tropical and subtropical areas 
of the world primarily depend on agriculture. However, these of tropical and subtropical areas 
underlie special environmental conditions.  

Major Problems in these countries consist in water shortage and salinization which 
often follows to irrigation. Additionally they are severely affected by the climatic constraints 
of low or extreme annual precipitations, as well as increased temperatures which accelerate 
the process of rapid soil degradation and erosion. As a consequence the soils develop a higher 
acidity and the cation exchange capacity (CEC) as well as the nutrient content is decreasing, 
in particular in the tropics (Table 1). The rapid degradation of these soils is leading 
to aluminium toxicity and a higher formation of sesquioxides increases the phosphate 
fixation.  
 
Tab. 1 Disadvantageous conditions in the humid tropics and the humid and dry savannahs, 

data from Schultz (2002) 
 Humid 

Tropics 
Humid 

Savannah 
Dry  

Savannah 
  in % of these soils 
Low Nutrient contents  64% 55% 15% 
Aluminum-toxicity 56% 50% 13% 
Acidity  18% 50% 29% 
High Fixation of Phosphate 37% 32% 9% 
Low CEC  11% 4% 6% 
 

Further on the vegetation in these climatic zones needs special consideration in plant 
nutritional management when using common fertilizers from industrial countries. Different 
requirements are due to longer growth periods, diverse cultivation systems and higher harvest 
frequencies.  

A major problem poses the usually poor knowledge on plant nutrition in the rural 
population. Thus, yields in these countries are often unsecured due to inappropriate use 
of fertilizers.  

As macronutrients most farmers use urea, phosphate and potassium chloride fertilizer. 
Application of these nutrients needs to be adapted to the special environmental requirements 
of tropics and subtropics in order to achieve a balanced fertilization. Very rarely micronutrient 
enriched fertilizers are used in the fields. As a result, micronutrient depletion and high spatial 
variability in the contents of trace elements is becoming a serious problem. However, 
of the many factors affecting crop quality and yield, micronutrient fertilizers are one 
of the most important, as described by Justus Liebigs “Law of the Minimum”. If the trace 
elements are in shortage even high dosages of macro elements can not increase plant growth, 
they rather get lost as ammonium to the air, and they are washed out as potassium and nitrate, 
spoiling the ground water.  

Therefore, only a regulated micronutrient supply can secure macronutrient utilization 
and protection of the environment, respectively the water resources.  
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If we focus on the tropics and subtropical area, we find that only very little data are available 
on global micronutrient use. Micronutrient providers are scattered and highly diversified 
with a huge number of products with differential effectiveness. Additionally, people often rely 
in the old paradigm that micronutrients are only needed if a clear deficiency is noted. Thus, 
farmers care very little for maintenance application and they almost never set up 
a micro-nutrient budgeting for crops.  
 

Such a nutrient budget approach which recently was set up by Smaling et al. (1997) 
considers the inputs of fertilizers, organic materials, atmospheric deposition 
and sedimentation by irrigation and flooding. These input data are compared to the outputs 
consisting in harvested products, crop residue removal, solute leaching, runoff and erosion.  
 The situation of the micronutrient budget is characterized by deficits and downhill 
trends: Even though data on fertilizer use are limited, it is obvious, that inputs are declining.  
 Micronutrients are rarely used in developing countries and generally used even in 
developed countries only after deficiencies occur. The reasons are manifold: Contaminants 
are known to be fewer in NPK fertilizers than in micronutrient fertilizers. But also the 
availability of organic manures is declining due to migration to cities, which increases the 
cropping area. Sedimentation input is significant in some regions only (e.g. Bangladesh or 
Egypt).  
 
Fig. 1 Micronutrient Deficient Areas  
 

 
 

These low inputs are faced by a series of increasing outputs, consisting in harvested 
products and exported residues. In the last three decades the ´Green Revolution´ led to 
a dramatic boost in yields in all environments except Africa. The international market induced 
a shift towards high value crops, which extremely increased the export of biomass. Finally the 
most serious output problems are - as a result of land degradation - the local effects of runoff 
and erosion.  

Only few detailed studies exist on micronutrients and the nutrient status at country 
level (Sillanpää, 1982;  Sillanpää, 1990; White and Zasoski, 1999) as given in Fig.1.  
 

Analysis of micronutrient supply and use needs to comprise soil supply as well as 
plant uptake. For developing countries this poses an analytical challenge. Most commonly 
the limiting micronutrients worldwide are Zn, B, Fe, and Mn. 

For monitoring of these nutrients it is therefore necessary to estimate the soil processes 
controlling Zn, Mn, Fe availability. They largely depend on mineral content, soil genetics 
and weathering. Except in sands, the total mineral content is usually sufficient.  
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However, nutrient content is not necessarily coupled with its availability. Constraints 
for solubility of metal ions in soils can consist in a high pH, high lime content 
and sesquioxides which enhance fixation, whereas reducing conditions enhance metal 
solubility. 

In contrast to these metals the soil processes controlling Boron availability depend 
on saline deposits and volcanic minerals (Ulexite, Coulmanite etc.). B is also present in soil 
organic matter, e.g. crop residues, manures, composts, waste and drainage water. Solubility 
of B is reduced by some fixation in clay soils (yellow/grey) and in soils with organic matter 
more than 30%. Boron is leached from acid soils and light textured soils, thus, irrigation water 
is often main B source and, if pure, can contribute to B leaching.  
 

How to determine the nutrient status under poor conditions? In the absence 
of a detailed soil sample the nutrient status can roughly be estimated by soil classification, 
knowledge of weathering and mineralogy. For most laboratories in developing countries it is 
also possible to determine the most important physical and chemical properties of the soil: 
pH, lime content, oxides, organic matter and cation exchange capacity. Also the sources 
of water (surface, spring, recycled) are relevant to get information on nutrient leaching 
fractions.  

While soil classification is available for much of the world at varying scales, this alone 
is inadequate to predict nutrient availability. Nutrient status is an unseen factor in plant 
growth, except when imbalances become so severe that visual symptoms appear on the plant.  

The only way to know whether a crop is adequately nourished is to have the plant 
sample analyzed during the growing season. Plant sample analysis shows the nutrient status 
of plants at the time of sampling. Soil and plant analysis, however, is expensive and currently 
difficult to determine to the local extent since skilled analysts are mostly unavailable.  

Existing soils data and crop budgeting analysis could help, but this requires knowledge 
of soil science and plant nutrients. The current challenge is to develop cost effective solutions 
for these questions.  

Nutrient budget analysis needs to be complemented by utilization of available 
resources of soil surveys and crop analysis, regional trials, tissue analysis and GIS 
technologies. Secondly, the integration of a micronutrient risk analysis could be achieved, 
by mining data on geology, microclimatic conditions, cropping and yields.  

Micronutrient deficiencies increasingly become problematic for crop yield, human 
health and sustainability. A systematic monitoring of the nutrient status will have valuable 
spin-off effects for higher farm productivity in developing countries in a environmentally- 
beneficial way. 
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Abstract 

Although salinity is one of the major problems limiting agricultural production around 
the world, the underlying mechanisms of growth reduction under saline conditions are not yet 
fully understood. Salinity reduces the ability of plants to take up water, and this quickly 
causes a reduction in growth rate. The initial reduction of leaf growth is due to osmotic 
changes within the cell. There are also ion-specific-effects that later have an impact on growth 
if excessive amounts of Na+ enter the plant and rise to a toxic level. The stimulating properties 
of K+ on the plasma membrane H+-ATPase in order to keep a low apoplastic pH necessary 
for leaf growth can also be reduced due to substitution by Na+ and though lessens the proton 
extrusion into the apoplast. The effects of NaCl on leaf growth and apoplastic pH were 
studied with faba beans (Vicia faba) and two maize cultivars (Zea mays) differing in salt 
resistance. Leaf growth was reduced with increasing NaCl concentrations from 1mM 
to a maximum of 125 mM and 175 mM, respectively. In addition, a salt treatment led to 
an increase of pH from acidic to slightly alkaline conditions in the leaf apoplast of faba beans 
and maize. 
 
Introduction 

One of the most important factors limiting agricultural production worldwide is 
salinity. Already salinity affects 7% of the world’s land area, which amounts to more than 
12 million ha (Szabolcs, 1994; FAO, 2005). Especially irrigated land systems in arid 
and semiarid climates are affected due to a non-adapted irrigation practice. Current data 
allocate that more than 50% of all areas under irrigation are already strucked by soil 
salinization with an increasing tendency. In combination with an increasing population, 
a growth of up to 9 billion is expected until 2050,  global food production will need 
to increase by 57% by this time (Wild, 2003), if food supply is to be maintained at current 
levels. In order to face the problem of land degradation by progressive salinization the design 
of salt-resistant crops could be an adequate strategy. For that purpose the complete 
understanding of intracellular mechanisms regarding reduced cell growth under salt exposure 
is highly desired.  

It is well understood and already stated by Hager et al. (1971; 2003) that cell growth is 
directly correlated with a decline of apoplastic pH due to the activation and / or an increased 
activity of the plasma membrane H+-ATPase (acid-growth-hypothesis). This enzyme extrudes 
protons into the apoplast which leads to cell wall loosening itself besides the activation of 
 other cell wall bound proteins and enzymes which enhance growth. It is assumed that leaf 
growth reduction under salt stress is caused by a reduced plasma membrane H+-ATPase pump 
activity. This is caused by the substitution of potassium by sodium, which leads to a reduced 
stimulation of the kinase-unit of the H+-ATPase and therefore a reduced pumping activity 
of this enzyme.  

It is very likely that changes of apoplastic pH will also affect cell wall bound proteins 
e.g. expansins. Expansins (25 – 27 kDa) are unique due to their non-enzymatic nature 
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and their ability to stimulate cell wall disassembly by reversible disruption of hydrogen bonds 
at the cellulose-hemicellulose interface (McQueen-Mason and Cosgrove, 1994). Two classes 
of expansin proteins are currently recognized, called alpha-expansins and beta-expansins. 
Their optimal functionality is reached with an acidic pH of 3.5 to 4 (Cosgrove, 2000). 

Expansins are already proven for faba bean and maize and specified in different databases. 
 In regard to the pH in the leaf apoplast affected by NaCl, the results are contradictory 
(Bernstein and Piestum, 2001; Gao et al., 2004; Felle et al., 2004). Therefore, the present 
work deals with the questions whether leaf growth is reduced by an increase in pH of the leaf 
apoplast under saline conditions.. 
 
Material and methods 

For these purposes leaf growth parameters were determined and an in vivo method was 
accomplished (Mühling et al., 1995) in order to measure the apoplastic pH in leaves of faba 
bean (Vicia faba cv. Scirocco) and two maize cultivars (Zea mays) differing in salt resistance. 
The general selection of both plant species resulted from their sensitivity against salinity. 
Already mild salt stress conditions cause evident alterations in the plant habitus.  

The selection of both maize cultivars on the other hand was influenced by their 
resistance against salinity. The maize hybrid SR3, designed by S. Schubert (Institute for Plant 
Nutrition, JLU Giesen), is characterized by a 7-fold higher resistance than maize 
cv. Pioneer 3906. All plants were cultivated in nutrient solutions in a climatic chamber 
for the duration of 30 d respectively 23 d.  For determination of growth parameters the faba 
beans were adapted gradually to salt stress in a range of 1 mM (control) to 125 mM NaCl 
whereas maize reached a maximum level of 175 mM. All plants were left to maximum stress 
for a duration of 8 to 9 d. The length measurement of the leaf blade was carried out on a daily 
basis from the day of first salt treatment. The plants for pH determination were also gradually 
adapted but only to a maximum of 100 mM NaCl in order to maintain the first phase of salt 
stress described by Munns (1993). For measurements in each case the youngest leaf blade, 
by definition an almost fully emerged but still growing leaf was chosen. Afterwards complete 
leaves (faba bean) or leaf segments (maize) were infiltrated with the pH-sensitive fluorescent 
dye fluorescin isothiocyanate (FITC) using the vacuum-infiltration-technique (Lohaus et al., 
2001). The determination of apoplastic pH was accomplished by a computer-assisted 
fluorescence microscope followed by ratiometric digital imaging. This provides 
the possibility to describe spatial and temporal pH changes in living leaf cells.  

For proteomic analysis apoplastic washing fluid (AWF) and cell sap were extracted 
from leaves using the infiltration-centrifugation-technique (Lohaus et al., 2001). Proteins 
were then extracted from both solutions as well as from the whole leaf separated in growing 
and non-growing tissue. Protein quantification and identification was carried out 
by 2 D PAGE electrophoresis, computer-assisted image processing software (Delta2D, 
Decodon) and matrix-assissted laser desorption ionization time-of-flight (MALDI-TOF).  
 
Results 

First results showed a significant reduction in shoot and leaf length with increasing 
salt concentration in the nutrient solution for both faba beans and maize (Fig. 1). Leaves 
of faba beans already showed distinct leaf blade enlargement at salt concentrations 
of 125 mM NaCl, as well as typical toxicity symptoms. Growth reduction for the maize 
cultivar Pioneer 3906 was slightly higher than it could be shown for the hybrid SR3 due to its 
higher resistance. Changes in leaf appearance other than growth reduction didn’t occur during 
the whole salt treatment for both maize cultivars. 
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Fig. 1 Shoot height of faba beans (A), maize cv. Pioneer 3906 (B) and maize hybrid 
SR3 (C) under increasing salinity. 

salt treatment [mM NaCl]

K 25 50 75 100 125

sh
oo

t h
ei

gh
t [

cm
]

0

10

20

30

40

50

K 25 50 75 100 125 150 175
0

20

40

60

80

100

K 25 50 75 100 125 150 175

shoot height [cm
]

0

20

40

60

80

100
(A) (B) (C)

 
 

Concerning the apoplastic pH clear differences between control and NaCl treated 
plants infiltrated with FITC became evident. In leaves of faba beans a highly significant 
increase of apoplastic pH from 5.5 to 6.1 was shown under salt stress. The salt-sensitive 
maize cultivar Pioneer 3906 also showed a significant increase of three pH units whereas 
no significant differences of pH were found with the more salt-resistant hybrid (Fig. 2). 
 Differences in apoplastic pH were obvious not only for the stomatal area but 
for the residual leaf tissue. However, no significances in apoplastic pH between expanding 
and fully expanded regions of the leaf blade could be shown for both plant species. 
 
Fig. 2 pH of faba beans (A), maize cv. Pioneer 3906 (B) and maize hybrid SR3 (C) under 

control (1 mM) and salt stress conditions (100 mM) after infiltration with FITC. 
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So far protein analysis has been carried out for both Pioneer 3906 in order to detect 

expansins. While protein quantification and identification by 2 D PAGE electrophoresis 
and MALDI-TOF of the whole leaf tissue of control plants yielded a positive result for two 
ß-Expansin spots, called gi|14193763 ß-Expansin 2 and gi|14193763 ß-Expansin 2, 
no α-Expansins could be identified.  
 
Conclusion 

As already expected both plant species react with growth reduction under salinity. 
Hereby faba beans were more sensitive against higher salt stress than both maize cultivars due 
to its high sensitivity to salt-induced water stress. In addition, it could be shown that the maize 
hybrid SR3 is more resistant against salt stress than Pioneer 3906. Based on the fact that 
growth reduction took place it was necessary to ascertain if changes in apoplastic pH is 
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a significant factor which contributes to leaf growth reduction of both plant species. 
In the present study it could be demonstrated that an increase in apoplastic pH of salt treated 
plants correlates  with leaf growth reduction in monocots and dicots. The fact that the more 
resistant maize hybrid SR3 exhibits no pH changes emphazises our suggestion that salt 
resistance is due to the ability to maintain a higher K/Na ratio which keeps apoplastic pH low. 
The proteomic approach revealed that ß-expansins were present in the growing tissue 
of control plants. Further experiments are planned in order to detect α-expansin as well as 
they are said to be the main proteins responsible for cell wall loosening (Cosgrove, 2000).  
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Abstract 
 Effect of supporting agents Amalgerol Premium, Amalgerol N, Ernte Star and Ernte 
Special was tested in field trials with determinate tomato cvs. ´Toro F1´ and ´Marfa F1´.  
 Results showed that four applications of these agents not affected total dry matter 
and refractometric dry matter of tomato fruits, but there was found significant positive effect 
of treatments on vitamin C content. This vitamin was found in cv. ´Toro F1´ in level 
of 389 mg.kg-1 in treatment of Amalgerol N + Ernte Special. Stimulating effect was described 
in case of total carotenoids also. In treatment of Amalgerol Premium + Ernte Star was found 
93 mg.kg-1. Result must be confirmed by continuous study, but obtained data are promising 
for use of supporting plant agents for increasing of nutritional value of tomato fruits.  
 
Úvod 
 Při produkci rajčat je v současné době sledována nejen úroveň výnosu a jakostního 
třídění, ale také kvalita z pohledu nutričního. Rajčata jsou významným zdrojem celé řady 
složek, jenž přispívají k zdravému životnímu stylu (vitamin C, karotenoidy a další 
antioxidanty, minerální látky, organické kyseliny aj.). Současně pro utváření chuti je důležitý 
obsah refraktometrické sušiny plodů.  
 Cílem práce bylo ověřit, zda aplikace pomocných přípravků Amalgerol Premium, 
Amalgerol N, Ernte Star a Ernte Special ovlivňuje obsah vybraných složek v plodech rajčat.  
 
Materiál a metodika 
 Pokusy byly provedeny na pozemku Zahradnické fakulty v Lednici s odrůdami 
tyčkových rajčat Marfa F1 (NL) a Toro F1 (CZ). 
 Výsev byl proveden ve skleníku dne 4. 4. 2006, výsadba na pozemek byla uskutečněna 
22.5.2006. Experiment se skládal z variant s dávkou uvedenou na 100 m2:  
1. varianta – Amalgerol Premium 100 ml + Ernte Star 30 ml na 10 l vody 
2. varianta – Amalgerol N 100 ml + Ernte Special 30 ml na 10 l vody 
3. varianta – neošetřená kontrola 
 Přípravky byly poskytnuty společností Jihospol s.r.o. Aplikace byla prováděna 
následovně čtyřikrát, a to v termínech 8. 6., 20. 6., 4. 7. a konečně 18. 7. 2006. Vždy byly 
provedeny 3 opakování a každá varianta obsahovala 45 rostlin. Jednotlivé parcelky byly 
vzájemně odděleny 1 m izolační vzdáleností. Spon výsadby byl 1,5 m x 0,4 m. Rostliny byly 
vyvázány na opory. 
 
 Plody byly odebrány na analýzu, která byla u vitaminu C provedena metodou 
RP-HPLC na koloně C18 Tessek, u karotenoidů po extrakci acetonem spektrofotometricky 
dle Holma (1954). Obsah refraktometrické sušiny byl stanoven ručním refraktometrem 
a celková sušina byla určena po vysušení na 105 °C do konstantní hmotnosti.  
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Výsledky 
 Celkový obsah sušiny byl u odrůdy Marfa F1 průměrně 5,8 %, zatímco u odrůdy Toro 
F1 6,0 %. Při porovnání jednotlivých variant bylo zjištěno, že nejvyšší obsah sušiny byl 
doložen u kontroly (6,5 %), zatímco u obou ošetření byl pouze 5,5 %. Tento rozdíl však byl 
dán především signifikantně vysokým obsahem sušiny u kontroly u odrůdy Toro F1 (7,5 %). 
Data jsou srovnatelná s literaturou, jenž uvádí 4,2 - 5,5 % (Giorgi a kol., 2000; USDA, 2006). 
Vliv odrůdy na zastoupení sušiny uvádí např. Koudela, Petříková (1999). Průměrné výsledky 
u odrůd a variant zobrazuje Graf 1, včetně konfidenčních intervalů. Obsah sušiny nebyl 
u odrůdy Marfa F1 ovlivněn použitým ošetřením. 
 
Graf 1 Průměrný obsah sušiny u jednotlivých variant 
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 Průměrná refraktometrická sušina dosáhla u odrůdy Marfa F1 hodnotu 4,5 °Bg, zatímo 
u Toro F1 5,0 °Bg. Hodnoty u variant jsou zobrazeny v Grafu 2. Vyšší průměrný podíl 
refrakce byl nalezen u kontroly a varianty Amalgerol + Ernte Special (4,8 °Bg), u ošetření 
Amalgerol a Ernte Star bylo dosaženo 4,6 °Bg. Průkaznost rozdílu nebyla potvrzena. 
 
Graf 2 Průměrný obsah refraktometrické sušiny u jednotlivých variant 
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 Obsah vitaminu C byl průměrně 296 mg.kg-1 u odrůdy Marfa F1 a 344 mg u odrůdy 
Toro F1. Hodnoty jsou značně vyšší oproti údajům USDA (2006), které uvádí průměrně 
127 mg.kg-1. Signifikantní rozdíl obsahu mezi odrůdami uvádí již předchozí literatura 
(Ahmed a kol., 1996). Průměrný podíl vitaminu C u jednotlivých variant znázorňuje Graf 3. 
Nejvyšší obsah vitaminu C byl zjištěn u varianty Amalgerol + Ernte Star (průměrně 
354 mg.kg-1), zatímco u kontroly pouze 263 mg.kg-1. Průkaznost rozdílu mezi ošetřením 
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a kontrolou byla potvrzena u obou ošetření v případě odrůdy Toro F1 a u ošetření Amalgerol 
+ Ernte Star u Marfa F1. 
 
Graf 3 Průměrný obsah vitaminu C u jednotlivých variant 
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 Zastoupení  karotenoidů bylo u odrůdy Marfa F1 průměrně 46 mg.kg-1, zatímco 
u Toro F1 59 mg.kg-1. USDA (2006) přitom uvádí 32 mg.kg-1. Graf 4 uvádí podrobné údaje 
pro všechny varianty. Nejvyšší obsah byl zjištěn u varianty Amalgerol + Ernte Star 
(76 mg.kg-1), ve srovnání s kontrolou a Amalgerol + Ernte Special (40-41 mg.kg-1). 
Signifikantní průkaznost ošetření byla potvrzena u odrůdy Toro F1. 
 
Graf 4 Průměrný obsah celkových karotenoidů u jednotlivých variant 
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Závěr 
 Vliv přípravku Amalgerol, Ernte Star a Ernte Special se neprojevil v případě celkové 
ani refraktometrické sušiny plodů rajčat. Význam ošetření se však prokázal jako vysoce 
pozitivní v případě vitaminu C. Především u odrůdy Toro F1 bylo dosaženo v obou variantách 
s testovanými přípravky značně vyšších hodnot, konkrétně až o 133 mg.kg-1 více. Také 
u odrůdy Marfa F1 byl doložen zvýšený obsah vitaminu C u ošetřovaných variant oproti 
kontrole. 
 Zastoupení karotenoidů bylo pozitivně ovlivněno přípravky Amalgerol + Ernte Star, 
opět výrazněji u odrůdy Toro F1, kde byl doložen obsah vyšší o 51 mg.kg-1. 
 Z dosažených výsledků vyplývá, že aplikace pomocných přípravků ovlivnila pozitivně 
vybrané obsahové složky a je proto účelné pokračovat v těchto studiích za účelem jejich 
dalšího ověření. 
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Introduction 
The dynamics of processes operating between the soil solid phase and aqueous phase 

is one of the factors influencing the rate, amount and quality of nutrients taken up, in one hand 
and the shape of the root system, on the other hand. The vegetative and generative biomasses 
of crop plants are a resultant of interactions and equilibrium processes occurring between 
these factors. The key problem to be solved depends on the understanding of mechanisms 
responsible for nutrient use efficiency, a term expressing the production strength of two 
processes (i) nutrient uptake by roots from soil solution and (ii) efficency of nutrient 
utilization by photosynthetically active plant tissues. When soil nutrients supply do not meet 
plant requirements, the plant biomass growth rate will sharply decrease. Among many plant 
nutrients, three, i.e. phosphorus (P), sulphur (S) and iron (Fe) play significant roles in plant’s 
metabolism as indicated by plant induced responses to limit their supply. 
 
Plant response to phosphorus deficiency 

Phosphorus (P) is a critical element in the metabolism of highly productive plant 
crops. Metabolic rules of P as related to cellular energy transfer and respiration are decisive 
for photosynthesis and nutrient uptake by the crop. Phosphorus deficiency is thus expected 
to cause disruption in plant growth rate and in its basic functions responsible for leaves 
expansion and their capability to CO2 absorption. The decreased size of new leaves 
and increasing chlorophyll concentration, resulting in their dark green color, signalize the first 
symptom of P deficiency. More advanced deficiency symptoms appear as plant specific 
discoloration and causing lost of yield (Photo 1). The biosynthesis of anthocyanins 
in the aerial tissues shows a very deep stage of P deficiency. The main reason of their 
biosynthesis is to protect nucleic acids from UV damage and chloroplasts from 
photoinhibitory damage (Hoch et al., 2001).  
There are two main sources of P nutritional stress for plant crops: 

1. Low rate of inorganic phosphate ions (Pi) supply from soil solution (Barber 
and Silberbush, 1984; Clarkson, 1985; Schachtmann et al., 1998):  

a) low soil content of plant available P; 
b) soil factors limiting Pi transport from soil pools at the root surface (soil 

acidity; compacted soil layers);  
2. Low soil and air temperature, which limit the rate of (Clarkson, 1985; Grzebisz, 

1990): 
a) biochemical processes within a plant; 
b) Pi ions diffusion in the soil solution 

Plant roots take up phosphorus from the soil solution in the ionic forms i.e. H2PO4
- 

and HPO4
2- (Pi). The concentration of Pi in the soil solution ranges from 2 to 10 µmoles, 

whereas P concentration in plants is measured at levels up to 1000-fold or more. Plant 
P requirements are only fulfilled when the rate of Pi transportation from the soil solution 
at the root surface is able to meet the rate of plant dry matter growth. Withholding soil 
solution Pi during early plant growth may limit crop production and cause in turn a restriction 
in crop growth rate from which the plant may not recover in later stages of development 
(Bolland and Baker, 1989; Grant et al., 2005; Holford, 1997; Junk and Classesn, 1989; 
Potarzycki, 2003; Schachtman et al., 1998). 
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The P-stressed plants build up two main strategies to overcome conditions 
of temporary low P supply. The first strategy results in higher acquisition of P from soil 
solution by stressed plants. The second one is involved in altered plant metabolism resulting 
in increasing P use efficiency (Table 1). All the P starved plant actions are controlled 
by genes, which are grouped into two categories: (i) “early” and (ii) “late” response. The first 
group expressing slight P deficiency appears rapidly and non-specifically (for instance 
as a plant acclimation to cold stress). The “late” expressing genes are responsible 
for processes dealing with changes in plant morphology, metabolism and physiology 
(Hammond et al., 2004; Smith, 2002).  

The strategy of the P-deficient plants relying on the investment of carbohydrates into 
the root system build up has been recognized in the 1940s and explained deeply in the 1970s 
and 1980s as one of the most important adaptation of plants to ensure sufficient uptake of P 
(Clarkson, 1985; Silberbush and Barber, 1984;  Schuurman, J., 1983).  All changes in root 
morphology are in fact related to plant growth regulators (PGRs) concentration, in particular 
auxins and ethylene. Biosynthesis of ethylene by P-deficient roots increases and in turn 
accelerates lateral roots and hairs growth. The opposite effect was found for cytokinins. 
The P-deficient plants decrease the amount of their biosynthesis, in turn negatively affecting 
shoot growth rate (Hammond et al., 2004). All these physiologically adaptative mechanisms 
developed by plants poor in P may cause severe sink competition, resulting in the increase 
in root:shoot ratio. Therefore, plant shoot growth is affected much more than root growth, 
because a greater proportion of assimilates is partitioned towards roots. In addition, 
the increased transfer of assimilates to roots may lead to reduction of flower initiation. 
However, this strategy allows a plant to increase amount of P per just formed seeds 
and therefore enhances the likelihood of producing of viable seed for successful reproduction 
(Grant et al., 2005).  
 
Tab. 1 Mechanisms of plant adaptation to low P supply1 

Strategies Adaptation 

I. Enhanced P 
acquisition 

Target: to increase P 
uptake efficiency 

 

1. Increasing root surface area: lateral roots formation; 
enhanced root hairs growth; 

2. Mycorrhizal symbiosis; 
3. Rhizobial symbiosis; 
4. Organic acid synthesis and exudation; 
5. Enzymes synthesis and exudation. 

II. Conservation of P 
use 

Target: to increase P 
utilization efficiency 

1. Internal remobilization; 
2. Decreased growth rate; 
3. Higher P use efficiency; 
4. Modified carbon metabolism. 

1 adapted from Lajtha and Harrison [1995] 
 

Another, but ecologically very important mechanism of plant response to P deficiency 
reveals as a symbiosis of the P-starved plant roots with fungi, named the mycorrhizal 
symbiosis (VAM – vesicular-arbuscular-mycorrhiza). Some plant crop species, mainly 
members of Fabaceae (leguminous) and Pocaceae (grasses) families, are sensitive 
to mycorrhizal infection but only under very low concentration of P in plant tissues 
and at very low level of available soil P content. The benefits of mycorrhiza to crop plants are 
plentiful: (i) increase in nutrients uptake, with special emphasis to phosphorus (ii) increase 
uptake of water (iii) reduced pressure of pathogens (iv) reduced pressure of pollutants (Bolan, 
1991; Grant et al., 2005; Jackson and Mason, 1984; Lajtha and Harrison, 1995).  
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Plant response to iron deficiencies  
The great progress done during last decades by human and animal biochemists 

and physiologists working with micronutrients forced in turn deep studies on micronutrients 
in plants. These studies revealed that plants well-fed with micronutrients produce non only 
higher quality food for humans and fodder for animals but also increase plant resistance 
to diseases and roots-stress resistance (Manthey et al., 1994; Welch, 1995). Seven elements, 
i.e., iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum and chloride known as micronutrients 
are important to higher plants in order to cover their life cycles. This list is not complete. 
It was also found that some other elements such as nickel, cobalt, sodium and silicon can play 
important role in higher plant metabolism. However, their beneficial effects on plant life 
cycles is limited to some species. The concentrations of micronutrients in the plant body is 
much lower than noted for macronutrients and seldom exceeds 100 mg kg DM. However, iron 
or sodium can reach higher concentrations amounting even to 10000 mg kg DM (1%). Many 
internal plant factors such as species, cultivars, organs, tissue and also some external factors 
such soil type, weather condition over the growing season may significantly affect plant 
micronutrient content (Manthey et al., 1994). 

Mechanisms of micronutrients uptake by plants from the soil solution are highly 
specific. The most important problem is low concentration of their plant available forms 
(chemical species). Plant takes up micronutrients from growing media mainly in the ionic 
form or as chelates. With respect to micronutrient cations, they occur in the soil solution 
mostly in insoluble chemical forms and are weakly available to plant root. In most arable 
soils, concentrations of plant available micronutrients are to low to cover metabolic 
requirements of fast growing plants (Mozafar, 1995; Welch, 1995). For example critical 
activities for Fe3+ are in the range from 10-18 to 10-28 moles l-1, whereas the optimum range is 
much higher, i.e. from 10-6 – 10-10 moles l-1, close to the optimum for Fe2+ (Table 2). 
This concentration of soluble Fe is only achieved at pH  close to 3, which is much too low 
to all crop plants. However the solubility of Fe3+ decreases 1000-fold for each unit increase 
in pH (Lindsay, 1974). 
 
Tab. 2 Micronutrients in the soil solution and plant needs1 

Micronutrient Major available species 
Typical soil 

concentration range, 
moles l-1 

Critical species activity 
range in nutrient mediaa 

moles l-1 

Iron 
Fe2+ , Fe (II, III) complexes, 

ion pairs, chelates 
10-6 - 10-10 Fe3+: 10-18 - 10-28 

Fe2+: 10-8 - 10-9 

Zinc 
Zn2+, Zn (II) complexes, ion 

pairs, chelates 
10-6 - 10-9 10-10 - 10-11 

Copper 
Cu2+ , Cu (I, II) complexes, 

ion pairs, chelates 
10-6 - 10-9 10-14 - 10-16 

Boron H3BO3, B(OH)4
- ≈10-5.5 < 10-6 

Molybdenum MoO4
2- 10-6 - 10-8 ≤ 10-6 

Chloride Cl- ≈10-1 - 10-4 < 10-5 
1Welch (1995)  a estimated ion activity of micronutrient in nutrient media required for optimum plant growth 
(i.e., at least 80% of yield maximum) 
 

In spite of low concentration of micronutrients in the soil solution plant roots are able 
to absorb iron and other micronutrients at quantities sufficient to cover their basic metabolic 
requirements. Therefore, the question arises: how do plants cope with low micronutrients soil 
availability? The broad studies on iron done in the last two decades have allowed setting up 
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a hypothesis on iron acquisition by plants, known as Strategy I and Strategy II (Roemhold, 
1987). 

The strategy I has been evaluated during last 4 decades but focused only on dicots 
plants. The key point of this plant strategy is to reduce Fe3+ metal-complex and release 
the Fe2+ ion, which is then transported across plasma membrane. Plants capable to use this 
strategy of iron acquisition modify the soil environment, i.e. plant rhizosphere to increase 
content of water soluble nutrient species. Plant root activity involves the following processes 
(i) secretion of H+ by root cells in order to acidify rhizosphere (ii) increase of the activity 
of root-cell plasma membrane reductases in order to release nutrients from its 
metal-complexes (iii) release of reducing substances to complex cations (Jolley et al., 1996).  

The hypothesis of iron acquisition by plants termed as the Strategy II explains 
the uptake of Fe3+ cations but is limited only to the Poaceae plant family. This theory is 
closely associated with the discovery of the mugeneic acid (MA) in 1970s. According to this 
hypothesis plant root cells are active in iron cations acquisition from soil solution. 
The process of iron acquisition by plant roots involves 4 main steps (i) the biosynthesis 
of Fe3+-chelating substances, termed as mugeneic acids (MAs) (ii) secretion of MAs 
into the root rhizosphere (iii) solubilization and chelation soil solution Fe3+ ions (iv) transport 
of bound Fe-Ma complex across the plasma membrane to the cytosol. The next step is 
the Fe3+ reduction to Fe2+, which takes place inside the root cell (Jolley et al., 1996; Ma 
and Nomoto, 1996) as illustrated by the Fig 1.  
 
Fig. 1 The model of iron acquisition by grasses (Ma and Nomoto, 1996). 
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Introduction 
 The plasmalemma H+ ATPase (EC 3.6.3.6) of plant cells drives primary and secondary 
active transport processes of ions and metabolites and thus is indispensable for plant life. 
The enzyme is a hydrolase forming a phosphorylated intermediate that can be specifically 
inhibited by vanadate. It is thus a member of the group of E1E2-type ATPases. ATP 
hydrolysis yields free energy used to pump protons actively from the internal cytosolic 
compartment to the external apoplastic space (Fig. 1). This process establishes 
an electro-chemical proton gradient consisting of a membrane potential (inside negative) 
and a pH gradient (outside acid). The electrical membrane potential delivers the driving force 
for passive channel-mediated uptake of cations, which are attracted by the negative charge, 
whereas active anion transport is realized by an active proton-anion cotransport via carriers 
(Mengel and Schubert, 1985). 
 
Fig. 1 Model of proton release by a plasmalemma-bound H+ ATPase. Proton export 

from the plant cell cytosol establishes an electro-chemical proton gradient, contributes 
to cytosolic pH regulation, and acidifies cell walls. 1 = H+-ATPase, 2 = cation channel, 
3 = anion carrier. 

H+

ATP + H2O

ADP + Pi

pH 7 – 7,5

K+

An- H+

1

2

3

 
 During the last years, much progress has been made in identifying specific functions 
of the plasmalemma H+ ATPase in nutrient acquisition, stress resistance, and growth 
by comparing in vitro ATPase hydrolytic and pumping acticity with in vivo physiological 
processes. In vitro studies were performed with isolated inside-out plasmalemma vesicles 
with the catalytic side turned to the exterior, thus accessible to ATP (Fig. 2). 
Vanadate-sensitive generation of inorganic phosphate (Pi) was used to quantify ATPase 
hydrolytic activity. Active proton pumping was determined as absorbance decrease 
of the weak base acridine orange (Yan et al., 1998).   
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Fig. 2 Model of an inside-out plasmalemma vesicle to study H+ ATPase hydrolytic activity 
and active proton transport in vitro (Yan et al., 1998). Hydrolytic activity is quantified 
as Pi generation and pumping activity as absorbance decrease of the weak base 
acridine orange (AO). Upon acidification of the vesicle interior AO is trapped 
in the vesicle and absorbance decreases. 

ATP  +  H2O

ADP  +  P i

H+

AO + H+ AOH+

AO

AOH+

 
Nutrient acquisiton 
 Nutrient acquisition by plants consists of two independent steps: first, nutrient 
mobilization and transport of nutrients to the root surface and second, nutrient uptake through 
the plasmalemma. Both steps are energized by H+ ATPase activity (Schubert and Mengel, 
1989). A local nutrient supply and the nitrogen form strongly influence the pattern 
and quantity of rhizosphere acidification (Schubert and Yan, 1997; 1999). In recent years, 
white lupin has been established as a model plant to study phosphate mobilization 
by the formation of cluster roots. Proteoid-like cluster roots are second-order lateral roots, 
which are specifically formed to mobilize sparingly soluble phosphates. The cluster roots 
form a rhizosphere micro-compartment that allows the accumulation of high concentrations 
of root exudates such as protons, organic anions, acid phosphatase, and phenolic substances. 
As part of the exudation machinery, the H+ ATPase hydrolytic activity and the proton 
pumping activity are increased in proteoid roots. It was established that organic acids are not 
released, but that protons and organic anions are secreted independently via separate 
transporters (Yan et al., 2002). Whereas a close relationship was found between malate 
and proton release, suggesting an important role of H+ ATPase not only for proton pumping 
but also for malate exudation, citrate release was rather independent of proton export (Zhu 
et al., 2005).  
 
Stress resistance 
 The plasmalemma H+ ATPase not only establishes an electro-chemical proton gradient 
to drive transport processes, but is also involved in cytosolic pH regulation. This is 
particularly important under acid soil conditions, when the chemical buffer capacity 
and organic acid degradation as part of the biochemical pH stat (Davies, 1986) are limited. 
Under these conditions proton export into vacuoles and particularly into the root medium may 
contribute to plant resistance to acid soil conditions. In this respect, the adaptive 
and constitutive acidity resistance of maize roots (Yan et al., 1992) was attributed 
to a quantitative and qualitative change of plasmalemma H+ ATPase hydrolytic and pumping 
activity. Apparently, the acclimation of maize roots to low medium pH was related 
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to an increased ATPase gene expression and also to a modification of the enzyme(s) since 
the Vmax and km constants as well as the activation energy of the new enzyme(s) were 
increased (Yan et al., 1998). According to recent results by Krämer (2006) modification 
of the ATPase enzyme may occur by dimer formation and phosphorylation. The results also 
showed that active proton pumping and not passive reflux of protons explained the differences 
between roots of acclimated and non-acclimated plants (Yan et al., 1998). 
 
Growth 
 According to the acid-growth theory cell-wall acidification by apoplastic proton 
release increases plastic cell-wall extensibility and extension growth (Hager et al., 1971; 
Hager, 2003). The phytohormone auxin enhances proton release in growing leaves and stems 
and thus controls growth. As a natural antagonist to auxin, abscisic acid inhibits cell wall 
acidification (Schubert and Matzke, 1986) and is responsible for stunted growth under 
drought and saline stress conditions (Saqib et al., 2006). Plant root tips are able to sense 
osmotic stress and release abscisic acid as a signal to the shoot (Davies and Zhang, 1991).  
Recently, it was found that plasmalemma vesicles isolated from maize leaves of plants 
subjected to salt stress showed decreased in vitro proton pumping activity relative to those 
vesicles that were isolated from control (non-treated) plants (Tab.1).  
 
Tab. 1 Effect of in vivo salt treatment of maize plants on initial rate of pump activity, 

pH gradient and hydrolytic activity of the plasmalemma H+ ATPase in isolated 
membrane vesicles (Zörb et al., 2005) 

Treatment 
Initial rate of pump activity 

(1000 x ∆A492 min-1) 
pH gradient 
(∆A492 ) 

Hydrolytic activity 
(µmol Pi mg-1 min-1) 

Control 8.4 (±1.9) 68.0 (±5.2) 0.61 (±0.05) 
Salt treatment 4.9 (±1.0) 38.1 (±5.7) 0.60 (±0.11) 

 
 Proton pumping not only occurred with a faster rate in vesicles from control plants, 
but the maximum pH gradient was almost twice as steep. Both these results suggest that cell 
wall acidification may be the limiting step in leaf and stem extension growth under salt stress. 
Interestingly, the in vitro H+ ATPase hydrolytic activity was unaffected by salt stress (Tab. 1). 
The change of H+ ATPase pumping activity was related to an increased transcription 
of the MHA4 ATPase isoform, which indicates that salt stress may decrease leaf growth 
by triggering the transcription of less efficient H+ ATPase enzymes (Zörb et al., 2005). 
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Abstract 
The objective of several years of field experiments was to explore the changes 

in the total content of poly-phenols and ascorbic acid, as important anti-oxidants, in potato 
tubers at various levels of N, P, K and Mg nutrition. The content of poly-phenols and ascorbic 
acid was affected particularly by the weather in the experimental year; the fertilisation 
variants had no significant effect on the content of poly-phenols. A negative effect on ascorbic 
acid content in tubers was observed in the case of an increased intensity of N fertilization 
(at 180 kg N/ha ascorbic acid decrease was lower by 6,1 % compared to doses 100 kg N/ha). 
On the contrary, a favourable effect was determinated at increased levels of potassium 
and magnesium fertilization (at 166 kg K/ha and 60 kg Mg/ha ascorbic acid increase was 
by 6,2 % higher compared to levels of 108 kg K/ha and 30 kg Mg/ha). 
 
Úvod 

V bramborové hlíze existuje řada látek, které mají význam z hlediska racionální lidské 
výživy. Jsou to látky, které vytvářejí nutriční hodnotu brambor a mají často význam i jako 
sloučeniny, podílející se na konečné chuti a vůni hotového produktu (Míča, 1995). Konkrétní 
jakost bramborových hlíz a výrobků z brambor ovlivňuje velké množství látek. Za prvé 
se jedná o látky s pozitivním vlivem, které mohou přispívat ke zvýšení nutriční jakosti (Celba 
et al., 2001). Jejich přítomnost společně s vitamíny a provitamíny je v současnosti 
považována za klíčovou z hlediska prevence chronických onemocnění, jako jsou rakovina, 
kardiovaskulární choroby nebo diabetes. Mnoho těchto látek vykazuje dokonce vyšší 
antioxidační účinky než vitamíny C a E. Společně s těmito vitamíny tak tyto potravinové 
antioxidanty vytváří bioaktivní mechanismy, které odstraňují volné radikály a snižují oxidační 
stres (Chu et al., 2002). Z látek s negativním vlivem na jakost lze jmenovat především 
cizorodé látky např. rezidua pesticidů, polychlorované bifenyly (PCB), dusičnany a stopová 
množství rizikových prvků, zejména těžkých kovů (Celba et al., 2001). 
 Bramborové hlízy představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů antioxidantů ve výživě 
lidí (Al – Saikhan et al., 1995). Průměrně se např. v USA podílí na zajištění denního příjmu 
asi 64 mg polyfenolů na osobu, čímž zaujímají druhé místo za rajčaty (Vinson, 1996). 
Přírodní antioxidanty přítomné v bramborách i dalších potravinách v poslední době 
vyvolávají značný zájem díky jejich potencionálním nutričním a terapeutickým účinkům. 
V bramborových hlízách je nejvíce polyfenolů (1226-4405 mg.kg-1) a kyseliny L- askorbové 
(170-990 mg,kg-1). Z dalších antioxidantů jsou zde zastoupeny karotenoidy, α- tokoferol 
a v menším množství selen a α-lipoová kyselina (Jang et al., 2004). 

Předpokládá se, že obsah jednotlivých antioxidantů je možné kladně ovlivnit. 
Na obsah polyfenolů mají největší vliv stresové faktory jako mechanické poškození hlíz, 
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napadení patogeny a působení světla na hlízy (Friedman, 1997). Z faktorů, které lze využít, 
můžeme obsah polyfenolů pozitivně ovlivnit hlavně výběrem vhodných odrůd (Zgórska et al., 
2000), výběrem stanoviště (Kaldy et al., 1983), skladováním (Hajšlová et al., 2005), 
vhodným poměrem N a K hnojení a snížením ztrát polyfenolů vhodnou kuchyňskou úpravou 
(Dao et al., 1994). Obsah kyseliny askorbové můžeme kladně ovlivnit výběrem vhodných 
odrůd, přičemž mezi jednotlivými odrůdami jsou i značné rozdíly z hlediska jejího úbytku 
při skladování (Weber et al,. 1999). Příznivý vliv na obsah kyseliny askorbové má hnojení 
draslíkem ve formě K2SO4, fosforem, hořčíkem a bórem, zatímco hnojení KCl a dusíkaté 
hnojení působí negativně.  
 
Materiál a metody 

Polní pokusy byly založeny na pokusné lokalitě Valečov. K výsadbě byly použity dvě 
konzumní odrůdy brambor, líšící se délkou vegetační doby - raná odůda Karin a poloraná 
odrůda Ditta. Sledovaný byl vliv různých dávek živin na celkový obsah polyfenolů 
(2004-2005) a na obsah kyseliny akorbové (2004-2006). Do pokusu byly zařazeny tyto 
varianty hnojení: N/P/K/Mg: 0/0/0/0, 100/44/108/30, 100/44/166/60, 180/44/108/30 kg 
č.ž./ha. Odběry hlíz pro veškeré chemické analýzy byly provedeny v období počátku 
fyziologické zralosti porostů, tj. v období maximální sklizně daných odrůd pro český trh. 
V případě celkových polyfenolů (CP) byly vzorky po sklizni zamrazeny a poté lyofilizovány. 
Po lyofilizaci byly zahájeny rozbory  spektrofotometricky s fenolickým Folin-Ciocalteuovým 
reagens na spektrofotometru Helios. Pro stanovení kyseliny askorbové (KA) byly vzorky 
uloženy v chladicím boxu a rozborovány v čerstvém stavu polarografickou metodou - 
polarograficky na mikropolarografu Eko-Tribo Polarosensor.  
 
Výsledky a diskuse 

Výsledky obsahu celkových polyfenolů v hlízách brambor v závislosti na variantě 
hnojení jsou uvedené v tab. 1. Byl zjištěn statisticky vysoce průkazný vliv ročníku, kdy vyšší 
obsah celkových polyfenolů byl v roce 2005 - 4,78 mg.g-1 lyofylizátu, oproti 3,11 mg.g-1 
lyofylizátu v roce 2004. Různé varianty hnojení na celkový obsah polyfenolů statisticky 
průkazný vliv neměly. Oproti tomu Radi et al. (2003) uvádí nárůst obsahu fenolických 
sloučenin v ovoci po nárůstu dávky draslíku ze 60 na 120 kg.ha-1 a poklesu dávky dusíku 
ze 150 na 80 kg N.ha-1. 
 
Tab. 1 Celkový obsah polyfenolů v hlízách bramboru (mg.g-1 lyofilizátu) 

Total content of poly-phenols in potato tubers (mg.g-1 lyophilisate) 
Varianta číslo (1)  Ročník (2)  

 1 2 3 4 Dt0,05 Dt0,01  2004 2005 Dt0,05 Dt0,01 

Obsah polyfenolů (3) 3,987 4,007 3,795 3,993 0,348 0,435  4,785 3,106 0,269 0,392 
(1) number of variant, (2) year, (3) content of poly-phenols 
 

Výsledky obsahu kyseliny askorbové jsou uvedeny v tab. 2. Tento obsah byl 
statisticky průkazně ovlivněn jak ročníkem, tak i variantou hnojení. Pozitivní vliv na obsah 
kyseliny askorbové byl zjištěn při zvýšení dávky K na 166 kg/ha se současným zvýšením 
dávky Mg na 60 kg/ha. V roce 2004 to byla pouze tendence, ale v roce 2005 i v průměru obou 
let byl výsledek průkazný. Příznivý účinek draselného hnojení na obsah kyseliny askorbové 
se shoduje se závěry autorů : Nowacki et al. (2000) a  Mondy and Munshi (1993). Statisticky 
průkazně vyšší obsah kyseliny askorbové byl zjištěn u varianty 2 v porovnání s variantou 4. 
Lze tedy konstatovat, že vyšší dávka dusíku (var. 4) negativně působila na obsah kyseliny 
askorbové v hlízách. To potvrzuje i Lee Seung a Kader Adel (2000), kteří uvádějí, že vysoké 
dávky dusíku snižují obsah vitaminu C u mnoha druhů ovoce a zeleniny. Oproti tomu 
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Smatanová (2005) popisuje, že se dávky dusíku neprojevily na změnách obsahu vitaminu C 
v pletivech špenátu zahradního. Taktéž Premuzic et al. (2006) uvádějí, že různé dávky 
a formy dusíku neovlivnily signifikantně obsah vitaminu C v salátu.  
 
Tab. 2 Obsah kyseliny askorbové v hlízách bramboru (mg.kg-1 čerstvé hmoty) 

Content of ascorbic acid in potato tubers (mg.kg-1 fresh matter) 
Varianta číslo (1)  Ročník (2)  

 1 2 3 4 Dt0,05 Dt0,01  2004 2005 2006 Dt0,05 Dt0,01 

Obsah kys. askorbové (3) 231,01 252,04 239,25 215,94 28,59 35,77  188,68 258,00 257,75 22,07 32,20 
(1) number of variant, (2) year, (3) content of ascorbic acid in fresh matter of tubers 
 
Závěr 

Z dosažených výsledků vyplývá, že obsah polyfenolů a kyseliny askorbové v hlízách 
brambor byl ovlivněný zejména pokusným ročníkem. Zatímco v případě  polyfenolů neměly 
varianty hnojení průkazný vliv na jejich obsah, varianta s nejvyšší dávkou dusíku způsobila 
pokles obsahu kyseliny askorbové. Zvyšování obsahu nutričně významných látek, včetně 
přírodních antioxidantů v hlízách bramboru, je jednou z možností, jak dosáhnout jejich 
optimálního denního příjmu v lidské výživě a preventivně tak působit proti tzv. civilizačním 
chorobám. 
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Introduction  
Molecular methods for identification of soil microorganisms together with improved 

detection limits for isotopes have enabled detailed studies of the function of specific 
organisms in soil ecosystems. In this study we have used the stable isotope 13C as a tracer 
to link soil organisms in an agricultural field to different food sources, that is carbon from 
root exudates and/or organic amendments. Our aim was to determine which organisms that 
are active in and affects the rhizosphere, and which organisms that use dead organic matter 
as their primary food source and thus contribute to decomposition and nutrient cycling.  
 
Material and methods 

Our study was performed as a field experiment in which 13C was added either 
by repeated pulse-labelling of the growing crop (leek) or by incorporation of 13C-labelled 
green manure (red clover). Repeated sampling was done on rhizosphere and bulk soil during 
the growing season. Microbial community structure was analysed with phospholipid fatty acid 
(PLFA) analysis and earthworms, enchytraeids and arthropods were collected 
and enumerated. The 13C abundance in the PLFAs and collected fauna was determined 
with GC- IRMS or IRMS.  
 
Results  

Compound-specific isotope analysis showed fatty acid markers of actinomycetes 
and Gram-positive bacteria to be more strongly linked to C originating from the decomposing 
green manure material, whereas the fatty acid marker for arbuscular mycorrhizal fungi was 
more linked to C from the growing leek crop. In contrast, several markers for Gram-negative 
bacteria were the most 13C-enriched and had incorporated more 13C than the other 
phospholipid fatty acids in both treatments, indicating a general dominance irrespective 
of C source. Most soil fauna seemed to derive their C directly or indirectly 
from the decomposing plant material and C from the growing crop seemed to be of secondary 
importance in this agroecosystem. However, it was difficult to draw reliable conclusions 
regarding specialisation of soil fauna on either of the two labelled C sources due to great 
variation in isotopic ratios within taxa. This variation was probably due to differences 
in feeding preferences or the presence of different age classes within taxa during the cropping 
season.  
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Introduction 
 Chickpea (Cicer arietinum L.) is the second most important pulse crop after bean 
in the world, grown in at least 45 countries in South and West Asia, North and East Africa, 
southern Europe, North and South America and Australia. It covers 14 % (9.9 million 
hectares) of the area. It accounts for 14 % (7.8 million ton) (FAO, 2002) of the production 
of pulses in the world. Plants from the family Leguminoseae can benefit from symbiotic 
associations with AM fungi, as well as with N2 fixing bacteria from the family Rhizobiaceae. 
The arbuscular mycorrhizal fungus (AMF) is known to live in a symbiotic association 
with plant roots and can enhance availability of nutrients such as phosphorus, copper and zinc 
to their hosts. Therefore the observed increased growth of AMF inoculated plants is mainly 
attributed to their more efficient nutrient uptake. In addition, AMF plants showed greater 
tolerance to toxic metals, root pathogens, water stress, high temperatures, saline soils 
and inappropriate soil pH (Munyanziza et al., 1997). The contribution of AMF to soil 
aggregate formation has been attributed to growth of external hyphae into the soil matrix 
to create a skeletal structure that holds soil particles together physically. Such plant-AM 
fungal combinations may be useful in erosion control. 
 In this framework the effect of an inoculation with AMF on Chickpeas was tested 
in a pot experiment. The second objective of the study was to determine the influence 
of N fertilizer on dry matter yield, soil mineral N content and colonization with AMF.  
 
Materials and Methods 
 Experiment was assessed in a randomized block design with the three factors 
mycorrhizal, N fertilizer and harvest time and five replications. The trials were seeded 
in Mitscherlich pots in the end of April 2006 with three chickpea plants per pot. 
The experiment conducted on a 1:1 soil: sand ratio. The soil was a silty loam Chernozem 
taken from the experimental station Groβ-Enzersdorf. The soil was sterilized before sowing 
by heating (105° C with a soil heater). Inoculation of the Mycorrhiza treatments was done 
by adding the AMF product “Symbivit” to the pots at the sowing of the plants. 
 Pots with N application treatment received 100 kg N ha-1 as a calcium ammonium 
nitrate solution with 27% N. Water was supplied during vegetation period and was not 
limited. 
 Plants were harvested at flowering stage (shoots, roots) and physiological maturity 
(shoots, pods, roots). Shoot and pod samples were taken by cutting and collecting. Root 
samples were washed out carefully with water and a sieve. Due to the evaluation 
of mycorrhizal colonization the roots were conserved in an alcoholic solution. The shoot 
and later on the root material were dried at 105° C for 24 h and amounts of dry matter were 
measured gravimetric. Soil samples were taken during harvesting by putting the soil 
into plastic bags. The bags were conserved by freezing at –20° C. Afterwards the soil mineral 
N content at harvest was measured by photometer. 
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 To estimate the root-colonization of AMF 1 cm segments below upper 2 cm of root 
were taken out. The roots were cleared with 10% KOH solution and stained with an ink 
solution (Shaeffer +5% acetic acid). Evaluation of AMF colonization was done under 
a microscope by a grid line method according to Vierheilig et al. (1998). 
The statistical analysis was done by the procedure “mixed” of the SAS software. The t test 
was used to compare the means. Least significant differences (lsd) were calculated at α = 5%. 
 
Results and Discussion 
 Inoculation with AMF was successful, because the root colonization was significantly 
higher in the AMF treatment, than in the non inoculated sterilized soils (F1F). Mycorrhiza 
inoculation could infect 55% of chickpea roots.  
 In tendency total dry weight of chickpeas was higher in AMF inoculated plants  
 (11.1 g pot-1), than in the uninoculated plants (9.6 g pot-1). However it was 9.8 g pot-1 
in fertilized and 10.8 g pot-1 in non fertlized plants (F1A). 
 N fertilizer decreased the total yield, pod (in the second harvest), shoot and root dry 
matter (DM) slightly and for the root DM this effect was significant (F1 C). However 
N fertilizer application increased amount of soil NO3-N (106 kg ha-1) significantly (F1E). 
Root growing might be less intensive in soils with enough soil mineral N.  
 In tendency available N in the pot inoculated with AMF was lower than in the non 
AMF treatment (F1E). Further investigation must show if this is an effect by the fungus, 
because the difference in the mineral soil N was not significant. A similar finding was 
reported by Gupta et al. (2002) with menthol mint plants inoculated with Glomus 
fasciculatum. 
 AMF inoculation had a significant effect on the pod compartment (F1D). Highest pod 
DM yield was observed in inoculated chickpea plants (6.0 g pot-1) as compared to  
uninoculated treatments (4.8 g pot-1). This might be attributed to the higher root growth 
at flowering stage. Data on root growth (no shown) indicated that AMF inoculation had 
a more significant effect (P < 0.05) on the root growth at flowering stage than at maturity 
stage. The higher pod dry matter at maturity stage in AMF plants might be attached 
to the contribution of external hyphae which explore a large volume of soil at flowering stage 
and thus absorb more P and certain other nutrients. Therefore plants obtain more benefits 
at earlier stages and large potency at pod filling stage. Comparatively a little increase in root 
and shoot dry weight was recorded in AMF inoculated plants (F1B, C). 
 
Fig. 1 Effect of different treatments on total dry matter (DM) (A), shoot DM (B), Root DM 

(C), Pod DM (only Harvest II, at stage of maturity) (D), Soil No3-N after every 
harvest (E), Mycorhiza Infection percent into chickpea root (F). 
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M0 = without Mycorrhiza infusion, M+ = with Mycorrhiza infusion, N0 = without N fertilizer, 

N+ = 100 kg N ha-1, HI = Harvest at flowering stage, HII = Harvest at physiological maturity stage 
Different letter are significantly different (P< 0.05), ns = no significant 
 
Conclusion  
 Generally this study shows that chickpeas can inoculate with AMF and the results 
indicated some positive effects of the fungus regarding some parameters like pod yield 
and in tendency soil mineral N. It takes further investigations to evaluate if AMF could be 
a promising technology for the production of chickpeas.  
 The experiment will be continued with a second year in 2007. Other parameters like 
N content of plant material, the measuring of N2 fixation and the effect of inoculation with 
rhizobia bacteria will be evaluated. Additionally the influence of the soil sterilization will be 
estimated.  
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Introduction 
 To understand and predict the behaviour of the field soil system it is necessary 
to understand and describe the reaction and dynamics of its individual elements based 
on long-term field observations. Long-term field experiments provide the only opportunity 
to understand the dynamics of elements in soil. Long-term field experiments are typically 
designed as a series of parallel experiments (plots), some of which are influenced 
by a targeted intervention like tillage, fertilisation, etc. For an evaluation of influence 
of the studied intervention on soil processes we need to know how soil system evolves 
without the studied intervention. As in many empirical scientific branches also long-term field 
experiments use a system of blank experiments, thus plots (commonly called as controls) 
being under the same conditions as experimental plots but without studied intervention. 
The arable field soil is often exposed to dramatic and very quick changes (fertilisation, 
cropping, etc.) and is in markedly unbalanced conditions. Because of that the studied factors 
like contents of specific element, number of microorganisms, etc. reaches often very distinct 
changes. For this reason, studied factors are considered to be constant in the blank 
experiments (controls) and time evolution of these factors is typically not studied. However, 
soil ecosystem of the blank experiments is also driven by many processes. To correctly 
understand and evaluate the behaviour of field soil system in the long-term experiments under 
targeted interventions it is necessary to understand evolution of soil in control plots.  
 Our earlier papers (Frýdová and Kubát, in press; Frýdová et al., in press) showed that 
evolution of some soil factors even in non-fertilised bare fallow field experiments can be 
rather complex. We applied methods of trend analysis on a study of total organic carbon 
dynamics in the bare fallow long-term mini plot field experiment established in 1958 
in Prague-Ruzyně. Our analysis revealed a statistically significant decrease in total carbon 
content in the period from 1965 to 1989 in all variants analysed. However, in the period since 
1990 to present we found a statistically significant increase in total carbon content in variants 
which were tilled since 1965 to 1989 (Frýdová and Kubát, in press). In variant (Control) 
where the tillage never was performed the total carbon content was not increasing, but also 
not decreasing like it was during the period before 1989 (Figure 1). We suggested 
that the tillage had an impact on a change in the carbon content dynamics. However, there is 
also another possibility. In time when the tillage was stopped in the bare fallow long-term 
mini plot field experiments the chemistry of atmosphere in the Prague region was 
dramatically changed, mainly because of dramatic decrease of amount of sulphur dioxide 
(Figure 2). Sulphur dioxide contributes to the acidification of soil and considerably can 
influence on soil processes. In this contribution we analyse a possible link between sulphur 
immision and dynamics of total organic carbon. 
 
Material and methods 
 Detailed characteristics of the bare fallow long-term mini plot field experiment 
established by B. Novák in 1958 in Prague-Ruzyně experiment can be found in the following 
publications, to which we refer (Kubát et al., 1999a,b; Kubát and Lipavský, 2006).  



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY TEORETICKÉ ASPEKTY VE VÝŽIVĚ ROSTLIN 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS THEORETICAL ASPECTS IN PLANT NUTRITION 

89 

For evaluation of a sulphur deposition (typically in a form of acid rain) we used data 
on atmospheric content of sulphur dioxide from the closest monitoring stations 
(Prague 6 - Ruzyně, Alžírská, Santinka, Veleslavín, and Náměstí Svobody, Prague 4 – Libuš, 
and Buštěhrad). None of those stations measured the atmospheric content of sulphur dioxide 
during whole period since 1975 to the present (Czech Hydrometeorological Institute; see data 
on http://www.chmi.cz/uoco/data.html). To characterize the amount of sulphur dioxide 
in atmosphere in Prague region for each year we calculated a smoothing average of all 
available data (one-year averages of measured sulphur immision for each station - Figure 2). 
 
Fig. 1 Diagrams showing time trends in organic carbon content for the variants Control 

(A, B), Tilled I (C, D), and Tilled II (E, F) for the periods of 1965-1989 
and 1990-2006. The Mann-Kendall statistics and corresponding p-values are 
calculated for all variants. The dashed lines show the 99 percent confidence interval 
(ex Frýdová and Kubát, in press). 
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 Due to the fact that it is not possible to generally presume the linearity 
of the anticipated relationship (total organic carbon and sulphur dioxide contents) and that 
the Shapiro-Wilk test rejected a normal distribution of atmospheric sulphur dioxide data 
(p<0.02) the Spearman’s and Kendall’s correlation coefficients were used for the correlation 
analysis. 
 
Fig. 2 Diagrams showing time trends in atmospheric sulphur dioxide contents in the Prague 

region during the periods of 1975-2006. Solid line represents smoothing average of all 
available data.  

 

 
 
Tab. 1 Spearman's and Kendall's correlation coefficients and the corresponding p-values 

for all combinations of experiments and for the time periods of 1975-1989, 
and 1990-2006. 
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Results 
 The results of correlation analysis are shown in Table 1. For the period of 1975 
to 1989 the correlation analysis did not indicate any statistically significant correlation 
between atmospheric content of sulphur dioxide and total organic carbon content in any 
of variants studied. In all these cases for both correlation coefficients used (Spearman’s 
and Kendall’s correlation coefficients) p-values are calculated far above the critical value 
p=0.05 (see Table 1). On the other hand, for the period of 1990 to 2006 the correlation 
analysis demonstrated a statistically significant correlation between atmospheric content 
of sulphur dioxide and total organic carbon content only for Tilled I and Tilled II. 
The p-values are far below the critical value p=0.01.  
 Our previous analysis of correlations of time trends in total organic carbon content 
identified a statistically significant similarity among carbon content trends for the period 
of 1965 to 1989 (Frýdová and Kubát, in press). For the period of 1990 to 2006 the analysis 
identified a statistically significant correlation among carbon content trends only for the tilled 
variants. These results suggested that tillage has an impact on the carbon content dynamics. 
After discontinuation of tillage in 1989 the carbon content dynamics changed dramatically 
and the carbon content in tilled variants (Tilled I and Tilled II) started to increase 
significantly, approaching the carbon content levels measured in untilled soil (Control). 
The results of the present analysis showed a lack of statistically significant link between 
atmospheric content of sulphur dioxide and total organic carbon contents in untilled soil 
(Control) for the both period (1975-1989, and 1990-2006), as well as for tilled variants 
in the period 1975-1989. These facts suggest that there is no simple link between total organic 
carbon content and sulphur immision influencing mainly low pH values of rain. Observed 
strong correlation between atmospheric content of sulphur dioxide and total organic carbon 
contents in tilled variants (Tilled I and Tilled II) probably does not mean a direct causal link. 
The increase of total organic carbon contents in tilled variants since 1990 has been driven 
by a re-equilibrium process after end of period when the soil was regularly tilled. For a final 
evaluation of influence of sulphur immision causing acid rain deposit on the carbon dynamics 
in non-fertilised bare fallow soil more factors (like temperature, amount of rain falls, etc.) 
have to be involved into the analysis. 
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Abstract 
 The paper reports on the application of Laser Induced Breakdown Spectrometry 
(LIBS) for analysis of toxic element in biological material and the observation of spatial 
distribution of lead in leaf sample of Zea mays. The plasma was obtained by the focusing 
of  Nd:YAG laser on a sample surface at the second harmonic frequency. All measurement 
was made by using analytical line Pb (I) 283.31 nm. The results of LIBS measurement are 
comparable with Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 
(LA-ICP-MS). 
 
Úvod 
 Těžké kovy jsou velmi různorodou skupinou prvků v životním prostředí. Jejich 
působení velmi úzce souvisí s jejich koncentrací. Velmi nízká množství některých těžkých 
kovů (zinek, železo, selen) jsou pro živé organismy nezbytná z hlediska přežití, takovéto kovy 
značíme jako esenciální. Další pomyslnou skupinou jsou kovy (rtuť, arzen, kadmium), jejichž 
i stopová koncentrace je pro organismy škodlivá, tyto nazýváme toxické. Toxické kovy 
nepříznivě ovlivňují celou řadu fyzikálních, chemických a biochemických pochodů v živých 
organismech již na molekulární úrovni. V širších souvislostech dojde k poškození genomu 
a poškození vývoje a růstu organismu. V těchto případech je důležité znát chování organismů 
exponovaných toxickým kovem. K těmto účelům se využívá modelových rostlin, u kterých 
můžeme jasně definovat všechny základní charakteristiky. 
 Otázkou však zůstává, jak a do jaké části rostliny je toxický prvek v organismu 
transportován a distribuován. Mezi techniky, které umožňují mapování rozdělení prvků 
ve vzorku, patří metoda LIBS. Tato metoda umožňuje rychlou a jednoduchou analýzu prvků 
v různých typech vzorků a její typické detekční limity se pohybují v rozmezí 1 – 10 ppm. 
Výhodou metody je, že nevyžaduje žádnou úpravu vzorku a umožňuje multielementární 
analýzu s vysokým prostorovým rozlišením. K detekci ultrastopového obsahu prvků 
a stanovení izotopů je využívána metoda laserové ablace ve spojení s hmotnostní 
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (LA-ICP-MS). V této práci jsme využili 
technik LIBS a LA-ICP-MS pro analýzu listů rostlin kukuřice, která byla kultivována 
v roztoku Pb-EDTA. vystavených olovnatým iontům. 
 
Materiál a metodika 
Chemikálie 
 Všechny užité chemikálie byly dodány firmou Sigma Aldrich (Sigma-Aldrich, USA) 
v ACS čistotě, pokud není uvedeno jinak. 
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Kultivace rostlin 
 Semena kukuřice (Zea mays L.) F1 hybrid Gila byla naklíčena na vlhkém filtračním 
papíře ve speciálních nádobách po dobu sedmi dnů při teplotě 23 ± 2 °C ve tmě. Po sedmi 
dnech byla naklíčená semena přemístěna do truhlíku s živným roztokem a umístěna 
do kultivačního boxu (Sanyo) kde byla kultivována v kultivačním boxu při 23-25 °C, vlhkosti 
vzduchu 71-78 % a maximální intenzitě světla 10 000 luxů. Po 8 dnech byl živný roztok 
vyměněn za roztok Pb-EDTA o koncentracích 0, 500 a 1000 µM po dobu osmi dnů. Režim 
noci trval 10 hodin a teplota klesla na 20 °C. Takto kultivované rostliny byly vystaveny 
působení chelátu toxického kovu. Živný roztok byl vyměněn za roztok chelátu. Rostlinám byl 
aplikován roztok Pb-EDTA o koncentraci 0, 500 a 1000 µM. Nulové koncentrace posloužily 
jako kontrolní vzorky. Rostliny byly odebrány v  5 dnu experimentu, dále zamraženy 
a připraveny k měření. 
Spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu 
 Pro mapování obsahu olova v listech byly jejich vzorky bez jakékoliv předchozí 
úpravy uchyceny na držák, který byl umístěn do ablační cely (TESCAN). Ablace byla 
provedena  za atmosférického tlaku na vzduchu. Pohyb vzorku mezi měřeními byl proveden 
pomocí translátoru s přesností 2 µm. Pro ablaci vzorku byl použit pulzní Nd:YAG laser 
(Quantel, Brilliant B) pracující na druhé harmonické frekvenci (532 nm), šířkou pulzu laseru 
5 ns, průměrem 8 mm a frekvencí 10 Hz. Laserový paprsek byl na povrch vzorku zaostřen 
dvojicí skleněných čoček s ohniskovou vzdáleností 16 mm (Sill Optics). Pro měření byla 
využita energie pulzu laseru 10 mJ dopadajícího na povrch vzorku. Záření mikroplazmatu 
bylo snímáno pomocí objektivu a vedeno 3 m optickým kabelem na vstupní štěrbinu 
monochromátoru s optickou délkou 320 mm (Jobin Yvon Triax 320). K měření byla použita 
holografická mřížka s 2400 vrypy/mm a šířka vstupní štěrbiny byla nastavena na 50 µm. 
K detekci byl použit ICCD detektor (Jobin Yvon Horiba). 
 K získání výsledků z LA-ICP-MS byl použit laserový ablační systém New Wave 
Research (UP 213) spojený s ICP-MS spektrometrem (Agilent 7500). Ablace byla provedena 
UP-213 Nd:YAG laserem pracujícím na páté harmonické frekvenci (213 nm). 
 
Výsledky a diskuse 
 V našich pracích byl ukázán vliv iontů kovů na modelové rostliny (Petrek et al., 2005; 
Petrlová et al., 2006; Zítka et al., 2007) . U všech zkoumaných rostlin vystavených působení 
chelátu toxického kovu docházelo ke snižování svěží hmotnosti i sušiny. U nejvyšších 
koncentrací, v porovnání s kontrolou, se snížila svěží hmotnost i hmotnost sušiny v posledním 
dnu experimentu asi o 50 % (Obr. 1). Rostliny vykazovaly vlivem chelátů známky výrazného 
abiotického stresu a to jak nadzemní části, tak kořenů,, byl snížený turgor v listech a celkově 
byly rostliny ochablé. Z výsledků hodnotící růstové charakteristiky byla patrná výrazná 
růstová deprese jak kořenové, tak listové části. 
 
Obr. 1 Změny svěží hmotnosti a sušiny rostlin vystavených působení chelátu olova.  

Changes in fresh weight of plants treated with lead chelate. 
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 Rastr ablačních kráterů na vzorku listu kukuřice získaný pomocí laserové ablace je 
uveden na Obr. 2A. Na základě optimalizace zaostřovacího systému u předchozích měření, 
energie pulzu laseru a poměru signálu ku energii bylo dosaženo průměru ablačního kráteru 
∼100 µm. 
 
Obr. 2 Rastr ablačních kráterů na vzorku listu kukuřice získaný pomocí metody LIBS (A) 

a LA-ICP-MS (B). 
Screen of ablation craters on the maize leave obtained using LIBS (A) and LA ICP-MS 
(B). 

  
 
 Všechna LIBS měření byla provedena za optimálních podmínek ICCD detektoru 
a signály byly měřeny 1 µs po pulzu laseru a s pozorovacím oknem 10 µs. Získané LIBS 
spektrum za zvolených podmínek detektoru pro vzorek exponovaný 1 mM Pb-EDTA po dobu 
5 dnů je na Obr. 3. V měřeném spektrálním rozsahu byly identifikovány čáry Mg a Pb. 
 
Obr. 3 LIBS spektrum po aplikaci jednoho laserového pulzu na vzorek listu kukuřice 

exponovaného 1 mM Pb-EDTA po dobu 5 dnů.  
LIBS spectrum after one laser pulse applied on leave of maize exposed to 1 mM 
Pb-EDTA for five days 
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 Prostorové rozložení Pb ve vzorku bylo sledováno na analytické čáře Pb (I) 
při 283,31 nm. Pro každé měření bylo odečteno pozadí a vypočtena plocha emisní čáry Pb. 
Měřením signálu olova ve zvolené oblasti vzorku (Obr. 2A) bylo získáno jeho rozložení 
uvedené v Obr. 4. 
 

A B 500 µm 
500 µm 
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Obr. 4 Mapa distribuce Pb ve vzorku listu kukuřice (exponované 1 mM Pb-EDTA po dobu 
5 dnů) získaná pomocí LIBS. 
The map of distribution of lead in the leave of maize (exposed to 1 mM Pb-EDTA 
for five days) measured using LIBS. 

 
 
 Zcela odlišná distribuce Pb byla pozorována při dřívějších pokusech u rostliny 
Helianthus annuus, kde docházelo k ukládání toxického prvku v cévních svazcích (Galiová 
et al., 2007). V případě Zea mays je rozložení poměrně homogenní v celé měřené oblasti 
nikoli pouze v cévním systému. Avšak jedná se o rostlinu se slabší cévní strukturou 
ve srovnání s Helianthus annuus. Na Obr. 5 je uvedena prostorová distribuce Pb v měřené 
oblasti. 
 
Obr. 5 Prostorová distribuce Pb získaná pomocí LIBS u vzorku listu kukuřice exponovaného 

1 mM Pb-EDTA po dobu 5 dnů.  
Spatial distribution of Pb measured by LIBS at leave of maize exposed to 1 mM 
Pb-EDTA for five days. 

 

 
 
 
 
 Podobné výsledky byly získány pomocí LA-ICP-MS analýzy. Rastr laserové ablace je 
ukázán na Obr. 2B. Celkově 3 linie byly umístěny mezi LIBS ablační krátery. Během měření 
bylo vzorkem pohybováno rychlostí 80 µm.s-1/s a průměr kráterů byl nastavena na 110 µm. 
Ablace byla provedena laserovými pulzy s hustotou energie 2 mJ/cm2. Signál Pb získaný 
pomocí LA-ICP-MS je na Obr. 6. 
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Obr. 6 Signál Pb získaný pomocí LA-ICP-MS ve vzorku listu kukuřice exponovaného 1 mM 
Pb-EDTA po dobu 5 dnů.  
Signal of Pb measured by LA-ICP-MS in leave of maize exposed to 1 mM Pb-EDTA 
for five days 
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Závěr 
 V této práci bylo studováno využití metody LIBS pro získání prostorové distribuce 
olova v listech kukuřice a slunečnice. Výsledky LIBS analýzy byly srovnávány s měření 
LA-ICP-MS. 
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Abstract 
 The Rhizobium gene bank originated from a collection microorganisms founded 
in 1949 by Professor Káš. In 1953 it was recognized as the only official collection 
of Rhizobia in Czechoslovakia, now in Czech Republic. 
 There are 506 strains in the collection at present. New characteristics of the strains are 
continually determined and added to the catalogue. 
 The collection maintained at the Reserach Institut of Crop Production 
at the Departement of Soil Biology is the base for work of research groups concerned 
with nitrogen fixation and legume nutrition. 
 Its importance lays not only in preserving the species diversity, but also in its rational 
usage in agriculture, in pedagogical work of schools and universities and in teoretical 
and practical research work of scientific institues. 
 The Culture Collection of Rhizobia is a part of the Federation of Czechoslovak 
Culture Collections of Microorganisms (FCCM) and is registrated in the World Data Centre 
of Microorganisms (WDCM). 
 
Úvod 
 Ve výživě leguminóz hrají významnou roli rhizobia – hlízkové bakterie, které mají 
schopnost obohacovat půdu o vzdušný dusík. Rhizobia žijí v symbióze s leguminózami, 
v jejich kořenových hlízkách.  
 Rhizobia jsou gramnegativní tyčinky o velikosti  0,5-0,9x1,2-3,0µm. 
 Existuje množství kmenů Rhizobií a jejich různá účinnost v získávání vzdušného 
dusíku. Jednotlivé kmeny jsou specifické ve vztahu k jejich hostiteli, proto je  z hlediska 
jejich efektivity zařazujeme do skupin, nazvaných podle druhů hostitelských rostlin. 
 
Historie sbírky 
 Sbírka rhizobií vznikla ze sbírky půdních mikroorganismů, kterou založil v roce 1949 
profesor V. Káš. V roce 1953 byla tato sbírka uznána za jedinou sbírku rhizobií 
v Československu se stálým umístěním v resortu Ministerstva zemědělství. 
 V současné době je sbírka vedena ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na oddělení 
biologie půdy a je součástí „Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů 
a drobných živočichů hospodářského významu“. Tento program je registrován Ministerstvem 
zemědělství pod číslem 10/2006 – 2199 St. a je Ministerstvem zemědělství finančně 
zabezpečován. 
 
Význam sbírky 
 Sbírka obsahuje rhizobia českého, ale i zahraničního původu. Po celou dobu existence 
sbírky jsou doplňovány další kmeny a jejich charakteristiky. Z tohoto pohledu představuje 
sbírka světově unikátní materiál.  
 Význam sbírky spočívá jednak v zachování a dokonce rozšiřování druhového 
bohatství, ale i v její stálé dostupnosti pro vědeckou a výzkumnou veřejnost. 
 Hodnota sbírkových kmenů spočívá v tom, že jsou nepřetržitě odborně udržovány 
a kontrolovány a je zachovávána jejich neustálá kontinuita. 
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Složení sbírky 
V současné době sbírka obsahuje 505 kmenů. 
 

Rod Druh  Biovar Počet kmenů 
 viciae 92 

leguminosarum 
 trifolii 106 

phaseoli   40 
loti   6 

lupinii   36 
galegeae   7 
species (Arachis)  7 

 (Onobrychis)  8 

Rhizobium 

 (ostatní)  35 
meliloti   46 

Sinorhizobium 
fredii   69 

Bradyrhizobium japonicum   53 
 
Katalog 
 Katalog kmenů, které jsou součástí sbírky rhizobií, obsahuje všechny informace, které 
jsou nám o těchto kmenech známé, zejména pokud jde o jejich efektivitu nebo inefektivitu. 
Poslední katalog jsme vydali v roce 2006. 
 Katalog  byl převeden do elektronické podoby, která je veřejně přístupná na vebových 
stránkách: www.vurv.cz, Databáze, Rostlinolékařství, Národní program (NPGZM), Sbírka 
rhizobií. 
 
Mezinárodní evidence sbírky 
 Sbírka rhizobií je členem Federace českých a slovenských sbírek mikroorganismů 
(FCCM) a členem  Světové federace sbírek mikroorganismů, World Federation of Culture 
Collections (WFCC). 
 Sbírka je uvedena v Adresáři sbírek mikroorganismů, World Directory of Collections 
of Microorganisms (autorů McGovan, W. F., Skerman, V. B. D., 1982), který vydalo Světové 
data centrum mikroorganismů, World Data Center of Microorganisms. 
 
 Vybraných 108 kmenů sbírky je uvedeno v Mezinárodním biologickém programu, 
International Biological Programme ve Světovém katalogu sbírek rhizobií,  World Catalogue 
of Rhizobium Collections (Allen, O. N., Hamatová, E., Skiner, F. A., 1983). Celá sbírka je 
uvedena v Technical Handbook on Symbiotic Nitrogen Fixation Legume/ Rhizobium, FAO 
1993. 
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Abstract 
 The aim of this work was to investigate the impact of different fertilizing systems 
on changes of extractable sulphur and arysulfatase activity in the plant rhizosphere of winter 
wheat, oil seed rape and white lupin. The experiment was prepared in rhizoboxes situated 
in the climate box. The soil from the long-term stationary experiment (cambisol Lukavec) 
with different fertilizing systems (unfertilized treatment, manure treatment, sewage sludge 
treatment) was used. 
 The arylsulfatase (ARS) activity was higher in the rhizosphere of rape and wheat 
compared to bulk soil. The opposite was true for lupin. It was acknowledged that the ARS 
activity is higher on treatments with organic fertilizer compared to unfertilized control 
treatment. ARS was the highest with wheat and the lowest with lupin. Other way round is 
the concentration of organic sulphur (lupin > rape > wheat). 
 
Úvod 
 Rhizosférou nazýváme několikamilimetrovou vrstvičku půdy obklopující kořeny 
rostlin. Přestože se jedná jen o relativně malé množství půdy, je tato část rozhodující složkou 
ve vztahu půda – rostlina. Půda v oblasti rhizosféry se významně liší od okolní půdy, protože 
zde dochází k intenzivním interakcím kořenové aktivity a půdy. Rhizosféra rostlin je důležité 
místo pro oxidaci a redukci S, ale toky S v rhizosféře nejsou dosud známy. 
 V současném studiu byly prozkoumány půdní enzymy, které se účastní cyklů hlavních 
živin (dusíku, fosforu a síry). Enzymy hrají při koloběhu živin a při rozkladu komplexu 
organických látek v půdě hlavní roli (Sinsabauch, 1994). Enzymy vytváří anorganické formy 
živin z organických materiálů v půdě (Chròst, 1991). 
 Sulfatasy jsou důvěrně zapojeny do biochemické mineralizace organické S. V širokém 
rozsahu půd byla objevena hlavně arylsulfatasa (Tabatabai a Bremner, 1971; Gupta et al., 
1993) a její aktivita může být užívána jako indikátor potenciálu pro biochemickou 
mineralizaci organických estersulfátů v půdě. Sulfatasy se v půdě vyskytují také jako 
exoenzymy a mají úzký vztah k organické hmotě. V přírodě se vyskytují různé typy sulfatas: 
arylsulfatasy, alkylsulfatasy aj. Nejvíce prozkoumaná je arylsulfatasa, která podle Fitzgerald 
(1978) vzniká hlavně z hub a bakterií, ačkoli rostliny a zvířata produkují tento enzym také. 
Katalyzuje hydrolýzu arylsulfátového aniontu přerušením vazby O-S (Tabatabai a Bremner, 
1970). Arylsulfatasa má důležitou roli v koloběhu živin, protože zpřístupňuje S-SO4

2- 
rostlinám (Tabatabai a Bremner, 1970; Farrell et. al, 1994). 
 Knauff et al. (2003) předpokládají, že arylsulfatasa přispívá k mineralizaci organické 
síry na S-SO4

2-, který přijímají rostliny. Ovlivnění aktivity enzymů organickými hnojivy nebo 
druhy zemědělských plodin však nejsou doposud vysvětleny. V současných výzkumech byla 
aktivita arylsulfatasy určena v rhizosféře Sinapis alba, Lolium perene, Tritium aestivum 
a Brassica napus pěstovaných na půdách z dlouhodobého pokusu. Při porovnání půd 
s aplikací minerálních hnojiv, kompostu a chlévského hnoje byla stanovena nejvyšší aktivita 
arylsulfatasy na půdě s aplikací kompostu. Nedávná studia ukázala, že zaorání posklizňových 
zbytků a organických hnojiv má významné účinky na aktivitu arylsulfatasy v půdách (Deng 
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a Tabatabai, 1997). Přitom aktivita arylsulfatasy je významně souvztažná s organickým C 
v půdách (Tabatabai a Bremner, 1970). 
 Saranthchandra a Perrott (1981) a Knauff a Scherer (1998) našli těsnou korelaci mezi 
obsahem humusu v půdách a aktivitou arylsulfatasy. Proto můžeme předpokládat, 
že dlouhodobá aplikace chlévského hnoje a kompostu zlepšuje některé vlastnosti půdy, nejen 
zvýšení organické hmoty a celkového obsahu S v půdě, ale také aktivitu sulfatasy. Výzkumy 
ukázaly, že organická hnojiva jako kompost a chlévský hnůj jsou léčebný prostředek 
zlepšující dostupnost půdní organické S (Knauff a Scherer, 1998). 
 Cílem této studie bylo zkoumat vliv různých systémů organického hnojení na aktivitu 
arylsulfatasy (ARS) v rhizosféře pšenice ozimé, řepky ozimé a lupiny bílé. 
 
Materiál a metodika 
 Jako testovací plodina byla použita řepka ozimá, pšenice ozimá a lupina bílá. 
V pokusu byly použity zeminy z dlouhodobých výživářských pokusů s aplikací čistírenských 
kalů a chlévského hnoje. Pro tento pokus byla použita zemina ze stanoviště Lukavec 
(kambizem). 
 Délka jednoho pokusného období byla 12 týdnů (od zasetí po sklizeň). Bylo použito 
frakce zeminy < 2 mm (vysušená při pokojové teplotě). Nejdříve byl založen kořenný oddíl, 
kde byly zasazeny rostliny (4 rostliny řepky). Po zakořenění rostlin (asi 7 dní) byl založen 
rhizosférní oddíl a rostliny byly pěstovány 12 týdnů za stálých podmínek (den 24°C a vlhkost 
95%; noc 16°C a vlhkost 60%). Rostliny byly zalévány jen demineralizovanou vodou. 
Po skončení pokusu byla provedena sklizeň rostlin a separace rhizosféry po 1mm. 
 Metodika stanovení aktivity arylsulfatasy (ARS) je následující: po přidání  
p-nitrofenylsulfátu do půdy (1g) a jednohodinové inkubaci při 37°C se uvolní ARS nitrofenol, 
který je extrahován a zbarví se přidáním NaOH a stanoví fotometricky. Přepočtem zjistíme 
ARS v µg pNP/g/hod. (modifikovaná metoda Tabatabai a Bremner, 1970; Stroblem 
a Traunmülerem, 1996). 
 Obsah celkové a minerální síry v půdě byl stanoven ve vodném výluhu (v poměru 
1:10). Analýza celkového množství extrahovatelné síry byla provedena na přístroji ICP-OES, 
Varian Vista Pro a obsah minerální S-SO4

2- na přístroji Skalar Analytikal. Síra organická byla 
stanovena z rozdílu celkového množství extrahovatelné síry a mineralní S-SO4

2- 
 
Výsledky a diskuse 
 Aktivitu arylsulfatasy (ARS) jsme stanovovali u pšenice, řepky a lupiny na kambizemi 
v porovnání s obsahem organické síry (Sorg.). 
 Při pěstování pšenice na kambizemi byla ARS nejvyšší v rhizosféře a klesá směrem 
k „bulk soil“ (graf 1). Nejvyšší ARS byla stanovena v rhizosféře na půdě hnojené 
čistírenskými kaly. V rhizosféře pšenice byla naměřena nejvyšší ARS ze všech sledovaných 
plodin. Knauff et al. (2003), ale udává nejvyšší ARS při pěstování řepky. Z grafu 1 je dále 
vidět průkazný vztah ARS se vzdáleností od kořenů. ARS klesá směrem k „bulk soil“. 
V rhizosféře pšenice bylo stanoveno nejmenší množství Sorg. 
 Na grafu 2 je ukázáno, že nejvyšší ARS při pěstování řepky na kambizemi je 
na variantách hnojených organickými hnojivy (čistírenský kal a chlévský hnůj) 
než na nehnojené kontrolní variantě. Podobné výsledky prezentují Knauff et al. (2003), kteří 
tvrdí, že při porovnání půd s aplikací minerálních hnojiv, kompostu a chlévského hnoje byla 
stanovena nejvyšší ARS na půdě s aplikací kompostu. My jsme stanovili nejvyšší ARS 
na variantě hnojené chlévským hnojem. Jak je dále zřejmé z grafu 2, nebyl stanoven průkazný 
vztah mezi ARS a vzdáleností od kořenů. Též z práce Knauff et al. (2003) vyplývá, 
že vzdálenost od kořenů rostlin nemá vliv na ARS. Autoři nalezli jen významné zvýšení ARS 
u Sinapis album ve vzdálenosti 0.25 mm od kořene. 
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Graf 1 Vliv organického hnojení na obsah organické S a aktivitu arylsulfatasy (ARS), pšenice 
The effect of organic fertilizers on organic S content and arylsulfatase activity, wheat 
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Graf 2 Vliv organického hnojení na obsah organické S a aktivitu arylsulfatasy (ARS), řepka 

The effect of organic fertilizers on organic S content and arylsulfatase activity, rape 
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Graf 3 Vliv organického hnojení na obsah organické S a aktivitu arylsulfatasy (ARS), lupina 

The effect of organic fertilizers on organic S content and arylsulfatase activity, lupin 
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 Při pěstování lupiny byla naměřena nejnižší ARS v rhizosféře a mírně stoupá směrem 
k „bulk soil“ (graf 3). Též zde byla vyšší ARS naměřena na variantách hnojených 
organickými hnojivy. Zde opět jako u řepky nebyl stanoven průkazný vztah mezi ARS 
a vzdáleností od kořenů. V rhizosféře lupiny bylo stanoveno nejvíce Sorg. ze všech 
sledovaných plodin. 
 
Závěr 
 U námi sledovaných plodin řepky a pšenice byla aktivita arylsulfatasy vyšší 
v rhizosféře rostlin než v „bulk soil“, ale u lupiny byla ARS v rhizosféře nižší v porovnání 
s „bulk soil“. A u všech tří sledovaných plodin jme potvrdili, že je vyšší ARS na variantách 
hnojených organickými hnojivy (hnůj a čistírenský kal). Dále nejvyšší stanovená ARS byla 
při pěstování pšenice, nižší hodnoty byly stanoveny u řepky a nejnižší u lupiny. V opačném 
pořadí byly stanoveny obsahy organické síry (lupina > řepka > pšenice). 
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 Salinity is one of the major problems limiting agricultural production worldwide, 
particularly in irrigated land systems. Soil salinization is still increasing to a great extent due 
to a non-adapted irrigation practice. The design of salt-resistant crops could be a possibility 
to get along with this problem. In order to develop new salt-resistant cultivars we need 
to understand completely the mechanisms of reduced leaf growth under the duration of salt 
exposure.  
 
 In growing leaf cells a decline of apoplastic pH affects cell wall loosening 
and consequently leads to stimulated growth (Hager et al., 2003). It is well known that low 
apoplastic pH is accomplished by the plasma membrane H+-ATPase, which extrudes protons 
into the apoplast. Therefore, leaf growth is correlated with the activity of this enzyme. 
The aim of the present work is to figure out whether leaf growth is limited due to a reduced 
plasma membrane pump activity under salt stress. In regard to the pH in the leaf apoplast 
due to salt stress, the results are contradictory. Consequentially this poses the question to what 
extent the pH of the leaf apoplast is responsible for the decline in leaf growth under saline 
conditions. For this purpose an in vivo method was accomplished in order to measure 
the apoplastic pH in leaves of Faba beans (Vicia faba). The plants were cultivated in nutrient 
solutions under controlled conditions for a period of 30d. These plants were adapted gradually 
to a salt stress of 100 mM NaCl and left there for a duration of 9d to maximum stress. 
The measurement of apoplastic pH was carried out by a computer-assisted fluorescence 
microscope followed by ratiometric digital imaging. This provides the possibility to describe 
spatial and temporal pH changes in living leaf cells.  
 
 First results show a significant increase of apoplastic pH in leaves of NaCl stressed 
Vica faba compared to control plants. The investigations should be enhanced to differ 
between expanding and expanded regions of the leaf blade. The use of different pH-sensitive 
fluorescent dyes and several dye loading techniques will be employed in regard to its 
capability of giving more detailed information about the pH in the leaf apoplast under salinity.  
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 One of the most important factors limiting agricultural production worldwide is 
salinity.  
 Especially irrigated land systems in arid and semiarid climates are affected due to 
a non-adapted irrigation practice. Current data allocate that more than 50% of all areas under 
irrigation are already strucked by soil salinization with an increasing tendency. In order to 
face this problem the design of salt-resistant crops could be an adequate strategy. For that 
purpose the complete understanding of intracellular mechanisms regarding reduced cell 
growth under salt exposure is essential . 
 
 It is well understood and already stated by Hager et al. (1971; 2003) that cell growth is 
directly correlated with a decline of apoplastic pH due to the activation and / or an increased 
activity of the plasma membrane H+-ATPase (acid-growth-hypothesis). This enzyme extrudes 
protons into the apoplast which leads to cell wall loosening itself besides the activation 
of other cell wall bound enzymes which enhance growth. 
 It is assumed that leaf growth reduction under salt stress is caused by a reduced plasma 
membrane pump activity. In regard to the pH in the leaf apoplast affected by sodium chloride, 
the results are contradictory. The present work deals with the questions to what extent leaf 
growth is reduced and the pH of the leaf apoplast is responsible for this decline under saline 
conditions. 
 
 For these purposes leaf growth parameters were determined and an in vivo method 
was accomplished (Mühling et al., 1995) in order to measure the apoplastic pH in leaves 
of two maize cultivars (Zea mays) differing in salt resistance. The selection of both maize 
cultivars resulted from there resistance against salinity. The maize hybrid SR3, designed by S. 
Schubert (Institute for Plant Nutrition, JLU Giesen), is characterized by a 7-fold higher 
resistance than maize cv. Pioneer 3906. All plants were cultivated in nutrient solutions 
in a climatic chamber for a period of 23 d. For determination of growth parameters the plants 
were adapted gradually to salt stress in a range of 1 mM (control) to 175 mM NaCl and left 
there for a duration of 8 d to maximum stress. The length measurement of the leaf blade was 
carried out on a daily basis from the day of first salt treatment. The plants for pH 
determination were also gradually adapted but only to a maximum of 100 mM NaCl. 
The determination of apoplastic pH was accomplished by a computer-assisted fluorescence 
microscope followed by ratiometric digital imaging. This provides the possibility to describe 
spatial and temporal pH changes in living leaf cells.  
 
 First results showed a significant reduction in leaf length with increasing salt 
concentration in the nutrient solution. Growth reduction for the maize cultivar Pioneer 3906 
was slightly higher than it could be shown for the hybrid SR3. Concerning the apoplastic pH 
clear differences between both cultivars became evident. Whereas Pioneer 3906 showed 
a highly significant increase of apoplastic pH under salt treatment compared to control plants, 
no significant difference of pH was found with the more resistant hybrid. 
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 Both cultivars showed no significances in apoplastic pH between expanding and fully 
expanded regions of the leaf blade. The investigations should be enhanced to the use 
of different pH-sensitive fluorescent dyes as well as to other techniques in regard to its 
capability of giving more detailed information about the pH in the leaf apoplast under salinity. 
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Summary 
 Wheat cultivars grown today in Kosovo were originally developed and released 
in former Yugoslavia or other European countries. Within the attempt to reconstruct 
the agriculture of Kosovo foreign wheat cultivars and breeding lines are tested for their 
adaption to Kosovan growing conditions since seven years. In the present study 49 winter 
wheat breeding lines together with 5 check cultivars were tested for their agronomic 
and quality traits (yield, kernel weight, protein and gluten content, dough mixing 
and extension characters, SDS sedimentation test, baking test). Highest values for most traits 
were recorded for the Austrian cultivar ‘Brutus’, followed by ‘Pobeda’ and ‘Luna’, 
originating from Serbia and Croatia, respectively. Compared to the new breeding lines, 
however, the check cultivars were significantly inferior considering yield and 1000 kernel 
weight, i.e. –312 g m-2 and –12 g, respectively, whereas the breeding lines exhibited lower 
protein contents. The study demonstrated that it is possible to select genotypes with superior 
performance than the present check cultivars in the present breeding lines. Therefore, 
the creation of new domestic wheat cultivars for Kosovan agriculture should be possible 
within the nearest future. 
 
Introduction 
 Common wheat (Triticum aestivum L.) is the most important food crop in the world 
and it is the only material suited for the production of leavened bread and associated products. 
The annual Kosovan wheat acreage is 80,000–100,000 ha, with average yields 
of 2500-3000 kg ha-1. Hitherto, the domestic wheat production does not guarantee self-supply 
(Statistical Office of Kosovo, 2006). Up to now there exists no domestic winter wheat 
breeding programme. Hence, the Kosovo does not possess wheat cultivars specifically 
adapted to its conditions. The recent national list of winter wheat cultivars consists of foreign 
cultivars, i.e. ‘Ana’, ‘Krona’, ‘Lara’, ‘Lenta’; ‘Martina’, ‘Nevesinjska’, ‘NS Rana 5’, 
‘Pelisterka’, ‘Renesansa’, ‘Zhitarka’, ‘Europa 90’, ‘Pobeda’, ‘Luna’, ‘Soissons’ and ‘Brutus’. 
Most seeds are imported from neighbouring countries. The limiting factor for wheat 
production is drought at different growth stages and unstable winter conditions. The average 
rainfall of 600–700 mm is distributed mainly in early spring and late autumn. There is 
an utmost need to establish a national wheat breeding programme with the aim to create wheat 
cultivars specifically adapted to the prevalent growing conditions, with higher yield potential, 
more efficient use of available natural resources, and better response to agronomic inputs. 
As a first step to improve wheat production a set of international wheat cultivars and breeding 
lines were tested from 2000 to 2002 (Salihu et al., 2006). Subsequently, new breeding lines 
specifically selected for the Kosovan trials are tested since 2005. Results from the first two 
selection cycles are presented in the following. 
 
Materials and methods 
 49 winter wheat breeding lines (F2:5, F2:6) were grown in 2005 and 2006 alongside 
with 5 check cultivars, i.e. ‘Pobeda’ (Serbia), ‘Lenta’, ‘Luna’ (Croatia), ‘Justus’ and ‘Brutus’ 
(Austria), which were the predominant winter wheat cultivars in the recent years. The field 



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY TEORETICKÉ ASPEKTY VE VÝŽIVĚ ROSTLIN 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS THEORETICAL ASPECTS IN PLANT NUTRITION 

108 

trials were located in the Kosovo plain (Rrafshi i Kosovës). This region lies between 500 
and 600 m a.s.l. and is characterised by an annual mean rainfall of 640 mm and an annual 
mean temperature of 10°C. The soil type is a vertisol. Sowing density was 500 kernels m-2. 
Fertilisation followed the usual standards for cereal production by applying 60 N, 60 P 
and 60 K (kg ha-1) before sowing and 60 N in mid-March. Harvesting of 1 m2 samples was 
done by hand and subsequently threshed in a stationary thresher. 
 Protein content was determined by near-infrared transmittance spectroscopy (Infratec 
Food and Feed Analyzer 1255, Tecator AB, Höganäs, Sweden). Dough mixing characteristics 
were determined on 10 g flour samples using a Promylograph T3 apparatus (Max Egger, 
St. Blasen, Austria). Dough extension tests on a micro-scale were performed using a TA.XT2i 
texture analyzer (Stable Micro Systems Ltd., Godalming, Surrey, UK) equipped 
with the Kieffer dough and gluten extensibility rig (Smewing, 1995). Analysis 
of the extension curves was carried out as described by Grausgruber et al. (2002). 
SDS-sedimentation test was determined in the laboratory of Saatzucht Donau, Probstdorf, 
Austria, according to Dick & Quick (1983) using 1 g whole-meal flour, milled 
with a Cyclotec mill equipped with a 1 mm sieve. Baking tests on a micro-scale were used to 
describe loaf volume and colour, and crumb texture.  
 
Results and discussion 
 Average grain yield of the check cultivars across the two years was 5600 kg ha-1. 
Among the check cultivars ‘Brutus’ exhibited best performance for both agronomic (grain 
yield, test weight) and quality (mixing and extension characters, loaf volume, SDS 
sedimentation) traits (Fig. 1). ‘Brutus’ was selected for Eastern Austrian growing conditions, 
which are characterised by hot and dry summers, and low rainfalls, conditions similar to those 
of Kosovo. Therefore, the good adaptation of ‘Brutus’ is not astonishing, and the good quality 
can be partly explained by its favourable HMW glutenin subunits composition (Gröger et al., 
1997). 
 
Fig. 1 Performance of yield (g m-2) and Promylograph quality number of the check cultivars. 
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 Table 1 demonstrates the minimum, maximum and mean values for the investigated 
traits for both check cultivars and new breeding lines. It is obvious that considering the mean 
values the breeding lines are superior in regard to agronomic traits, however, inferior 
in regard to most quality traits. Generally, the negative correlation between yield and protein 
content and/or other quality traits is well established (Feil, 1997; Triboi & Triboi-Blondel, 
2002). In the present breeding lines the correlation between yield and protein content was  
r=–0.53*, however, the correlation between yield and mixing curve length was positive, 
i.e. r=0,69**. Hence, it was demonstrated that in the present material it is possible to select 
for outliers of the generally negative relationship between yield and quality related traits. 
Studying the maximum values of breeding lines it is important to see that the performance 
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of the best breeding lines was superior to the best check cultivar for all traits but protein 
content and Promylograph quality number (Fig. 2). Low protein content of the new breeding 
lines can be explained by the higher number of genotypes included in testing compared 
to check cultivars. Despite the low protein content good performance in regard to dough 
mixing and extension characters indicate the acceptable quality of the new breeding lines. 
Hence, the present pool of new breeding lines represent valuable genotypes for further 
selection and crossing with the aim to release more advanced cultivars adapted to Kosovan 
growing conditions in the nearest future. 
 
Tab. 1 Performance of check cultivars and new winter wheat breeding lines 
  Standard cultivars  New breeding lines 
Traits1  Min  Max  Mean  Min  Max  Mean 
YLD   315,0  882,0  560,0  692  1073  871,9 
TKW  35,9  59,50  49,0  55,50  66,20  60,1 
HKW  77,2  83,20  80,7       
PROT    11,8  17,60  14,5  10,0  14,30  12,0 
SDS  61,5  98,00  78,5       
Promylgraph              
PCL  3,2  7,0  6.0  7,0  7,00  7,0 
PDS  25,0  46,9  39,6  28,6  35,7  31,3 
PQN  2,0  5,80  3,3  2  4,0  3,1 
Extensograph              
Rm  23  44  36,8  13,0  44,70  27,9 
A’  861,2  1548,0  1231,1  480,8  1616,8  891,4 
E’  33,90  79,50  56,4  29,40  88,30  47,3 
VOLU   336,0  446,2  401,3       
1 YLD, grain yield (g m-2); TKW, 100 kernel weight (g); HLW, hectolitre/test weight (kg hL-1); PROT, protein 
content (%); SDS, SDS sedimentation volume (ml); PCL, promylograph curve length (min); PDS, Promylograph 
dough softening (PU cm-1); PQN, promylograph quality number (curve length from the start until the point 
where the decreasing curve falls below 450 PU) [min]; Rm, maximum resistance to extension (g); E’, 
extensibility (mm); A’, area under the curve (g mm); VOLU, loaf volume (cm³ 100 g flour-1) 
 
Fig. 2 Variation in selected agronomic and quality traits of check cultivars and new breeding 

lines. 
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Conclusion 
 It can be summarized that cultivar ‘Brutus’ is the best adapted winter wheat cultivar 
presently available for growing in Kosovo. ‘Brutus’ showed both agronomic and quality traits 
superior to the other check cultivars. It is suggested, that Kosovan farmers should increase 
the cultivation of ‘Brutus’ within the next years in order to increase both wheat production 
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and quality. New high-yielding breeding lines with acceptable quality traits were identified 
within the last two years. Out of 49 lines, 15 were selected for further trials in 2007. In case 
of successful cultivar release it is expected that these lines can boost Kosovan wheat 
production in the nearest future, and that they can be a milestone on the way to a Kosovan 
wheat self-supply. 
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Abstract 
 Heavy metals still belong to the topical risks at the environmental protection. 
In the present work we aimed on investigation of influence of cadmium(II) ions (CdCl2) 
on maize (Zea mays L.) and flax (Linum usitatissimum L.) plants. We determined content 
of various stress thiols such as cysteine, reduced glutathione, oxidized glutathione 
and phytochelatin2 in the tissues of the treated plants using high performance liquid 
chromatography coupled with electrochemical detector. The analysis of tissues from 
the treated maize plants revealed marked enhancing of thiols content during exposition. 
The highest content of the thiols, 1,700 ng per g of fresh weight, were determined at the plants 
treated with the highest cadmium(II) dose. Besides that both maize and flax plants treated 
with the highest cadmium(II) doses (500 µM and 150 µM, respectively) showed growth 
depression compared to other experimental variants. 
 
Úvod 
 Stále aktuálním tématem z hlediska ochrany životního prostředí jsou bezesporu těžké 
kovy. Nebezpečí, které ionty těžkých kovů představují, není pouze v jejich samotné toxicitě, 
ale také ve schopnosti akumulovat se v prostředí, odkud se dostávají do potravního řetězce 
(Fojtova a Kovarik, 2000) (di Toppi a Gabbrielli, 1999). Proto je velmi důležité sledovat 
nejen hladiny těžkých kovů v prostředí, ale také vlastní vstup těžkých kovů do kulturních 
rostlin (Zenk, 1996). Škodlivost některých těžkých kovů je možné velmi dobře studovat 
v podmínkách in vitro, neboť můžeme modelový materiál izolovat od okolního prostředí a tím 
studovat samotný vliv kovu na kulturu bez vnějších vlivů. Takto můžeme sledovat a zároveň 
pochopit detoxikační mechanismy rostlin (akumulaci a ukládání těžkých kovů do pletiv) 
a následně je i využívat v průmyslových technologiích (fytoremediace) (Zehnalek et al., 
2004). Proti působení těžkých kovů rostlina uplatňuje hned několik mechanismů, ale zdá se, 
že tím nejdůležitějším je syntéza na cystein bohatých látek, především glutathionu 
a fytochelatinů. Glutathion je malý tripeptid, nacházející se téměř ve všech živých 
organizmech. Účastní se antioxidačních a detoxikačních procesů v buňkách, díky nimž 
rostliny dokáží odolávat stresovým vlivům (Meister, 1988; Meister a Anderson, 1983). 
Fytochelatin je peptid složený z většinou 2 až 11-krát opakující se repetice zbytků kyseliny 
glutamové, cysteinu a je terminována glycinem někdy alaninem. Jeho syntéza probíhá 
biochemickou reakcí za přítomnosti enzymu nazývaného fytochelatinsyntáza, která je 
aktivována iontem těžkého kovu přítomným v cytosolu a zahájí syntézu thiolů (Grill et al., 
1989; Grill et al., 1985). V naší práci jsme se zaměřili na studium účinku kadmia na rostliny 
kukuřice (Zea mays L.) a lnu (Linum usitatissimum L.). 
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Materiály a metody 
Chemikálie  
 Acetonitril a methanol (HPLC-čistota) byly získány od firmy Merck (Darmstadt, 
Německo). Standard PC2 jsme získali od firmy Clonestar Brno (Česká republika). Všechny 
další chemikálie byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich (USA), pokud není uvedeno jinak. 
Zásobní roztoky standardů (koncentrace 100 µg.ml-1) byly připraveny v ACS vodě (Aldrich, 
USA) a uchovány ve tmě při 4 °C. Pracovní roztoky byly ze zásobního připravovány každý 
den nové. Všechny roztoky byly před HPLC analýzou filtrovány přes teflonový filtr 0,45 µm 
(MetaChem, Torrance, CA, USA).  
 
Kultivace rostlin kuku řice a lnu 
 Sedmidenní klíční rostliny kukuřice seté byly vysazeny do opěrných novodurových 
nádobek a umístěny do novodurových kultivačních van naplněných vodou. Vany byly 
umístěny v kultivačním boxu (Sanyo), kde byla udržována teplota 23,5 – 25 °C, relativní 
vlhkost vzduchu 71 – 78 % a délka světelné periody 14 hodin, při intenzitě světelného toku 
200 µEm-2s-1. Po osmi dnech kultivace byla voda ve vanách nahrazena roztoky o různé 
koncentraci kadmia (0, 50, 100, 150, 200, 400 a 500 µM) ve formě CdCl2. Semena lnu byla 
vyseta do nádoby s perlitem a po vzejití byly jednotlivé rostliny přesazeny jednotlivě 
do zkumavek o objemu 25 ml a pěstovány v živném roztoku Richter 1926 v kultivačním boxu 
(Sanyo), kde byla udržována teplota 23,5 – 25 °C, relativní vlhkost vzduchu 71 – 78 % 
a délka světelné periody 14 hodin při intenzitě světelného toku 200 µEm-2s-1. Po osmi dnech 
kultivace byl živný roztok nahrazen roztoky o různé koncentraci kadmia (0, 50, 60, 80, 100 
a 150 µM) ve formě CdCl2. Expozice rostlin kukuřice i lnu Cd trvala 6 dnů, přičemž po 24 h 
intervalech byly odebírány čtyři rostliny od každé pokusné varianty na analýzy. Odebrané 
rostliny byly omyty třikrát v destilované vodě a jednou v roztoku 0,5 M EDTA.  
 
Příprava vzorků pro stanovení thiolových sloučenin 
 Listy a kořeny kukuřice a lnu (průměrně 0,2 g svěží hmotnosti) byly zmraženy 
kapalným dusíkem z důvodu destrukce buněk. Zmražené části rostlin byly rozetřeny v třecí 
misce a poté bylo do misky přidáno 1 ml fosfátového pufru o pH 7,2. Vzniklá směs byla 
homogenizována třepáním na Vortex–2 Genie po dobu 30 min při 4 °C (Scientific Industries, 
USA). Homogenát byl centrifugován (15 000 ot./min) 30 min při 4 °C pomocí Universal 32 R 
centrifugy (Hettich-Zentrifugen GmbH, Německo). Supernatant byl před injekcí filtrován 
přes membránový filtr (0,45 µm, Millipore). 
 
Vysoko účinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí 
 HPLC-ED systém byl složen ze dvou chromatografických pump Model 582 ESA 
(ESA Inc., Chelmsford, MA) (pracovní rozsah 0,001-9,999 ml/min), a chromatografické 
kolony s reverzní fází Polaris C18A (150 × 4,6 ; 3 µm velikost částic, Varian Inc., CA, USA) 
a osmi kanálového CoulArray elektrochemického detektoru (Model 5600A, ESA, USA), 
popřípadě reakční smyčky (1 m) pro průtokovou injekční analýzu (FIA). Detektor je složen 
z osmi průtočných analytických komůrek (Model 6210, ESA, USA) obsahujících referentní 
(hydrogen paládiová), pomocnou a porézní grafitovou elektrodu. V řídícím modulu je uložena 
chromatografická kolonaa, elektrochemický detektor, celý prostor je termostatovaný. Vzorek 
(5 µl) byl injektován manuálně. 
 
Stacionární elektrochemická analýza  
 Elektrochemická analýza ve stacionárním systému byla prováděna na přístroji 
AUTOLAB (EcoChemie, Holandsko) ve spojení s VA-Stand 663 (Metrohm, Švýcarsko) 
v tříelektrodovém zapojení. Jako pracovní elektroda byla použita rtuťová kapková elektroda 
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- HMDE (plocha rtuťové kapky: 0,4 mm2), referentní elektroda (Ag/AgCl, 3 M KCl) 
a uhlíková tyčinka jako pomocná elektroda. Byla použita technika adsorptivní přenosové 
rozpouštěcí (AdTS) diferenční pulsní voltametrie (DPV) Brdičkova reakce. Základní 
elektrolyt obsahoval 1 mM Co(NH3)6Cl3 a 1 M amonný pufr (NH3(aq) + NH4Cl, pH = 9.6). 
Elektrochemické parametry metody byly následující: počáteční potenciál –0,6 V, konečný 
potenciál –1,6 V, modulační čas 0,057 s, časový interval 0,2 s, krokový potenciál 1,05 mV/s, 
modulační amplituda 250 mV, Eads = 0 V. Teplota základního elektrolytu byla 4 °C.  
 
Výsledky a diskuse 
 V experimentu jsme rostliny kukuřice a lnu vystavili různým koncentracím kadmia 
(0, 50, 60, 80, 100 a 150 µM CdCl2 pro len, anebo 0, 50, 100, 150, 200, 400 a 500 µM CdCl2 
pro kukuřici) po dobu šesti dnů. Každý den byly odebírány rostliny (n = 4), ze kterých byl 
připraven extrakt pro sledování změn obsahu cysteinu, GSH, GSSG a PC2. Pro analýzu jsme 
použili vysoce účinnou kapalinovou chromatografii s elektrochemickou detekcí, kde byly 
limity detekce 112 fmol pro cystein, 63,5 fmol pro redukovaný glutathion, 112,2 fmol 
pro oxidovaný glutathion a 2,53 pmol pro fytochelatin2 (PC2) na nástřik (5 µl). 
 
 Obsah cysteinu u všech ovlivněných 
rostlin se vzrůstající koncentrací 
aplikovaného kadmia a dobou expozice 
vzrůstá asi o 500 – 800 % (v porovnání 
s kontrolou) ve čtvrtém a pátém dni 
experimentu. Šestý den byl pozorován 
mírný pokles obsahu cysteinu. Obsah GSH 
a PC2 po celou dobu experimentu velmi 
rychle vzrůstal. Již v první den experimentu 
byl při nejvyšší aplikované koncentraci 
pozorovaný nárůst obsahu thiolů o více jako 
200 % (oproti kontrole). Od třetího dne 
experimentu, byly tyto změny pozvolnější 
(10 – 30 %). Obsah GSSG v rostlinách 
s rostoucí aplikovanou dávkou kadmia 
a dobou kultivace rostl, šestý den byl jeho 
obsah o 100 až 600 % vyšší oproti kontrole. 
Na konci expozice byl celkový obsah thiolů 
roven přibližně 1 700 ng na gram svěží 
hmotnosti u nejvyšší aplikované dávky. 
 
Závěr 
 Nejprve jsme v naší práci sledovali vliv různých koncentrací kadmia na růst kukuřice 
a lnu po dobu šesti dnů. U nejvyšší aplikované koncentrace jsme pozorovali jak u lnu 
(150 µM), tak i kukuřice (500 µM) viditelnou růstovou depresi v porovnání s ostatními 
variantami. Se vzrůstající aplikovanou koncentrací těžkého kovu se zvyšovala koncentrace 
fytochelatinu jak v případě lnu, tak kukuřice. V naší práci jsme dokázali, že pokud je rostlina 
vystavena účinkům těžkých kovů (kadmia), je schopna tyto kovy detoxikovat pomocí zvýšené 
produkce fytochelatinů a glutathionu. 
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Abstract 
 The effect of agrometeorological factors on root traits of winter wheat was studied 
at two sites with different soil and climate conditions, in Prague-Ruzyně (clay loam 
Chernozem soil on loess) and Lukavec (sandy-loam soil, Euthric Cambisol). Specific root 
weight (SRW, mg/cm) was calculated from root dry weight and length in individual soil 
layers down to maximum rooting depth. In years 1996 - 2006 the effect of nitrogen 
fertilization and soil moisture on specific root weight in layers of the soil profile was 
determined. In years 2004-2006 two different water supply regimes were induced during grain 
growth in Prague-Ruzyně. The SRW was determined at the growth stage of anthesis 
and about the end of grain filling. 
 The specific root weight of wheat was not influenced by the rate of nitrogen 
fertilization. The effect of soil moisture conditions on SRW was observed in the experiment. 
The wheat at the treatment with a shortage of water showed a higher SRW in comparison 
with irrigated treatment. The effect was significant at two of three experimental years. 
At Lukavec a higher values of SRW were observed in layers 10-70 cm in comparison 
with Ruzyně. Significantly higher SRW in subsoil were found at anthesis than at grain filling. 
 
Introduction 
 Root system is the most important plant organ for uptake of mineral nutrients 
and water. The root  systems growth is strongly related to growth of aboveground parts 
of plants but external conditions in the soil environment also affect root traits. Climate and 
soil conditions of a site play an important role in the development of roots. During 
development of cereals, the growth of roots is faster than that of  the shoots in young plants, 
later the growth of roots and shoots is in dynamic equilibrium and at the end of onthogenesis 
the faster decay of roots is usually observed. SRW (or inverse specific root length) 
is an important root characteristics especially for nutrient and water uptake studies.  
 
Material and methods 
 Root system of winter wheat was studied under field conditions at two sites 
with different soil and climate conditions. The study was carried on at Prague-Ruzyně (clay 
loam Chernozem soil on loess) and Lukavec (sandy-loam Eutric Cambisol) in years 
1996 - 2006. The length of (fresh) roots and dry weight of roots in individual soil layers 
(10 cm increments) were determined, the specific root weight (SRW, mg/cm) was calculated 
from the data. The root traits were determined about anthesis, the period of maximum root 
development (at several cases the sampling was performed also during growth before 
anthesis) and about the end of grain filling. Soil was sampled down to maximum rooting 
depth - the layer under where the last roots were found was also sampled to guarantee that 
bottom limit of root growth was attained. Fertilization treatments N0 - without N 
and N1 - 100 kg N/ha were studied in all years, treatment  N2 - 200 kg N/ha was sampled 
in three years. Cultivar Samanta was grown in years 1996-2001, from year 2002 the cultivar 
Nela has been studied. In Prague-Ruzyně two different water supply regimes were induced 
from anthesis, during grain growth in years 2004-2006. Water shortage was induced 
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by the use of mobile shelter covering the wheat crop during stronger  rains. Ample supply 
of water was sustained by drip irrigation.  
 Soil with roots  was sampled with auger (diameter 3,5 cm), in 10 cm increments. 
The samples were taken at rows and between the rows of plants. Roots were washed from soil 
on sieves and cleaned from remaining soil and organic particles manually at laboratory. 
The length of roots was determined according Tennant (1975). The dry weight of cleaned root 
was detemined at 75 °C.  
 Soil moisture of soil layers down to maximum rooting depth was determined 
repeatedly during growth in the experiment with different water supply. The index of water 
stress, calculated as inverted value of water (mm) in the soil volume of specific layer, was 
calculated for the purpose of  evaluation of results.  Aboveground weight and stage 
of development were determined on the sampling terms. 
 
Results and discussion 
 The specific root weight of wheat was not significantly influenced by the rate 
of nitrogen fertilization. We observed a slightly higher values of SRW at unfertilized control 
in deeper layers of the soil profile (Fig.1). At Ruzyně, SRW determined down to 110 cm 
of soil profile, mostly showed no significant differences among the individual 10 cm layers. 
The highest values of SRW were found in the zone 60-90 cm (Fig.1). SRW of wheat 
at Lukavec  reached significantly higher values than SRW at Ruzyně at the zone 10-70 cm. 
Under the depth the values decreased and were lower than the ones observed at Ruzyně 
(Fig.2). 
 The root traits also differed according to the stage of development of wheat crop. 
At flowering the SRW in subosil reached significantly higher values than in grain filling, but 
the results showed a great year variability.  The data on root traits around flowering  confirme 
the importance of a good extensive root system in the period of intensive water and nitrogen 
uptake. 
 The effect of soil moisture conditions on SRW was observed in the experiment. 
In the three years with differentiated water supply a higher SRW was found at the treatment 
with a shortage of water in comparison with ample supply. The effect was significant in years 
2005 and 2006 (Fig. 4). The average values of SRW in layer 10-90 cm at Ruzyně were related 
to index of water stress in the soil zone (Fig. 5). The index was derived from the soil water 
volume content in individual layers for purpose of the comparison. The significant relation 
between the index and RSW in the soil layer  (correlation coefficient 0,802) was found. 
 
Fig. 1 Specific root weight of wheat in layers of soil profile under N fertilization treatments 

(Ruzyně, average of 8 years, N2-average of 3 years) 
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Fig. 2 Specific root weight of wheat  at two sites with different agro-climate conditions  
(a long term average) 
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Fig. 3 Specific root weight of wheat  at anthesis and grain filling (Ruzyně, average 

of 4 years) 
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Fig. 4 Specific root weight of wheat in soil layers under different water supply treatments  
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Fig. 5 Average specific root weight of wheat under water stress and optimal water supply 
and index of water stress in layer 10-90 cm.  
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Conclusion 
Specific root weight of winter wheat in soil layers was not significantly influenced by the rate 
of nitrogen fertilization. The results showed that site conditions affected the root trait. 
In the subsoil, a significantly higher values of specific root weight were found at anthesis 
than at the period of grain filling. The different soil moisture conditions during root growth 
affected SRW. The relation between intensity of water stress and the values of  specific root 
weight of wheat was found. 
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Introduction 
 Grain legumes are crops with numerous positive attributes. The grains are rich 
in protein and relevant for the nutrition of humans and animals. In cereal rich crop rotations 
grain legumes are useful in breaking up the pressure of plant diseases and pests. Due to living 
in a symbiosis with nitrogen (N) fixing Rhizobium ssp. grain legumes are able to satisfy 
a bulk of their demand of N from the atmosphere. If pulses have a positive effect on the soil 
N content and will enhance soil fertility is depending on N harvest index and on the level 
of nitrogen fixation, respectively (Kessel and Hartley, 2000). Thus for the quantification 
of N cycling in a crop rotation with legumes, particularly in N limited cropping regimes, were 
external N fertilizer input is restricted or not available, it is necessary to determine 
N accumulation and biological nitrogen fixation.  
 In the semi arid region of Eastern Austria peas and soy beans are the most important 
grain legumes. Regarding the actual climatic conditions and additionally the potential 
challenge of global change, which presumably predicted longer periods of drought stress, 
alternative crops like chickpeas could become more interesting for Austrian farmers. 
Chickpeas are the second most important pulse crop after beans world-wide and grow under 
semi arid and arid conditions mostly for human nutrition. Former investigation showed that 
regarding grain yield chickpeas could compete with peas and soy beans in some years 
(Wichmann et al., 2005). In this framework the objective of the present evaluation is 
to compare chickpeas and peas considering dry matter development, N accumulation 
and yield performance.  
 
Material and Methods 
 The experiment was conducted is 2006 on the research station Groß-Enzersdorf near 
Vienna in Eastern Austria. Climatic conditions are semi arid with an annual precipitation 
of 546 mm and an average temperature of 9.8 °C. The soil type was a silty loam chernosem. 
The design was a randomized block arrangement with species (chickpea (Cicer arietinum L.), 
peas (Pisum sativum L.), spring barley (Hordeum vulgare L.) and oats (Avena sativa L.) 
as a factor. The Cereals as non N2 fixing reference crops were used to evaluate the nitrogen 
mineralization from the soil. Sowing was done in the beginning of April and harvesting 
in July. During the vegetation period on six sampling dates (SD) with an interval of 2-3 weeks 
plant material were taken by cutting with scissors. Grain and straw yields were evaluated 
at the last sampling date at grain harvest by combine. Dry matter yields were determined 
gravimetrically after drying at 105 °C. The N content of the plant samples was measured after 
milling by N analyser (LECO). Statistical calculations were done by the software SAS 
with the mixed procedure. The t test was used to compare the means. Least significant 
diffeences (lsd) were calculated at α = 5%. 
 
Results and Discussion  
 Figures 1 illustrate the development of dry matter and N yield of chickpea and peas 
compared to the non-legume reference crops oats and spring barley during the vegetation 
period 2006. Plant sampling was started on 05th of May 2006 (SD I). The development 
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of the dry matter amount of peas was congruent with the reference crop oats. Both crops 
reached 1225 to 1261 g DM m-2 at SD VI (20th July 2006), whereas the yield formation 
of spring barley with 1141 g DM m-2 was lower followed by chickpea with only 
690 g DM m-2. The dry matter development of peas, barley and oats in 2006 was superior 
to the chickpeas. Compared to the average lower temperatures in May and early June 
in combination with enough precipitation (SV I to SD IV) occurred and supported 
the growing of these crops. The experiment will go on in 2007 and possibly under different 
climatic conditions compared to 2006, which could benefit the growing of the chickpeas. 
 
Tab. 1 Dry matter (DM) yield and nitrogen (N) amount of straw, grain and in total including 

harvest index (HI) and N harvest index (NHI) of chickpea and peas compared 
to the non-legume reference crops spring barley and oats at grain harvest in 2006 

species DM straw 
[g DM m-2] 

DM grain 
[g DM m-2] 

DM total 
[g DM m-2] 

HI 
N straw 
[g N m-2] 

N grain 
[g N m-2] 

N total 
[g N m-2] 

NHI 

chickpea 464.7 224.8 689.5 0.33 3.1 7.5 10.6 0.69 

peas 784.7 440.7 1225.4 0.36 10.1 16.6 26.7 0.62 

barley 673.2 468.4 1141.5 0.41 4.1 7.5 11.5 0.65 

oats 689.7 571.7 1261.4 0.46 1.7 9.1 10.8 0.84 

Lsd 189.8 95.1 170.5 ns 2.9 4.4 4.3 ns 
lsd: least significant differences (t test, α = 5%), ns: not significant 
 
 The development of the N yield in the dry matter showed that peas are reaching 
N amounts of 26.7 g N m-2 (at SD VI), whereas the legume crop chickpeas realized only 
10.6 g N m-2, due to the lower dry matter performance in 2006, which was on the same level 
as the unfertilized reference crops barley and oats (10.8 to 11.5 g N m-2). Based on this facts 
estimating biological N2 fixation of chickpeas by difference method would resulted in slightly 
negative capacities. On the other side peas realized N2 fixations of about 15 g N m-2. Due to 
the uncertainties of measuring N2 fixation other methods based on the application 
of 15N fertilizer (15N isotope dilution method) will be taken into account during the progress 
of the experiment (Data not shown). 
 
Fig. 1 Development of dry matter (DM) yield and nitrogen (N) yield of chickpea and peas 

compared to the non-legume reference crops oats and spring barley during 
the vegetation period 2006 (SD = sampling date, SD VI = grain harvest) 
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Additionally to figure 1 the yield performance at SD VI is displayed in table 1. 

The highest grain yields were found for oats (571 g DM m-2) followed by barley 
(468 g DM m-2) and peas (440 g DM m-2). Compared to this the yield level of chickpea 
with 224 g DM m-2 was low. In tendency the harvest indices of the cereal crop (0.41 to 0.46) 
were higher compared to the pulse crops (0.33 to 0.36). N amounts of peas in grain 
(16.6 g N m-2) and straw (10.1 g N m-2) were significant higher, than in the other crops 
(7.5 to 9.1 g N m-2 for the grains, 1.7 to 4.1 for the straw g N m-2) and NHI ranged in between 
0.62 to 0.84. Thus due to the high N quantities in the straw, peas will contribute 
to the N nutrition of the following crop, whereas the N impact of chickpeas on succeeding 
crops will be presumably small.  
 
Conclusion 
 Generally compared to other investigation on the same site (Wichmann et al., 2005) 
the performance of the chickpea in 2006 was low. Caused by the beneficial weather 
conditions with moderate temperatures and enough precipitation peas realized a high yield 
level under semi arid condition. The experiment will be continued in 2007 and it seems that 
the climatic influence could be contrary to 2006. More parameters like soil mineral N content 
and N2 fixation (evaluated by 15N isotope dilution method) will be taken into account. 
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NUTRIENT CONSUMPTION IN THE CZECH AGRICULTURE IN RELATION 
TO CURRENT STATUS OF SOIL PROPERTIES 
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce úřední kontroly, Odbor hnojiv a půdy Hroznová 2, 

656 06 Brno, Česká republika, e-mail: pavel.cermak@ukzuz.cz 
 

Abstract 
The expressive reduction of mineral fertilizing in the Czech Republic (especially 

by phosphorus and potassium) after 1991 has got influence on diminishing trend of the yields 
of growing crops, but especially it has got evident incidence on the content of available 
nutrients in the soil. Present agricultural practice minimizes especially the phosphorus 
and potassium fertilization or uses no phosphorus and potassium fertilizers, namely without 
attainments of lower limits of application rates. Nutrient supply to plants is mainly 
from nutrient reservoirs due to previous application - from “old soil power”. 

Due to reducing of livestock also the input of nutrients in organic fertilisers decreased. 
For sustainable farming it is necessary at least balance fertilization (i.e. input=output) 

to the crops, which need and most make use of nutrients for yield formation. 
 

Restrukturalizační a transformační změny v českém zemědělství po roce 1990 
se promítly do všech oblastí zemědělské výroby. V živočišné výrobě velmi výrazně poklesly 
stavy hospodářských zvířat, tak že v současné době je v České republice evidováno pouze 
0,38 DJ.ha-1 zemědělské půdy. S poklesem stavů hospodářských zvířat souvisí i snížená 
návratnost živin do půdy ve formě organických hnojiv. Nižší stavy hospodářských zvířat 
nevyžadují tolik objemných krmiv, takže v osevních sledech trvale klesá zastoupení jetelovin, 
které zlepšují půdní úrodnost a přirozeně obohacují půdu živinami, zejména dusíkem. 

Vedle těchto strukturálních změn v zemědělské prvovýrobě došlo také v rámci úspor 
finančních prostředků k radikálnímu, mnohdy až drastickému snížení spotřeby minerálních 
hnojiv a vápenatých hmot. 

V roce 1990 byla spotřeba živin na 1 ha zemědělské půdy 197,6 kg (z toho: 90 kg N,  
56,8 kg P2O5 a 50,8 kg K2O). V roce 2006 to bylo už jenom 77,4 kg N, 11,7 kg P2O5 

a 9,4 kg K2O (zdroj MZe ČR) - viz. graf č. 1. Viditelně kleslo zejména hnojení fosforem 
a draslíkem. 

Ještě horší situace je u vápnění. Ze spotřeby 2 645 000 tun vápenatých hmot v roce 
1990 poklesla spotřeba v roce 2006 na 102 526 tun.  
 

Všechny tyto aspekty se nutně musely promítnout jednak do stagnujících nebo 
i nižších výnosů pěstovaných plodin (viz. graf lineárních trendů), ale také do stavu půdní 
úrodnosti, sledované prostřednictvím hodnoty pH a obsahu přístupných živin – fosforu, 
draslíku, hořčíku a vápníku. Tyto základní  půdní parametry plus celou řadu dalších 
doplňujících stanovení sleduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v rámci 
agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP). AZZP bylo zahájeno v roce 1961 jako 
soustavná periodicky se opakující akce v rámci Komplexního průzkumu půd podle usnesení 
vlády. Záměrem bylo získání všestrannějších znalostí o půdě a poznání faktorů půdní 
úrodnosti. V průběhu takřka již padesátiletého zkoušení se několikrát měnila délka cyklů 
v souvislosti s používanou intenzitou hnojení. Změny nastaly rovněž u chemických metod 
pro stanovení obsahu přístupných živin v půdě, i u kritérií hodnocení dosažených výsledků.  
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Legislativně je tato problematika v současné době řešena zákonem č. 156/1998 Sb. 
„o hnojivech pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd“, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Graf 1 

Průměrná spotřeba hnojiv v ČR
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Graf 2 

Porovnání dávek živin v minerálních hnojivech s dosaženými 
výnosy obilovin a řepky ozimé za období 1989 - 2006
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V důsledku výše popisovaných nízkých vstupů do zemědělské prvovýroby je od roku 

1990 jasně patrné postupné zhoršování sledovaných vlastností tj. okyselování půdy - klesající 
hodnota pH a snižování obsahu přístupného fosforu a draslíku v půdách. 
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Tendence procesu acidifikace půdy a úbytku přístupných živin je naprosto 
jednoznačná už při hodnocení vývoje sledovaných parametrů za územní celek celé České 
republiky, i když se na první pohled může zdát, že zjištěné změny nejsou někdy tak významné 
(viz. tabulka č. 1). Pokud bychom však při hodnocení postupovali směrem k nižším územně 
správním jednotkám jako jsou kraje a okresy, anebo sledovali vývoj pH v jednotlivých 
katastrech, zemědělských podnicích, případně pozemcích, objevily by se mnohem větší 
rozdíly ve sledované hodnotě a časovém období. Samozřejmě se dá obecně konstatovat, 
že na chudších půdách a propustnějších půdách s nižší sorpční schopností v bramborářské 
a horské výrobní oblasti se rozdíly v pH a obsahu přístupných živin projevují mnohem dříve 
a častěji, než v přirozeně úrodných půdách řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. 
 
Tab. 1 Porovnání výsledků AZZP v České republice za období 1990 – 1992 a 2000 – 2005 

The comparison of results of agrochemical soil testing in the Czech Republic 
for period 1990 – 1992 and 2000 – 2005  

Cyklus Prozkoušená P K Mg Ca Poměr 
Kultura 

zkoušení výměra (ha) 
pH 

výměnné mg/kg půdy K : Mg 

1990-1992 2 745 302 6,4 84 251 167 2924 1,50 
2000-2005 2 566 010 6,3 94 228 185 3044 1,23 

Česká rep. 
orná půda 

rozdíl -179 292 -0,1 -10 -23 18 120 -0,27 
1990-1992 350 656 5,9 58 193 198 2630 0,97 
2000-2005 526 667 5,7 78 215 208 2287 1,03 

Česká rep. 
TTP 

rozdíl 176 011 -0,2 20 22 10 -343 0,06 
1990-1992 8 032 7,0 186 516 238 4006 2,17 
2000-2005 6 478 6,8 254 478 285 3952 1,68 

Česká rep. 
chmelnice 

rozdíl -1 554 -0,2 68 -38 47 -54 -0,49 
1990-1992 10 205 7,3 102 371 335 7192 1,11 
2000-2005 8 804 7,3 101 318 346 8535 0,92 

Česká rep. 
vinice 

rozdíl -1 401 0,0 -1 -53 11 1 343 -0,19 
1990-1992 21 659 6,7 114 383 250 4235 1,53 
2000-2005 15 807 6,7 123 352 269 4392 1,31 

Česká rep. 
ovocné sady 

rozdíl -5 852 0,0 9 -31 19 157 -0,22 
 
Závěr  

Celková spotřeba minerálních hnojiv v českém zemědělství se v současnosti  pohybuje 
okolo 100 kg čistých živin na hektar zemědělské půdy, což je asi 50 procentní úroveň roku 
1990. Z uváděného množství však naprostou většinu tvoří dusík, jakožto nezbytný 
výnosotvorný prvek. Spotřeba fosforečných a draselných hnojiv je při tomto srovnání pouze 
asi 20%. Současně neustále klesá spotřeba vápenatých hmot. V porovnání s průměrem 
devadesátých let (2.645.000 t) se jedná o necelá 4% spotřeby vápenatých hmot.  

Nízká intenzita přísunu živin do půdy se odráží i na výsledcích  agrochemického 
zkoušení zemědělských půd za období 2000 - 2005: 
 

Vývoj půdní reakce na orné půdě a zejména na půdách trvalých travních porostů 
naznačuje stále výraznější trend okyselování půd. U speciálních druhů pozemků je stav půdní 
reakce dán výběrem pozemků při jejich zakládání. 

Vlivem nízké spotřeby fosforečných hnojiv dochází v ČR stále k postupnému poklesu 
půdní zásoby přístupného fosforu u všech sledovaných druhů pozemků.  
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Průměrný obsah přístupného draslíku na zemědělských půdách ČR je 228 mg.kg-1. Podle 
výsledků z posledních let již sice nedochází k dalšímu výraznějšímu poklesu půdní zásoby, 
ale dohnojení draslíkem by v současné době potřebovalo asi 40% výměry ČR - to představuje 
téměř 1.300.000 ha zemědělské půdy.  

Vývojový trend obsahu přístupného hořčíku není jednoznačný, vykazuje stagnaci 
i mírné snížení nebo zvýšení hodnot. Tento stav do jisté míry souvisí s úbytkem jiných 
kationtů v sorpčním komplexu (především draslíku) a tím lepším uplatněním méně aktivního 
hořčíku v půdním roztoku. Vzájemný vztah těchto dvou kationtů se pozitivně projevuje 
v zužování poměru K : Mg, což však při velmi úzkém poměru navozuje problém ve výživě 
draslíkem a potřebu zvýšeného hnojení touto živinou.  

Trend postupného okyselování půd dokazuje, že bez obnovení vhodného, třeba i velmi 
úsporného systému vápnění, nelze tento negativní vývoj zastavit. Obdobně postupné 
snižování obsahu přístupného fosforu a draslíku vyžaduje alespoň nahrazovací hnojení 
pro stabilizaci zásoby těchto živin v půdě.  
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Introduction 
The value of the soil organic matter (SOM) for soil fertility and generally for the soil 

quality has been widely recognised. SOM positively affects physical and chemical soil 
properties and it supports soil biota and its diversity. There is a lot of evidence in literature 
on the effect of the SOM on the crop yields and yield stability due to the buffering 
of the adverse effects of the biotic and abiotic factors. Besides of the agronomic value 
of the SOM, there are numerous ecological effects of the SOM related to the contemporary 
environmental concerns. As an example, in the German Soil Protection Act, there is 
a statement according to which “the SOM has to be maintained at the site specific level”. 
Maintenance of the SOM is also included in the documents released by the EC. 

The maintenance of the SOM, its reproduction and management needs reliable 
and robust tools, methodological procedures applicable for practical use. Most of the methods 
used up today are based on the balance principle formulated by Liebig “all that has been taken 
up from the soil has to be given back”. This principle was successfully applied in plant 
nutrition, mainly with P, K, Ca and Mg. However, the application of the balance principle 
in the maintenance and reproduction of the SOM is much more complicated. The appropriate 
methodologies applicable in the temperate zone in the middle of Europe were elaborated 
in seventies, past century and they have been used in practical agriculture till the present time. 

In the Czech Republic, the organic matter balance method was elaborated by Škarda 
(Neuberg et al., 1990). According to the proportions of grain crops, root crops and fodder 
crops in the crop rotation and according to soil texture class, he suggested organic matter 
(OM) standards for the organic matter amount that should be supplied with organic fertilisers 
or so called “supplementary resources” (e.g. industrial composts). The standards were 
elaborated on the basis of the results of the field experiments established in the middle 
of fifties which was about 15 years time period. Some of these experiments exist 
till the present time and there is much more evidence that the SOM dynamics is long lasting, 
for several decades, at least.  

The aim of this paper is to review the validity of the OM balance elaborated by Škarda 
in the long-term field experiments. 
 
Material and Methods  

The long-term field experiments have been established on the experimental stations 
of the Crop Research Institute that form a pedo- and climate-sequence characteristic 
for the arable soils in the Czech Republic. The basic site characteristics in which 
the experiments have been pursued are presented in Tab. 1. Selected experiments, date of their 
establishment and the clay particles contents are presented in Tab. 2.  

We have selected four variants in each experiment to estimate the organic C content: 
non-fertilised control (Control), mineral fertilised variants (NPK), manured variants (FYM) 
and organic and mineral fertilised variants (FYM+NPK). Similar doses of organic 
and mineral fertilisation were selected in each experiment. The Nil variants have not received 
any organic and/or mineral fertilisers since the beginning of the experiment. The fertiliser 
doses were close to the local recommendations, the combined variant FYM+NPK was close 
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to optimum in the given locality and crop rotations. In the VOP experiments in Čáslav, 
Lukavec and Ivanovice, there are no single NPK variants. 

The data on the cultivated crops, organic and mineral fertilisation and organic 
C content in the topsoil (0-20 cm) have been collected from the databases and processed 
by means of Microsoft Excel programme. Organic matter balance was calculated according to 
Škarda (Neuberg et al., 1990). 
 
Tab. 1 Soil and climate characteristics of the experimental stations in which the long-term 

field experiments have been pursued 

Stations 
Altitude 

(m) 
Taxonomical unit 

Texture 
class 

pH 
(KCl) 

Average 
temperature 

(°C) 

Average 
precipitation 

(mm) 

Ivanovice 225 
Luvi-haplic 
Chernozem 

loam 6.6 8.8 549 

Čáslav 240 Orthic Greyzem loam 6.96 8.9 555 

Hněvčeves 265 Orthic Luvisol 
Clay-
loam 

6.9 8.2 573 

Kostelec 290 Orthic Luvisol 
sandy-
loam 

5.6 7.6 681 

Praha-
Ruzyně 

340 Orthic Luvisol 
Clay-
loam 

7.0 7.9 472 

Trutnov 427 Eutric Cambisol 
sandy-
loam 

6.6 7.5 750 

Humpolec 525 
Stagno-gleyic 

Cambisol 
sandy-
loam 

6.9 6.5 667 

Pernolec 530 
Stagno-gleyic 

Cambisol 
sandy-
loam 

6.8 7.1 559 

Lukavec 610 
Stagno-gleyic 

Cambisol 
sandy-
loam 

5.8 6.8 667 

Vysoké nad 
Jizerou 

670 Dystric Cambisol 
loamy-
sand 

6.8 6.5 995 

 
Tab. 2 Selected experiments and the content of the fine particles in the topsoil (%) 

Selected experiments Established since 
Fine particles 
(<0.006 mm) 

Clay content 
(<0.002 mm) 

Ivanovice (VOP) 1956 32.0 22.3 
Ivanovice (IOSDV) 1984 32.0 22.3 
Čáslav 1956 31.3 20.7 
Hněvčeves 1979 29.8 20.4 
Kostelec 1979 27.3 19.9 
Praha-Ruzyně (Field B) 1955 45.5 34.4 
Praha-Ruzyně (Field IV) 1955 42.4 31.2 
Trutnov 1966 28.3 18.1 
Humpolec 1979 30.0 16.9 
Pernolec 1979 26.5 17.6 
Lukavec (VOP) 1956 26.8 13.4 
Lukavec (IOSDV) 1984 27.0 14.9 
Vysoké nad Jizerou 1979 28.0 15.4 
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Results and Discussion 
a) Average organic C contents in the topsoil in the selected experiments and variants 

Both organic and mineral fertilisation enhanced the soil organic matter (SOM) 
accumulation, in almost all sites. The only exceptions are NPK plots in Ivanovice 
and Vysoké. The increment in the C content in the topsoil (delta C) due to the organic 
and/or mineral fertilisation differed in individual sites. The highest values slightly surpassed 
0.3 % C (Tab. 3).  
 
Tab. 3 Average organic C content in the topsoil in the selected long-term field experiments 

and variants (% C)  

 Control NPK FYM FYM+NPK 

Ivanovice VOP 1.80  1.99 2.06 
Ivanovice IOSDV 1.48 1.43 1.72 1.79 
Čáslav VOP 1.24  1.39 1.48 
Hněvčeves PF 1.08 1.12 1.13 1.13 
Kostelec PF 0.95 0.99 1.03 1.05 
Ruzyně B 1.20 1.28 1.46 1.47 
Ruzyně III 1.22 1.27 1.33 1.37 
Ruzyně IV 1.26 1.34 1.41 1.47 
Trutnov 1.06 1.19 1.25 1.31 
Humpolec PF 1.43 1.51 1.58 1.56 
Pernolec PF 0.99 1.01 1.09 1.12 
Lukavec VOP 1.33  1.44 1.50 
Lukavec IOSDV 1.26 1.29 1.46 1.57 
Vysoké PF 1.67 1.55 1.73 1.79 
 
b) Organic matter balance in the selected long-term experiments and variants 

Results of the organic matter (OM) balance are presented in Tab. 4. Most of the values 
are negative. The exceptions are the plots manured with farmyard manure in Trutnov 
and Vysoké. The increments in the OM balance (delta OM) due to the organic fertilisation 
differed in the individual sites. 
 
c) Relationships between delta C and delta OM 

The relationships between the delta C and delta OM balances are shown on Fig. 1. All 
relationships from all experiments and differing sites are positive. The relationships are 
confirmed by relatively high correlation coefficient between delta C and delta OM, in which 
the mineral fertilised variants were also included (delta OM balance is zero, however, delta C 
contents in the topsoil are positive, as  shown in Tab. 3). The value of the correlation 
coefficient is 0.7333, statistically highly significant. 

The increments of organic C contents in the topsoil related to the unit OM balance are 
apparently higher in FYM+NPK variants than in single FYM variants (calculated 
OM balances in these two variants are the same) and, besides of it, the average C content 
in the topsoil is higher in mineral fertilised variants NPK than in the Control variant, although 
the OM balance is the same. Apparently, mineral fertilisation affects (mostly) positively soil 
organic matter balance. On an average, the effect of mineral fertilisation in NPK variants 
over the Control variants accounted for 0.0345 t OM/ha.a, while the effect of mineral 
fertilisation in FYM+NPK variants over the FYM variants was even higher – 
0.0395 t OM/ha.a. The effect of the mineral fertilisation on the soil organic matter balance 
was equal to 0.306 t OM/ha.a, resp. 0.350 t OM/ha.a. 
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Tab. 4 Organic matter balance in the selected long-term experiments and variants (tOM/ha.a) 

 Control NPK FYM FYM+NPK 

Ivanovice VOP -2.3  -1.16 -1.16 
Ivanovice IOSDV -2.1 -2.1 -0.75 -0.75 
Čáslav VOP -2.3  -1.16 -1.16 
Hněvčeves PF -1.8 -1.8 -0.8 -0.8 
Kostelec PF -1.8 -1.8 -0.77 -0.77 
Ruzyně B -2.05 -2.05 -0.25 -0.25 
Ruzyně III -1.2 -1.2 -0.06 -0.06 
Ruzyně IV -1.2 -1.2 -0.06 -0.06 
Trutnov -0.9 -0.9 0.7 0.7 
Humpolec PF -1.4 -1.4 -0.2 -0.2 
Pernolec PF -1.9 -1.9 -0.6 -0.6 
Lukavec VOP -1.9  -0.76 -0.76 
Lukavec IOSDV -2.1 -2.1 -0.75 -0.75 
Vysoké PF 0 0 1.2 1.2 
 

Fig. 1: Relationships between  delta C  and delta OM
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Abstract 
The activity of acid phosphatase was investigated in the rhizosphere of wheat 

andoilseed rape plants cultivated in rhizoboxes. The soil (Cambisol) originated 
from the long-term experiment with different fertilizing systems was used for experiment. 
Significantly higher activity of acid phosphatase was determined in rhizosphere soil 
in contrast to bulk one. Difference between phosphatase activity in manure treatment 
and sewage sludge was not significant. 
 
Úvod 

V České republice je v současném období omezen přístup organických látek do půdy 
statkovými hnojivy. Stále více jsou využívány náhradní zdroje – tj. zaorávka slámy, použití 
kompostů, přímá aplikace čistírenských kalů. Čistírenské kaly jsou významným zdrojem 
živin, případně organických látek, ale zároveň jsou nositeli negativních vlastností. Mohou 
obsahovat zvýšené množství rizikových prvků, organických polutantů, případně patogenních 
mikroorganismů. Je proto nutné zaměřit se na posouzení změn půdních vlastností 
při dlouhodobém a intenzivním používání čistírenských kalů. 

Pro sledování dynamiky změn živin v půdě je velmi vhodné soustředit se na oblast 
rhizosféry.  

Rostliny a mikroorganismy mohou odebírat fosfor pouze z půdního roztoku. Nehledě 
na to, jaký je celkový obsah P v půdě, obsah P v půdním roztoku je malý < 1 µM (Barber 
1995). Především je malý vzhledem k požadavkům rostlin a půdních organismů. Nízký obsah 
P v půdním roztoku je způsoben nízkou mobilitou anorganických a organických P sloučenin. 
Málo rozpustné anorganické formy P jsou především Ca fosforečnany, Fe/Al fosforečnany a P 
je sorbován na Fe/Al oxidy a organickou hmotu. 

Ve většině půd činí podíl organického P 20 – 85 % z celkového P. Přitom největší 
podíl z organického fosforu je ve formě fytinu nebo jeho derivátů (Dalal 1978). Organické 
sloučeniny jako fytin, lecitin a glycerolfosfát jsou velmi významné ve výživě rostlin fosforem 
(Tarafdar a Claasen, 1988). Kyselá fosfatáza katalyzuje odštěpení fosforu z organicky 
vázaného fosforu ve formě esterů (Eivazi a Tabatabai, 1977). 

Cílem této práce bylo sledovat aktivitu kyselé fosfatázy v rhizosféře rostlin v závislosti 
na použitém druhu organického hnojení. 
 
Materiál a metody 

Pro sledování byla použita kambizem z vybraných variant dlouhodobých pokusů 
s aplikací čistírenských kalů a chlévského hnoje. Zemina byla usušena při laboratorní teplotě 
a pro rhizoboxy byla použita frakce < 2 mm. Charakteristika použité zeminy je uvedena 
v tab. 1. 

V rhizoboxech byly pěstovány ozimá pšenice a ozimá řepka. Délka jednoho 
pokusného období byla 8 týdnů (od zasetí po sklizeň). Nejdříve byl založen kořenný oddíl, 
kde byly zasety rostliny (10 rostlin pšenice, 8 rostlin řepky). Po zakořenění rostlin (asi 7 dní) 
byl založen rhizosférní oddíl a rostliny byly pěstovány 7 týdnů za stálých podmínek 
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ve fytotronu (den 24 0C a vlhkost 95 %; noc 16 0C a a vlhkost 60 %). Po skončení pokusu 
byla provedena sklizeň rostlin a separace rhizosféry po 1 mm. 

Stanovení aktivity fosfatázy v půdě bylo provedeno dle metody (Tabatai a Bremner, 
1969). Půda byla inkubována v roztoku p-nitrofenylfosfátu (Fluka) (1:1 w/v) s přídavkem 
pufru (0,1 M TRIS = roztok hydroxymethylaminometanu [Merck] 2 hodiny při 25 0C. 
Pro stanovení kyselé fosfatázy bylo pH pufru upraveno přídavkem konc. HCl. Vzniklý 
p-nitrofenol byl stanoven spektrofotometricky při vlnové délce 400 nm. 

Celkový obsah fosforu v rostlinných vzorcích byl stanoven v mineralizátech získaných 
metodou rozkladu na suché cestě. Obsahy P byly stanoveny metodou optické emisní 
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP – OES, Varian VistaPro, Austrálie). 
 
Výsledky a diskuse 

Po ukončení 8 týdenní pěstební fáze byl stanoven výnos sušiny nadzemní biomasy 
a kořenů a dále byly stanoveny obsahy fosforu v rostlinách. Přitom na kontrolní nehnojené 
variantě byl nejnižší výnos a také nejnižší obsah fosforu. Oba tyto faktory se promítly 
v celkovém odběru fosforu rostlinami (tab. 2). Lze konstatovat, že tyto výsledky jsou v dobré 
korelaci s celkovým obsahem fosforu i s podílem jeho mobilních forem na této kontrolní 
variantě (tab. 1).  
 
Tab. 1 Obsah fosforu v kambizemi před založením pokusů s rhizoboxy (mg P.kg-1) 
 Phosphorus content in Cambisol before the beginning of rhizobox experiments  

Dl-NaOH 
varianta pH/CaCl2 Mehlich3 H2O 

AEM 
-PES Pan Ptot Porg 

Par 

kontrola 5,0 105 12,0 51 252 855 603 678 
kal 5,1 216 16,2 79 350 1046 696 878 
hnůj 5,1 174 16,2 60 279 907 628 758 
Mehlich 3  extrakce dle Mehlich (1984) 
H2O   vodný výluh (Luscombe et al., 1979) 
AEM   stanovení P pomocí AEM-PES membrán (Tiessen a Moir 1993) 
Pan, Ptot, Porg  minerální, celkový a organický P stanovený DL-NaOH extrakcí (Marks 1977) 
Par   celkový P stanovený lučavkou královskou (EN 13346) 
 
Tab. 2 Odběr fosforu rostlinami (mg/rhizobox) 
 Phosphorus removal by plants  

varianta nadzemní biomasa kořeny odběr celkem 

kontrola 3,62 0,52 15,18 
kal 6,11 1,19 17,48 
hnůj 7,50 0,47 15,44 
Ftest 5,18 12,25 2,70 
Dmin (α=0,05) 2,65 0,38 ns 
 

Obsah vodorozpustného fosforu zde činil 12 ppm, zatímco u var. kal a var. hnůj 
shodně 16,2 ppm. Také hodnoty stanovené pomocí AEM-PES membrán a dle metody 
Mehlich 3 potvrzují zřetelně vyšší obsahy P u hnojených variant. Přitom je zřejmé, 
že na var. kal byl vyšší obsah celkového fosforu i mobilních frakcí ve srovnání s var. hnůj, 
což také odpovídá dlouhodobě aplikovanému množství fosforu na jednotlivých variantách. 
Z porovnání hodnot Porg a Ptot stanovených dle DL-NaOH extrakcí je patrné, že na var. hnůj 
byl relativně vyšší podíl organické frakce (69,2 %) ve srovnání s var. kal (66,5 %). Toto 
zjištění také odpovídá charakteru fosforu v aplikovaných hnojivech. 
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 Výsledky stanovení aktivity kyselé fosfatázy jsou prezentovány v grafech 1 a 2. 
Kyselé fosfatázy jsou přítomny v rhizosféře většiny rostlin. Aktivita kyselých fosfatáz 
se zvyšuje v podmínkách nedostatku P (Tadano a Sakai, 1991; Mudge et al., 2003; Wasaki 
et al., 2003).  
 
Graf 1 Aktivita kyselé fosfatázy v rhizosféře rostlin pšenice 
 Activity of acid phosphatase in rhizosphere of wheat plants 

0

50

100

150

200

250

300

rhizosféra bulk

µµ µµg
 p

-n
itr
of

en
ol
.g

-1
 p
ů
dy

.h
-1

kontrola

kal

hnůj

 
 
Graf 2 Aktivita kyselé fosfatázy v rhizosféře rostlin řepky 

Activity of acid phosphatase in rhizosphere of oilseed rape plants 
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Jak je zřejmé z uvedených výsledků, byl signifikantní rozdíl v aktivitě fosfatázy 
v oblasti rhizosféry a v oblasti mimo rhizosféru (bulk soil). V našem sledování se jedná 
o průměrný vzorek rhizosféry do vzdálenosti 4 mm od povrchu kořenů. Na základě literárních 
informací (Nuruzzaman et al., 2006) lze předpokládat, že těsně u kořenů (< 1 mm) byly 
hodnoty ještě podstatně vyšší. Prezentované výsledky také potvrzují vliv pěstované plodiny 
na produkci kyselé fosfatázy. Bylo zjištěno, že kyselá fosfatáza z kořenů je ektoenzym 
vylučovaný zejména v apikálních zónách, což při námi používané metodice nemůžeme 
prokázat. Zároveň lze předpokládat, že lokální aktivita v některých zónách rhizosféry byla 
podstatně vyšší, než jsou naše průměrné výsledky.  
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 Rozdíly mezi aktivitou kyselé fosfatázy nejsou zřejmě druhově specifické, 
ale pravděpodobně se vztahují k rozdílné úrovni deficitu fosforu ve výživě rostlin (Goldstein 
et al., 1988). Na základě výsledků analýz obsahu fosforu v rhizosféře těchto rostlin se lze 
domnívat, že rostliny na var. hnůj a kal netrpěly nedostatkem fosforu. Vyšší aktivita fosfatázy 
na těchto variantách souvisí pravděpodobně s celkově vyšší mikrobiální aktivitou způsobenou 
jednak hnojením a dále zvýšenou produkcí kořenových exudátů v důsledku intenzivnějšího 
růstu pěstovaných plodin. Jak zjistili Marschner et al., (2007), odběr fosforu rostlinami 
(Brassicae a Poaceae) signifikantně koreloval s aktivitou kyselé fosfatázy pouze při nízkých 
obsazích P v půdě, ale ne při vysokých. 
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Abstract 

Spatial variability and temporal variability of soil available nutrients and pH level 
were investigated in fields of an 21 ha aera of the University Farm at Lány. Soil samples were 
taken in 2004 – 2007. The content of available nutrients was from low to good level. Results 
show, that available P, K, Mg and pH level are not temporally variable on the field. Spatial 
variability of available P was found on 200 m sampling grids distant and spatial variability 
of available K and Mg on 1000 – 1100 m sampling grids. 
 

Cílem precizního hospodaření je efektivnější využití půdního potenciálu, zemědělské 
techniky, racionální využití hnojiv a pesticidů (Balík et al., 2000). Smyslem není docilovat 
maximálních výnosů plodin za každou cenu, ale dosahovat takové produkce, která plně 
odpovídá potenciálu konkrétního stanoviště. 

Zdroje variability, které mají podstatný vliv na zemědělskou produkci lze podle 
Zhanga et al. (2002) rozdělit do 6 základních skupin: 

1. výnosová variabilita  
2. variabilita pozemku (umístění, sklon, ohraničení pozemku atd.) 
3. půdní variabilita (zrnitostní složení, obsah živin, pH půdy, fyzikální vlastnosti, aj.) 
4. rostlinná variabilita (hustota a výška porostu, LAI, listový chlorofyl atd.) 
5. variabilita anomálních faktorů (napadení škůdci, choroby, vítr, krupobití atd.) 
6. variabilita řízení (způsob obdělávání, volba odrůdy, hustota setí, osevní sled, hnojení, 

pesticidy, zavlažování) 
Prostorová variabilita půdních vlastností může dosahovat značného rozsahu. Veličiny, 

jejichž variační koeficient i v rámci běžného pozemku je vyšší než 100 %, nejsou nijak 
výjimečné (Goderya, 1998). Značná prostorová variabilita pozemků byla zjištěna v České 
republice i v oblastech s relativně uniformními substráty a v poměrně plochém terénu 
(Brodský et al., 2001). Samotná míra prostorové variability může být vodítkem, zda je 
pro daný pozemek vhodné použít prvky precizního zemědělství či nikoli (McBratney 
a Pringle, 1999). Podkladem pro hodnocení jsou i změny půdních vlastností v čase (Štípek, 
2003).  

Při návrhu agrotechnických zásahů (zpracování půdy, hnojení, ochrana rostlin ap.) je 
často rozhodujícím kritériem popis prostorové heterogenity stavu porostu nebo výnosů plodin 
a hledání faktorů, které heterogenitu nejvíce ovlivňují na jednotlivých částech pozemku. 
Jedním z významných faktorů, určujících množství rostlinné produkce je výživa rostlin 
a hnojení. Optimální výživa rostlin a hnojení vychází  z důkladné analýzy půdního prostředí 
na úroveň agrochemických vlastností půdy, zejména obsahu rostlinám přístupných živin 
a hodnoty pH půdy. Agrochemické vlastnosti půdy, které se mění v dimenzi prostorové 
i časové, lze přesně determinovat analýzou půdních vzorků, odebraných v různých částech 
sledovaného pozemku.  
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Cílem tohoto příspěvku je analýza prostorového rozložení agrochemických vlastností 
půd na vybraném pozemku a sledování časových změn v úrovni prostorové variability obsahu 
přístupných živin a pH půdy.  
 
Materiál a metodika 

Pro sledování variability agrochemických vlastností půd byl na základě informací 
o předchozím obhospodařování pozemků vybrán v katastru Školního zemědělského podniku 
v Lánech pozemek s předpokládanou vysokou úrovní prostorové variability agrochemických 
vlastností půdy. Vybraný hon "U Kuchaře" o výměře 21 ha  se nachází v lokalitě Nové 
Strašecí, okres Rakovník. Na pozemku byly navrženy odběrové body v pravidelné čtvercové 
síti. Základní síť 54 m x 54 m zahrnovala 57 bodů. Pro podrobnější hodnocení pozemku byla 
základní síť doplněna o nepravidelnou systematickou síť (53 bodů) (Obr.1). Návrhy sítí bodů 
pro odběr vzorků půdy a rostlin byly sestrojeny s využitím software Arc View GIS. Poloha 
každého odběrového místa byla zaměřena přijímačem GPS signálu GARMIN GPS 76. 
 
Obr. 1 Odběrová síť bodů na pozemku Kuchař – pravidelná (�) a nepravidelná (+)síť 

Sampling grid on the „Kuchar“ field - regular (�) and irregular (+)grid 

 
 

Za účelem monitorování prostorové variability obsahu přístupných živin (P, K, Mg), 
hodnoty pH půdy byl uskutečněn odběr půdních vzorků na počátku vegetace (duben) 
a po sklizni pěstovaných plodin. Pro hodnocení časové variability byly porovnány výsledky 
analýz roku 2004, 2005 a na bodech s vyšší variabilitou byly provedeny kontrolní odběry 
v roce 2006 a 2007. Obsah přijatelných živin v půdě byl stanoven ve výluhu Mehlich 3 a pH 
ve výluhu 0,01M CaCl2 podle metodiky pro agrochemické zkoušení půd v ČR. 

Jednotlivé sledované znaky byly vyhodnoceny základními statistickými ukazateli 
(průměr, směrodatná odchylka, minimum, maximum, medián a modus), normalita rozdělení 
hodnot byla hodnocena pomocí histogramů. Pro posouzení prostorového rozložení byly 
u každého sledovaného znaku sestrojeny experimentální variogramy, které byly proloženy 
vhodným modelem. Hodnota prostorové závislosti, vyjádřená jako podíl zbytkového rozptylu 
(nuggetu) z hodnoty prahu variogramu (sill), byla použita pro určení prostorové závislosti 
a byla vyjádřená jako relativní nugget efekt {Co/(Co+C)}. Podle Cambardella et al. (1994) je 
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silná prostorová závislost při hodnotách podílu pod 0,25, střední při hodnotách podílu od 0,25 
do 0,75 a nízká při hodnotách podílu nad 0,75 
 
Výsledky a diskuse 

Obsah přístupných živin v půdě - P, K, Mg a pH půdy byly hodnoceny podle kritérií 
výsledků chemických rozborů zemědělských půd (příloha č. 5 k Vyhlášce o agrochemickém 
zkoušení půd č. 275/1998 Sb) a zařazeny podle kategorií zásobennosti. V jednotlivých 
kategoriích byla dále hodnocena variabilita naměřených hodnot.  

Obsah přijatelných živin na pozemku „U Kuchaře“ je hodnocen jako nízký 
až vyhovující, pouze obsah draslíku byl hodnocen jako dobrý. Zásoba přijatelných živin 
odráží používání nízkých dávek hnojiv na pozemku, nebo jejich nepravidelnou aplikaci 
(2001 amofos, 2005 NPK). Za období let 2000 – 2005 bylo na stanoviště aplikováno 
43 kg P.ha-1, 37 kg K.ha-1, aplikace hořečnatých hnojiv, vápnění a aplikace organických 
hnojiv prováděny nebyly. 

Obsah fosforu dosahuje v průměru jednotlivých odběrů pouze 47 mg.kg-1 - 57 mg.kg-1, 
což je na hranici mezi nízkým a vyhovujícím obsahem (50 mg P.kg-1). Časová variabilita 
obsahu přijatelného fosforu byla nízká a v průběhu sledovaných let nedocházelo 
k výraznějšímu kolísání naměřených hodnot. Pouze na bodech v jižní části pozemku 
(43, 47, 52) byly stanoveny výkyvy v hodnotách naměřených obsahů. Některé body jsou 
lokalizovány na okraji pozemku, což může hodnocení ovlivnit, nebyly tyto výsledky 
ze souboru dat vyloučeny, jelikož hodnoty nevykazovaly extrémní odchylky od nejbližších 
bodů. Obsah přijatelného draslíku byl na pozemku „U Kuchaře“ na dobré úrovni. V průměru 
byl obsah draslíku 167 – 228 mg.kg-1. Vyšší hodnoty obsahu přijatelného draslíku byly 
naměřeny při podzimních odběrech – v průměru 226 mg K.kg-1 v porovnání s jarními odběry, 
kdy byly stanoveny průměrné obsahy 180 mg K.kg-1. V obou případech je hodnocení obsahu 
přijatelného draslíku na dobré úrovni (171 – 330 mg K.kg-1). Časová variabilita obsahu 
přijatelného draslíku byla hodnocena jako nízká a při porovnání stejných termínů odběru 
nedocházelo k výraznějšímu kolísání naměřených hodnot 

Obsah přijatelného hořčíku v průměru dosahoval hodnot 59 – 76 mg Mg.kg-1, což je 
hodnoceno jako nízký obsah. Pouze na bodech 21, 22, 23, 43 a 52 byl stanoven obsah 
přesahující spodní hranici vyhovujícího obsahu (105 mg Mg.kg). Kolísání naměřených 
hodnot v čase nebylo u obsahu přijatelného hořčíku zjištěno. Většina hodnot sledovaného 
souboru byla u všech odběrů na nízké úrovni obsahu v půdě. 

Průměrná hodnota pH byla 6,5. Tato hodnota odpovídá horní hranici půd slabě 
kyselých. Nižší hodnoty pH na sledovaném pozemku vykazovala pouze menší, západní, část 
pozemku, kde většina naměřených hodnot se pohybovala v intervalu pH 5,5 – 6,0. 

Při hodnocení zásoby přijatelných živin a hodnoty pH na sledovaném pozemku byly 
samostatně hodnoceny naměřené hodnoty v základní pravidelné síti a v doplňkové 
nepravidelné síti. Z hlediska obsahu živin a prostorové variability mezi porovnávanými 
soubory však nebyly stanoveny výraznější rozdíly.  

Průběh prostorové závislosti obsahu přijatelných živin byl popsán pomocí variogramů 
a závisí na sledované živině. Rozsah variogramu (hodnota hranic existence prostorové 
závislosti) byla u obsahu přijatelného P u bodů vzdálených od sebe 200 m, pro obsah 
přijatelného K a Mg 1000 m – 1100 m a u pH 500 m -700 m. Silná prostorová závislost byla 
stanovena u obsahu přijatelného Mg, kde byl vypočten relativní nugget efekt 0,13 a u hodnot 
pH {Co/(Co+C) = 0,24}. Prostorová závislost obsahu přijatelného P a K byla hodnocena jako 
střední {Co/(Co+C) = 0,30 až 0,45}. 
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Obr. 2 Mapa prostorové variability pH na sledovaném pozemku 
Mapa of pH spatial variability on the evaluated field 

 
Přestože byl vybrán pozemek s předpokládanou vyšší variabilitou, nebyla u obsahu 

živin ve sledováních vždy potvrzena. Je patrné, že na konkrétních částech honu jsou plochy 
se stejnou zásobou přijatelných živin v půdě. Lokalizace těchto ploch může sloužit jako 
podklad pro přípravu zón se stejnou agrotechnikou a v případě hnojení pro volbu stejné dávky 
hnojiv i bez potřeby využívat nákladnou techniku pro variabilní aplikaci.  
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Abstract 

In eight samples of organic surface horizons we studied the stability of soil organic 
matter in aerobic and anaerobic conditions expressed by the rate constant of its biochemical 
oxidation, total biochemical oxygen demand, substrate production of methane 
and degradability in anaerobic conditions. In the eight very different samples no relationship 
was found between aerobic and anaerobic stability of their organic matter; nor was 
the expected relationship between total biochemical oxygen demand and „active carbon“ Chws 
proved. In the next work these addictions were studied on more plentiful complex of samples 
and it was found that in spite of considerable numerical differences and differences 
in the results reproductionship of separate methods it is possible – after the mathematic-
statistical analysis – to file the samples into homogenous rising or descending sequence 
according to stability in aerobic and anaerobic conditions. In this work there was also 
substantially simplified the method for measuring of the stability of soil organic matter 
in anaerobic conditions (Kolář et al., 2005; 2006) which was used previously. 
 
Úvod 

Organická hmota v půdě (SOM = Soil organic matter) je většinou stále 
charakterizována jen hodnotou Cox, i když je obecně známo, že Cox vyjadřuje stejně tak 
primární organickou hmotu s malou iontovýměnnou schopností a velkou ochotou 
k mineralizaci, jako organickou hmotu zhumifikovanou s právě opačnými vlastnostmi (Kolář 
a Kužel, 1999). Proto je pokrokem, uvádí-li autoři další charakteristiky půdní organické 
hmoty, stupeň humifikace SH = Cox HK + Cox FK/Cox . 100, poměr HK : FK, „aktivní uhlík“ 
Chws, Ccws (vodorozpustné C-látky při 20°C). Velmi cenné je dělení frakcí huminových 
kyselin gelovou chromatografií a vyjádření procentického zastoupení frakcí s průměrnou 
relativní molekulovou hmotností – vždyť nízkomolekulární huminové kyseliny mají chemické 
reakce shodné s fulvokyselinami a zcela odlišné od vysokomolekulárních HK. Naopak 
barevný kvocient Q4/6 je sice velmi snadno stanovitelná, ale dosti problematická veličina 
stejně jako interpretace IR-spekter huminových kyselin, která se může zdát jednoznačná 
a jednoduchá jen pracovníkům s menšími znalostmi v IR-spektroskopii a nemění na tom nic 
ani fakt, že se tato metoda v poslední době znovu začíná uplatňovat (Capriel et al., 1995; 
1997). 

Zhumifikovaná část SOM se dá poměrně velmi dobře charakterizovat 
iontovýměnnými reakcemi. (Problém podílu iontové výměny a prosté adsorbce budeme řešit 
v připravované publikaci. I když teoreticky iontová výměna může probíhat i na hlavních 
složkách primární organické půdní hmoty, celulóze a ligninu, objem tohoto děje je určen 
počtem disociace schopných karboxylů a hydroxylů a ten i u rozložené, ale nezhumifikované 
půdní organické hmoty je relativně nízký. Specifický povrch takového materiálu je však velký 
a proto u primární organické půdní hmoty sorpční procesy převládají nad procesy 
iontovýměnnými.) Větším problémem je charakteristika reaktivní, rozložitelné části primární 
organické hmoty. Je nejen materiálem pro mineralizaci a zdrojem energie pro půdní 
mikroorganismy, ale je nutno připomenout i její funkci aktivního reakčního agens v systému 
chemických a biochemických reakcí v půdách. Naplněním snahy ji charakterizovat byly práce 
určující vodorozpustný podíl organických půdních látek ve vodě nebo v roztocích solí různé 
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koncentrace a teploty (Schulz, 1990; Körschens et al., 1990; Weigel et al., 1998). V řadě prací 
se tato část SOM charakterizuje stupněm její stability k oxidaci např. různě modifikovanými 
respirometrickými testy. 

Provedení respirometrických testů je běžnou záležitostí a z mnoha metodických 
modifikací upozorňujeme jen na možnost využití aparatury Oxi Top Control Merck. Tato 
metoda přináší řadu výhod zvláště při práci s velkými soubory vzorků (Wirtz, 1999). 
Na JU v Č. Budějovicích jsme se zabývali vývojem metody k stanovení kinetiky mineralizace 
rozložitelné části SOM a stabilitu této frakce jsme se pokusili vyjádřit hodnotou rychlostní 
konstanty její biochemické oxidace (Kolář et al., 2003) a pracnost a náročnost experimentální 
práce jsme se snažili zmírnit použitím rychlých, ale relativně dražších fotometrických testů 
MERCK (Kolář et al., 2005a). Ve snaze dále zjednodušit a zlevnit experimentální práci jsme 
se pokusili hodnotit labilitu rozložitelné části SOM poměrem biochemické spotřeby kyslíku 
k celkové spotřebě kyslíku k oxidaci BOD5 : CHOD, jak je obvyklé při hodnocení stupně 
stability organických látek v hydrochemické analytice (Štindl et al., 2005). Ukázalo se však, 
že tento způsob pro hodnocení SOM není vhodný, protože hodnoty BOD5 jsou pro SOM 
příliš nízké a relativní experimentální chyba pak příliš vysoká. 

Stabilita jakékoliv organické hmoty a tedy i SOM je však poněkud rozdílná 
v aerobních podmínkách, při kterých probíhá mineralizace a v anaerobních podmínkách, kde 
probíhá anaerobní digesce čili vyhnívání s produkcí bioplynu, v němž zpravidla převažuje 
methan. Navrhli jsme metodu k posouzení rozložitelnosti organické hmoty v anaerobních 
podmínkách pro potřeby anaerobní digesce a výrobu bioplynu (Kolář et al., 2005 b). 
 
Materiál a metody 
Měření v aerobních podmínkách: 

V roce 2003 jsme navrhli a ověřili metodu k posouzení kinetiky mineralizace 
rozložitelné části půdní organické hmoty metodou podtlakového měření biochemické 
spotřeby kyslíku BOD (biochemical oxygen demand) půdních suspenzí systémem Oxi Top 
Control firmy WTW Merck, určené pro hydrochemickou analýzu organicky znečištěných vod 
(Kolář et al., 2003). Měřením lze získat BOD v jednotlivých dnech inkubace, z těchto údajů 
zjistit celkovou limitní BODt a vypočítat rychlostní konstantu K biochemické oxidace 
půdních organických látek s rozměrem [24 hod-1] jako míru stability těchto látek. Klasickým 
způsobem měření BOD a tedy také i rychlostních konstant je zřeďovací metoda (Horáková 
et al., 1989). Aplikovali jsme ji na stanovení stability půdních organických látek, ale byla 
příliš zdlouhavá a pracná. Proto jsme zavedli metodu Oxi Top Control s měřením podtlaku 
v lahvích, opatřených hlavicemi s ukazatelem infračerveného rozhraní, přes které je možná 
komunikace s kontrolérem OC 100 resp. OC 110 a dokumentaci lze uskutečnit 
prostřednictvím programu ACHAT OC ve spojení s PC, dříve i ve spojení s termotiskárnou 
TD 100. Měřící hlavice uloží do své paměti až 360 datových vět, které lze prostřednictvím 
kontroléru graficky zobrazit a měřit lze i přes skleněné či plastové dveře termostatu lahve 
přímo na třepacích deskách. Rychlost biochemické oxidace organických látek jako reakce 
prvního řádu je úměrná zbývající koncentraci dosud neoxidovaných látek: 
 

dy/dt = K1 (L – y) = K1Lz  kde: L = celková BOD 
y = BOD v čase t 

       Lz = zbývající BOD 
       k1, K1 = rychlostní konstanty 
Integrací od 0 do t tohoto vztahu lze získat rovnici: 
 
 Lz = L . e-K1t = L . 10-k1t 
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Obecně pro BOD v čase t platí: 
 

y = L (1 – 10-k1t)  kde:  y = BOD v čase t 
     L = BODtotal 
     k1 = rychlostní konstanta  [24 hod-1] 
 
 Náš pracovní postup je totožný s výrobcem doporučeným způsobem měření podle 
Návrhu pro německé jednotné postupy DEV 46. věstník 2000 – H 55, uveřejněný také 
v příručce BOD (na CD-ROM) firmy WTW Merck. 
 
Měření v anaerobních podmínkách: 

Byla použita aparatura Oxi Top Control AN 12 Merck, která se od aparatury pro práci 
v aerobních podmínkách liší jen pracovními lahvemi s dvěma postranními tubusy a jinou 
tlakovou snímací hlavicí těchto lahví. Metodiku práce jsme podrobně popsali už dříve (Kolář 
et al., 2005b). Množství vzorku je 80 – 100 mg/l organického uhlíku, koncentrace inokula 
3 g/l. 
Při výpočtu vycházíme ze stavové rovnice: 
 n = p . V/RT    kde n = počet molů plynu 

V = objem  [ml] 
P = tlak  [hPa] 
T = teplota  [°K] 
R = plynová konstanta 8,134 J/mol °K 

 
 Podrobné pracovní postupy pro aerobní i anaerobní podmínky jsme uveřejnili 
v loňském roce (Kolář et al., 2006). 
Laboratořím, s kterými spolupracujeme při výzkumu MSM 6007665806, se naše metoda 
práce v anaerobních podmínkách i přes dokonalé technické zařízení zdála příliš pracná 
a složitá, zvláště s injektáží chemikálií. Navrhli a vyzkoušeli jsme proto následující 
zjednodušení: 
 Rozklad organické hmoty je reakcí prvního řádu, u nichž reakční rychlost v každém 
okamžiku je úměrná koncentraci reagující látky (viz základní rovnice dy/dt). Konstanta K1 je 
specifická reakční rychlost čili rychlostní konstanta a udává okamžitou rychlost reakce při 
jednotkové koncentraci reagující látky. Skutečná rychlost reakce se ustavičně mění a rovná se 
součinu rychlostní konstanty a okamžité koncentrace. Závislost reakční zplodiny, vyjádřené 
BOD v čase t (y) na t je stejná, jako závislost koncentrace reagující složky (L – y) v čase t 
a proto rovnice 
 (L – y) = L . e-K1t 
a y = L (1 – e-K1t) 
jsou analogické. 
 Naneseme-li tedy do grafu na osu y zbytkovou koncentraci uhlíku v logaritmickém 
měřítku log (L – y) a na osu x čas ve dnech od počátku experimentu, dostaneme přímku, jejíž 
směrnice odpovídá hodnotě – k1/2,303. 
 Postačí tedy do série libovolných nádobek, opatřených gumovou zátkou s obyčejnou 
kvasnou rourkou, vložit vodnou suspenzi organické hmoty nebo půdního vzorku s inokulem 
a živnou solí, umístit ji do termostatu a pouze v několikadenních intervalech v jednom 
ze série vzorků stanovit zbytkový Cox, samozřejmě s náležitým opakováním. Logaritmická 
hodnota tohoto analytického data je (L – y) a dosazuje se do grafu proti t. Jen pro úplnost 
připomínáme ze základů geometrie, že směrnice přímky v grafu je dána tangentou úhlu α a je 
poměrem protilehlé a přilehlé odvěsny vzniklého trojúhelníku. 
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 K práci bylo použito 128 vzorků horizontů nadložního humusu lesních půd 
anhydrogenních, hydrogenních a rašelinných a humózních organominerálních povrchových 
horizontů kulturních drnových (Němeček, 2001), ve kterých byly stanoveny hodnoty Cox, 
stupeň humifikace SH, iontovýměnná kapacita T, aktivní uhlík Chws, rychlostní konstanta 
K biochemické oxidace a anaerobní rozložitelnost organické hmoty DCHOD v %. 
 
Výsledky a diskuse 
 Intervaly nalezených hodnot jsou uvedeny v tab. 1. 
 
Tab. 1 Intervaly analytických dat souboru n = 128 půdní organické hmoty 

Intervals of analytic file data n = 128 of soil organic matter 
Cox                       [%] 3,80 – 20,10 K                     [24 hod] 0,002 – 0,05 
SH                        [%] 1,5 – 19,8 DCHOD                     [%] 0,1 – 5,1 
T      [mgekv/1000 g] 42 – 197   
Chws          [g/1000 g] 0,18 – 0,85   
 

Shodnost výsledků DCHOD a K při postupu v aerobních a anaerobních podmínkách 
jsme zjišťovali grafickou Youdenovou metodou (Eckschlager et al., 1980), při které jsme 
do grafu v pravoúhlých souřadnicích na osu x zakreslili průměry hodnoty XA anaerobní 
rozložitelnosti organické hmoty DCHOD v % a 100 násobku průměru hodnot XB rychlostní 
konstanty K na osu y. Při úplné shodnosti a nulové proporcionální a nulové konstantní 
soustavné chybě by výsledná množina bodů ležela na přímce, procházející počátkem, 
se směrnicí b = 1. 
 V tab. 2 jsou uvedeny počty bodů všech 128 průměrných hodnot interakce XA a XB, 
seřazených do 4 kategorií: ležících na přímce (A), ležících v blízkosti přímky (B), ležících 
na přímce s jinou  směrnicí či zcela odlehlých (C), ležících na přímce se stejnou směrnicí 
a jiným počátkem (D). 
 
Tab. 2 Rozdělení množiny bodů do kategorií A, B, C, D při studiu shodnosti výsledků 

stability půdní organické hmoty v aerobních a anaerobních podmínkách dle Youdena 
(Eckschlager et al., 1980) 
Separation of set points in the categories A, B, C, D during study of results 
correspondence of stability soil organic matter in aerobic and anaerobic conditions 
by Youden (Eckschlager et al., 1980) 

Kategorie Počet bodů % 

A 35 27,3 
B 51 39,8 
C 24 18,8 
D 18 14,1 

 
 Z tab. 2 je zřejmé, že většina bodů je v první a druhé kategorii, čili že u velkých 
souborů vzorků je prokázána shoda stability organické půdní hmoty v aerobních 
a anaerobních podmínkách. 
 Odlehlé výsledky a výsledky zatížené soustavnou proporcionální chybou jsou zhruba 
stejné, jako počet výsledků zatížených soustavnou konstantní chybou a spolu dohromady tvoří 
zhruba 1/3 zjištěných výsledků. 
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Abstract 

The effect of rock wools (Nobasyp and Agrodrap) on the yield parameters of spring 
barley has been studied in a pot trial conducted in a vegetation cage located at the Slovak 
Agricultural University in Nitra. The achieved results showed that the effects of Agrodrap 
and Nobasyp were positive but in comparison with NPK fertilizers significantly lower. 
Nobasyp effected the yield in a much more positive way than Agrodrap. 

The application of NPK fertilizers with Agrodrap were not grounded. It resulted 
in lower yields than there were achieved by solitary application of NPK fertilizers. 
On the contrary, the application of Nobasyp with NPK fertilizers resulted in the highest yields 
of corn and straw. The amount of used Nobasyp and Agrodrap of 10 to 20 t.ha-1 does not 
represent a bigger risk from the viewpoint of heavy metals cumulating in the spring barley 
corn than the use of rational doses of NPK fertilizers. No application of fertilizers or soil 
additives does not guarantee that the grown plants will have low content of heavy metals. 
 
Úvod 

Slovenská vedeckovýskumná základňa venuje problematike pôdnych pomocných 
látok pomerne malú pozornosť. Najlepšie sú zdokumentované vlastnosti a účinky slieňov  
zeolitov, perlitov, žíhaného vermikulitu, keramzitu, antúk, škvár, popolov, popolčekov, 
polystyrénov, penových polyuretánov, polyfenolových pien, penových formaldehydových 
močovín, rašelín, ihličia, kokosových vlákien a ďalších materiálov (Grejtovský et al., 1998; 
Kováčik, 2006a). Keďže čadičové vaty sa vyznačujú vysokou pórovitosťou, ktorá je vždy 
vyššia ako 90 %, dobrou vodnou kapacitou, ktorá neklesá pod 80 %, minimálne 95 %-nou 
pružnosťou, 200 a viac %-nou nasiakavosťou (Kováčik et al., 2001), možno ich považovať 
za potenciálne dobré nepriame hnojivá.  

Cieľom nášho pokusu bolo zistiť vplyv v súčasnosti v poľnohospodárskej praxi menej 
známych materiálov (Nobasyp, Agrodrap) na úrodové parametre jačmeňa jarného. Nobasyp je 
sypkého charakteru a je to recyklovaný nepoužitý tepelno izolačný materiál uplatňujúci sa 
v stavebníctve pod komerčným názvom Nobasyl . Agrodrap je recyklovaný nepoužitý 
Agroban a je získaný drápaním Agrobanu. Agroban je komerčne nazývaná čadičová 
(kamenná) vlna uplatňovaná v záhradníctve pri hydroponických systémoch pestovania rastlín. 
 
Materiál a metódy 

V nádobovom pokuse realizovanom vo vegetačnej klietke nachádzajúcej sa v areály 
SPU v Nitre ( 48° 18´ N, 18° 05´ E) na hnedozemi modálnej sa sledoval vplyv nepriamych 
hnojív (Nobasypu a Agrodrapu) na úrodové parametre jačmeňa jarného.  

Do tridsať kilogramových nádob sa navážilo 23,5 kg hnedozeme modálnej, ktorej 
agrochemické  parametre sú uvedené v tabuľke a ich metódy stanovenia pod tabuľkou 1. 
Do každej nádoby sa vysialo 100 zŕn jačmeňa jarného (odroda Expres) a následne sa povrch 
pôdy zapieskoval sterilným pieskom (1,5 kg), v dôsledku čoho celková hmotnosť zeminy bola 
25 kg. Po vzídení jačmeňa sa počet jedincov vytrhaním zjednotil na 75 rastlín na nádobu. 
Vlhkosť zeminy sa udržiavala na hladine 60 % PVK pravidelným polievaním vodou. Pokus 
mal 8 variantov so štvornásobným opakovaním (0 – kontrola,  NS1 – Nobasyp v dávke 
20 t.ha-1, AD1 – Agrodrap v dávke 20 t.ha-1, NPK – priemyselné NPK hnojivá, 
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NPK + NS1 - priemyselné hnojivá + Nobasyp v zákl. dávke 20 t.ha-1, NPK + NS1/2 – priem. 
hnoj. + polovičná dávka Nobasypu 10 t.ha-1,  NPK + AD1 – priem. hnojivá + Agrodrap v zákl. 
dávke 20 t.ha-1,  NPK + AD1/2 – priem. hnojivá + polovičná dávka Agrodrapu. Dávky 
Nobasypu a Agrodrapu boli zvolené na základe konzultácií s pracovníkmi UKSUP-u, 
pobočka Zvolen a poznatkov Kováčika (2006b). 

V rastovej fáze jačmeňa jarného (DC 91) sa vykonal zber. Vyhodnotil sa úroda zrna, 
slamy, obsah N-látok (%N x 6,25) a škrobu (Ewers) v zrne, podiel zrna I. triedy, obsah N 
(Kjeldahl), P, K, Ca, Mg (Koppová et al., 1955) v zrne, slame a hladina ťažkých kovov - Cd, 
Pb, Hg, As, Cr, Zn, Cu, Mn, Fe po mineralizácii s HNO3 a HClO4 (AAS Pye Unicam). 
 
Tab. 1 Agrochemické parametre pôdy a materiálov použitých v nádobovom pokuse 

Agrochemical parameters of soil and tested materials used in pot experiment 

N-NH4
+ N–NO3

- Nan P K Ca Mg EC CaCO3 
MATERIÁL 

mg.kg-1 
pHKCl 

mS.cm-1  

Pôda 6,6 2,2 8,8 31,9 339 2050 331,5 5,48 0,03 1,96 

Agrodrap 10,12 0,45 10,57 34,5 602 3850 331,5 10,10 0,19 1,89 

Nobasyp 7,66 3,15 10,81 30,5 618 9100 361,5 10,08 0,19 3,29 
pHKCl  – (1,0 M KCl), N-NH4

+  – (kolorimetricky,, Nesslerovo činidlo);  
N-NO3

- – (kolorimetricky, kyselina  phenol – 2,4 disulfónová);  
P – (kolorimetricky,  Mehlich II),  
K – (plameňová fotometria, Mehlich II);  
Mg - atómový absorpčný spektrofotometer, Mehlich II),  
EC – potenciometricky  
 
Výsledky a diskusia 

Z dosiahnutých úrodových parametrov jačmeňa jarného prezentovaných v tab. 2 
vyplýva pozitívny, avšak štatisticky nevýznamný vplyv aplikácie oboch čadičových vát 
(Nobasypu i Agrodrapu) na úrodu zrna i slamy jačmeňa jarného a zároveň ich mierne 
negatívny vplyv na obsah škrobu (var. 2 a 3 versus var. 1) a pozitívny na zastúpenie zŕn 
I. triedy. Pôsobenie Nobasypu na úrodu bolo pozitívnejšie ako Agrodrapu a naopak, 
pôsobenie Agrodapu na podiel zŕn I. triedy bolo výraznejšie. Vplyv vát na hladinu N-látok bol 
nevýznamný, avšak spoločná aplikácia čadičových vát s NPK hnojivami tlmila negatívny 
vplyv priemyselného dusíka na rast obsahu N-látok v zrne jačmeňa.  

Aplikácia NPK hnojív sa prejavila štatisticky významným nárastom úrody zrna, 
slamy, obsahom dusíkatých látok a signifikantným poklesom obsahu škrobu, čo je v úplnej 
zhode s učebnicovými poznatkami o účinkoch dusíkatých hnojív. Nárast úrody zrna bol 
370 %-ný, t.j. 10 násobne vyšší, ako sa všeobecne udáva pri aplikácii priemyselných hnojív. 
Podobný nárast sa zistil i pri slame. Z uvedeného je zrejmé, že i keď účinnosť Agrodrapu 
i Nobasypu bola pozitívna, v porovnaní s NPK hnojivami bola výrazne slabšia, t.j. na tvorbe 
úrody zrna i slamy sa rozhodujúcou mierou podieľali priame hnojivá (NPK). Zistené je 
v zhode s poznatkami Kováčika (2007) poukazujúceho na nezastupiteľný význam 
priemyselných hnojív z hľadiska udržiavania trvalej úrodnosti pôd. 

Spoločnou aplikáciou Nobasypu a NPK hnojív (var. 5 a 6) sa dosiahli najvyššie úrody 
zrna (zistené platí pre obe dávky Nobasypu) a slamy (zaznamenané len pri dávke 20 t.ha-1). 
Naopak, spoločná aplikácia NPK hnojív s Agrodrapom bola neopodstatnená, pretože úrody 
dosiahnuté pri interakčnom pôsobení NPK hnojív a Agrodrapu (var. 5 a 6) boli nižšie 
ako na variante so sólo aplikáciou NPK hnojív (var. 4).  
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Tab. 2 Vplyv Nobasypu a Agrodrapu na kvantitatívne a kvalitatívne úrodové parametre 
jačmeňa jarného 
Effect of Nobasyp and Agrodrap on quantitative and qualitative yield parameters 
of spring barley 

Variant Zrno Slama N-látky Škrob Zrno I. triedy 

Číslo označenie g/nádoba % 
1 0 12,45 14,81 8,76 67,40 71,12 
2 NS1 15,50 16,68 8,63 67,14 71,25 
3 AD1 13,53 16,45 8,80 66,34 73,98 
4 NPK 46,06 51,42 16,56 57,84 81,92 
5 NPK+NS1 54,01 59,72 16,26 57,70 82,14 
6 NPK+NS1/2 46,64 49,60 16,11 58,54 87,30 
7 NPK+AD1 39,91 48,12 16,46 59,13 85,02 
8 NPK+AD1/2 42,44 44,81 15,37 57,32 86,85 
Hd 0,05 5,474 6,419 0,817 3,959 1,884 
Hd 0,01 7,453 8,738 1,133 5,495 2,615 

 
Sólo aplikácia čadičových vát nemala štatisticky významnejší vplyv na obsah 

siedmich, z deviatich sledovaných kovov v zrne jačmeňa jarného (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Zn 
a Mn), naopak významne znížila najmä obsah Fe a Cu (tab. 3). Použitie priemyselných NPK 
hnojív rezultovalo v štatisticky významný nárast obsahu kadmia, mangánu a železa, čo súvisí 
s inputom Cd do pôdy s NPK hnojivami a s okyseľovacím efektom priemyselných hnojív 
a následnou zvýšenou mobilitou Fe a Mn v pôde. Neaplikácia Nobasypu, Agrodrapu 
i NPK hnojív (var. 1) sa prejavila najvyšším obsahom medi v zrne jačmeňa. 
 
Tab. 3  Vplyv čadičových vát na obsahy deviatich kovov v zrne jačmeňa jarného 

Effect of rock wools on the content of nine metals in spring barley grain 

Variant Cd Pb Hg As Cr Zn Cu Mn Fe 

číslo označenie mg.kg-1 
1 0 0,076 0,720 0,008 0,404 0,333 31,63 10,733 9,36 38,80 
2 NS1 0,076 0,646 0,013 0,465 0,300 30,00 7,666 8,67 34,33 
3 AD1 0,080 0,743 0,006 0,496 0,290 32,37 8,600 9,13 33,37 
4 NPK 0,123 0,533 0,014 0,391 0,256 35,57 6,067 16,67 42,83 
5 NPK+NS1 0,130 0,713 0,008 0,461 0,353 36,20 5,167 14,67 39,47 
6 NPK+NS1/2 0,116 0,700 0,002 0,510 0,353 34,00 5,133 14,73 41,37 
7 NPK+AD1 0,123 0,686 0,003 0,486 0,400 35,00 5,733 15,43 41,17 
8 NPK+AD1/2 0,130 0,833 0,007 0,426 0,390 34,53 5,366 14,97 37,23 
Hd 0.05 0,012 0,329 0,011 0,115 0,096 4,006 2,139 1,08 3,66 
Hd 0.01 0,017 0,456 0,015 0,160 0,134 5,561 2,969 1,50 5,08 

 
Zapracovanie nepriameho hnojiva Nobasypu (var. 2), na rozdiel od NPK hnojív, 

preukazne zvýšilo iba obsah Hg a použitie Agrodapu preukazne zvýšilo iba hladinu As. 
Naopak, Agrodrap znížil obsahy Hg, Cr, Cu Mn a Fe.  

Porovnávaním interakčného pôsobenia NPK hnojív s Nobasypom a NPK hnojív 
s Agrodrapom sa zistilo, že pri Agrodrape sú obsahy Cd, Pb, Hg, Zn nižšie a naopak obsahy 
As, Cr, Cu, a Zn vyššie. 

Zníženie dávok čadičových vát na polovicu, pri ich spoločnej aplikácii s NPK 
hnojivami nemalo jednoznačný účinok na hladinu ťažkých kovov v zrne jačmeňa jarného. 
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Záver 
Účinnosť Agrodrapu i Nobasypu na tvorbu generatívnych a vegetatívnych orgánov 

jačmeňa bola pozitívna, avšak v porovnaní s NPK hnojivami výrazne slabšia. Samotný 
Nobasyp pôsobil na úrodu pozitívnejšie ako Agrodrap.  
Použitie NPK hnojív výrazne zhoršovalo kvalitatívne parametre zrna jačmeňa. Spoločná 
aplikácia NPK hnojív s Agrodrapom bola neopodstatnená. Rezultovala v nižšie úrody 
v porovnaní s úrodami dosiahnutými pri sólo aplikácii NPK hnojív. Naopak, spoločnou 
aplikáciou Nobasypu a NPK hnojív sa dosiahli najvyššie úrody zrna i slamy. 

Použitie Nobasypu a Agrodrapu v množstvách 10 až 20 t.ha-1 nepredstavuje z aspektu 
kumulácie ťažkých kovov v zrne jačmeňa jarného väčšie riziko, ako použitie racionálnych 
dávok NPK hnojív. Nepoužívanie priamych a nepriamych hnojív nie je zárukou dopestovania 
rastlín so zníženým obsahom ťažkých kovov. 
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Abstract 
Fifty percent of Czech agricultural lands was categorized to LFA. The energetic crops 

and raw grass biomass are a perspective industrial and energetic material. It is possible 
to utilize it by anaerobic digestion for methane, pyrolysis for syngas or fast pyrolysis 
for biooil, which all find exploitation in co-generation power units (energetic use) 
or in chemical industry. It can be used for manufacturing alternative fuel for slow-running 
diesel engines, in “grass biorefinery”, for the production of “green or brown juice” 
in the ethanol production biotechnology, manufacturing of lactic acid, isolation 
of saccharides, carotenoids and enzymes etc. 
 

Evropská komise EU předložila v rámci tzv. „Agendy 2000“ své návrhy k reformě 
zemědělství. Tato reforma má především zajistit konkurenceschopnost evropského 
zemědělství. Oblasti LFA (less favoured areas) zahrnují horské oblasti a oblasti s půdami, 
které mají nízkou výnosovost, obtížnou obdělatelnost,  nižší produktivitu přírodního prostředí, 
s nízkou populací převážně závislou na zemědělství a oblasti se specifickými problémy. 
V rámci celé EU je do LFA zařazeno zhruba 51% veškeré zemědělské půdy. V ČR patří 
do oblastí LFA 48,83% veškerého zemědělského půdního fondu (MZe ČR, 1999). 

Ekologické i ekonomické aspekty optimálního působení zemědělství v  oblastech LFA 
budou splněny jedině za předpokladu, že zemědělství zde alespoň na přechodnou dobu 
nebude produkovat potraviny, ale energii či suroviny pro chemický a ostatní zpracovatelský 
průmysl. Plodiny z LFA oblastí produkují v průměru 72,64 GJ ha-1 čistého energetického 
zisku, který je závislý na hustotě skotu v soustavě (Kudrna a Šindelářová, 2001). Může být 
využita energie uvolněná z biomasy, naakumulovaná energie sluneční, z nehnojených, 
ale sklízených ploch (Kudrna, 1986). Tím budou  splněny i náročné  ekologické a sociálně 
ekonomické představy o využití těchto oblastí. 

Energetické rostliny lze zpracovat na žádané zdroje energie pěti různými způsoby 
(Usťak, 2001): 

1) Spálením ve spalovacích  energetických zařízeních. To je sice nejlevnější, ale nejméně 
ekologický způsob využití (Maroušek a kol., 2007).  

2) Anaerobní digescí (Straka, 2003; Schulz, 1996), při které je výsledným produktem plyn 
methan, kde odpady lze využít k výrobě organických a organominerálních hnojiv (Kužel 
a kol., 2001a). Methan z anaerobní digesce se může užít přímo jako palivo pro hořáky 
různých topných systémů, ale výhodnější je jeho využití v plynovém motoru 
či v mikroturbině k výrobě elektrické energie kogenerací (Šurovský, 2003).  

3) Tepelným rozkladem, tzv. „zplynováním“, které je prováděno v reaktorech s žádným 
nebo s omezeným přístupem vzduchu při teplotách 500 – 900°C. Výsledným produktem je 
směs plynů  (syngas), v nichž hlavní podíl tvoří oxid uhelnatý a vodík (Claudet, 2001). Tato 
směs se dá přeměňovat v palivových článcích na elektřinu či spalovat v plynových motorech. 
Známým procesem je možné syngas pomocí vodní páry přeměňovat na směs vodíku a oxidu 
uhličitého (Dermirbas, 2002). Problémem u tohoto způsobu zpracování je vznik asi 5 – 10 % 
hygienicky závadných dehtů a likvidace tuhého zbytku, pro který není vhodné využití. Tento 
způsob zpracování travní hmoty je lepší než přímé spalování. Vzniká menší množství 
nežádoucích zplodin (dioxinů, dibenzofuranů) je levnější údržba zařízení. Energetický zisk je 
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zhruba dvojnásobný. Zplynovat lze i obtížně spalitelné materiály včetně travní hmoty. 
Moderní zplynovací zařízení nabízí německá firma TAF z Freibergu ze skupiny CHOREN. 
Jde o technologii CARBO-V, která je dvoustupňová. Její součástí je fluidní zplynovací 
reaktor (Šurovský, 2003).  

4) Rychlou pyrolýzou, kterou je možno považovat za nejperspektivnější a také 
nejmodernější. Jde o zahřívání organického materiálu bez přístupu kyslíku. Hlavními 
produkty pyrolýzy jsou pevný zbytek a pyrolyzní plyn, po jehož ochlazení se získává kvalitní 
pyrolyzní olej a skutečné plynné produkty (Bridgwater, 2002). Doba prodlení biomasy 
v pyrolyzním prostoru je 2 s při teplotách asi 500°C, bez přístupu vzduchu. Materiál musí být 
předsušen (<10 % vlhkosti) a rozemlet (částice <2 mm). Jestliže u zplynování bylo produktem 
cca 80 – 85 % plynu a 5 – 10 % nízkotepelných dehtů, je u rychlé pyrolýzy produktem jen asi 
13 % plynů (opět směs CO + H2) a  75 % dehtů, které však mají poněkud jiné složení 
než v případě zplynování. Dehty se dají použít jako surovina pro chemické zpracování, 
eventuelně jako náhradní palivo pro pohon pomaloběžných dieselových motorů, podobně jako 
nekvalitní nafta. Překážkou pro jejich plnohodnotné využití jako paliva je větší množství 
dusíkatých  sloučenin (Manabe  a kol., 1992). Výhřevnost biooleje je 15 – 20 MJ kg-1, tedy 
asi polovina výhřevnosti topného oleje z nafty. Je to hnědá, dobře čerpatelná kapalina, 
obsahující 20 – 25 % vody, 20 – 25 % ligninu, 5 – 12 % organických kyselin, 5 – 15 % 
uhlovodíků a další látky a je kyselá (pH = 2,3 – 3,3). Nevýhodou je špatná skladovatelnost 
biooleje. Po několika měsících se rozkládá a jeho výhřevnost klesá. Proto jeho produkce musí 
být v souladu s rychlostí zpracování. 

5) V zelené biorafinerii, kde je možné zpracovat travní hmotu, ale i cíleně pěstované 
rostliny např. jetele. Lisovacími či jinými technologiemi, např. alkalickou či kyselou 
hydrolýzou, získáme tzv. „rostlinný džus“ (Starke a kol., 2000), tj. rostlinnou šťávu 
s obsahem cukrů. Ty lze zkvasit a vyrábět buď bioethanol pro energetické účely (přídavek 
do motorových paliv či k pohonu dvouhřídelových spalovacích turbin) nebo kyselinu 
mléčnou (Andersen a Kiel, 2000), ve světě žádanou pro výrobu biodegradabilních obalů. 
Z rostlinných šťáv je možné izolovat chlorofyl, enzymy, proteiny, aminokyseliny či jiné 
biologicky aktivní látky (Kolář a kol., 2007a). Z rostlinných vláken lze vyrobit izolační 
materiály nebo můžeme rostlinné odpady usušit, zpeletizovat a spálit  (Kolář a kol., 2007 b) 
nebo zpracovat na bioplyn.  

Příkladem může sloužit fungující „Travní rafinérie“ dodávající energii pro město 
Schaffhausen (Janzig, 2001). Tráva z 600 ha (4400 t přepočtené suché hmoty) bude 
energeticky zhodnocena cca na 3 miliony kWh elektrického proudu, 1 milion kWh plynu 
a 4 miliony kWh tepla. Zařízení dodala na klíč firma „2B Biorefineries“ z Dübendorfu 
ve Švýcarsku. Tato firma provozuje od roku 1998 pilotní prototyp v Märvilu im Thurgau. 
Nejdříve se izolují procesem bez chemikálií rostlinná vlákna. Ta jsou následně použita jako 
tepelná izolace, plnivo pro vláknité materiály s požárními a izolačními vlastnostmi jako vlna 
ze skelných  nebo minerálních vláken. Současně se oddělí proteiny a prodají se jako krmivo 
pro zvířata. Pro energetické využití zůstává rostlinný džus, obsahující převážně cukry. 
Ty se při 35 °C zkvasí na bioplyn. Z 1 t travní sušiny je možné získat 380 kg vláken, 
190 kg proteinů, 615 kWh elektrického proudu, 900 kWh tepla a 269 kWh energie ve formě 
bioplynu pro zavedení do plynové sítě. Do výstavby a zahájení provozu bylo investováno 
6,7 milionu švýc. franků. Zařízení má již v druhém roce provozu přinášet zisk (Janzig, 2001). 
 Vstup do EU a otevření se světu nedává v ČR oblastem s méně výhodnými 
podmínkami pro konkurenceschopnou zemědělskou výrobu příliš času na rozmýšlení. 
Zemědělství je nutno zde udržet - obyvatelstvo musí najít práci, která zajistí odpovídající 
výsledek ekonomický - a současně musí splnit náročné cíle ekologické a krajinotvorné,  to vše 
s minimálními náklady.  
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Řešení existuje. Je to anaerobní digesce, čili vyhnívání rozložitelné organické hmoty. 
Je to technologie známá a dokonale rozpracovaná. Cestou řešení je co nejlevnější způsob 
výroby energie. Tak aby ji mohl vyrábět sám zemědělec bez velkého technického vzdělání. 
Aby většina vyrobené elektrické energie sloužila v jeho vlastním podniku a přebytky 
prodával, při využití či prodeji zpracovaných odpadů. Energie se z odpadů zemědělské výroby 
a z travní hmoty v tomto případě vyrábí samozřejmě s menší účinností. Energetických plodin 
a odpadní travní hmoty má zemědělec dost. Rozhodující jsou nízké výrobní náklady a zvláště 
nízké náklady investiční. Samozřejmě pohled na starý motor osobního automobilu OPEL 
2000, pohánějící el. alternátor, vzbuzuje úsměv ve srovnání s krásnou kogenerační jednotkou 
třebíčské firmy TEDOM typu PREMI či TWIN. V současnosti na ni český zemědělec, který 
nemá finance na chemické prostředky ochrany rostlin, vápno a hnojiva, zatím nemůže ani 
pomyslet. I když moderní anaerobní digesce by měla být dvoustupňová, s hydrolyzním 
reaktorem v prvním stupni a fermentorem s cirkulací procesní tekutiny v druhém stupni, 
„Šumavská jednotka“ (Kužel a Kolář, 2002) je buď klasický diskontinuální BATCH-systém 
nebo kontinuální DURCHFLUSS-VERFAHREN, s kofermentací travní hmoty a výkalů 
skotu. Má to své nesporné výhody. Travní hmota má příliš malou pufrovitost (Kužel a Kolář, 
2003), výkaly naopak vysokou, kombinace proces stabilizuje (Kužel a kol., 2001b)  
a znamená obrovskou výhodu (Kolář a kol., 2005). Tou je minimalizace obsluhy jednotky. 
Odpady se zpracovávají na levná organominerální hnojiva. Organická či organominerální 
hnojiva z odpadů vyrobená budou aplikována v místě nebo prodávána do oblastí s intenzivní 
zemědělskou výrobou. Tato levná hnojiva zvýší potenciální půdní úrodnost a sníží vlastní 
výrobní náklady nahrazením drahých a méně účinných, čistě minerálních hnojiv (Kužel a kol., 
2001a). 
 Vytvoří-li se v první etapě základní finanční zdroje prodejem elektrické energie 
z anaerobní digesce  energetických rostlin, odpadní travní hmoty a zvířecích výkalů (hlavně 
skotu), bude reálné modernizovat a zvětšovat dosavadní provozy. Zde doporučujeme 
postupovat podle patentu Váni a Slejšky a publikace těchto autorů z r. 1998 (Váňa a Šlejška, 
1998). Plynové motory budou během doby nahrazeny mikroturbinami (Šurovský, 2003). 
Mikroturbina je vlastně plynový kotel, který navíc vyrábí elektřinu s výkonem do 200 kW. 
Pro výkony 200 kW – 1 MW mluvíme o miniturbinách. Jde o spalovací turbiny, kde na rozdíl 
od parních turbin není pohonným médiem pára, ale proud spalin z hoření zemního plynu, 
bioplynu nebo dokonce biooleje z rychlé pyrolýzy. Mikroturbiny na rozdíl od motorů s více 
než 100 pohyblivých dílů mají většinou jen 1 pohyblivý díl (společná hřídel radiálního 
kompresoru, radiální turbiny a generátoru el. proudu). Vysokoobrátkové stroje 
(až 120 000 ot min-1) mají vzduchová ložiska a nemusí se mazat. Výhodou mikroturbin je 
vysoká efektivnost (celková účinnost 70 – 80 %, elektrická účinnost 24 – 30 %) a také fakt, 
že jim nevadí sulfan z bioplynu jako plynovým motorům. Jsou nezávislé na kolísání kvality 
bioplynu, které je u plynových motorů problémem. 

V dlouhodobé perspektivě bude vhodné kromě modernizace anaerobní digesce rozšířit 
hlavně zplynování a rychlou pyrolýzu travní hmoty a pohon elektrických generátorů řešit 
mikroturbinami na bioplyn a bioolej. Rychlá pyrolýza travní hmoty vyžaduje suché palivo. 
K sušení trávy lze ideálně využít odpadní teplo spalin z mikroturbin (Šurovský, 2003).   

Vybudování jednotek moderní anaerobní digesce a rychlé pyrolýzy travní hmoty 
v LFA oblastech by kromě rozvoje bioenergetiky a chemického průmyslu vytvořilo základ 
pro vzdálenější perspektivu naší energetiky – výrobu elektrické energie v palivových článcích 
(Šurovský, 2003).  Základním palivem je zde vodík, který lze získat transformací zemního 
plynu, bioplynu, i plynů ze zplyňování a rychlé pyrolýzy travní hmoty.  
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Abstract 

For efective variable rate aplication of fertilizers in the precision farming are 
agrochemical analyses of soil samples an imortant information source of the spatial variability 
of plant nutrient. An experiment aimed at verification of the variants of soil sampling density 
(4, 1 and 0.44 samples per ha in regular grid, 0.76 samples per ha in the irregular grid) for P 
and K content determination was conducted in the plot of 53-ha with prevalent sandy soils 
under slightly arid conditions of South Moravia in 2005. High density of soil sampling 
increased the spatial variability of observed soil characteristics. The effective solution would 
be so-called directed sampling, which provide by sampling density 0.76 samples per ha 
the same level of spatial variability like regular grid with 1 sample per ha. The impact of soil 
sampling density had a little influence on the amount of total applied fertilizers but had 
influence on the spatial distribution of fertilizers doses in the field. The results suggest 
that the variable application does not always mean fertilizer saving, however, the rates can be 
differentiated depending on crop requirements in parts of the field, and thus assure more 
effective use of fertilizers. 
 
Úvod 

Získávání informací o zásobenosti půdy živinami pro účely základního hnojení 
polních plodin představuje v precizním zemědělství poměrně náročný proces. Pro přesné 
zachycení prostorové variability sledovaného znaku je zapotřebí velkého počtu odebraných 
vzorků, které systém variabilní aplikace hnojiv značně ekonomicky zatěžují. Naopak nízká 
hustota odběrové sítě při vysoké heterogenitě půdních podmínek znamená získání nepřesných 
dat a vede k nesprávnému používání těchto moderních technologií. Pro tyto účely bylo 
provedeno porovnání vlivu rozdílné hustoty půdního vzorkování a vlivu způsobu aplikace 
na množství aplikovaných hnojiv na pozemek.  
 
Materiál a metody 

Výzkumné práce probíhaly na pozemku „Pachty“ (53 ha) Školního zemědělského 
podniku Žabčice v kat. území obce Přísnostice asi 25 km jižně od Brna. Pozemek se nachází 
v nadmořské výšce 175 m n.m. s převýšením ± 8 m v oblasti s průměrnou roční teplotou 
9,2°C a ročním úhrnem srážek 483 m n. m., půdní typ je reprezentován černozemí na spraši 
uložené na píscích s převažující půdním druhem hlinitopísčitým. Na pozemku byl na jaře roku 
2004 proveden odběr půdních vzorků a měření elektrické půdní vodivosti (ECa). 
 
Tab. 1 Parametry odběrových sítí  

Parameters of soil sampling designes 
Varianta 

vzorkování 
Typ sítě 

Vzdálenost mezi 
odběrovými body (m) 

Počet vzorků 
na ha 

Počet vzorků na celý 
pozemek  (53 ha) 

1 pravidelná 50 4 214 
2 pravidelná 100 1 53 
3 pravidelná 150 0,44 27 
4 nepravidelná X 0,76 40 
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Odběry půdních vzorků 
Půdní vzorky byly pomocí DGPS odebírány v pravidelné čtvercově sítí 50 × 50 m 

a analyzovány dle metodiky Mehlich III (Zbíral, 2002) na obsah P a K. Pro sledování vlivu 
rozdílné hustoty vzorkování byly z této sítě vybrány body v čtvercovém rastru o vzdálenosti 
100 a 150 m a nepravidelná síť 40 vzorků vybraných na základě výsledků měření EC půdy 
(tzv. direct sampling). 

 
Obr. 1 Mapy rozmístění odběrových bodů  

Maps of soil sampling designs 

 
 

Měření elektromagnetické vodivosti půdy bylo provedeno ve stejném termínu jako 
vzorkování půdy zařízením EM-38 (Geonics Ltd., Kanada). Pro rozlišení druhu půdy, 
nutného pro hodnocení zásobenosti K, byl na experimentálním stanovišti modelově nastaven 
rozdíl mezi lehkou a střední půdou na 15 mS.m-1. 

Z vybraných bodů byly v software ESRI ArcGIS vytvořeny kontinuální mapy 
zásobenosti živin pomocí interpolační metody ordinary kriging o konečné velikosti pixelu 
5 × 5 m (celkový počet pixelů na pozemek n = 21059). 
 
Stanovení normativní dávky  

Stanovení normativní dávky živin bylo modelově provedeno u ozimé pšenice 
o plánovaném výnose 4,75 t.ha-1 (průměrný výnos na pozemku z posledních let). 
Při průměrném odběru čistých živin 5 kg P a 20 kg K na 1 tunu výnosu (Zimolka a kol., 2005) 
činil normativ dávky 23,75 kg P a 95 kg K na ha. Jako hnojiva byly modelově vybrány 
jednoduchý superfosfát (19 % P2O5, tzn. 8,3 % P) a draselná sůl (KCl, 60 % K2O, tzn. 49,8 % 
K). Normativní dávka byla korigována dle hodnocení zásobenosti živin v půdě 
na základě map vytvořených z analýz půdních vzorků. V případě variabilního hnojení byla 
korekce provedena pro každou nejmenší jednotku mapy - pixel, pro celoplošně uniformní 
hnojení z průměru hodnot všech pixelů na pozemku. 
 
Výsledky 
Vliv hustoty odběrové sítě 

Rozdíly mezi variantami hustoty vzorkování jsou patrné z hodnocení variability 
variačním koeficientem (tab. 2). U obou sledovaných agrochemických charakteristik 
se snižující hustotou pravidelného vzorkování klesá variabilita souboru. Při použití 
nepravidelného (40 vzorků) bylo u P dosaženo variability na stejné úrovni jako pravidelná 
odběrová síť o vzdálenosti 100 m (53 vzorků). Naproti tomu u K vykazovala nepravidelná síť 
nejnižší variabilitu ze všech variant.  
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Tab. 2  Statistické charakteristiky interpolovaných map 
Statistical characteristics of interpolated maps (n = 21059 pixelů)  

  Min Max Mean Std Var.coef. (%) 

P-50m 15,53 179,20 57,77 30,05 52,02 
P-100m 25,15 142,92 56,88 21,34 37,53 
P-150m 34,70 127,83 68,88 18,29 26,55 
P-irreg. 25,16 143,56 58,06 21,66 37,30 
K-50m 118,35 255,05 146,07 18,99 13,00 
K-100m 122,65 212,76 146,96 17,71 12,05 
K-150m 133,31 209,37 154,55 14,70 9,51 
K-irreg. 127,70 162,45 139,53 5,46 3,91 
 

Procentické zastoupení kategorií hodnocení zásobenosti půd P uvádí tab. 3. Největší 
část pozemku byla u 50 m odběrové sítě zařazena do kategorie 1, tedy nízké zásobenosti 
s doporučeným zvýšení úrovně hnojení na 150 %. Se snižující se hustotou odběrů 
v pravidelné síti dochází ke zvyšování podílu kategorie 2 (vyhovující zásobenost, 125 % 
dávky), které odpovídá průměrné hodnotě obsahu P u všech variant hustoty odběrů.  
 
Tab. 3 Procentické zastoupení kategorií hodnocení obsahu P v půdě dle Mehlich III 

Percentage proportion of categories for evaluating P content in soil according 
to Mehlich III 

Kategorie (%) P_50m P_100m P_150m P_irreg. 

1 (0 - 50 ppm P) 47,79 43,17 12,14 37,69 

2 (50 – 80 ppm P) 26,66 42,23 63,77 48,67 

3 (80 - 115 ppm P) 23,27 12,66 22,88 11,52 

4 (115 - 180 ppm P) 2,28 1,95 1,22 2,13 

5 (over 180 ppm P) 0,00 0,00 0,00 0,00 

aplikace živiny (kg) 1 615 1 639 1 521 1 622 

aplikace hnojiva (kg) 19 455 19 744 18 319 19 546 
 
Tab. 4 Procentické zastoupení kategorií hodnocení obsahu K v půdě dle Mehlich III  

Percentage proportion of categories for evaluating K content in soil according  
to Mehlich III 

Kategorie (%) K_50m K_100m K_150m P_irreg. 

1 (0 – 100 ppm K) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 (100 - 160 ppm K) 78,81 80,14 76,07 99,85 

3 (160 – 275 ppm K) 21,19 19,86 23,93 0,06 

4 (275 - 380 ppm K) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 (over 380 ppm K) 0,00 0,00 0,00 0,00 

aplikace živiny (kg) 6 027 6 044 5 993 6 287 

aplikace hnojiva (kg) 12 102 12 136 12 033 12 625 
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Podobně jako u P, také průměrná hodnota obsahu K byla zařazena u všech variant 
vzorkování do kategorie 2 (tab. 4). Snížení hustoty vzorkování mělo minimální vliv na změnu 
procentického podílu kategorií v rámci pozemku a tím pádem i na rozdílech mezi celkovým 
množstvím aplikovaného hnojiva. Značný rozdíl je patrný u nepravidelné sítě, kde došlo 
k rapidnímu zvýšení kategorie 2 na úkor kategorie 3. Důsledkem bylo zvýšení celkového 
množství aplikovaného hnojiva na pozemek.  
 
Porovnání celoplošně uniformní a variabilní aplikace 

Průměrné hodnoty obsahu P a K jsou dle hodnocení zásobenosti pro všechny varianty 
hustoty odběru zařazeny shodně do kategorie 2 (tzn. 125 % normativní dávky). Celková 
dávka čistých živin na pozemek činí 1573 kg P a 6294 kg K, aplikační dávka hnojiva je pak 
18952 kg superfosfátu a 12639 kg draselné soli.  

Při variabilní aplikaci fosforečných hnojiv je vypočtená dávka vyšší než dávka 
paušálně hnojeného pozemku (s výjimkou varianty 150 m). V tomto případě by při paušální 
aplikaci nebyla dostatečně uhrazena potřeba živin na zhruba 40 % plochy, zatímco asi 20 % 
plochy by bylo přehnojeno. Naopak snížení celkového množství hnojiva vykázala variabilní 
aplikace K na zhruba 20 % plochy (tab. 5), z čehož při paušální dávce vyplývá přehnojení 
o 25 % dávky hnojiva. 
 
Diskuze a závěr 

Aplikační mapy vytvořené z výsledků analýz vzorkování půdy o vyšší hustotě 
vykazují zřetelně vyšší plošnou variabilitu, což se zejména projevuje na distribuci aplikačních 
dávek po pozemku. Jako efektivní se jeví využití nepravidelné sítě vytvořené na základě 
mapování EC půdy, které při hustotě 0,76 vz. na ha poskytovalo podobné rozložení 
aplikačních dávek jako vzorkování v pravidelné síti o hustotě 1 vz. na ha. Z hlediska celkové 
výše aplikované dávky hnojiva však nebyl rozdíl mezi hustotou odběrové sítě patrný.  

Vliv způsobu aplikace je u obou sledovaných charakteristik rozdílný. Celková dávka P 
hnojiv při variabilní aplikaci je vyšší než u celoplošně uniformního způsobu hnojení. Příčinou 
je vyšší zastoupení ploch s nedostatečnou zásobeností, u nichž při tradičním způsobu aplikace 
dochází k nedohnojení. Naopak u hnojení K hnojivy je celková dávka při variabilní aplikaci 
nižší, z čehož vyplývá, že při celoplošně uniformní aplikaci by docházelo ke zbytečnému 
přehnojování části pozemků s dostatečnou zásobeností. 

Z porovnání způsobů aplikace hnojiv vyplývá, že použití technologie variabilní 
aplikace ne vždy přináší úsporu hnojiv, ale umožňuje dávky optimalizovat dle aktuální 
zásobenosti půdy na dílčích částech pozemku a tím zajistit efektivnější využití hnojiv.  
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Abstract 

The study of biological, microbiological characteristics and macroelement contents 
in soils was carried out to evaluate their possible changes under different tillage systems. 
Since 1995 the conventional tillage (CT), reduced tillage (RT) and no-tillage (NT) systems 
are studied in orthic Luvisol in Prague-Ruzyně (Czech Republic). Soil biological 
characteristics, macroelement  concentrations under different tillage systems were studied 
from the year 2001 to 2006 in the layers 0-0.1m, 0.1-0.2m and 0.2-0.3m. The biological 
and microbial characteristics and macroelement concentrations changed in dependence 
on the soil depth, particularly under RT and NT and accumulation of organic carbon (Corg), 
the increase of the microbial biomass C and its activities in the surface layer was found under 
RT and NT. On the other hand, more balanced data throughout the layers were found under 
conventional treatment than under RT and NT. The calculation of the observed data 
to the bulk density and therefore to the soil volume showed that under no-tillage practices 
the highest contents of Corg, microbial biomass C, P, K and Mg concentrations were found. 
Cation exchange capacity and pH increased in dependence of the soil depth under RT and NT 
indicating that the macroelement concentrations depended on these characteristics. 
 
Introduction 

Reduced or no-tillage practices are still more used because of their beneficial effects 
on the physical soil characteristics, e.g. the decrease of soil erosion, or an improvement of soil 
biological and microbial characteristics. Soil tillage upsets the soil decomposer community 
by altering the key conditions of underground existence, including the vertical and horizontal 
distribution of the resource base, physical structure of the soil and its moisture 
and temperature status (Hussain et al., 1999). Soil quality is largely governed by soil organic 
matter (SOM) and by biological, chemical and physical properties, which respond effectively 
to changes in management. Conventional tillage (CT) affects these processes by mixing 
and inverting soil as well as by incorporating crop residues. CT promotes loss of SOM, which 
leads to disruption of soil aggregates contributing to erosion, CO2 increase in the atmosphere 
and to global warming (Roldán et al., 2003). Changes in management from CT 
to conservation system may increase SOM with time (Dao, 1998). Changes in microbial 
community dynamics occur from the interactions of tillage, soil moisture, temperature, 
aeration, and substrate availability (Wright et al., 2005). Long-term conservation tillage 
management alter the depth distribution of soil bulk density and the distribution 
and concentration of crop residue, organic C, total N, extractable P, CEC, pH, and residual 
NO (Salinas-Garcia et al., 1997). Higher concentrations of available P, Ca, and K and organic 
C and N in soils under no-tillage were found by more authors (i.e. Salinas-Garcia et al., 1997; 
Hickman, 2002) No-tillage resulted also in a stratification of Ca, P and K with soil depth, 
as compared with reduced tillage and conventional tillage (Bayer and Bertol, 1999). 

The aim of this research was to evaluate the changes of some soil biological, microbial 
and physical characteristics under CT, RT and NT in orthic Luvisol at Prague - Ruzyne 
(Czech Republic) in a field trial started in 1995. 
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Materials and methods 
Field trials were carried out in Prague - Ruzyne (beet production area; altitude 340 m; 

latitude 50°05’ N; longitude 14°20’ E; annual precipitation 472 mm; annual average temp. 
7,9°C; orthic Luvisol). The experiment started in 1995, when three tillage practices -  
conventional tillage (CT = ploughed to 0.25m), reduced tillage (RT = treatment of surface soil 
layer to 0.1 m depth) and no-tillage practices (NT) have been applied. The crop rotation was 
alfalfa (1995 and 1996), winter wheat (1997 and 1998), pea (1999 and 2001), spring barley 
(2003), winter oil rape (2005) and winter wheat (2000, 2002, 2004, 2006). The data 
of samplings through the years varied between 18th-24th May. The soil samples were taken 
in the years 2001, 2002, 2003, 2004 and 2006, the sampling in the year 2005 was omitted due 
to the oil seed rape growth. The soils were collected from 0-0.1 m, 0.1-0.2m, and 0.2-0.3m 
layers. The soil samples were sieved at 2mm sieve and roots and animal debris were removed.  
Soil samples were analysed the next week after sampling. Bulk density was estimated out 
after sampling 100cm3 soil cylinders. 

The measurement of the soil microbial biomass C (MBC) was performed using 
the fumigation-extraction method (F.E.) according to Vance et al. (1987). Soil organic carbon 
(Corg) was determined by the digestion of soil with K2Cr2O7 and concentrated H2SO4 
and by titration with Na2S2O3 and 2% starch solution was added closely before the point 
of equivalence. The bulk density and porosity in soils were determined according to Králová 
et al. (1991). The macroelements were analysed by Mehlich III method. Data of the soil 
characteristics were calculated on an oven dry (105ºC) basis. 
 
Results and discussion 

The Corg contents differed according to the tillage practice and soil depth (Fig. 1a). 
The CT showed more uniform distribution of Corg through the soil profile than systems of RT 
and NT indicating the disturbance and mixing of soils by ploughing. The accumulation of Corg 
on the soil surface under NT in comparison to CT has been reported i.e. by Hussain et al. 
(1999). In fact, increased levels of Corg were observed under NT and under RT in the top layer 
(0 – 0.1m), whereas significantly lower Corg was obtained in the depths 0.1 – 0.2m 
and 0.2 - 0.3m.  
The MBC showed similar dynamics as Corg. MBC under CT showed the lowest but more 
uniformly distributed contents then under RT an NT (Fig. 1b) possibly due to the distribution 
of crop residues in deeper soil layers by ploughing. The greatest MBC was found in 0 – 0.1m 
under RT and lower MBC under NT. The stratification of Corg in the soil profile under RT 
and NT systems and a rapid decrease of microbial populations due to the use of readily 
decomposable substrates was reported by Beare et al. (1993). Strong stratification and decline 
of the MBC throughout the studied layers were observed in both RT and NT. Soil enzymes 
are good indicators of soil fertility since they are involved in the cycling of the most important 
nutrients (Roldán et al., 2003).  

The cation exchange capacity (CEC) increased with the soil depth under all tillage 
systems, however differences were observed (Fig. 1 c). The lowest CEC in the surface layer 
was found under RT and it increased the most of all tillage practices with the soil depth. 
CEC under NT was greater in all soil depths in comparison to CT.  

NT and RT practices in the surface layer decreased soil pH in comparison with CT 
(Fig 1d). Soil pH increased with the increasing depth under RT and NT. The decrease of pH 
under no-tillage systems was reported for example by Salinas-Garcia et al. (1997) or Juo et al. 
(1995). One of possible explanations could be that the increase of microbial activities in soils 
could cause acidification of the soil as the response of their metabolism. Soil acidification 
could be also the explanation of lower Ca concentrations in the surface layer of soil (Juo 
et al., 1995). In fact, calcium concentrations increased with the soil depth under all tillage 
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systems, greater Ca concentrations in the deepest layer of 0.2-0.3m were found for RT 
and NT (Fig 1g). The P and K concentrations in soils were greater in the top layer of RT 
and NT as compared with CT (Fig 1e,f). The P and K concentrations decreased with the soil 
depth under RT and NT whereas an increase was observed under CT. Concentrations of Mg 
showed different trends for CT, RT and NT. Mg concentrations were the highest under 
the no-tillage system and decreased in correspondence to the soil depth, whereas an increase 
was observed under CT and RT.  

The bulk density increased with the soil depth particularly under CT and RT. Greater 
differences were observed between the layers 0-0.1m and 0.1-0.2m respectively 0.2-0.3m 
under RT, the bulk density increased more slowly under CT (Fig. 1j). The bulk density under 
NT was not significantly different neither along the layers nor along single year. Bulk density 
differed according the soil depth under RT. In the top layer it was similar to CT whereas 
in deeper layers it increased and was close to NT.  

The different tillage systems affected the stratification of soil biological and microbial 
characteristics as well as the macroelement concentrations in the soil profile. Corg content 
and microbial biomass C decreased strongly with the soil depth under RT and NT, which 
indicates the accumulation of organic matter on the soil surface. Cation exchange capacity 
and pH increased in dependence of the soil depth under RT and NT indicating 
that the macroelement concentrations depended on these characteristics. However, different 
results were obtained for P, K and Mg, which concentrations decreased sharply under NT 
and partly under RT and for the concentrations of Ca, which increased with the soil depth 
under all tillage practices. Lower pH values under NT and RT on the soil surface indicate 
higher microbial activities and in consequence higher mineralization processes in soils where 
the conservation technologies were established. 
 
Fig. 1a-i The dynamics of soil organic carbon (a), microbial biomass C (b), CEC (c), pH (d), 

P, K, Ca, Mg (e-h) and bulk density (i) in soils under conventional (CT), reduced (RT) 
and no-tillage (NT).  The reported data of biological characteristics and bulk density 
are medium values of the years 2001 – 2006, data of CEC, pH and macroelements are 
medium values of the years 2004 – 2006. 
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Abstract 

The efficiency of mineral nitrogen fertilizers at different tillage operations were tested 
in the field trials conducted in Prague-Ruzyne location (altitude 340 m; annual precipitation 
472 mm; annual average temp. 7,9°C; orthic Luvisol) during 2004-2007. The obtained results 
indicate the term and amount of rainfall following the fertilizer application had the deciding 
effect on utilization of nitrogen coming from fertilizers, especially if applied at the start 
of spring vegetation of winter wheat.  

In the trials using labelled 15N fertilizers the highest efficiency of nitrogen uptake 
by wheat plants was measured for nitrate form of nitrogen if used ammonium nitrate 
NH4

15NO3 at CT or RT (mean of three years: 66% at CT and 59% at RT). It was followed 
by urea with urease inhibitor (43%, 44% under CT, RT resp.) and urea alone (41%, 38% 
at CT, RT resp.). Ammonium nitrogen from 15NH4NO3 was taken by plants the least 
(15%, 21% at CT, RT resp.). Urease inhibitor NBPT showed the most positive if urea 
application longer draught period or only slight rainfall followed.    
 
Background and objectives 
 The way of soil treatment influences biological, chemical and physical properties 
of soil and consequently i. a. plant nutrition. At no-tillage technology in comparison 
with ploughing of soil the slower soil soaking in spring takes place. It causes slower release 
of nutrients from soil, higher activity of organisms and enzymes in topsoil as a result 
of higher amount of post-harvest residues, more intensive density of roots in surface layer 
and others. That is why for more doses of nitrogen fertilizers at start of spring vegetation 
at no tilled than ploughed soil. The foundation has also utilization of fast dissolving fertilizers 
with well mobile nutrients after application on the soil surface, fertilizers base on urea 
with urease inhibitors, subsurface fertilizers application or surface one in bands, nests etc. 
Carefoot et al. (1990) and Cox et al. (1990) report the lower intensity of soil treatment 
the higher crop residue groundcover. This layer reflects radiation and isolates soil that stays 
colder (in spring and summer) or warmer (in autumn and winter) then the soil without 
residues (Gauer et al., 1982). Malhi et al. (1996) found the efficiency of surface applied 
fertilizers is lower at no tillage than plough one. Crop residues on soil surface can increase 
nitrogen losses by volatilization from fertilizers containing urea because of higher activity 
of urease at such conditions (McInnes et al., 1986). Therefore fertilizers base on nitrates are 
used more effectively and they are more convenient for surface spreading, esp. at no tillage 
(Malhi et al., 1996).  
 
Materials and methods 

Field trials with different fertilization of winter wheat were carried out in Prague - 
Ruzyne (beet production area; altitude 340 m; latitude 50°05’ N; longitude 14°20’ E; annual 
precipitation 472 mm; annual average temp. 7,9°C; orthic Luvisol). Tillage operations, such 
as conventional tillage (CT = ploughed to 0.25m), reduced tillage (RT = treatment of topsoil 
of 0.1m depth) and no-tillage (NT) were used for winter wheat growth.  

In 2005 spring barley, in 2006 and 2007 winter rape went before winter wheat. Tested 
nitrogen fertilizers (calcium nitrogen=CN; ammonium nitrogen with calcite CAN; urea=U; 
Ureastabil i.e. urea with urease inhibitor n-(n-butyl)thiophosphate triamide = Us) were brought 
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out at start of spring vegetation of winter wheat (24. 3. 2005; 5. 4. 2006; 7. 3. 2007) at dose 
of 60 kg N.ha-1. The rainfall came 15-16th day (7.6mm) and 40-42nd day (31.8mm) 
after fertilization in 2005; 5th day (21.8mm), 9th day (8.2mm), 11-12th day (6mm), 17-18th day 
(10.8mm) and 21-23rd day (14mm) in 2006 and in draught spring 2007 6.6mm precipitation 
came in the 15th day and next 10.6mm till 61-63rd day (Fig. 1). The plants were harvested at 
stalk shooting (BBCH 30-32), their dry matter and total nitrogen content by Skalar 
mineralization method was determined. 

Micro-plot experiments were carried out with winter wheat (Nela variety) during 
2004 - 2006. Twice spring barley and winter rape went before winter wheat in 2004, 2005 
and 2006 resp. Micro-plots (sized 0,5 x 0,5 x 0,15 m) were situated inside the field 
with winter wheat to the soil profile. Labelled 15N fertilizers (15NH4NO3 = AN/A; NH4

15NO3 
= AN/N; urea = U, urea with urease inhibitor n-(n-butyl)thiophosphate triamide = Us) were 
applied to winter wheat in springtime (17. 3. 2004; 23. 3. 2005; 4. 4. 2006) in dose 
50 kg N.ha-1 as surface solution application with three or four replications. Plants were 
collected and analyzed at the stalk shooting (BBCH 30 – 32). Mainly content of the total 
nitrogen and 15N nitrogen in plants by IRMS (ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETER) 
was measured. 
 
Fig. 1 Weather conditions during micro-plot experiment in Prague-Ruzyne (2004 – 2006) 
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Results and discussion 
 The differences in nitrogen uptake by plants of winter wheat from soil enriched 
various nitrogen fertilizers at different tillage operations were observed in introduced trials. 
We focused on the first spring dose of fertilizers because of our previous trials showed 
the highest recovery of nitrogen from fertilizers and the highest difference among tillage 
operations as well among used fertilizers just at the first spring dose of nitrogen 
in Prague - Ruzyne location. As the most important factor for utilization of nitrogen 
from fertilizers showed the amount and term of rainfall after fertilization. This implicates 
substantial differences in fertilizer efficiency year from year. Lower differences were 
observed for nitrate nitrogen than for ammonium or amide one. In 2004 and 2006 there were 
favourable conditions for utilization of nitrogen from fertilizers, in comparison with years 
2005 and 2007 (see Fig. 1 and data on precipitation given above). Higher efficiency 
of nitrogen utilization was caused by winter rape as previous crop, later fertilization owing 
to late start of spring that lead to better growth of plants and nutrients uptake from soil 
at higher air and soil temperature (Fig. 2, 3). This fact documents ammonium nitrogen in RT 
the best. As expected, NH4-N was immobilized by soil micro-flora after winter rape less than 
after barley in 2004 and 2005. After nitrification and repeated rainfall it was transported 
to the plant roots. Vice versa the lowest efficiency of nitrogen uptake was reached in 2005 
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owing to lack of rainfall and furthermore high amount of crop residues (including straw) 
caused by high yields of grain and straw of spring barley in previous year. 

The highest efficiency of nitrogen uptake by wheat plants was measured for nitrate 
form of nitrogen if used ammonium nitrate NH4

15NO3 at CT or RT (mean of three years: 66% 
at CT and 59% at RT). It was followed by urea with urease inhibitor (43%, 44% under CT, 
RT resp.) and urea alone (41%, 38% at CT, RT resp.). Ammonium nitrogen from 15NH4NO3 
was taken by plants the least (15%, 21% at CT, RT resp.). This given means were affected 
by high values obtained in 2006. In literature it is often given the nitrate nitrogen is used 
by plants better on RT or NT than on CT and vice versa the efficiency of ammonium nitrogen 
is there lower in consequence of its adsorption and immobilization in top layer and owing 
to loss by ammonia volatilization.  

 
Fig. 2 The efficiency of 15N uptake by plants of winter wheat at conventional tillage 
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Fig. 3 The efficiency of 15N uptake by plants of winter wheat at reduced tillage 
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Fig. 4 The nitrogen uptake  by winter wheat at stalk shooting (average 2006 and 2007) 
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Malhi et al. (1996) reported the surface broadcasted fertilizers on the nitrates bases are 

used more effectively than ones based on urea, especially at NT. He studied the recovery 
of nitrogen applied in different 15N labelled fertilizers (urea, ammonium sulphate, potassium 
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nitrate) on the gray Luvisol (Boralf). In case of urea it was lower almost by half 
in comparison with nitrate. The recovery factor of 15N was higher about 16% (urea) and 11% 
(ammonium sulphate) at CT than at NT. The elevated nitrogen recovery from surface applied 
urea was observed at NT if 10mm of rainfall came early after fertilization.  

In our trials we focused on the efficiency of different nitrogen forms applied 
in the first spring dose of fertilizers. Plants for analyses were sampled at stalk shooting. 
At these conditions nitrates uptake from soil could be reduced in start of spring vegetation 
above all at no tillage owing to lower soil temperature and its slower soaking than at CT. 
On the contrary uptake of ammonia nitrogen could be elevated thanks to hifger density 
of roots in topsoil at RT and NT in comparison with CT (Růžek et al., 2006). 

The urease inhibitor at fertilization by urea affected favourably the nitrogen utilization 
by plants at both ways of soil tillage in 2005 when draught weather followed the fertilization 
(rainfall only 7.6 mm in the 17-18th day). In the previous year this effect was evident only 
at RT. In 2006 (rainfall 22mm the 7th day after fertilization) no differences in effectivity 
of nitrogen from urea alone and urea with urease inhibitor were detected. Grant and Bailey 
(1999) investigated the delay of urea hydrolyses using urease inhibitors elevates 
the possibility of the urea moving (by rainfall) deeper into soil before significant nitrogen 
losses by volatilization took place. On clay-loam soil they applied urea with and without 
urease inhibitor NBPT in dose of 50 kg N.ha-1 under conventional and no tillage. The highest 
effect of urease inhibitor was found at surface broadcast of this fertilizer on no tilled soil. 
The using of urease inhibitor allows to apply higher doses of fertilizers at early vegetation 
stages and to keep their effect to period with more favourable weather (Malhi et al., 2001). 

Tab. 1 and Fig. 4 introduce results obtained in the field trial with spring fertilization 
of winter wheat. The lowest nitrogen uptake by plants up to stalk shooting (plant sampling 
at BBCH 30-32) was detected on NT where post-harvest residues stayed on the soil surface. 
There were no significant differences between CT and RT. In 2005 and 2007 dry weather 
followed after fertilization. The highest nitrogen uptake by plants was observed if calcium 
nitrate was used thanks to its easy dissolution. Released mobile nitrate ion is then transported 
deeper to the plant roots after even slight rainfall. In wet year 2006 winter wheat took 
significant amount of nitrogen from all tested fertilizers. There were no statistically significant 
differences (at P = 0.05).  
 
Conclusions 

The obtained results showed the most important factor for utilization of nitrogen 
from fertilizers applied at the beginning of spring vegetation of winter wheat was the amount 
and term of rainfall after fertilization. 

In the micro-plot trials using labelled 15N fertilizers the highest efficiency of nitrogen 
uptake by wheat plants was measured for nitrate form of nitrogen if used ammonium nitrate 
NH4

15NO3 at CT or RT (mean of three years: 66% at CT and 59% at RT). It was followed 
by urea with urease inhibitor (43%, 44% under CT, RT resp.) and urea alone (41%, 38% 
at CT, RT resp.). Ammonium nitrogen from 15NH4NO3 was taken by plants the least 
(15%, 21% at CT, RT resp.). Urease inhibitor NBPT showed the most positive if urea 
application longer draught period or only slight rainfall followed. 
 
References are available at the paper authors. 
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Abstract 

We investigated the influence of various treatments on the soil enzyme activity in long 
term field experiment in Prague –Ruzyně. The enzymes studied were urease, arylsulphatase, 
dehydrogenase and invertase. Soil were sampled from the plots with four variants 
of treatments, Nil – without fertilizer, NPK – mineral fertilizer, FYM - farmyard manure, 
FYM+NPK - farmyard manure with mineral fertilizer. 

Different treatments had a significant effect on soil enzyme activities. The urease 
activity was significantly higher in FYM and NPK+FYM variants than in the Nil and NPK 
variants. The arylsulphatase activity was significantly higher in the FYM variant than 
in the Nil variant. The invertase activity was significantly higher in the NPK+FYM variant 
than in the Nil variant.  

Enzymes activities were generally higher in soils fertilized with farmyard manure 
and farmyard manure + NPK as compared to variant with inorganic treatment. 
 
Introduction 

There are many indicators of soil microbiological properties including microbial 
biomass content, microbial diversity and activity and, last but not least, enzyme activity. Soil 
enzyme assays are process level indicators and as such are presented as a means 
of determining the soil potential to degrade or to transform substrates. Soil enzyme activities 
are influenced by many factors including various management practices (Šarapatka, 2002). 
 Enzymes perform functions critical to the cycling of nutrients in the soil. They may be 
most useful for monitoring trends (positive and negative) in soil over time. The enzyme 
activities were chosen due to their importance in the nutrient cycling, nitrogen cycling – 
urease and sulphur cycling – arylsulphatase. Invertase has critical role in releasing low 
molecular weight sugars that are important as energy sources for microorganisms (Bandick 
and Dick, 1999). Dehydrogenase is an oxidoreductase, the activity of which depends 
on the metabolic state of the soil biota. This enzyme has been considered as sensitive 
indicator of soil quality and it has been proposed as a valid biomarker to indicate changes 
in total microbial activity due to changes in soil management, under different agronomic 
practices and climates (Roldán et al., 2007). 

The effects of long-term organic and mineral fertilization have been evaluated by use 
of soil enzymes. Many of the activity changes observed are related to the effect 
of the amendment on soil pH, on the improvement of the general fertility status of the soil, 
which increases total biological activity (Dick and Tabatabai, 1992). 

The positive impact of FYM on soil fertility depends on many components. From one 
side these components ensure nutrient supply to plants, from the other side, because 
of the high organic matter content, physical soil properties are positively affected, resulting 
in better conditions for soil chemical and microbial processes and water supply. Mineral 
fertilization is positive for soil fertility because of their better analysis and suitability for more 
exact application, mineral fertilizers are usually more effective than FYM, but their impact 
on soil physical properties and organic mater content (SOM) is controversial (Hoffmann 
et al., 2005). 
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Materials and methods 
The study site is located at the long-term field experiments in Prague- Ruzyně. 

The altitude of the site is about 352 m above the sea level, average annual temperature is 
8,1˚C and average annual precipitation 450 mm. Soil type is Orthic Luvisol, clay-loam, 
developed on diluvia sediments mixed with loess.  

Four variants of treatments were tested ( Nil, NPK, FYM and FYM+NPK), 
Nil - without fertilizer, NPK – mineral fertilizer, FYM - farmyard manure, 
and FYM+NPK - farmyard manure with mineral fertilizer. 

And two variants of crop rotation: field IV- classical 9 years rotation (45% cereals, 
33% root crops, 22% fodder crops) and field B – cultivating spring wheat and sugar beet 
(50% cereals, 50%  root crops) (Kubát et al., 2001). 
Soil for the experiment was collected in the spring and in the autumn over the time period 
of 2002 – 2006. All samples were sieved (2mm). 

Activities of urease were determined according to Kandeler and Gerber (1988). 
The determination is based on the reaction of sodium salicylate with NH3 in the presence 
of sodium dichloroisocyanurate which forms a green-colored complex under alkaline pH 
conditions. Sodium nitroprusside is used as a catalyst. 

Activities of arylsulphatase were determined according to Tabatabai and Bremner 
(1970). After the addition of a p-nitrophenylsulphatase solution, soil samples are incubated 
for 1 h at 37˚C. Nitrophenol released by arylsulphatase activity is extracted and colored 
with sodium hydroxide and determined photometrically.  

Activities of dehydrogenase were determined according to Thalmann (1968) after soil 
incubation with 2,3,5 triphenyl-tetrazolium chloride (TTC) and measurement of triphenyl 
formazan (TPF) absorbance at 485 nm. 

Activities of invertase were determined according to (Scherbakova, 1968) 
measurement of released reducing sugars absorbance at 508 nm.  

The results were analyzed by ANOVA. Statistical analyses were carried out 
with the program stat soft STATICA Cz. 
 
Result and discussion  

The activity of all enzymes, with the exception of arylsuphatase, was highest 
in the field with farmyard manure + mineral fertilizer NPK.  The soil samples from the FYM 
variant and NPK+FYM variant have shown significantly higher urease activity than in the Nil 
and NPK variants. The arylsulphatase activity was significantly higher in the FYM variant 
than in the Nil variant. The invertase activity was significantly higher in the NPK+FYM 
variant than in the Nil variant.  

 
Fig. 1 Enzyme activities in fields with different treatments  

Treatments 

Enzyme Nil NPK FYM NPK+FYM 

Urease1  12,32 a 12,62 a 16,74 b 17,96 b 

Arylsulphatase2 213,57 a 189,28 a 274,75 b 244,82 ab 

Dehydrogenase3 75,33 a 88,55 a 98,92 a 101,62 a 

Invertase4 4175 a 4520 ab 4670 ab 5235 b 
 abValues within a row followed by different letters are significantly different at the 0,05 probability level. 
1µg N released/g soil/h. 2µg p-nitrophenol /g soil/h. 3µg TPF/g soil/h. 4µg glucose released /g soil/h. 
 

Enzymes activities were generally higher in soils fertilized with FYM and NPK+FYM 
as compared to variant with inorganic treatment. 
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Organic fertilization have a positive effect on hydrolyze (extra cellular) activities. 
Additions of organic amendments activate microorganisms to produce enzymes involved 
in the cycle of the most important nutrients (Melero et al., 2007). 
 
Fig. 2 Enzyme activities in fields with different treatments  

Urease [µg N released/g soil/h]
b

b

aa

0

5

10

15

20

Nil NPK FYM NPK+FYM
 

 

Arylsulphatase [µg p-nitrophenol /g soil/h]

ab
b

a
a

0

50

100

150

200

250

300

Nil NPK FYM NPK+FYM

 
 
References 
Bandick, A. K., Dick, R. P. (1999) Field management effects on soil enzyme activities. Soil 

Biology and Biochemistry 31, 1471-1479 
Dick, W. A., Tabatabai, M. A. (1992) Significance and potential uses of soil enzymes. Soil 

Microbial Ecology 95-127 
Hoffmann, S., Schulz, E., Csitári, G., Banko, L. (2005) Organic-C pools as a function 

of FYM-mineral fertilization. Book of abstracts International Conference on The role 
of Long term Field Experiments. Research Institute of crop production Prague Ruzyně, 35 

Kandeler, E., Gerber, H. (1988) Short-term assay of soil urease activity using colorimetric 
determination of ammonium. Biol. Fertil. Soil. 6, 68-72 

Kubát, J., Klír, J., Cerhanová, D. (2001) Quantification of the carbon and nitrogen cycles 
in long term field experiments in Prague. Arch. Acker- Pfl. Boden.  46, 297-311 

Melero, S., Madejón, E., Ruiz, J. C., Herencia, J. F.(2007) Chemical and biochemical 
properties of a clay soil under dry land agriculture system as affected by organic 
fertilization. European Journal of Agronomy 26, 327-334 

Roldán, A., Salinas-García, J. R., Alguacil, M. M., Caravaca, F. (2007) Soil sustainability 
indicators following conservation tillage practices under subtropical maize and bean crops. 
Soil & Tillage Research 93, 273- 282 



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY TRVALÁ UDRŽITELNOST ÚRODNOSTI PŮD 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS SUSTAINABILITY OF SOIL FERTILITY 

172 

Šarapatka, B. (2002) Možnosti využívání enzymů jako indikátorů produktivity a kvality 
systémů. Biologické indikátory kvality půd. Sborník. Tesařová, M., Záhora, J.(eds.) v Brně. 
26-31 

Scherbakova, T. A.(1968) The methods of soil invertase and amylase activities determination. 
Proceeding of the Symposium on Soil Enzymes. Minsk, 453-455 

Tabatabai, M. A., Bremmer, J. M. (1970) Arylsulphatase activity of soil. Soil Sci. Soc. Am. 
Proc. 34, 225-229 

Thalmann, A. (1968) Zur Metodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivitat im Boden 
mittels Triphenyltetrazoliumchlorid. Ladndwirtsch. 21, 249-258 

 
Acknowledgement 

This work was supported by Ministry of Agriculture of the Czech Republic – MZE 
0002700601. 



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY TRVALÁ UDRŽITELNOST ÚRODNOSTI PŮD 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS SUSTAINABILITY OF SOIL FERTILITY 

173 

ZEMĚDĚLSKÁ STRUKTURA NA OKRESE  ÚSTÍ NAD ORLICÍ A JEJÍ VZ TAH 
K BILANCI, OBSAHU A KE KVALIT Ě ORGANICKÝCH LÁTEK V ORNICI 

THE AGRICULTURAL STRUCTURE IN ÚSTÍ NAD ORLICÍ DISTRICT 
AND ITS RELATIONS TO THE BALANCE, THE CONTENT AND TO THE QUALITY 

OF THE TOPSOILS ORGANIC MATTER 
 

Dostál J.1, Cermanová D.2, Martincová J.1, Hajzlerová L.1, Kratochvíl J.1, Kubát J.2 

 
1 AGROEKO Žamberk, Ltd., Žamberk, Czech Republic, e-mail: agroeko@zamberk-city.cz  
2 Crop Research Institute,v.v.i, Drnovská 507, 161 06 Prague 6 – Ruzyně, Czech Republic 

 
Abstract 

This contribution is focused on Ústí nad Orlicí district (north-east Bohemia). Thanks 
to a relative high density of farm animals (0.6 to 0.7 cattle units per 1 ha agricultural land), 
organic fertilisation is rather stable. We determined the organic matter (OM) balance over 
the crop rotation since 1979, using method elaborated by Škarda (1976). We determined 
several soil organic matter characteristics in soil samples (organic C, N and S contents, inert 
and decomposable C content, hot water soluble C content and hydrophobicity index 
calculated from the DRIFT spectrometry), since 2002. Altogether 200 soil samples have been 
taken and analysed during last five years from individual fields cropped mainly by winter 
wheat and partly by winter raps. 

During 2002 – 2006, input of organic matter with organic fertilisers calculated 
per 1 ha arable land annually was as follows: 1.23 t farm yard manure, 0.11 t poultry manure, 
0.33 t cattle and pig slurry, 0.77 t straw, 0.13 t OM.ha-1 green manure, 0.019 t in compost 
and sewage sludge. The calculated need of organic matter ranged from 1.156 t.ha-1 in 1992 
to 1.604 t.ha-1 in 2003. The value of the organic matter balance ranged from + 0,50 t.ha-1 
in 1998 to + 1.25 t.ha-1 in 2005. In 2006, it was + 0.852 t.ha-1. Since 1996, the organic matter 
balance diminished due to drop down of cattle feeding. The highest value of this balance was 
in 2004 and 2005, when there were the highest doses of supplemental organic fertilizers 
1.04 and 1.11 t OM.ha-1, respectively. Statistically significant correlation coefficients were 
found for relationships between crop residues (in balance as the OM need) 
and the characteristics of the soil organic matter content and quality. 
 
Úvod 

Koloběh uhlíku v zemědělství je závislý na zemědělské struktuře. V podmínkách ČR 
se roční obměna organických látek (OL) v půdě pohybuje v rozmezí 3,5 - 4,5 t.ha-1 orné půdy. 
Zhruba polovina tohoto množství je saturována zbytky rostlin, rozkládajícími se v půdě 
v průběhu vegetace a po sklizni. Zbytek, tedy  1,5 - 2,0 t OL.ha-1 ročně, se doporučuje dodat 
ve formě organických hnojiv (tzv. potřeba OL). Příspěvek se zaměřil na okres Ústí nad Orlicí. 
Zde je organické hnojení v rámci ČR relativně nejstabilnější vlivem vysoké hustoty 
hospodářských zvířat (0,6 až 0,7 DJ.ha-1 z.p.). Organické hnojení je zde monitorováno podle 
jednotlivých osevních postupů již od roku 1979. 

 
Materiál a metodika 

Pro sledování vývoje zemědělské struktury bylo zvoleno území okresu Ústí nad Orlicí 
v rozsahu 75 781 ha z.p., z toho 49 784 o.p. (89,3 % ze z.p.). Půdní fond je zejména tvořen 
středně těžkými půdami (83 % z.p.), lehké půdy jsou pouze na 14 % a těžké půdy na 3 % z.p. 
Zemědělství se uplatňuje v klimatických oblastech T3 (teplý, mírně vlhký = 10,1 % z.p.), 
MT2 (mírně teplý, mírně vlhký = 16,8 % z.p.), MT4 (mírně teplý, vlhký = 43,4 % z.p.), 
MCH (mírně chladný, vlhký = 24,1 % z.p.) a CH (chladný a vlhký = 5,7 % z.p.). Svažitost 
pozemků je rozdílná: 37,4 % jsou pozemky rovinné, naopak 24 % je svah vyšší jak 7 o. Podle 
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výrobních oblastí se 10,5 % nachází v řepařské, 67,2 % v obilnářské a 22,3 % z.p. 
v pícninářské oblasti. 
Od roku 1979 byla na celém území sledován vývoj zemědělské struktury v těchto ukazatelích: 
stavy a koncentrace zvířat, produkce statkových hnojiv podle druhů (hnůj, drůbeží podestýlka, 
kejda skotu, kejda prasat), struktura osevních ploch v rozdělení na skupiny podle množství 
posklizňových zbytků na skupinu indiferentů (zrniny), producentů (víceleté pícniny na orné 
půdě) a konzumentů (okopaniny, jednoleté pícniny a přadný len), rovněž byla monitorována 
zaorávka doplňkových zdrojů organických látek (sláma jednotlivých plodin, zelené hnojení, 
komposty, kaly z čistíren odpadních vod). Od roku 1991 se uvedený monitoring zúžil na 51 % 
výměry orné půdy okresu. 

Stanovení bilancí organických látek v orné půdě okresu Ústí nad Orlicí bylo učiněno 
podle metody Škardy (Neuberg et al., 1990). Na základě zastoupení jednotlivých skupin 
plodin a podle zrnitosti půd byla stanovena potřeba organických látek pro hnojení statkovými 
hnojivy. Produkce organických látek byla stanovena podle produkce statkových hnojiv 
a jejich složení (složení kejd podle provedených chemických analýz, složení ostatních 
statkových hnojiv podle tabelárních hodnot). Produkce byla navýšena o organické látky 
ze zaorávky doplňkových zdrojů organických látek.  

V letech 2002 až 2006 bylo časně na jaře odebráno z jednotlivých pozemků s porosty 
ozimých obilnin a ozimé řepky 200 vzorků zemin ornice (ročně 40 vzorků). Vzorky zemin 
byly vysušeny při teplotě 18 až 23 oC a prosety sítem o velikosti ok 2 mm. Ve vzorcích byly 
stanoveny ukazatelé půdní organické hmoty: Cox (Alten et al., 1935), Ct Leco, Nt Leco, 
St Leco (Leco CNS 2000 elemental analyser), Chwl (Schulz, 1997), DRIFT spectra = IR 
a hydrophobicity index = HI (Capriel et al., 1995; 1997). Pro tyto ukazatele byly stanoveny 
korelace k ukazatelům bilance organických látek za celé osevní postupy. Uvedené závislosti 
byly vyjádřeny graficky pomocí křivek. 
 
Výsledky 

Vývoj zemědělské struktury byl monitorován sice již od roku 1979, největší změny 
však byly zaznamenány v desetiletí 1991 až 2000. Do roku 1996 se stavy zvířat výrazně 
neredukovaly, koncentrace zvířat v přepočtu na 1 ha orné půdy se mírně zvyšovala 
s klesajícím zorněním zemědělské půdy. Snížené využití statkových hnojiv na trvalých 
travních porostech a vyšší kvalita a množství statkových hnojiv (zejména kejdy) aplikovaných 
na ornou půdu se promítly v nárůstu přívodu organických látek na 1 ha orné půdy, který 
vrcholil v roce 1996. Se stoupající koncentrací hospodářských zvířat na orné půdě zde rovněž 
stoupal podíl víceletých pícnin na 22 až 23,2 % z o.p., které vykazují vysokou produkci 
posklizňových zbytků. Tento vývoj zemědělské struktury byl příčinou zvýšeného přívodu 
organických látek na ornou půdu tím, jak klesala potřeba organických látek 
(z 1,43 na 1,15 t.ha-1) a stoupal přívod organických látek ve statkových hnojivech 
(z 1,58 na 1,84 t.ha-1). Bilance organických látek vrcholila v roce 1995. Vnos organických 
látek v samotných statkových hnojivech byl o 0,64 t.ha-1 vyšší než potřeba aplikace. 
Po zakalkulování doplňkových zdrojů celková bilance činila dokonce + 0,95 t.ha-1. 

Od roku 1996 došlo k prudkému poklesu stavů zvířat (zejména polygastrů) a tím 
i k významnému poklesu zatížení orné půdy živočišnou výrobou. Produkce píce na velké 
výměře trvalých travních porostů po vydatném zalučnění, které bylo a je podporováno 
národní a evropskou politikou, omezila pro nízký stav zvířat podíl víceletých pícnin na orné 
půdě. Na orné půdě se zvýšil podíl tržních plodin (řepka, obilniny a luskoviny 
pro potravinové využití, někdy i cukrovka). Již v roce 1997 se změnou struktury osevů 
na orné půdě se zvýšila potřeba organických látek na 1,51 t.ha-1. Naopak v tomto roce 
poklesla produkce statkových hnojiv a s ní i přívod organických látek. Produkce potřebu 
překračovala o pouhých 0,15 t OL.ha-1. V následujících letech pokles stavů zvířat a pokles 
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produkce statkových hnojiv se prohlubovaly až do roku 2002, kdy produkce organických 
látek ve statkových hnojivech překračovala potřebu vnosu o pouhých 0,06 t.ha-1. Pokles stavů 
byl v tuto dobu často zapříčiněn rekonstrukcemi stájí. 
 
Fig. 1 Vývoj zastoupení plodin (%) na okrese Ústí nad Orlicí  
 Crop proportion development (%) in Ústí nad Orlicí district 
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Fig. 2 Vývoj bilancí organických látek (OL) na okrese Ústí nad Orlicí 
 The organic matter (OL) balance evaluation in Ústí nad Orlicí district 
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 V posledních letech (od roku 2003) došlo k mírnému vzestupu přívodu statkových 
hnojiv. Větší vzestup přívodu organických látek byl zaznamenán z doplňkových zdrojů, 
na kterých se nejvíce podílela zaorávka slámy. S vyhlášením podpor na pěstování meziplodin 
se rovněž zvýšilo množství zeleného hnojení. Strukturu statkových hnojiv za období let 2002 
až 2006 charakterizuje průměrný roční přívod organických látek na 1 ha o.p.: 1,23 t ve hnoji, 
0,11 t v drůbeží podestýlce, 0,25 t v kejdě skotu, 0,08 t v kejdě prasat, tj. celkem 1,67 t 
organických látek. Doplňkové zdroje se podílejí na průměrném ročním přívodu na 1 ha o.p. 
0,77 t zaorávkou slámy, 0,13 t zaorávkou zeleného hnojení a 0,019 t z kompostů a z kalů 
z čistíren odpadních vod, tj. celkem dalších 0,92 t organických látek. Průměrný roční přívod 
živin ve všech statkových hnojivech a doplňkových zdrojích za uvedené období činí 
74,0 kg N, 42,2 kg P2O5 a 87,9 kg K2O, tj. 204,1 kg.ha-1.  

V posledních pěti letech jsou víceleté pícniny na orné půdě vystřídány kukuřicí 
sklízenou na píci, na palice, na mokré a suché zrno. Proto v období let 2002 až 2006 průměrná 
roční potřeba organických látek pro hnojení dosáhla 1,56 t.ha-1. Ta je uhrazena statkovými 
hnojivy s přebytkem pouhých 0,11 t.ha-1. Celkovou bilanci ročně vylepšuje přívod 0,92 t.ha-1 
organických látek v doplňkových zdrojích. Otázkou zůstává, jak tyto doplňkové zdroje 
dovedou v budoucnu nahradit statková hnojiva v uchování půdní úrodnosti. Byla proto další 
část výzkumu zaměřena na stanovení kvantity a kvality půdní organické hmoty. 
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Tab. 1 Korelace (* mezi bilancí organických látek (OL) v půdě a charakteristikami půdní 
 organické hmoty v letech 2002 – 2006 (vzorky zeminy ze 200 stanovišť) 
 Correlation between balance organic matter (OL) in topsoil and soil organic mater 
 characteristics, during 2002 – 2006 (soil samples from 200 station) 

Vztah X-Y korelace Korelační koeficient (r) pro ukazatele půdní organické hmoty (Y) 
Ukazatelé bilance (X) Cox Ct Leco Nt Leco St Leco Chwl IR HI 
Potřeba OL -0,341***  -0,242***  -0,248***  -0,164* -0,351***  -0,367***  -0,113 
Produkce OL bez DZ 0,075 -0,086 -0,127 -0,125 0,062 0,131 0,308***  
Produkce OL s DZ -0,236**  -0,198**  -0,244***  -0,133 -0,158* 0,076 0,228**  
Bilance OL 0,123 0,149* 0,174* 0,136 0,085 0,149* 0,347***  
DZ = doplňkové zdroje organických látek (sláma, zelené hnojení, kompost)   *) Korelační koeficienty stanoveny 
pro polynom ve tvaru Y = ao + a1X + a2X

2 (testovací kriterium: r 0,05  = 0,139,  r 0,01  = 0,182) 
 

Zvýšené, statisticky významné hodnoty korelačních koeficientů a logické regrese 
křivek byly z bilancí získány mezi potřebou organických látek (v nepřímé úměře k produkci 
posklizňových zbytků) a takřka všemi ukazateli obsahu a kvality půdní organické hmoty. 
Pro vztahy produkce bez a s DZ a pro celkovou bilanci organických látek v půdě 
k ukazatelům půdní organické hmoty byla dostatečně vypovídající jen korelace pro HI. 
V těchto případech bylo dosaženo vzestupu ukazatele HI se vzestupy ukazatelů bilance. Mezi 
produkcí organických látek z doplňkových zdrojů, které většinou zastupuje sláma 
a kvantitativními ukazateli půdní organické hmoty byl zjištěn negativní vztah. Pro objasnění 
příčiny budou nutné další experimenty. 
 
Závěr 

Řízená výroba a využití statkových hnojiv a doplňkových zdrojů organických látek 
se významně podílí na tvorbě půdní úrodnosti, což platí více v podmínkách pokračující 
restrukturalizace zemědělství, zejména tam, kde významně poklesly stavy zvířat. Pro projekt 
struktur v zemědělství (osevních postupů, výroby statkových hnojiv apod.) doporučujeme 
použít námi ověřenou metodu bilancování organických látek. Rovněž pokládáme za nezbytné 
tuto metodu rozpracovat a zpřístupnit pro posouzení menších územních jednotek, než je 
osevní postup (tj. půdní blok, jeho díl). Pro uplatnění těchto bilancí na malých územích je 
nezbytný monitoring historie bilancovaného území (minimálně evidence plodin a hnojení 
na pozemku). 
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Abstract 

Soil respiration, humus quality and character of soil colloidal complex are closely 
connected with plant nutrition and soil fertility. Soil samples were taken from the humic 
horizon of chernozem from 8 different regions of south Moravia. We followed basal 
respiration, total carbon content, fractional composition of humus and basic parameters of soil 
colloidal complex. Respiration was measured by Vaisala GTM 220 aparat. Results showed 
that production of carbon dioxide varied from 0,09 to 0,27 mg CO2/100g/h. Humus content 
varied from 2,15% to 4,6%. Sum of humic substances (HS) varied from 0,4 to 1,11 mg/kg. 
Sum of humic acids (HAs) varied from 0,20 to 0,45mg/kg. Ratio HAs/FAs was higher than 1. 
Parameters of soil colloidal complex were measured according to Mehlich and Hraško. 
Higher values of basal respiration were found for subtypes with higher quality of soil 
colloidal complex and higher quality of humic substances. 
 
Úvod 

Změny biologických a chemických vlastností půdy jsou způsobeny jak vlivy vnějšího 
prostředí tak i vnitro-půdními činiteli. Každý půdní typ má vlastní dynamickou rovnováhu 
mezi obsahem minerální a organické části, mezi stabilizací a aktivací organických 
a minerálních látek. Při stanovení souboru ukazatelů pro hodnocení uvedených vlastností 
vycházíme ze skutečnosti, že každý půdní typ má v procesu pedogeneze dány charakteristické 
vlastnosti půdního sorpčního komplexu (PSK), zásobu humusu i jeho specifického složení 
a rozdělení v profilu. Obdobně jako u obsahu organického uhlíku v půdě existuje cyklická 
sezónní závislost i u ostatních chemických a biologických vlastností půdy. Vlastnosti 
sorpčního komplexu půdy působí přímo na dynamiku humusu a na reakce rozkladu a syntézy 
organických látek, což potvrzuje existence organo-minerálních komplexů v půdě. Změny 
chemických a biologických vlastností půdy (hlavně v ornici a podorničí) vlivem intenzivní 
zemědělské výroby a nedostatek organického hnojení vede ke snížení obsahu humusu. Půda 
tak ztrácí svou nejdůležitější vlastnost – úrodnost. 

Cílem práce bylo stanovit u vybraných subtypů černozemí jižní Moravy bazální 
respiraci, celkový obsah organického uhlíku, frakční složení a kvalitu humusových látek 
(HL), poměr huminových a fulvokyselin (HK/FK) a barevný index Q4/6. Dále jsme sledovali 
vybrané ukazatele půdního sorpčního komplexu (kationtová výměnná kapacita, momentální 
obsah výměnných bazí, obsah výměnného vodíku, stupeň sorpčního nasycení). 
 
Materiál a metodika 

Vzorky byly odebrány z ornice na následujících lokalitách jižní Moravy: černozem 
modální (lokalita Bořetice), černozem karbonátová (Březí), černozem lužní (Dubany), 
černozem degradovaná (Kašenec), černozem modální (Ostrožská Lhota), černozem modální 
(Prace), černozem modální (Syrovice) a černozem modální (Želeč). Měření bazální respirace 
odebraných vzorků probíhalo v laboratorních podmínkách, kde mohou být podmínky vnějšího 
prostředí přesně kontrolovány. Pokud by měření probíhalo v přirozených podmínkách 
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každého stanoviště, bylo by zde využito měření celkové aktivity půdní biomasy - tj. kořenů 
rostlin a edafonu a jejího ovlivnění klimatickými, fyzikálními a chemickými podmínkami. 
Stanovení probíhalo na základě odečítání hodnot z přístroje Vaisala GMT220, kde měřící 
čidlo je umístěno ve vytvořené kyvetě, která podporuje proudění vzduchu z baňky se vzorkem 
do místa měření (Foukalová a Pokorný, 2006). Celkový obsah uhlíku v půdě byl zjištěn 
oxidimetrickou titrací (Nelson a Sommers, 1982). Frakční složení humusu bylo stanoveno 
krátkou frakcionací (Kononova a Bělčiková, 1963). Princip stanovení spočívá v rozrušování 
stabilních sloučenin humátů vápenatých, hořečnatých (resp. železitých a hlinitých) 
pufrovaným roztokem pyrofosforečnanu sodného (0.1M, pH = 13). Kvalita HL byla 
posuzována podle poměru HK/FK a podle hodnot barevného indexu. Barevný index (Q4/6) byl 
měřen ve výše uvedené směsi na spektrofotometru UNICAM 8625UV/VIS v rozsahu 
400-600nm. Parametry půdního sorpčního komplexu byly stanoveny podle Mehlicha (BaCl2, 
pufrovaný trietanolaminem, pH=8,1) (Sirový V. a Facek Z. et al., 1967). Hodnoty kationtové 
výměnné kapacity byly zjišťovány titračně podle Hraška  et al. (1962). 
 
Vyhodnocení 

Naměřené hodnoty bazální respirace se pohybovaly v rozmezí 0,09 
až 0,27 mg CO2/100g/h. Nejvyšší produkce CO2 byla naměřena u černozemě modální, 
tj. 0,27 mg CO2/100g/h (lokalita Bořetice). Nejnižší produkce CO2  byla naměřena 
u černozemě modální  tj. 0,08 mg CO2/100g/h (lokalita Prace). Zjištěné hodnoty bazální 
respirace na sledovaných lokalitách jsou uvedeny na obr. 1. Obsah humusu vykazuje velkou 
prostorovou variabilitu na sledovaných lokalitách a jeho obsah se pohyboval od 2,15% 
do 4,6% (obr.2). Kvalita humusových látek, která je půdě dána frakčním složením humusu je 
uvedena na obr. 3. Maximální obsah HL (1,11 mg/kg) byl zjištěn u černozemě lužní 
a minimální obsah HL (0,4mg/kg) byl u černozemě karbonátové. Suma HK (obr. 3) byla 
rovněž maximální u černozemě lužní a minimální u černozemě karbonátové. Obsah 
fulvokyselin (FK) byl rozmezí od 0,24 do 0,34 mg/kg. Poměr HK/FK byl u všech 
sledovaných půd větší než 1. Stupeň humifikace se pohyboval od 13,2% (černozem 
karbonátová) do 48,8 % (černozem modální, lokalita Bořetice). Nejvyšší kvalita humusu byla 
zjištěna u černozemě lužní (lokalita Dubany) a nejnižší u černozemě karbonátové (lokalita 
Březí). Na obr.4 jsou uvedeny hodnoty bazální respirace  a zjištěný stupeň humifikace. 
Na obr. 5 jsou uvedeny hodnoty bazální respirace a sumy HL na sledovaných lokalitách. 
Z obr. 4 a 5 je patrné, že při poklesu stupně humifikace  a sumy HL klesají i hodnoty bazální 
respirace. Hodnoty kationtové výměnné kapacity (KVK) se pohybují od 11,61 mmol/100g 
(Březí), odpovídá nízké sorpční kapacitě, až po 37,75 mmol/100g (Dubany), což odpovídá 
velmi vysoké sorpční kapacitě. Všechny naměřené hodnoty KVK jsou dány na obr. 2. Dále 
jsme sledovali obsah humusu v souvislosti s hodnotami KVK  a kvalitu humusu v souvislosti 
s KVK (obr. 2, 6, 7). Rovněž jsme hodnotili bazální respiraci v souvislosti s hodnotami KVK 
(obr. 8). Z výsledků vyplývá, že u subtypů s lepšími parametry půdního koloidního komplexu 
a s vyšší kvalitou půdní organické hmoty narůstá i bazální respirace půdy. U některých lokalit 
však nebyl zjištěn přímý vztah mezi obsahem humusu a bazální respirací. Jednou z příčin 
může být to, že respirační aktivita přirozených půdních vzorků je výsledkem složitých vlivů 
přírodního prostředí.  
 
Závěr  

Závěrem můžeme konstatovat, že vlastnosti sorpčního komplexu půdy měly přímou 
souvislost s obsahem a kvalitou humusu. Různé obsahy humusu a charakter sorpčního 
komplexu u sledovaných subtypů černozemí se rovněž odrazily v různých hodnotách bazální 
respirace. Přímý vztah mezi množstvím a kvalitou humusu, kvalitou půdního sorpčního 
komplexu a bazální respirací byl však zjištěn pouze na některých lokalitách. 
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Fig. 1 Average results of bazal respiration for studying soil subtypes 
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Fig. 2 Average humus content and cation exchange capacity  
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Fig. 3 Fractional composition of humus  
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Fig. 4 Average values of basal respiration and humification degrese 
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Fig. 5 Average values of bazal respiration  and sum of HS 
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Fig. 6 Ratio HAs/FA and average cation exchange capacity 
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Fig. 7 Average sum of HS and cation exchange capacity 
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Fig. 8 Average bazal respiration and cation exchange capacity 
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Abstract 

The available carbon changes in 30 soil samples (Orthic Luvisols,  Eutric Cambisols) 
after humate applications were studied under conditions of aerobic incubation.  

There were used two humates. The first humate was isolated by alkaline extraction 
from oxyhumolite, the second from moor peat. In connection with changes in available 
carbon, we also studied the effect of humate application on available nitrogen pool in soil. 
 
Introduction  

Humus substances are very important for agricultural production and their deficits 
in soil negatively influence yields. The deficit of humus substances in soil negatively 
influence yields and it is necessary to compensate periodically humus losses. Therefore, it is 
an increasing interest in agricultural use of humate materials as alternative sources of soil 
humus substances. The aim of this work was to confirm the role of humate materials 
as suitable carbon source in connection with N transformations in soil. 
 
Materials and methods 

Soil samples were collected from 30 localities of Czech Republic (Orthic Luvisols, 
Eutric Cambisols). Samples were taken from the top of soil (0 – 30 cm). Sieved air-dried 
samples (< 2 mm) were used for analyses. Soil characteristics (cation exchangeable capacity 
(CEC), pHKCl, Cox and available carbon (CK2SO4) and nitrogen (NK2SO4) contents 
in the beginning of aerobic incubation) were given in Table 1. The effect of two humate 
materials on available carbon amount in soil was studied. Oxyhumolites are a natural, inert 
and non-toxic material, which can contain up to 90 % of biochemically active humus 
substances (Veselá et al., 2005; Gonet, 1996). The first humate was isolated 
from oxyhumolite by alkaline extraction. The second humate was made of moor peat 
by alkaline extraction, too. Tested materials were diverse in humic (HS) and fulvic (FK) 
amounts, HK /FK ratio and colour quotient (Q4/6)) (Table 2). Changes of available carbon 
and nitrogen amounts were studied in laboratory incubation. The incubation was carried out 
under aerobic conditions in dark in incubation room at 28 °C for 7 days. 0.1 g of humate was 
added to 20 g of air-dried and sieved (< 2 mm) soil. The soil was carefully mixed with tested 
material and placed after watering (three times with distilled water: 1st, 2nd and 4th 
day - 2.5 ml (Hadas and Portnoy, 1994; Krejčová, 1996; Nayyar et al., 2006). 
 
Tab. 1 Soil variables measured in soil samples before aerobic incubation 

 
 
 
 

CEC pHKCl Cox NO3
-- N NH4

+- N Nmin CK2SO4

Value mmol.kg-1
 - % mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1

Minimum 78  4.72  0.74  4.90  1.39  7.60  7.50
Maximum 183  6.60  1.95  79.00  10.87  81 13  33.75
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Tab. 2 Characteristics of humate materials 

 
Analytical determination 

Soil after and before aerobic incubation was extracted in 500 ml flasks with 100 ml 
solution of 1 % (~ 0.057 M) K2SO4 (1 : 5 w/v soil solution ratio) a shaker for 1 hour. 
The extract was separated by filtration (Filtrak Nr. 390). 

The carbon amount (CK2SO4) in extracts was determined by digestion with a mixture 
of potassium dichromate and H2SO4 (125 oC, 1 h) and then titrated (Dead Stop Titration) 
by 0.1 M Fe(NH4)2 . 6 H2O solution and nitrogen (from the same extracts) colourmetrically 
(NO3

– - NK2SO4, NH4
+- NK2SO4, Flow Injection Analyser) (Krejčová, 2005; Krejčová, 1996). 

Correlation analysis was used to determine the relationship among results. 
 
Results 

Study of available carbon inputs into different soils is essential, in order to be able 
to predict changes in C and N balance under changing environmental conditions.  

The available carbon content is a key factor for regulating soil microbial populations 
and their activity and participates in providing plant nutrition, especially N nutrition (Cookson 
et al., 2007). Whether nitrogen (in aerobic conditions) is immobilized or mineralized 
(nitrificated) depend on available C amount in soil (Šimek, 2000; Cookson and Marphy, 
2004). The incorporation of C-rich materials changes the turnover milieu in soil 
from mineralization to net immobilization (Ocio et al., 1991) and high available C amount 
brings about a rapid microbial immobilization and following nitrification. 

The increase in available C was found in all cases (Ch, Cp), in connection with controls 
without humate application (Caer). This is in agreement with results from Rumpel 
and Kögel-Knabner (2004). A significant decrease of available carbon in controls without 
humate applications was found in soil due to microbial use during aerobic incubation. 
Compared with controls of soil alone, the humate additions increased also values of available 
N pool in tested soils. All measured values are presented in Figure 1 and 2. 
 
Fig. 1 C available amounts without and with humate application 
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Fig. 2 N available amounts without and with humate application 
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 The greater understanding of immobilization process is important for optimal N use in 
soil without negative consequences to the environment (potencial nitrate leaching risk and 
pool of nitrate nitrogen for plant uptake). 
 Correlation analysis was used to determine the relationship among soil parameters 
(C, N -amounts, pHKCl, cation exchangeable capacity (CEC)). Correlation coefficients are 
given in Table 3 and 4. 
 
Tab. 3 Changes in available C – correlation matrix 

 
Tab. 4 Changes in available N – correlation matrix 

c o r re la t io n  C E C p H K C l N K 2 S O 4 N a e r N h N p

C E C 1

p H K C l  -0 .1 3 1

N K 2 S O 4  0 .3 7  0 .0 3 1

N a e r  0 .4 2  0 .0 5  0 .9 0 1

N H  0 .4 4  -0 .1 5  0 .5 5   0 .6 0 1

N P  0 .4 9  0 .1 2 0 .8 9  0 .9 3  0 .5 9 1

R 0 .0 5=  0 .3 5 n  =  3 0

c o r r e l a t io n C E C p H K C l C K 2 S O 4 C a e r C h C p

C E C 1

p H K C l  - 0 .1 3 1

C K 2 S O 4  - 0 .2 4  0 .4 1 1

C a e r  - 0 .3 0  0 .2 8  0 .6 2 1

C h  - 0 .6 2  0 .1 1  0 .4 5  0 .3 7 1
C p  - 0 .3 9  0 .1 6  0 .3 5  0 .3 1  0 .4 9 1

R 0 .0 5=  0 .3 5 n  =  3 0
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Data show that available C and N contents after incubation (with and without humate 
applications) depended on their contents at the beginning of aerobic incubation. 
The correlation coefficients among N variables were substantially higher than the correlation 
among carbon ones. The relationships were less strong for C available carbon values, but 
remained significant. 
 
Conclusions 
 The study confirms the positive effect of two different derived humates 
(from oxyhumolite and moor peat) on the amount of available C and N amounts in soil. Our 
results show that is suitable (due to environmental soil complexity) to test the influence 
humate materials in laboratory before their field application. There is very little information 
about use of these material in agricultural practice and further investigation is necessary. 
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Introduction  
Healthy soil is one of the basic prerequisites for the growth and development 

of healthy flora and fauna as well as humanity. Human activity can have a negative impact 
on the stability and quality of the soil environment. Soil degradation has an effect on soil 
organisms, changes the edaphon species composition and reduces its biodiversity. The change 
in biodiversity is also related to a change in the basic ecological functions of the soil. These 
changes take place over a long period of time and can lead to irreversible soil degradation. 

The long-term experiment focused on fertilization by extremely high doses of organic 
manure, on the one hand, and mineral fertilization in equivalent doses, on the other hand, was 
launched in Prague – Ruzyně in 1958. Novák has initiated this small plot field experiment, 
in order to determine long-term effects of organic and mineral fertilizers on soil organic 
matter, soil microorganisms and their activity and further soil properties (Novák et al., 1971). 
To eliminate the effect of cultivated plants, he decided to carry out this experiment as a bare 
fallow.  

It is well-known that soil fertility is conditioned on its biological activity. 
By determining the long-term changes in soil biological activity we can evaluate the probable 
development in the soil degradation risk as a result of anthropogenic activities.  

Biological methods are being increasingly promoted, besides physical and chemical 
methods, for the evaluation of soil quality (Filip, 2002; Gil-Sotres et al., 2005). The use 
of soil biological tests that characterize the composition and functions of the soil biota is very 
important (Bending et al., 2004). Amongst the biological indicators of soil quality we can 
include: total C and N, content biomasses of microorganisms, respiration or the activity of soil 
enzymes. 

Enzyme activity can be a sensitive indicator of the biological activity of soil. It allows 
to observe a wider scope of biological activity through the study of a selected range 
of enzymatic soil activities, as well as to study an isolated soil process characterized 
by a specific enzyme activity. The enzymes have various origin and they are localized 
in different soil components. Criteria for choosing enzyme assays were based on our previous 
experience with their sensitivity to field management and importance in nutrient cycling. 
 Our objective was to identify the current state of the long-term experiment 
from the biochemical and microbiological point of view and compare whether the effect 
of different fertilization methods persists up until now. 
 

Material and methods 
The bare fallow field experiment has 7 plots: I - No manure, no tillage (Control), 

II - fertilized by compost (80 t . ha-1), tilled up to the depth of 10 cm, (FYM), III - fertilized 
by compost (160 t . ha-1), tilled up to the depth of 20 cm, (2FYM), IV - fertilized by mineral 
manures (doses match those in variant II), tilled up to the depth of 10 cm, (NPK), 
V - fertilized by mineral manures (doses match those in variant III), tilled up to the depth 
of 20 cm, (2NPK), VI - no manure, tilled up to the depth of 10 cm, (Tilled), VII - no manure, 
tilled up to the depth of 20 cm (Tilled). Since 1971 variant VI was also tilled up to 20 cm 
and in 1989 regular fertilizing was discontinued. Samples are taken from the 0-20 cm strata 
and sifted through a 2 mm sieve. The number of Azotobacters was determined by means 
of a standard dilution method and grown on Ashby agar. 
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Enzymatic activities: Dehydrogenase activity was determined as triphenylformazan 
after incubation TTC (2,3,5, - triphenyltetrazoliumchloride) added to the soil (Thalmann, 
1968). Invertase activity was calculated from the glucose release after the saccharose-
decomposition (Scherbakova, 1968). Arylsulphatase activity was determined 
after the addition of a p-nitrophenylsulphate solution (Tabatabai and Bremner, 1970), 
and urease activity was determined by colorimetric technique (Kandeler and Gerber, 1988). 
Microbial biomass was determined by fumigation-extraction method. 

Microsoft Excel XP was used for statistical evaluation. The columns designed 
by the same letter do not differ in a statistically significant way (P = 0.05). 
 
Results 

Identification of selected enzymatic activities (dehydrogenase, urease, arylsulphatase, 
invertase), CFU of Azotobacter and microbial biomass has been conducted for time period 
2001–2006. These results confirm the persisting effect of different fertilization methods. 
The highest level of all measured characteristics was measured in variants II (FYM) and III 
(2FYM) – Fig. 1 – 6. 
 
Fig. 1 Activity of dehydrogenase 
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Level in the column designed by the same letter do not differ in a statistically significant way (P=0.05) 
 
Fig. 2 Activity of invertase 
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Level in the column designed by the same letter do not differ in a statistically significant way (P=0.05) 
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Fig. 3 Activity of urease 
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Level in the column designed by the same letter do not differ in a statistically significant way (P=0.05) 
 
Fig. 4 Activity of arylsulphatase 
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Level in the column designed by the same letter do not differ in a statistically significant way (P=0.05) 
 
Fig. 5 The number of Azotobacters 
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Level in the column designed by the same letter do not differ in a statistically significant way (P=0.05) 
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Fig. 6 Microbial biomass carbon 

0

100

200

300

400

500

Control FYM 2FYM NPK 2NPK Tilled Tilled

Variants

ug
 C

/g

a
b abab

c

d e

 
Level in the column designed by the same letter do not differ in a statistically significant way (P=0.05) 
 

During the entire period of the experiment, samples are regularly taken once or twice 
a year in order to make numerous analyses. Over a few past years we have added some new 
measurements, which we expected to well depict the status of soil from the biological point 
of view. The analyses, which are based on fresh soil samples, have also included microbial 
biomass, dehydrogenase activity, arylsulphatase activity as well as urease and invertase 
activity. According to our results, enzymatic activities, microbial biomass and number 
of Azotobacters seemed to be effective and consistent indicators of soil quality. 
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Introduction 

Sulphur (S) is an essential nutrient for plant growth that not only influences 
the quantity but also the quality of food (Zhao et al., 1995). S-deficiencies have been reported 
with increasing frequency in the last decades throughout the world (Zhao and McGrath, 1994; 
McLaren and Cameron, 1996; Eriksen, 1997; McGrath et al., 2002). They derive 
from the cultivation of plants with a high S-demand, the specialisation of agricultural farms 
which resulted in application of different fertilizers, the use of fertilizers with a low S-content 
as well as the strong reduction of S immissions which is mainly due to a desulphurisation 
of industrial flue gas. To overcome S-deficiency there is an urgent need for adequate 
S-fertilizer application. A surplus S-supply results in losses of S via leaching of the very 
mobile SO4-S. Thus, it is important to adjust the S-fertilizer application to S-requirements 
of the cultivated crops and in doing so, to include the additional delivery from the soil. 
Although about 90 % of soil-S is organically bonded, either as rather labile sulphate esters 
or the more stable directly C-bonded S, common test procedures only consider soluble 
and adsorbed sulphate which only represent a small proportion of the total-S in the soil 
(Castellano and Dick, 1991; Ghani et al., 1991; Ghani et al., 1993). Thus, fluxes between 
different S-fractions in soil should be taken into consideration. Therefore, the aim of our 
investigations is to achieve deeper knowledge of these fluxes and their importance concerning 
plant nutrition with special attention to the mobilisation of S in the rhizosphere. 
 
Materials and Methods 

In this experiment, oilseed-rape and ryegrass were cultivated in Rhizosphere Study 
Containers (Knauff, 2000) for four weeks. In order to obtain root-free soil samples in defined 
distances (each 1 mm) from the root surface, these containers comprise three segments (soil, 
sand, soil) separated by gauze (1 µm mesh size). Inorganic (water-soluble, adsorbed, 
carbonate-occluded sulphate) as well as organic S-fractions (estersulphate, C-bonded S) were 
determined in soil samples from a long-term field experiment of INRES-Plant Nutrition, 
Agricultural Faculty of the University of Bonn, Germany (mineral and compost fertilizer 
application, with four repetitions each). S-fractions were analysed using a sequential 
extraction with H2O, 0,032 M NaH2PO4 as well as 1 M HCl and a HI-reduction according to 
Morche et al. (in preparation). Additionally, total-S was determined in plant samples. 
 
Results 

The results obtained reveal a considerable difference between the amounts of S 
in the rhizosphere and in the bulk soil. Evidence could be provided that there is a clear 
increase in the water-soluble S-fraction in the rhizosphere, independent of the kind 
of fertilizer application in the field experiment and plant species (Fig. 1). Adsorbed sulphate 
slightly decreased in the rhizosphere of the compost treatment. Further, in both fertilizer 
treatments a decrease in carbonate-occluded sulphate in the rhizosphere was observed. 
Therefore it may be assumed that all sulphate fractions determined are important as far as 
plant nutrition is concerned. As compared with mineral fertilizer the long-term application 
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of compost resulted in higher amounts of water-soluble, adsorbed and carbonate-occluded 
sulphate. This can be explained by the high supply of organic matter in this treatment 
and therefore higher amounts of estersulphate, C-bonded sulphate and total-S in the soil 
as well (Prechtel et al., 2003), resulting in a higher release of plant-available sulphate 
by mineralisation. Significant differences exist between the two soil treatments (4 to 11 mm), 
additional significant differences are given in Table 1. 
 
Fig. 1 Rhizosphere profile of water-soluble sulphate-S at different soil / plant-combinations  
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(ORa = oilseed-rape, Ry = ryegrass, M = mineral fertilizer application, C = compost application treatment; 11. 
mm = mixed sample of 11 – 15 mm) 
 
Tab. 1 Significant differences between the soil layers of one treatment each, indicated 

 by different characters 
1. mm 2. mm 3. mm 4. mm 5. mm 6. mm 7. mm 8. mm 9. mm 10. mm 11. mm

M, ORa a, b b, c c, d c, d c, d c, d c, d d d d d

M, Ry a b b, c b, c c, d c, d c, d c, d c, d c, d c, d

C, ORa a b b b b b b b b b b

C, Ry a, b b, c b, c c c c c c c c c  
(ORa = oilseed-rape, Ry = ryegrass, M = mineral fertilizer application, C = compost  
application treatment; 11. mm = mixed sample of 11 – 15 mm) 
 

Figure 2 illustrates the mean of the examined “bulk soil” layers (6 to 15 mm distance 
from the root surface) and gives a synoptic description of all S-fractions determined. Because 
in many experiments no rhizospheric influence could be found at these distances from the 
root, this soil region is commonly called “bulk soil” (Marschner et al., 1986; Marilley et al., 
1998; Prietzel et al., 2003). In the current experiment an influence of the growing plants 
on S-mobilisation could be demonstrated even in these regions. This mobilisation also 
includes an additional delivery from organic S-fractions. Therefore, the conclusion was drawn 
that plants are able to influence S at a greater distance from the roots compared for example 
to heavy metals (Domeyer, 2006).  
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Fig. 2 Distribution of the S-fractions quantified in the bulk soil (mean of 6 to 15 mm) in % 
of total-S at different soil / plant-combinations; numbers given in the columns show 
the absolute content of the different soil fractions in mg S kg-1 
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 (ORa = oilseed-rape, Ry = ryegrass, M = mineral fertilizer application, C = compost application treatment) 
 

Oilseed-rape yielded higher root and shoot dry matter as well as a higher S-content 
than ryegrass (Table 2). This means that oilseed-rape abstracts more than double the amount 
of S from soil as compared to ryegrass. Because oilseed-rape belongs to the S-demanding 
cruciferous plants and accumulates sulphurous ingredients in a higher amount than ryegrass, 
the different S-uptake could be expected. The comparison of the different soil treatments 
indicates that the compost treatment leads to a higher yield but a lower S-content 
than the mineral fertilizer application resulting in a nearly equal S-uptake of the plants.  
 
Tab. 2 Plant dry matter yields of one Rhizosphere Study Container each as well as S-contents 

and S-uptake of roots and shoots 

mean st. dev. mean st. dev. mean st. dev. mean st. dev. mean st. dev. mean st. dev.
M, ORa 0,51 0,12 0,15 0,04 0,74 0,08 0,58 0,02 0,39 0,05 2,25 0,33
M, Ry 0,40 0,06 0,11 0,02 0,43 0,02 0,41 0,04 0,25 0,01 1,02 0,11
C, ORa 0,69 0,05 0,11 0,01 0,77 0,03 0,71 0,10 0,31 0,04 2,17 0,21
C, Ry 0,71 0,22 0,07 0,02 0,44 0,07 0,52 0,03 0,21 0,02 1,08 0,10

roots,                           
S-content                                 

[% S]

roots,                            
S-uptake          

[g]

shoots,                           
S-uptake                                 

[g]

roots,                            
dry matter             

[g]

shoots,                          
S-content               

[% S]

shoots,             
dry matter          

[g]

 
(ORa = oilseed-rape, Ry = ryegrass, M = mineral fertilizer application, C = compost application treatment; 
st. dev. = standard deviation) 
 
Conclusion 

The results indicate that an additional delivery of S from the organic fractions takes 
place. Fluxes between the different S-fractions in soil proved to be of major importance 
concerning S-supply to plants. 
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Abstract 
Influence of solo application of indirect fertilizers or together with NPK fertilizers 

on selected parameters of soil were determined. Pot experiments were established in area 
of SPU-Nitra. Achieved results showed that applied indirect fertilizers increased total carbon 
content. The highest increase was determined in variant with applied Nobasyp together NPK 
fertilizer (by 14%). The indirect fertilizers had statistically influence (P=0.0000) on quality 
of soil organic matter. The highest increase of quality of soil organic matter was observed 
in variants (var. 7 and 8) with applied Agrodrap together NPK fertilizer (by 27%). Applied 
indirect fertilizers had positive effect on values of particle and bulk density, porosity 
and maximum capillary water capacity. The highest decrease values of particle (by 4%) 
and bulk (by 12%) density and the highest increase porosity (by 6%) was observed in variant 
with applied Nobasyp together NPK fertilizer. 
 
Úvod 

Základnou podmienkou vedeckého systému optimálneho využívania, zlepšovania 
a ochrany pôdy je dokonalá a všestranná znalosť pôdy, jej genézy, dynamiky pôdnych 
procesov a vytvárania úrodnosti. Medzi rozhodujúce kritériá úrodnosti pôd patrí obsah 
prijateľných živín, množstvo a kvalitatívne zloženie organických látok v pôde, ktoré výrazne 
ovplyvňujú formovanie a stabilitu jej fyzikálnych, fyzikálno-chemických, chemických 
a biologických vlastností. Nízke stavy hospodárskych zvierat majú  za následok i pokles 
produkcie organických hnojív, ktoré sú považované za veľmi významný článok z hľadiska 
bilancie organických látok a to je dôvod prečo sa neustále hľadajú nové zdroje organickej 
hmoty pre pôdu. Antropogénne faktory ako kultivácia a aplikácia hnojív môžu významne 
meniť obsah organickej hmoty pôdy (Pospíšilová et al., 2005), ale i fyzikálne vlastnosti 
(Fulajtár, 2006). Jedným zo spôsobov zvyšovania vstupov organickej hmoty do pôdy môže 
byť aj aplikácia nepriamych hnojív (Kováčik-Barcajová, 2005), čím sa zlepšuje i celý 
komplex fyzikálnych parametrov pôd (Sotáková, 1988; Fulajtár, 2006).  

Cieľom práce bolo určenie vplyvu nepriamych hnojív aplikovaných samostatne 
a v kombinácií s NPK hnojivami na vybrané pedologické parametre. 
 
Materiál a metodika 

Vo vegetačnej klietke v areály SPU-Nitra (48° 18´ N, 18° 05´ E) boli založené  
nádobové experimenty. Na založenie pokusov bola použitá zemina hnedozeme kultizemnej. 
Do zeminy boli aplikované nepriame hnojivá a vysiala sa modelová plodina (jačmeň jarný). 
Počas trvania experimentu bola v nádobách udržiavaná vlhkosť na úrovni 60% PVK. Pokus 
mal 8 variantov so štvornásobným opakovaním (tab. 1).  

Humát sodný (sodná soľ humínových kyselín) je českého pôvodu a je vyrobený 
alkalickou extrakciou z nízko kalorického, nedokonale zuholnateľného podpovrchového uhlia 
nazývaného kapucín. Nobasyp je čadičová vata produkovaná spoločnosťou Izomat Nová 
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Baňa. Nobasyp je recyklovaný (mletý) Nobasil (tepelno izolačný materiál používaný 
v stavebníctve). Agrodrap je recyklovaný (drápaný) Agroban (pestovateľský substrát 
uplatňujúci sa pri hydroponickom pestovaní rastlín). Dávky NPK živín boli vypočítané 
na základe rešpektovania obsahu Nan a prístupného P a K. Dusík bol dodaný v hnojive 
DAM 390, P vo forme jednoduchého superfosfátu a K vo forme 60% draselnej soli. 
 
Tab. 1 Varainty pokusu 

Experimental treatments 
Varianty Dávka 

Číslo označenie 2004 
1 0 Pôda – kontrolný variant - 
2 NS1 Nobasyp 20 t.ha-1 
3 AD1 Agrodrap 20 t.ha-1 
4 Hum Humát sodný 0,3 t.ha-1 
5 NPK + NS1 NPK hnojivá+Nobasyp 20 t.ha-1 
6 NPK + NS1/2 NPK hnojivá+Nobasyp 10 t.ha-1 
7 NPK + AD1 NPK hnojivá+Agrodrap 20 t.ha-1 
8 NPK + AD1/2 NPK hnojivá+Agrodrap 10 t.ha-1 
9 NPK + Hum NPK hnojivá+Humát sodný 0,3 t.ha-1 

 
Po zbere úrody z celého profilu každej nádoby bola odobraná vzorka zeminy, v ktorej 

sa stanovili a vypočítali nasledovné parametre: 
merná a objemová hmotnosť, pórovitosť, maximálna kapilárna kapacita, minimálny obsah 
vzduchu, momentálna vlhkosť (Fulajtár, 2006) 
obsah organického uhlíka (Dziadowiec-Gonet, 1999) 
skupinové zloženie humusových látok (Dziadowiec-Gonet, 1999) 
 
Výsledky a diskusia 

Aplikácia nepriamych hnojív sa podieľala na tendencií zvyšovania celkového obsahu 
uhlíka (Cox), ale bez štatistickej preukaznosti (tab. 2). Kováčik-Barcajová (2005) publikovali, 
že aplikovaný humát sodný a trosko-popolčeková zmes, či už samostatne alebo v kombinácií 
s NPK hnojivami má pozitívny vplyv na zvyšovaní obsahu Cox. Najvýraznejšie obsah Cox 
(tab. 3) zvýšila aplikácia Nobasypu v dávkach 10 a 20 t.ha-1 (o 14 a 16%) v kombinácií s NPK 
hnojivami (var. 5 a 6). Jenkinson (1988) uvádza, že aplikácia NPK hnojív urýchľuje 
mineralizačné procesy organickej hmoty v pôde. Samostatne pridaný humát sodný do zeminy 
zvýšil celkovú extrahovateľnosť humusových látok, rovnako i extrahovateľnosť humínových 
kyselín a fulvokyselín. Na druhej strane ostatné pridané nepriame hnojivá aplikované 
samostatne alebo v kombinácií s NPK znížili extrahovateľnosť humusových látok 
a humínových kyselín. Kvalita humusu v jednotlivých variantov vyhodnotená na základe 
pomeru CHK:CFK nekorelovala s celkovým obsahom uhlíka, čo je v súlade s výsledkami 
Tobiašovej et al. (2005). Aplikácia nepriamych hnojív (P=0.0000) mala štatisticky preukazný 
vplyv na hodnoty pomerov CHK:CFK. Aplikácia Agrodrapu v dávkach 10 a 20 t.ha-1 
v kombinácií s NPK sa podieľala na zvyšovaní kvality humusu (o 27%).  

Aplikácia nepriamych hnojív mala štatisticky významný vplyv na zmeny vybraných 
fyzikálnych charakteristík použitej zeminy, čo sa javí ako pozitívny prvok (tab. 2). Hodnoty 
mernej hmotnosti sa pohybovali v rozpätí od 2,56 do 2,66 t.m-3 (tab. 3), čo je  v intervale, 
ktorý je charakteristický pre naše pôdy (Fulajtár, 2006). Aplikácia nepriamych hnojív 
sa pozitívne prejavila znížením hodnôt mernej (ρs) a objemovej (ρw) hmotnosti použitej 
zeminy, ale i zvýšením pórovitosti (P) a hodnôt maximálnej kapilárnej kapacity (ΘMKK) . 
Najpriaznivejšie na zníženie hodnôt ρs, ρw a zvýšenie P mala aplikácia Nobasypu v dávke 
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10 t.ha-1 spolu s NPK a aplikácia Agrodrapu v kombinácií s NPK (var. 7). Optimálna hodnota 
pórovitosti v orniciach by mala byť 50% a  objemová hmotnosť v intervale 1,1 až 1,3 t.m-3 

(Sotáková, 1988; Fulajtár, 2006). Aplikovaný Agrograp a Nobasyp v kombinácii s NPK 
vytvorili priaznivejšie predpoklady v porovnaní s ostatnými variantmi pre tvorbu štruktúrnych 
agregátov a tým pre zníženie hodnôt objemovej hmotnosti a zvýšenie pórovitosti. Objemové 
hmotnosti zemín z jednotlivých variantov boli v negatívnej korelacií s pórovitosťou 
a minimálnou vzdušnou kapacitou (tab. 4) a obsahom celkového uhlíka. Zvýšenie celkového 
uhlíka sa prejaví zvýšením biologickej aktivity, ktorá sa podieľa na zvýšení pórovitosti 
a znížení objemovej hmotnosti (Kay, 1998). Aplikácia Agrodrapu samostatne, ale 
i v kombinácií s NPK sa podieľala na zvyšovaní hodnôt maximálnej kapilárnej a minimálnej 
vzdušnej kapacity.  
 
Tab. 2 Štatistické zhodnotenie vybraných parametrov  

Statistical evaluation of soil parameters - LSD multiple-range test 

 Cox CHLzCox CHKzCox CFKzCox CHK:CFK ρρρρs ρρρρw P ΘΘΘΘ ΘΘΘΘMKK  VA 

variant            

0 1,17a 31,22ab 12,12ab 19,09cd 0,63ab 2,67c 1,41e 54,0ab 19,3c 39,0bc 15,0ab 
NS1 1,19ab 29,85ab 11,22a 18,63bcd 0,60a 2,587a 1,34d 55,7b 19,3c 36,7a 19,0bc 
AD1 1,27ab 28,70a 11,56ab 17,14abc 0,67bc 2,633bc 1,39f 55,0ab 19,7c 40,3c 14,7a 
Hum 1,20ab 32,85b 12,66ab 20,20d 0,63ab 2,627b 1,44g 52,0a 19,3c 37,7ab 14,4a 
NPK+NS1 1,33ab 28,45a 11,69ab 16,76ab 0,70cd 2,630bc 1,32c 56,0b 14,0ab 39,3bc 16,7abc 
NPK1+NS1/2 1,36ab 28,97ab 11,55ab 17,42abc 0,66cd 2,560a 1,24a 56,7b 15,0b 36,7a 20,3c 
NPK1+AD1 1,26ab 27,95a 12,43ab 15,52a 0,80f 2,627b 1,29b 56,0b 11,7a 41,0c 15,0ab 
NPK+AD1/2 1,30ab 29,79ab 13,16b 16,63ab 0,79ef 2,630bc 1,31c 54,7ab 11,7a 36,0a 18,7abc 
NPK+Hum 1,32ab 29,18ab 12,47ab 16,71ab 0,75de 2,560a 1,35d 52,0a 13,0ab 36,3a 16,0ab 
Different letters (a, b, c, d, e, f) indicate that treatment means are significantly different at P<0.05 according to 
LSD multiple-range test 
Cox-total organic carbon content, %CHL-Cox- humic substances from total carbon content, %CHK-Cox-humic acids 
from total carbon content, %CFK-Cox-fulvic acids from total carbon content, CHK:CFK-humic acids to fulvic acids 
ratio, ρs-particle density, ρw-bulk density, P-porosity, Θ-moisture of soil ΘMKK -maximum capillary water 
capacity, VA-minimum air capacity 
 
Tab. 3 Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti v založených variantoch 

Physical and chemical parameters of soil in variants 

 
 
 

variant ρρρρs ρρρρw P ΘΘΘΘ ΘΘΘΘMKK  VA Cox 
CHL 

z Cox 
CHK  
z Cox 

CFK 

z Cox 
CHK :CFK 

0 2,66 1,41 54,14 19,23 39,01 15,11 1,17 31,22 12,12 19,09 0,63 
NS1 2,59 1,34 55,59 18,52 36,78 18,81 1,19 29,85 11,22 18,63 0,6 
AD1 2,63 1,39 54,75 19,6 40,12 14,62 1,27 28,7 11,56 17,14 0,67 
Hum 2,63 1,44 52,47 19,47 38,17 14,29 1,2 32,85 12,66 20,2 0,63 
NPK+NS1 2,66 1,32 55,63 14,42 38,5 17,13 1,33 28,45 11,69 16,76 0,7 
NPK1+NS1/2 2,56 1,24 57,42 14,7 36,82 20,59 1,36 28,97 11,55 17,42 0,66 
NPK1+AD1 2,63 1,28 55,89 11,92 40,67 15,21 1,26 27,95 12,43 15,52 0,8 
NPK+AD1/2 2,63 1,31 54,75 12,07 35,82 18,92 1,29 29,79 13,16 16,63 0,8 
NPK+Hum 2,56 1,35 52,34 12,85 35,82 16,51 1,32 29,18 12,47 16,71 0,75 
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Tab. 4 Korelačné koeficienty medzi vybranými parametrami zeminy vo  variantoch 
Correlation between selected physical a chemical parameters of soil in variants 

 
Cox CHL z Cox CHK  z Cox CFK z Cox CHK :CFK ρρρρs ρρρρw P ΘΘΘΘ ΘΘΘΘMKK  VA 

Cox 1 -0,652 -0,026 -0,671 0,490 -0,409 -0,694 0,361 -0,665 -0,286 0,495 
CHL z Cox  1 0,315 0,911 -0,524 0,183 0,730 -0,590 0,591 -0,172 -0,296 
CHK  z Cox   1 -0,104 0,642 0,184 0,142 -0,528 -0,444 -0,194 -0,234 
CFK z Cox    1 -0,828 0,111 0,703 -0,389 0,812 -0,096 -0,209 
CHK :CFK     1 0,018 -0,469 0,007 -0,883 -0,037 0,034 
ρρρρs      1 0,416 -0,082 0,242 0,601 -0,541 
ρρρρw       1 -0,781 0,741 0,205 -0,738 
P        1 -0,223 0,154 0,612 
ΘΘΘΘ         1 0,290 -0,396 
ΘΘΘΘMKK           1 -0,688 
VA           1 
n=9, 95%=0,666, 99%=0,798, 99,9%=0,898 
 
Závery 

Aplikácia nepriamych hnojív mala vplyv na  zvyšovaní obsahu celkového uhlíka, 
pričom najvýraznejšie jeho obsah zvýšila aplikácia Nobasypu v kombinácií s NPK hnojivami. 

Kvalita organickej hmoty pôdy nekorelovala s celkovým obsahom uhlíka. 
Kvalita organickej hmoty pôdy bola štatisticky vysoko preukazné závislá 

od aplikovaných nepriamych hnojív. Aplikácia Agrodrapu  spolu s NPK mala najvýraznejší 
vplyv na zvyšovaní kvality humusu. 

Aplikácia nepriamych hnojív sa pozitívne prejavila znížením hodnôt mernej 
a objemovej hmotnosti použitej zeminy, ale i zvýšením pórovitosti a hodnôt maximálnej 
kapilárnej kapacity. 

Najpriaznivejšie na zníženie hodnôt mernej o objemovej hmotnosti a zvýšenie 
celkovej pórovitosti mala aplikácia Agrodrapu a Nobasypu spolu s NPK hnojivami. 

Samostatne aplikovaný Agrodrap, ale i v kombinácií s NPK sa podieľal na zvyšovaní 
hodnôt maximálnej kapilárnej a minimálnej vzdušnej kapacity. 
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Abstract 
There were interested in the influence of pH substrate (5.0; 6.0; 7.0) on Cyclamen 

persicum of Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis (FOC) and the resistance of selected 
species of Cyclamen against the FOC. The pH substrate increase above 7.0 did not prevent 
the of FOC infection, but reduced its the symptoms. Infected plants do not immediately. 
We found high tolerance of some Cyclamen sp. to FOC. 
 
Úvod 

Patogen Fusarium oxysporum Schl. f.sp. cyclaminis Gerl. (FOC) napadá pouze druhy 
r. Cyclamen L. a způsobuje fusariové vadnutí bramboříku. Škody, které vznikají při komerční 
produkci mohou dosáhnout až 90 % (Orlicz-Luthardt a Alona, 1999).  Již od prvního výskytu 
fusariového vadnutí v polovině 20. stol. je snaha nalézt řešení, ale doposud bez  uspokojivých 
výsledků. Preventivní opatření poskytují jen slabou ochranu a jsou často zanedbávána 
(tj. hygiena provozu), kurativní fungicidní ochrana napadených rostlin není vždy dostatečně 
účinná. I když Gerlach (1954) uvádí rezistentní kultivary Cyclamen persicum Mill., tento údaj 
však nebyl dalšími autory potvrzen. Působení apatogenního kmenu Fusarium FO 47 
přidávaného do substrátu je založeno na konkurenci vůči patogennímu druhu a tím i redukci 
výskyt vadnutí (Mattusch, 1990). Ani tato metoda není dostatečně spolehlivá. V USA byla 
využita k ochraně proti fusariovému vadnutí rajčat změna pH substrátu. Zvýšením pH na 7,0 
bylo fusariové vadnutí výrazně potlačeno aniž by byla ovlivněna kvalita výpěstků (Jones 
a Woltz, 1972). Vyšší hodnota pH (7,0) je příznivá pro rozvoj konkurenčních bakterií a mohla 
by mít vliv na snížení agresivity F. oxysporum a tedy i na slabší výskyt fusariového vadnutí 
(Woltz a Jones, 1981).  

Bramboříky mohou být infikovány ve všech vývojových stadiích. Makro-, 
mikrokonidie a chlamydospory nacházející se v substrátu po vyklíčení infikují kořeny rostlin 
(nemusejí být poraněny), pronikají do cévních svazků a brání průchodu vody a živin. 
Přítomnost patogenu se projeví na nadzemních částech nejprve chlorotickým zbarvením listů 
a většinou jednostranným vadnutím čepelí. V pokročilém stadiu lámáním řapíků listů 
a zasycháním. Na povrchu odumřelého napadeného pletiva (hlízy, řapíky listů) vytváří 
patogen lososově zbarvená krustovitá sporodochia s konidiemi. Na průřezu hlízy jsou 
viditelné hnědé svazky cévní. K rozšíření patogenu v substrátu dochází zálivkovou vodou 
a odstřikujícími kapkami. Zdrojem infekce může být zamořený substrátu, květináče či plochy, 
příležitostně latentně infikované rostliny. Doba latence je se pohybuje od několika dnů 
po několik měsíců a je ovlivňovaná především koncentrací spor v substrátu a teplotou. 
 Cílem práce bylo zjistit, zda vliv pH substrátu na fusariové vadnutí rajčete je stejný 
i u fusariového vadnutí bramboříku a zda jsou některé vybrané druhy r. Cyclamen rezistentní 
vůči napadení FOC. 
 
Materiál a metodika 

Ke skleníkovým pokusům byly vybrány Cyclamen persicum ´Sierra F 1´ růžová 
a tmavě lososová ´Perla von Zehlendorf´, 4 x 10 rostlin. K výsadbě byla použit sterilní 
rašelinojílový substrát, jehož hodnota pH byla upravena na 7,0, 6,0 a 5,0. K udržení pH 



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY TRVALÁ UDRŽITELNOST ÚRODNOSTI PŮD 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS SUSTAINABILITY OF SOIL FERTILITY 

199 

substrátu byla prováděna zálivka destilovanou vodou. Pokles pH vlivem hnojení byl upraven 
zálivkou 0,2 % Ca (OH)2.  

Patogen Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis byl předpěstován na bramborovo-
dextrózovém agaru (PDA), 7 dnů, t 23/20 °C, v režimu světlo/tma 12/12 hod. Inokulum bylo 
upraveno na hustotu 500 spor.ml-1, tj. 25 000 spor na květináč a rostlinu. Suspenze v dávce 
50 ml byla aplikována do jamky v substrátu pro umístění hlízy těsně před výsadbou. Kontrola 
byla ošetřena destilovanou vodou.  

K zjištění odolnosti vůči FOC byly testovány druhy C. persicum Mill., C. coum Mill., 
C. coum ssp. caucasicum (K. Koch) Schwarz, C. hederifolium Ait a C. purpurascens Mill. 
Inokulace hlíz byla prováděna zálivkou suspenzí konidií FOC (106). 

Hodnocení bylo prováděno v týdenních intervalech po dobu 20 týdnů podle 4bodové 
stupnice:  0 – rostliny zdravé, bez příznaků vadnutí; 1 – slabě napadené rostliny (vadnutí 
a žloutnutí čepelí jednotlivých nejstarších listů); 2 – silně napadené rostliny (výrazné žloutnutí 
čepelí nejstarších listů, vadnutí středně starých a nejmladších listů, odumírání rostlin, 
počínající hnědnutí cévních svazků hlíz); 3 – odumřelé rostliny (zasychající listy a květy, 
na odumřelém pletivu ložiska konidií, hnědé svazky cévních v hlízách).  
 
Výsledky  

První příznaky onemocnění se vyskytly za 30 dnů, za 6 týdnů u všech variant pH 
substrátu. Při nižší a střední hodnotě pH (pH 5,0 a 6,0) byl vývoj symptomů a postup 
onemocnění pozvolný a rovnoměrný, k prudkému nárůstu počtu napadených a odumřelých 
rostlin došlo od 42. dne po inokulaci. Na konci pokusu byly téměř všechny rostliny buď 
odumřelé nebo silně poškozené. U substrátu s hodnotou pH 7,0 byl postup onemocnění 
a vývoj symptomů od počátku až do konce pokusu velmi pozvolný, případně rostliny 
zůstávaly bez symptomů. Negativní vliv vysoké hodnoty pH na počet poupat a květů nebyl 
potvrzen. Reakce jednotlivých druhů na napadení FOC nebyla zcela jednoznačná. 
C. persicum (planá forma), C. coum a C. hederifolium byly napadeny stejně jako kultivary 
C. persicum. Výpadky dosahovaly po 9 týdnech 68–92 %. Pouze u ojedinělých rostlin 
C. coum a C. purpurascens se za 12 týdnů po inokulaci objevily jen velmi slabé symptomy 
vadnutí. Vzhledem k omezenému množství hlíz nelze učinit jednoznačné závěry, avšak 
na základě výsledků lze předpokládat výskyt tolerantních, resp. rezistentních jedinců 
a možnost jejich využití při šlechtění na rezistenci vůči FOC. 
 
Závěr 

Zvýšení pH substrátu na hodnoty 7,0 nebrání napadení bramboříku FOC, ale může 
výrazně zmírnit symptomy či rostliny jsou zcela bez příznaků napadení, nedochází k náhlému 
odumírání. U několika jedinců různých druhů r. Cyclamen L. byla zjištěna vyšší tolerance 
k FOC.  
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Abstract 

Balance of basic nutrients is often used as an indicator of sustainability in agriculture. 
Assessment on farm level enables to border the system clearly and to implement suggested 
changes of system. But the figure describing whole farm can dissemble the variability 
and extreme results appearing on particular fields. Than one field can become the local source 
of stress for environment and on another field the soil can be exhausted. For these reasons 
the analysis on level of particular fields was done. Model Repro was used for process the data. 
Portion of area actually meeting the set limits was found out as well as area with permanently 
unsatisfactory results. To interpret the results correctly, it is necessary to know, how he used 
method works. Model Repro counts with the whole content of nutrient in organic fertilizer 
in the year of its application. It is also useful to take organic matter balance in account. 
Applied methodology interconnects the balance of nitrogen and organic matter 
and consequently nitrogen balance fluctuation is reduced. Similar analysis can proof 
the suggested changes in crop structure or fertilizing etc. 
 
Úvod 

Se snahou zvyšovat trvalou udržitelnost zemědělského hospodaření, se vyvíjí také 
metody analýzy zemědělských systémů a hodnocení jejich trvalé udržitelnosti. Základní 
úrovní pro praktická hodnocení je podnik. Na této úrovni je jednak možné dobře ohraničit 
systém se kterým pracujeme, jednak je možné na této úrovni situaci dobře ovlivňovat, 
na základě výsledků navrhnout opatření a změny. Skupinou často využívaných indikátorů 
jsou bilance základních živin. Využívá je 91 % metodik používaných v Evropě, přičemž 55 % 
metodik se zabývá pouze touto otázkou (Goodlas et al., 2003; Halberg et al., 2005). Živinou, 
které se věnuje nejvyšší pozornost je pak dusík a jeho vyplavování z půdy (Goodlas et al., 
2003). S problematikou bilance živin, zejména pak dusíku, však úzce souvisí také stav 
organické hmoty v půdě. 
 
Metodika 

Na základě agronomických záznamů podniku byly vypočteny bilance živin (N, P, K) 
a organické hmoty v půdě za období čtyř let (2003 – 2006). Protože výsledek charakterizující 
celý podnik jako celek může skrývat nepříznivé výsledky dílčích honů, byla analýza 
prohloubena na tuto úroveň.  

Pro výpočet byl využit softwarový model Repro (Hülsbergen a Diepenbrock, 1997; 
Hülsbergen, 2003). Tento model byl vyvinut na Martin-Luther-Universität Halle v SRN 
a databáze, číselníky a výpočtové algoritmy, které obsahuje, vycházejí zejména z poznatků 
výzkumu a dlouhodobých pokusů této univerzity. Převážnou část hodnot však lze upravit, 
v případě, že nevyhovují podmínkám České republiky. Používané moduly metody už byly 
u nás úspěšně ověřovány (Dubec, 2004). 
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Výsledky 
Výsledky bilancí v jednotlivých letech ukazují tabulky 1 – 3. Bilance byly prováděny 

na úrovni honů a poté agregovány do jednoho výsledku pro celý podnik. Je ale vidět, 
že agregovaný výsledek může zakrýt dosti výrazné extrémy vyskytující se na jednotlivých 
honech. To je v rámci jednoho roku možno považovat za významné u pohyblivého dusíku, 
jehož výrazný přebytek, třeba na jediném honu, může znamenat reálnou bodovou zátěž 
pro prostředí. V případě živin, které lze aplikovat do zásoby, pak spíše sledujeme, zda je 
výrazně kladná nebo záporná bilance na honu trvalým jevem ve více letech, a zda tedy také 
nevzniká riziko ztráty živin, nebo naopak vyčerpávání půdní zásoby.  

Výsledky bilance dusíku (tabulka 1) mezi jednotlivými lety mírně kolísají v oblasti 
zvýšených hodnot. V roce 2006 nastává výrazné snížení bilance z důvodu omezení 
minerálního dusíkatého hnojení, plynoucího z přípravy podniku na přechod na ekologický 
způsob hospodaření. Z tabulky také vidíme, že ve stanoveném rozmezí optimálních hodnot 
bilance N (±25 kg.ha-1) se nachází pouze 9 – 13 % výměry podniku. Přitom většina výměry 
dosahuje bilance vyšší, než je stanovené optimum. K největším přebytkům N dochází 
na honech osetých řepkou, kukuřicí, případně ječmenem. Výjimkou jsou opět výsledky z roku 
2006. 

K některým případům zvýšené bilance N dochází na honech hnojených organicky. Zde 
jde ovšem o stabilnější formy N. Mechanizmus výpočtů v modelu Repro však již v roce 
aplikace organického hnojiva započítá do bilance celý obsah živiny. 

 
Tab. 1 Bilance dusíku  

Nitrogen balance (kg.ha-1) 

 2003 2004 2005 2006 2003-06 

Váž. průměr 45,9 67,9 59,9 -5,1 147,3 
Min. hodnota -74,2 -74,2 -74,4 -74,7 -195, 9 
Max. hodnoty 169,3 292,0 263,0 99,1 586, 6 
V limitu (% plochy) 11,4 13,6 10,1 9,2 2,4 
Hodnoty nad limit (% plochy) 74,7 64,6 60,9 37,1 76,0 
Hodnoty pod limit (% plochy) 13,9 21,8 30,0 53,8 21,5 
 

Bilance fosforu (tabulka 2) se během tří ze čtyř sledovaných let pohybuje 
v optimálním rozmezí (±7 kg č.ž. .ha-1). V průběhu prvních tří let je potřeba fosforu 
zajišťována výhradně statkovými hnojivy. V roce 2006 bylo přihnojeno minerálně. Pouze 
na jednom honu (6 % plochy) si bilance po celou dobu 4 let zachovává stále záporné hodnoty 
a na 12 (36,9 % plochy) je tomu tak ve třech letech ze čtyř. 

Bilance draslíku (tabulka 2) je výrazněji rozkolísaná. Bilance v optimálním zvoleném 
rozmezí (±20 kg č.ž. .ha-1) je dosažena ve dvou letech ze čtyř. Také podíl ploch, které mají 
bilanci K ve zvoleném rozmezí, vyšší, nebo nižší, se mezi lety dosti liší. Po celou dobu 4 let si 
zápornou bilanci K udržuje 5 honů (17,8 % plochy) a po dobu tří ze čtyř let 7 honů (26,6 % 
plochy).  

V bilanci organické hmoty v půdě (tabulka 3) je důležitějším údajem procentické nežli 
absolutní vyjádření. Model Repro používá metodiky VDLUFA (2004), která jako optimum 
zásobenosti organickou hmotou stanovuje hodnoty 90 – 110 %. Tato hodnota je spíše výrazně 
překračována co se týče hodnocení podniku jako celku. Při pohledu na výsledky jednotlivých 
honů konstatujeme pozitivní vývoj, který je daný zejména změnami struktury pěstovaných 
plodin, zařazováním bobovitých rostlin a statkových hnojiv k ostatním plodinám. 
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Bilance organické hmoty je navíc navázána na bilanci dusíku a do jisté míry tlumí 
extrémy v tomto ohledu. Pokud se organická hmota v půdě rozkládá (její bilance je záporná), 
uvolňuje se z ní dusík a je započítáván do bilance dusíku a naopak (Hülsbergen, 2003). 
 
Tab. 2 Bilance fosforu a draslíku 

Phosphorus and potassium balance (kg.ha-1) 
2003 2004 2005 2006 2003-06 

 
P K P K P K P K P K 

Váž. průměr -11,4 -49,2 -2,1 19 -0,1 13,5 0,3 -28,8 -20,5 -92,8 
Min. hodnota -25,8 -136,9 -29,2 -122,4 -27,3 -122,4 -15,8 -122,4 -61,8 -376,8 
Max. hodnoty 57,3 301,3 52 422,1 39,6 217,6 26,7 97,7 69,1 568,1 
V limitu  
(% plochy) 

13,6 22,8 0,0 0,0 11,4 9,0 79,2 30,2 22,3 1,1 

Hodnoty nad limit 
(% plochy) 

6,8 6,8 40,2 40,0 35,6 36,9 7,5 12,0 15,9 20,4 

Hodnoty pod limit 
(% plochy) 

79,6 70,4 59,8 60,0 53,0 54,1 13,3 57,9 61,8 78,5 

 
Tab. 3 Bilance organické hmoty v půdě 

Organic matter balance 
2003 2004 2005 2005 2003-06 

 HE.ha-1 % HE.ha-1 % HE.ha-1 % HE.ha-1 % HE.ha-1 % 
Váž. průměr -0,04 90,2 0,9 300,0 0,9 322,5 0, 7 323,3 2,5 252,5 
Min. hodnota -1,19 0,0 -0,7 0,0 -1,1 0,0 -0,7 0,0 -1,5 34,7 
Max. hodnota 4,2 720,6 3,5 617,7 3,3 463,2 2,3 100,0 5,1 519,8 
V limitu  
(% plochy) 

- 17,6 - 29,4 - 35,9 - 65,0 - 3,6 

Hodnoty nad limit 
(% plochy) 

24,4 6,8 59,9 30,5 63,6 27,7 65,0 0,0 83,7 81,3 

Hodnoty pod limit 
(% plochy) 

75,6 75,6 40,1 40,1 36,4 36,4 35,0 35,0 16,3 15,2 

 
Závěr 

Bilance živin je často používaným indikátorem, z něhož usuzujeme na trvalou 
udržitelnost hospodaření zemědělského podniku. Hodnocení na této úrovni je vhodné 
z důvodu snadného ohraničení hodnoceného systému, a na této úrovni lze dobře zavádět 
opravná opatření. Hodnota charakterizující podnik jako celek však může zakrývat výskyt 
velkých rozdílů mezi jednotlivými hony. Může tak docházet k bodovým zátěžím životního 
prostředí, nebo naopak k lokálnímu vyčerpávání půdy. Je proto vhodné sledovat, na jaké ploše 
jsou bilance živin skutečně příznivé, a zda na některých honech nedochází k extrémům. Stejně 
tak je vhodné sledovat vývoj bilancí v čase, přičemž bereme v úvahu dynamiku dané živiny 
v prostředí. Pro správnou interpretaci výsledků je také nutné znát používanou metodu. 

Bilanci živin je vhodné spojit s bilancí organické hmoty, protože potom můžeme 
zohlednit její efekt tlumení výkyvů zejména v bilanci dusíku. 

Obdobným způsoben jako je ukázáno výše lze analyzovat navrhovaná opatření, jako 
jsou změny v osevním postupu, zařazení nových plodin nebo meziplodin, změny v plánu 
hnojení. Nevýhodou modelu Repro je, že při změně vstupů nedokáže simulovat změnu 
výnosů.  
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Abstract 
When evaluating correlations between the nutrient uptake and yields the closest 

correlation was observed in phenological stages of tillering and stalking. A slight decrease 
in values of correlation coefficients was observed in stages of heading and milky ripeness. 
Of individual nutrients, the highest correlations were found out for N and P. The uptake 
of Mg and S was strongly dependent on the course of weather. A correlation between 
the uptake of nutrients and the content of nitrogen was not demonstrated in any stage. A more 
significant correlation existed only between the content of N-substances and the uptake of S. 
 
Úvod 

V systému pěstování jarního ječmene pro sladovnické účely má z hlediska tvorby 
výnosu a kvality zrna velký význam vhodně zvolená předplodina (Cerkal et al., 2001; Příkopa 
et al., 2005). Za nejlepší předplodiny považujeme organicky hnojené okopaniny zanechávající 
půdu v dobré staré síle. Vysoké nároky jarního ječmene na živiny jsou způsobeny především 
krátkou vegetační dobou a slabě vyvinutým kořenovým systémem .Ve výživě je kladen 
na počátku vegetace důraz na dusík, jehož význam vyplývá ze složité jeho  půdní dynamiky 
(Arisnabarreta a Miralles 2004; Zimolka a kol., 2006). 

Pro zabezpečení kvalitních výnosů je zapotřebí vyrovnaného dusíkatého hnojení 
podle rozboru půdních vzorků a podle rozborů rostlin provedených v ranných fázích vegetace. 
Je to proto, že jarní ječmen od vzejití do 25 – 30 dne (DC 29) odčerpá 40 – 60 % všech živin 
a v tomto období vytvoří pouze asi 20 % sušiny(Richter a Bezděk, 2000). Právě v období 
prodlužování listových pochev je intenzita příjmu dusíku při optimálním obsahu ostatních 
živin v úzkém vztahu k výnosu ječmene (Weston et al., 1993; Kubinec, 1998). Přehnojení 
dusíkem má za následek zvýšený obsah N látek v zrnu. 

 
Metodika pokusu 

Jarní ječmen byl v letech 2001 - 2004 pěstován po třech různých předplodinách: 
pšenici ozimé, cukrovce a kukuřici na zrno.Pokus byl veden metodou znáhodněných bloků 
ve čtyřech opakováních. Při sklizni předplodin byly posklizňové zbytky (sláma pšenice, 
kukuřice a řepné skrojky) podrceny a zapraveny do půdy podmítkou a střední orbou. 
Před setím ječmene jarního byly odebrány půdní vzorky, v nichž byly stanoveny základní 
agrochemické vlastnosti půdy metodou podle Melicha III a obsah nitrátové a amonné formy 
dusíku (tab.1) Sklizeň byla provedena maloparcelkovou sklízecí mlátičkou 
SAMPO - ROSENLEW. 

Na pokusné parcelky byl aplikován ledek amonný (34 % N) v dávce dusíku 
30 a 50 kg.ha-1 po pšenici a kukuřici, po cukrovce byla první varianta nehnojená a na ostatní 
varianty bylo aplikováno 30 kg.ha-1 (tab.2). Sumu průměrných měsíčních srážek a teplot 
uvádí tab. 3. 
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Tab. 1 Agrochemického rozboru půd (Mehlich III) 
Agrochemical charakteristics of soil (Mehlich III)  

Obsah přístupných živin Půdní dusík mg.kg-1 zeminy 
rok předplodina pH/KCl 

P K Ca Mg N-NO3
- N-NH4

+ Nmin 
pšenice ozimá 7,0 122 226 5354 376 8,1 4,4 12,5 

cukrovka 6,8 135 207 4930 396 10,5 3,0 13,5 2001 
kukuřice na zrno 6,8 114 253 4700 399 8,7 3,2 11,9 
pšenice ozimá 6,2 63 214 3836 447 10,7 5,9 16,6 

cukrovka 6,6 113 195 4434 340 11,9 5,4 17,3 2002 
kukuřice na zrno 6,7 112 235 5142 198 4,9 4,9 9,8 
pšenice ozimá 5,9 68 210 3900 368 11,2 5,6 16,8 

cukrovka 5,9 95 197 3576 311 7,4 4,8 12,2 2003 
kukuřice na zrno 6,5 131 254 3997 323 5,3 5,4 10,7 
pšenice ozimá 6,3 73 186 4081 420 3,7 4,6 8,3 

cukrovka 6,8 94 213 4387 440 7,1 8,9 16,0 2004 
kukuřice na zrno 7,1 108 227 4848 418 5,0 6,2 11,2 

 
Tab. 2 Varianty pokusu 

Experimental scheme 
Varianty hnojení / předplodina cukrovka pšenice a kukuřice 
N0PK – hnojení podle předplodiny 0 kg N.ha-1 30 kg N.ha-1 v DA 
N1PK hnojení podle minerálního N 
v půdě (Nmin) 

30 kg N.ha-1 v DA 50 kg N.ha-1 v DA 

N1PK + K1 hnojení podle Nmin v 
půdě a analýzy rostlin 

30 kg N.ha-1 v  DA + CP-P 
ve fázi DC 30   

50 kg N.ha-1 v DA + CP-P 
ve fázi DC 30  

N1PK + K2 hnojení podle Nmin v 
půdě a analýzy rostlin 

30 kg N.ha-1 v DA + CP-P 
ve fázi DC 50  

50 kg N.ha-1 v DA+ CP-P 
ve fázi DC 50  

DA – dusičnan amonný (34% N); CP-P – Campofort garant P (5 % MgO; 14 % N; 24 % P2O5) v dávce 5 kg.ha-1 
 

V DC 23, 30-31, 33, 55, 71 byly odebírány vzorky rostlin ve kterých byl stanoven 
obsah N, P, K, Ca, Mg. S podle uzančních metodik ÚKZÚZ (Zbíral, 1994). 

 
Tab. 3 Suma průměrných měsíčních srážek a teplot 

Distribution of precipitation  and temperature 
srážky v mm teplota (oC) 

měsíc 
2001 2002 2003 

 
2004 

normal 
(mm) 
1961-
1990 

2001 2002 2003 
 

2004 
 

normal 
(oC) 

1961-
1990 

I 25.5 3.1 18.2 69,5 24.8 0.2 -0.8 -1.5 -3,1 -2.0 
II 9.5 17.4 0.4 29,5 24.9 1.5 4.5 -2.3 1,5 0.2 
III 46.0 21.2 3.0 56,7 23.9 5.8 5.8 5.1 3,8 4.3 
IV 31.7 28.7 18.2 25,0 33.2 9.3 10.4 9.5 10,4 9.6 
V 31.8 68.8 42.2 33,0 62.8 17.6 18.0 17.4 13,0 14.6 
VI 42.0 103.8 11.6 68,4 68.6 17.0 19.2 21.4 17,2 17.7 
VII 68.6 107.5 48.6 30,5 57.1 21.2 21.1 20.6 19,1 19.3 

III - VII  220.1 329.9 123.6 28,9 245.6 14.2 14.9 14.8 20,7 13.1 
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Výsledky a diskuze 
Na základě provedených chemických analýz během vegetace byla zjištěnaná korelační 

závislost v obsahu jednotlivých živin na výnos jarního ječmene a na obsah N látek 
v zrnu.V tab. 4 jsou uvedeny hodnoty korelačních koeficientů, které ovlivnily výnos a kvalitu 
zrna. Při posouzení vlivu odběru živin na výnos bylo prokázáno, že maximální výše 
korelačního koeficientu se v jednotlivých letech lišila podle  vývojových fází. Přesto lze 
z tabulky odvodit, že korelace mezi výnosem a odběrem všech živin rostlinou byla v průměru 
vysoká  od DC 23 do DC 50-55 (metání). Souvisí to i se zvýšeným obsahem živin v rostlinách 
v počátečních vývojových fázích, které zaznamenali Baier et al. (1990); Richter a Bezděk 
(2000); Otegui et al. (2002) Ve fázi mléčné zralosti byl zjištěn mírný pokles korelačních 
koeficientů a to u všech živin. 

Největší vliv ze zjištěných hodnot vykazoval N a to v období sloupkování (DC 30) 
a počátek metání(DC 50-55). Vysoce pozitivní korelace je také mezi výnosem a odběrem P 
do fáze DC 33, což potvrzuje mimořádnou důležitost fosforu zvláště v raných fázích vývoje. 
Draslík a vápník z hlediska výnosu je důležitý během celé vegetace, zejména však v období 
DC 50-55. Hořčík a síra koreluje s výnosem méně než ostatní živiny. Mg koreluje s výnosem 
více v období sloupkování, dlouživého růstu a metání (DC 30 – 55), tedy v obdobích tvorby 
a aktivní funkce listové plochy. Vliv síry na výnos je nejvyšší v prvních dvou sledovaných  
vývojových fázích. V počátečních vývojových fázích ječmene je obsah S v rostlinách 
relativně vysoký (pohybuje se v DC 23 v hodnotách kolem 0,4 %, DC 30-31 okolo 0,28 % 
Příkopa et al. (2005). Práce Smíthe a Langa (1988), Geda et al. (1995) ukazují, že v těchto 
fázích jde především o redistribuci sulfátu ze starších listů do nově se vyvíjejících listů. 
Pozitivně k zajištění obsahu S přispívá i její obsah v živném prostředí. Tím může síra příznivě 
působit na utilizaci N stejně tak jako u pšenice (Schnug et al., 1993) 
. 
Tab. 4 Koeficient korelace mezi výnosem zrna (t.ha-1), obsahem N – látek v zrnu a odběrem 

živin (mg na rostlinu) v letech 2001 – 2004 
Coefficient of correlations between grain yield (t.ha-1), content of N–substances 
in grain and uptake of nutrients (mg per plant) in years 2001 – 2004 

roky 2001-2004 2001-2004 roky 2001-2004 2001-2004 
Vývojové 

fáze živina 
Korelace s 
výnosem 

Korelace 
s N-látkami 

živina 
Korelace s 
výnosem 

Korelace 
s N-látkami 

DC 23 N 0,468 0,126 Ca 0,481 -0,072 
DC 30  0,536 0,079  0,509 0,003 
DC 33  0,487 0,174  0,470 0,000 

DC 50 - 55  0,510 0,160  0,530 -0,146 
DC 71  0,294 -0,039  0,410 -0,166 
DC 23 P 0,494 0,101 Mg 0,376 -0,002 
DC 30  0,503 0,111  0,464 0,075 
DC 33  0,434 0,112  0,388 0,047 

DC 50 - 55  0,421 -0,082  0,381 -0,040 
DC 71  0,302 -0,187  0,326 -0,106 
DC 23 K 0,557 -0,007 S 0,398 0,181 
DC 30  0,536 0,112  0,431 0,235 
DC 33  0,433 0,098  0,320 0,337 

DC 50 - 55  0,546 0,022  0,390 0,322 
DC 71  0,335 -0,101  0,239 0,033 

 
Na rozdíl od výnosu zrna nebyla prokázaná korelace mezi obsahem N – látek v zrnu 

a odběrem živin rostlinou. U dosažených výsledků je to zvláště významné u N a P, kde 
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koeficienty korelace jsou velmi nízké.Výrazněji korelovala s obsahem N látek  síra, kde se její 
hodnoty pohybovaly v rozmezí 0,31 až 0,44 v DC 33 a v DC 50-55 na hodnotách 
0,12 - 0,20%.Z uvedených výsledků lze tedy odvodit, že na obsah N látek měl největší vliv 
ročník jak ukazuje tab. 5. 
 
Tab. 5 Statistického hodnocení vlivu faktorů na výnos a obsah N látek u jarního ječmene 

The statistical evaluation of effects of individual factors on the yield and content 
of N-substances in spring barley 

výnos v t.ha1 N látky % 
zdroj variability st. vol. 

prům. čtverec význ. prům. čtverec význ. 
rok 2 24,96 *** 91,80 *** 

odrůda 1 8,25 *** 5,26 *** 
předplodina 4 6,08 *** 26,77 *** 

hnojení 3 0,48  3,26 *** 
 
Závěr 

Při zhodnocení korelačních vztahů mezi odběrem živin a výnosem byla prokázána 
nejtěsnější závislost v období odnožování a sloupkování. Ve fázi metání a mléčné zralosti 
došlo k mírnému poklesu korelačních koeficientů. Z živin byl nejsilnější vztah u N a P. Odběr  
Mg a S byl silně závislý na průběhu povětrnostních vlivů.Korelace mezi odběrem živin 
a obsahem N látek v zrnu nebyla prokázaná v žádné z vývojových fází. Významněji koreloval 
s obsahem N- látek pouze odběr síry rostlinami. 
 
Literatura 
Baier, V., Smetánková, M., Baierová, V., Bartošová, Z. (1990) Rostlinná výroba 36, 173-183 
Cerkal, R., Zimolka, J., Hřivna, L. (2001) Rostlinná výroba 47, 319-325 
Gede, I., Adiputra, K., Anderson, J. W. (1995) Physiol.Plantarum 95, 643-650. 

ISSN 0031-9317 
Kubinec, S. (1998) Rostlinná výroba 44, 19-24 
Otegui, O., Zamalvide, J., Perdomo, C., Goyenola, R., Cervenanasky, A. (2002) Terra 20 (1), 

71-80 
Příkopa, M., Richter, R., Zimolka, J., Cerkal, R. (2005) Plant, Soil and Environment 51 (3), 

144-150 
Richter, R., Bezděk, V. (2000) Ječmenářská ročenka VÚPS, 114-122 
Schnug, E., Haneklaus, S., Murphy, D. (1993) Sulphur in Agriculture 17, 8-12 
Smith, I. K., Lang, A. L. (1988) Translocation of sulfate in soybean. (Glycine max. L. Merr). 

Plant Physiol. 86, 798-802 
Weeston, D. T., Horsley, R. D., Schwarz, P. B., Goes, R. J. (1993) Agronomy Journal 85 (6), 

1170-1174 
Zbíral, J. (1994) Analýza rostlinného materiálu. SKZÚZ Brno 
Zimolka, J., a kol. (2006) Ječmen, formy a užitkové směry v České republice. Praha : Profi 

Press 200s.  
 
Poděkování 

Příspěvek vznikl jako výstup projektu MŠMT s názvem „Výzkumné centrum 
pro studium obsahových látek ječmene a chmele“ č. 1M0570 a projektu MZe 
s názvem „Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických 
metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu“ č. 1G58038. 
 



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY VÝŽIVA ROSTLIN - VÝZNAMNÝ FAKTOR KVALITY PRODUKCE 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS PLANT NUTRITION - AN IMPORTANT FACTOR FOR QUALITY PRODUCTION 

211 

VÝŽIVA OZIMÉ PŠENICE DUSÍKEM A SÍROU A KVALITA ZRNA  
NITROGEN AND SULPHUR NUTRITION OF WINTER WHEAT AND THE GRAIN 

QUALITY 
 

Hřivna L.1, Richter R.2, Ryant P.2 
 

1Ústav technologie potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, 
Česká republika, e-mail: hrivna@mendelu.cz 

2Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika 

 
Abstract 

The effect of partial doses of nitrogen (in combination with and without sulphur) 
on grain yield, content of N-substances, Hagberg falling number, and the weight of 1000 
grains was studied in small-plot field experiments with baker’s winter wheat (Triticum 
aestivum L.) var. Drifter. Experiments were established in the sugar beet growing region. 
The total dose of 150 kg N was divided as follows: 60 kg N as regeneration dose; 40 kg 
as production dose I; 30 kg as production dose II and 20 kg as qualitative dose. In the control 
variant, LAV fertiliser was applied while in all experimental variants fertilisers containing 
sulphur were used (var. 2 DASA), var. 4 SAM. The course of temperatures corresponded 
with the long-term standard while the rainfalls and their distribution were different. 
In the course of growing season, S-fertilisers increased the content of this element in plants. 
Grain yields were significantly influenced by year. The highest yield was obtained 
after the application of liquid fertilisers (DAM-390 and SAM). The application of sulphur 
(even if the content of water-soluble S was low) did not influence the content of N-substances 
in grain. The falling number and the sedimentation value were also balanced. 
 
Úvod 

Optimální obsah všech biogenních prvků je nezbytným předpokladem pro harmonický 
vývoj rostlin. To platí  i při pěstování ozimé pšenice. Dobrý výživný stav rostlin koresponduje 
i s kvalitou dosahované produkce. Dosažení odpovídajících jakostních parametrů zrna je jak 
odrůdovou záležitostí, tak je závislé i na širokém komplexu agrotechnických zásahů. Jedním 
z nich je také hnojení při uplatnění vhodně volených dávek a druhů minerálních hnojiv. 
Pro zajištění kvalitních výnosů u ozimé pšenice sehrává významnou úlohu dusík a při nízkých 
atmosférických depozicích i síra. Tyto prvky jsou nezbytné pro tvorbu organických látek. 
Hlavní biochemickou úlohou dusíku a síry je tvorba aminokyselin jako nezbytného 
prekurzoru pro bílkoviny. Síry je důležitá pro vznik disulfidických můstků mezi peptidickými 
řetězci  a pro stabilizaci bílkovinných struktur, což se promítá do kvality zrna a příznivě 
ovlivňuje rheologické vlastnosti těsta (Laurent et al., 1992; Haneklaus et al., 1992; Zhao 
et al., 1997; Managhan et al., 1997;  McGrath et al., 1999). 
 
Materiál a metody 

Maloparcelní polní pokus  byl založen v roce 2003 – 2004 v zemědělském podniku 
Agrospol Velká Bystřice metodou znáhodněných bloků ve čtyřech opakováních. 
Předpolodinou ozimé pšenice (odrůda Drifter) byla jarní řepka (2004) a mák (2005). 
Výsledky AZP před setím uvádí tab. 1. Vysetí bylo provedeno 25.9.2003 a 29.9. 2004 vždy 
4 MKS. Ošetření porostu bylo prováděno podle doporučené agrotechniky. Do pokusu bylo 
zařazeno schéma hnojení uvedené v tab. 2. 
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Tab. 1 Výsledky agrochemického rozboru půd (Mehlich III) a obsah Svodorzpustné. 
Agrochemical charakteristics of soil (Mehlich III) and content of Sws 

Obsah živin  v mg. kg-1 zeminy 
Rok Půdní druh pH/KCl 

P K Ca Mg Svodoro. 

2003 těžká 6,6 70 137 3000 158 6,4 

2004 těžká 5,6 102 145 2220 121 11,9 

 
Tab. 2 Varianty pokusu 

Experimental scheme 
Přihnojení během vegetace kg.N ha-1/typ hnojiva Celkem kg/ha Var. 

č. 
Schéma 
hnojení regenerační produkční 1 produkční 2 kvalitativní N S 

1 LAV 60 /LAV 40/LAV 30/LAV 20/LAV 150 - 
2 DASA 60/DASA 40/DASA 30/DASA 20/DASA 150 75 
3 DAM 60/LAV 40/DAM 30/DAM 20/DAM 150 - 
4 SAM 60/LAV 40/SAM 30/SAM 20/SAM 150 30 

LAV 27 (27%N), DASA (26%N, 13%S), SAM (24%N, 8% S), DAM 390 (30%N ) 
 

V průběhu vegetace  byly odebírány vzorky rostlin k chemickému rozboru a to vždy 
před provedeným přihnojením  a v nich byl stanoven  obsah N, P, K, Ca, Mg. S podle 
uzančních metodik ÚKZÚZ (Zbíral, 1994). Sklizeň byla provedena v plné zralosti 
maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger. V zrnu byly stanoveny  parametry mlynářské 
a pekařské jakosti: objemová hmotnost, obsah N- látek (ČSN ISO 187), Zelenyho test 
(ČSN ISO 5529), číslo poklesu (ČSN ISO 3093). 
 
Výsledky a diskuze 

V průběhu vegetace se aplikace hnojiv projevila v rozdílném obsahu N a S v rostlinách 
jak ukazuje tab. 3. Všeobecně se prokázalo, že v závislosti na povětrnostních podmínkách je 
obsah dusíku vyrovnaný (r. 2004) nebo jeho obsah u variant se sírou roste (rok 2005), 
a to v průměru o 11 – 15 %. U variant hnojených sírou se její obsah v obou pokusných letech 
zvyšoval a přírůstek dosahoval v průměru 24 % (od 11 do 43%). Varianty hnojené sírou 
bez ohledu na obsah síry v dusíkatém hnojivu   její obsah v rostlinách zvyšovaly. 
 
Tab. 3 Obsah N a S v sušině ozimé pšenice (%) 

The N and S – content (%) in dry matter of winter wheat 
2004 2005 

Var.č 
DC 37-40 DC 50-55 DC 37-40 DC 50-55 

 N S N S N S N S 
1 2,95 0,176 1,82 0,147 2,53 0,237 2,18 0,194 
2 2,65 0,190 1,78 0,180 2,84 0,348 2,33 0,263 
3 2,76 0,169 2,19 0,149 2,41 0,218 2,08 0,210 
4 2,86 0,192 2,16 0,173 2,84 0,302 2,43 0,242 
-S 2,85 0,172 2,00 0,148 2,47 0,227 2,13 0,202 
+S 2,76 0,191 1,97 0,176 2,84 0,325 2,38 0,252 

 
Výnosové výsledky dosažené v roce 2004 a 2005 uvádí obr. 1 a vybrané technologické 

parametry  ukazuje obr. 2-6. Působení dusíkatých hnojiv se sírou bylo  rozdílné v závislosti 
na pokusném roce. Nejvyšších výnosů bylo dosaženo u var. 4 v r. 2004, kde byl 3x během 
vegetace aplikován SAM. Aplikací síry se výnos zvýšil z 9,03 t/ha na 9,43 t/ha (nárůst 
o 4,8 %) zatímco u hnojiva DASA nebylo prokázáno rozdílné působení. V roce 2005 rozdíly 
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mezi variantami byly malé a pohybovaly se v rozpětí od 8,7 t/ha do 9,0 t/ha. Můžeme 
předpokládat, že oproti roku 2004 zvýšený obsah  vodorozpustné síry  stanovený v půdě 
před založením pokusu,  efekt dusíkatých hnojiv se sírou snížil. Z průměrných výsledků je 
zřejmé, že aplikace kapalných dusíkatých hnojiv (DAM 390) a hnojiv se sírou (SAM) během 
vegetace výrazněji ovlivnila výnos zrna oproti tuhým hnojivům, jejichž účinnost je daleko 
více závislá na průběhu povětrnosti. 

Mechanické vlastnosti zrna byly daleko více ovlivněny ročníkem než použitou 
výživou. V roce 2004 se objemová hmotnost pohybovala na technologicky přijatelné úrovni 
788g.l-1, zatímco v roce 2005 to bylo nevyhovujících 721g .l-1. Nižší výnos zrna v prvním 
roce pozorování u variant, kde byla aplikovaná pouze tuhá hnojiva (var. 1 a 2), byl do určité 
míry kompenzován vyšší objemovou hmotností, ve druhém roce se ale tento trend již 
nepotvrdil (obr. 2). Sedimentační hodnota zpravidla koresponduje s obsahem N-látek v zrnu. 
To se v průběhu našich pokusů potvrdilo především v méně příznivém roce 2005 (obr. 3, 4). 
V průměru nejvyšší hodnoty sedimentace byly pozorovány u variant s dosahovanými nižšími 
výnosy tj. var. 1 a 2. Aplikace síry bobtnatelnost pšeničných bílkovin nepatrně snižovala. 

Enzymatická aktivita zrna byla v obou ročnících poměrně nízká o čemž svědčí vysoké 
hodnoty pádového čísla. Zatímco v roce 2004 byly hodnoty vyrovnané, v následujícím roce 
již můžeme pozorovat nižší enzymatickou aktivitu po aplikaci kapalných hnojiv (obr. 5).  
Stejně tak, jako u hnojiv tuhých, tak i kapalných byly hodnoty pádového čísla nižší 
po aplikaci dusíkatých hnojiv se sírou.  

Z výsledků pokusů je jasné, že uplatnění kapalných hnojiv k přihnojování v průběhu 
vegetace se odráží pozitivně nejenom ve výnosu zrna, ale také v celkové produkci N-látek 
(Nx5,7) z hektaru (obr. 6). 

 
Fig. 1 Yield of grain                                                       Fig. 2 Weight volume   

Obr. 1 Výnos zrna pšenice
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Obr.2 Objemová hmotnost
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Fig. 3 Falling number                                                   Fig. 4 Content of N-substances 

Obr.3 Sedimenta ční hodnota
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Obr.4 Obsah N-látek
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Fig. 5 Falling number                                                   Fig. 6 Production of N-substances 
Obr5 Pádové číslo
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Obr.6 Produkce N-látek 
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 Výsledky získané z  maloparcelních polních pokusů s  ozimou pšenicí (odrůda Drifter) 
prokázaly pozitivní vliv aplikované síry na její obsah v rostlinách. I když výnos zrna byl 
nejvíce ovlivněn ročníkem, příznivě se mimo jiné také projevila aplikace kapalných hnojiv 
během vegetace. Hnojení sírou i při nízkém obsahu S vodorozpustné v půdě neovlivnilo 
příznivě obsah N- látek v zrnu a také hodnoty sedimentace korespondovaly více 
než sobsahem N-látek s výší výnosu zrna. U variant s nižším výnosem zrna byla stanovena 
vyšší bobtnatelnost pšeničných bílkovin.  Aplikace kapalných hnojiv přispívala v průměru 
k vyšším hodnotám pádového čísla a zvyšovala produkci N-látek z jednotky plochy. 
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Abstract 

In small – plot nutritional field experiment the effect of nitrogen fertilizing on grain 
quality of winter barley (varieties  Barcelona and Babylone) was investigating during two 
experimental years. In autumn constant rate of NPK pure nutrients of 30 kg N. ha-1 was 
applied before seeding. There were investigated 4  variants of nitrogen fertilization which 
were 4 times repeated in the trial. Early in spring regeneration fertilizing of barley was 
performed using LAD (ammonium nitrate with dolomite) in various rates which were 
calculated on the basis of inorganic nitrogen content analyses of soil and in advance 
determined required N – levels in soil. The following parameters were determined: moisture 
of grain, germination of grain, volume weight, thousand-kernel weight and portion of the first 
class grain (over the sieve of 2,5 mm of opening diameter). 

The grain was analysed for crude protein content and its convinience for malting 
or feeding purposes was judged. The better crude protein content from malting viewpoint was 
determined in variety Barcelona.  
 
Úvod 

Dominantné postavenie v rámci pestovania jačmeňa má jačmeň jarný, ale v poslednom 
období majú v pestovateľskom systéme svoje miesto aj jačmene ozimné. Veľkou výhodou 
jačmeňov ozimných je to, že dokážu dobre využiť zimnú vlahu a dozrievajú skôr, než nastanú 
dlhotrvajúce vysoké teploty, čiže sú schopné zabezpečiť nielen vyššie úrody, ale dávajú šance 
aj k dosiahnutiu dobrej sladovníckej hodnoty (Molnárová a Kolinová, 1998). Niektoré 
dvojradové odrody jačmeňa ozimného sa vďaka svojim vlastnostiam blízkym jarnému 
jačmeňu môžu uplatniť aj v sladovníctve, kde ich význam spočíva najmä v diverzifikácií 
úrodového rizika vyplývajúceho z nepriaznivého počasia pre jačmeň jarný (Piešťanská, 
2004). 

Konzistentnosť (homogénnosť) zrna jačmeňa určeného na výrobu sladu je mimoriadne 
dôležitá. Žiadúce sú predovšetkým vyrovnané partie zrna, ktoré majú vyrovnanú klíčivosť, 
čo umožňuje redukovať nepriaznivé dopady variabilných a podštandartných zŕn. Ideálne zrno 
by malo mať HTZ vyššiu ako 40 g s koncentráciou dusíka 1,5 – 1,95%. Variabilita 
kvalitatívnych parametrov zrna určených na výrobu sladu je spôsobená predovšetkým 
vplyvom ročníka, rozdielmi v technológií pestovania medzi jednotlivými pestovateľmi 
a lokálnymi environmentálnymi vplyvmi (De Ruiter a Haslemore, 1996). 

Ku klasickým fyzikálnym parametrom akosti patrí objemová hmotnosť a hmotnosť 
tisíc zŕn. Objemová hmotnosť je síce ovplyvnená obsahom vody, avšak má priamu väzbu 
na extraktívnosť sladu. Objemová hmotnosť v rozmedzí 600-720 g.l-1 zvyšuje extraktívnosť 
o 0,5%. Hmotnosť tisíc zŕn súvisí s obsahom bielkovín a vzťah k extraktívnosti sladu je silne 
ovplyvnený odrodou jačmeňa. Hmotnosť tisíc zŕn nemá na prednom zrne klesnúť pod 40 g 
pri vlhkosti 14% (Frančáková a Tóth, 2005). 
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Materiál a metódy 
Poľný maloparcelkový pokus bol založený na území skúšobnej stanice ÚKSÚP-u 

Veľké Ripňany v pestovateľských ročníkoch 2003 až 2005. Skúšobná stanica je situovaná 
do repnej výrobnej oblasti, repársko-jačmenného typu v nadmorskej výške 172 m.n.m. 
Klimaticky je táto oblasť teplá, mierne suchá s miernou zimou. Priemerná teplota počas 
vegetácie dosahovala 15-16 0C . Priemerné zrážky za vegetačné obdobie dosahovali 500 mm. 

Pokus bol organizovaný s dvomi odrodami jačmeňa ozimného Barcelona a Babylone, 
v dvoch blokoch. Každý z blokov mal štyri varianty hnojenia a štyri opakovania:  

1.variant    - dohnojovanie na hladinu 0 kg.N.ha-1 (kontrolný variant) 
2.variant    - dohnojovanie na hladinu 50 kg.N.ha-1 v pôde 
3.variant    - dohnojovanie na hladinu 70 kg.N.ha-1 v pôde 
4.variant    - dohnojovanie na hladinu 100 kg.N.ha-1 v pôde 

Po zbere predplodiny bola podľa metodiky ÚKSÚP-u aplikovaná dávka NPK 
15-15-15 paušálne na celý hon. Týmto bolo aplikovaných 30 kg.N.ha-1. Jednotlivé dávky 
dusíka v rámci regeneračného hnojenia sme aplikovali vo forme LAD podľa výsledkov 
laboratórnej analýzy pôdy na vyššie uvedené dohnojovacie hladiny. Po zbere sme analyzovali 
základné parametre zrna a to: vlhkosť (%), HTZ (g),objemovú hmotnosť (g), podiel zrna 
1. triedy nad sitom 2,2mm (%), obsah NL v zrne (%). 

Riešená téma je súčasťou projektu VEGA 1/2433/05: “Optimalizovaný systém 
dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely“. Koordinátor projektu: 
doc. Ing. P. Slamka, PhD. 
 
Výsledky a diskusia  

Vlhkosť zrna ozimného jačmeňa, pri ktorej boli robené analýzy na stanovenie 
sladovníckych parametrov spĺňala na všetkých skúmaných variantoch odporúčané hodnoty, 
t.j. 10-12% (tab. 1). Kosař a Procházka (2000) uvádzajú, že optimálna zberová vlhkosť 
sa pohybuje okolo 15 % vody. Pri nižšej vlhkosti hrozí nebezpečie zvýšeného mechanického 
poškodenia zrna, pri vyššej vlhkosti môžu byť obilky roztlačené. Palmer (1992) však uvádza 
optimálne hodnoty vlhkosti 11-12%. Rozhodujúcim ukazovateľom kvality sladovníckeho 
jačmeňa je klíčivosť. Hodnoty obidvoch odrôd v tomto parametri (tab. 1, 2) vysoko 
prekračujú požiadavky na sladovnícku kvalitu, čo veľmi pozitívne ovplyvňuje sladovací 
proces, prejavuje sa dobrým rozlúštením sladu a pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne parametre 
sladu. Okrem toho Palmer (1992) zistil, že niektoré odrody jačmeňov majú klíčivosť 
99-100%, čo je výhodné pri sladovaní z hľadiska degradácie enzýmov potrebných pri tvorbe 
sladu. Ku klasickým znakom akosti patria mechanické parametre, ako je podiel zrna 
nad sitom 2,5 mm, ktorý charakterizuje vyrovnanosť a plnosť zŕn jačmeňa. Jeho odporúčaná 
hodnota je 90%, a táto bola na všetkých variantoch v hodnotenom pokuse prekročená, pričom 
hnojenie dusíkom tento podiel zvyšovalo. Objemová hmotnosť a hmotnosť tisíc zŕn tiež patria 
ku klasickým fyzikálnym znakom. Objemová hmotnosť má priamu väzbu aj na extraktívnosť 
sladu. Odporúčaná hodnota má byť v intervale 600-720 g.l-1, čo stanovené hodnoty 
pri obidvoch odrodách spĺňajú (tab. 1 a 2).  Prugar a Hraška (1989) tiež zistili, že z objemovej 
hmotnosti je možné usudzovať na vhodnosť jačmeňa na sladovnícke účely. Samotná 
objemová hmotnosť však nie je spoľahlivý ukazovateľ technologickej hodnoty jačmeňa 
a súvislosť medzi ňou a obsahom extraktu nie je štatisticky preukazná. Doležalová (1982) 
udáva, že prírastok objemovej hmotnosti o 20g.l-1 v rozpätí 630 až 720 g.l-1 zvyšuje extrakt 
o 0,5%, pričom sa súčasne zlepšuje aj stupeň prekvasenia. Odporúčaná hodnota pre hmotnosť 
tisíc zŕn je nad 40 g. Tieto kritériá spĺňajú obidve odrody. Molnárová a Kubištová (2004) 
vo svojich pokusoch s odrodami ozimného jačmeňa Tiffany a Reni zistili po aplikácií 
listových hnojív, že z mechanických parametrov bola hnojením ovplyvnená len hodnota HTZ, 
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ostatné fyzikálno-mechanické parametre boli ovplyvnené len obrábaním pôdy, ale hlavne 
hodnoty objemovej hmotnosti a HTZ. 
 
Tab. 1 Vlhkosť a mechanické parametre zrna jačmeňa ozimného, odrody Barcelona (priemer 

2 rokov) 
Moisture and mechanical parameters of winter barley grain, var. Barcelona 

Dohnojovanie na hľadinu1 (kg N.ha-1) 
Odpor. 
hodnoty7 

0 50 70 100 

Vlhkosť2 (%) 10-12 12,35 11,73 12,25 11,7 

Klíčivosť3 (%) > 90  96,5 97,0 98,5 98,5 

Objemová hmotnosť4 (g.l-1) 600-720  625,5 630,5 641,0 638,5 

HTZ5 (g) > 40 53,75 54,83 55,33 56,25 

Podiel zrna nad sitom 2,5 mm6 (%) > 90 96,38 98,87 99,04 99,4 
1 – fertilization on the level, 2 – moisture, 3 – germination, 4 – volume weight, 5 – TKW, 6 – Portion of grain over 
sieve 2,5 mm, 7 – recomended value  
 
Tab. 2 Vlhkosť a mechanické parametre zrna jačmeňa oz. odrody Babylone (priemer 2 rokov) 

Moisture and mechanical parameters grain of winter barley, var. Babylone  

Dohnojovanie na hľadinu1 (kg N.ha-1) 
Odpor. 
hodnoty7 

0 50 70 100 

Vlhkosť2 (%) 10-12 11,40 11,45 11,50 11,3 

Klíčivosť3 (%) > 90 98,0 97,5 95 97 

Objemová hmotnosť4 (g.l-1) 600-720  645,5 653,0 656,5 656,5 

HTZ5 (g) > 40 53,05 54,50 55,08 55,82 

Podiel zrna nad sitom 2,5 mm6 (%) > 90 99,40 99,38 99,36 99,47 
1 – fertilization on the level, 2 – moisture, 3 – germination, 4 – volume weight, 5 – TKW, 6 – Ratio of grain over 
sieve 2,5 mm, 7 – recomended value  
 
Obr.1 Obsah NL v zrne jačmeňa ozimného na  variantoch hnojenia, odroda Babylone 

a Barcelona (priemer 2 rokov)  
Crude protein content in  winter barley grain on a levels of fertilizing, Babylone 
and Barcelona variety (average of 2 years) 
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V zrne ozimného jačmeňa stanovený obsah dusíkatých látok ukázal, že pri odrode 
Babylone neboli dosiahnuté ani na jednom variante hodnoty požadované normou 
pre sladovnícky jačmeň, t.j. obsah bielkovín na úrovni 10,7-11,2% (tab. 2). Výsledky 
rozborov obsahu NL boli zo sladovníckeho hľadiska veľmi vysoké (15,31% -1. variant 
až 18,96%-4.variant), čo značne limituje využitie takejto suroviny pre sladovnícke účely. 

Pri odrode Barcelona bola zistená normu vysoko prekračujúca hodnota obsahu 
bielkovín len na 4. variante - 18,73%. Na ostatných variantoch (1,2,3) obsah bielkovín v zrne 
spĺňal pri tejto odrode kritériá hodnotenia pre sladovnícky jačmeň, nakoľko sa pohyboval 
v intervale 10,98-11,13% (obr. 1). Palmer (1992) uvádza hodnoty dusíkatých látok pre jačmeň 
od 7 po 18%. Kosař a Procházka a kol. (2000) uvádzajú ako ideálnu hodnotu obsahu 
dusíkatých látok pre sladovnícke účely na úrovni10,8%.   
 
Záver 

Obidve odrody spĺňajú kritéria pre sladovnícke účely na úrovni fyzikálnych 
parametrov zrna. Odroda Babylone nespĺňala sladovnícke kritériá z hľadiska obsahu 
bielkovín v zrne, pri ktorých vykazovala vysoké hodnoty: 15,31-18,96% v závislosti 
od úrovne hnojenia dusíkom. Pri odroda Barcelona bol v zrne zistený z hľadiska 
sladovníckych parametrov priaznivý obsah bielkovín pohybujúci sa v intervale 10,98 
až 11,13% s výnimkou variantu hnojeného na najvyššiu hladinu N (100 kg.N.ha-1), pri ktorom 
obsah bielkovín v zrne dosiahol až 18,73%.  
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Abstract 

For the study of the influence of various factors on crop yields of the most common 
crops the long-term crop experiments of VOP, specifically winter wheat (1963-2004) in three 
locations: Ivanovice, Čáslav and Lukavec were chosen. Over the period of experimental  
years the location and its climatic conditions turned out to be the dominant factor. 
 
Materials and methods 

The obtained experimental results from 3 sites, 4 crops and 12 fertilizer variants 
(i.e. 144 elements yearly) and a specificaly developed metodology of evaluation allow their 
use for different soil-climatic conditions (tab.1). 
 
Tab. 1 Basic conditions of experimental sites 

Location Ivanovice          Čáslav Lukavec
Altitude -m a. s. l 225 263 620

Soil type degraded chernozem strongly degraded chernozem eutric cambisol

Depth topsoil m 0,40 - 0,50 O,15-0,20 

Precipitation mm 556 590 686

Temperature  °C 8,4 8,1 6,8

0,35 - 0,45 

 
 

The variantsof fertilizing are unified and are permanently fixed in all 12 trials. They 
are labelling as is listed in table 2. Farmyard manure is used ones in four years in dose 
of 40 t.ha-1. Experomental plots are limed by the dose 2,0 t.ha-1 of ground lime. 
 
Tab. 2 Schema of fertilization 

Variant Organic 
fertilizing 

Mineral fertilizing  Variant Organic 
fertilizing 

Mineral 
fertilizing 

011 manure 0 021 no only liming 

012 manure PK 022 manure N2Mg 

013 manure N1PK 023 manure N1 

014 manure N2PK 024 manure N2 

015 manure N3K 025 manure N2P 

016 manure N2PK+Mg 026 manure N2K 

 
Each experiment has its unified schema of 12 different variants of fertilization 

repeated four time (a, b, c and d). Their placement within the trials is shown in table 3. Size 
of each fertilized plot is 8m x 8m = 64 m2,  harvested plot is 25 m2. 
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Fig. 1 Total of precipitation – VOP trials 1963 - 2004 
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Fig. 2 Average of zdar temperature  - VOP trials 1963 – 2004 
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Tab. 3 Unified schema of variant arrangement (including repetition) 
011a 012a  023b 024b  015c 016c  021d 022d 
013a 014a  025b 026b  011c 012c  023d 024d 

015a 016a  021b 022b  013c 014c  025d 026d 
           

025a 026a  015b 016b  021c 022c  013d 014d 
023a 024a  031b 041b  025c 026c  011d 012d 
021a 022a  011b 012b  023c 024c  015d 016d 

 
Tab. 4 Soil analysis before start of trials 

Location Soil reaction pH/KCl Available nutrients 
 in g.kg-1 

Total content of nutrients 
 in % 

P K Mg N P K Ca Mg  
Égner Schach.. Schach.      

Ivanovice 7,1 25 138 111 0,14 0,05 0,26 0,78 0,34 

Čáslav 6,5 30 108 114 0,15 0,04 0,2 0,58 0,28 

Lukavec 6,4 21 276 152 0,18 0,05 0,46 0,41 0,6 
 
Results 

For the unfertilized test group, representing the basic soil fertility of the location we 
studied the influence of climatic conditions and crop varieties (newly developed crop varieties 
are better able to utilize of nutrients). In Ivanovice the winter wheat yields for this test group 
ranged as wide as from 2.1 to 7.6 t.ha-1, and in Čáslav from 1.8 to 8.1 t.ha-1. In these 
beet-growing regions the accessibility of soil nutrients is heavily dependent on weather. 
By contrast in the quality soil of Lukavec the yields ranged from 1.6 to 6.2 t.ha-1, which 
indicates a lower nutrient content in the soil of the potato-growing region. Of the other eleven 
test groups the impacts of fertilizer use, or of abstaining from the use of N, P, K, Mg 
and manure, were studied. The highest yield of winter wheat in the time period studied was 
obtained in 2004 (a year which was very favourable for winter crops), 11.4 t.ha-1 in Ivanovice, 
10.3 t.ha-1 in Čáslav and 8.6 t.ha-1 in Lukavec, in all three locations always in the test group of 
manure + N3PK (Fig. 3-5).  

As proved, the basic soil capability determines significantly the yield achieved by full 
dressing. As follows from this relation, neither can the intensive application rates lead to high 
yields if no favourable conditions are given by the basic soil capability. Therefore the high 
soil capability is the primary prerequisite for the biological maximization of yields.  
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Fig. 3-5 Dependence of average winter wheat yield on N and PK doses. VOP trials 
1963 - 2004 
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Introduction 

The young plants of rocket are used as a vegetable. Tender leaves are reported to have 
a stimulating, stomachic, diuretic and anti-scorbutic activity (Bhandari and Chandel, 1996).  

Rocket (Eruca sativa L.) belongs to the family Cruciferae, which is characterised 
by higher demands for sulphur. Essential oil from the leaves of Eruca sativa contains 
67 volatile components, representing 96.52 % of the oil. The oil is characterised by a high 
content of sulphur and nitrogen-containing compounds (Miyazawa et al., 2002). Eruca 
contains the glucosinolate methylsulphinylbutyl isothiocyanate, which induces enzymes 
which have an anticancer activity and is found in Eruca but not in oilseed rape (Magrath 
and Mithen, 1996). 

A balanced nutrition with all the macro and micro biogenic elements is an essential 
condition for achieving the required yields and quality of production. Lower amounts 
of sulphur in the soil, especially in the past ca 15 years, have drawn attention to fertilisation 
with this nutrient, namely of crops where sulphur is a component of various metabolites 
(Lošák, 2003). Sulphur it taken up from the soil in the form of SO4

2- and is built into primary 
and secondary metabolites - glutathione, glucosinolates, essential oil, nitrite reductase, 
vitamins B1 and H (Marschner, 1995). Insufficient supply of sulphur reduces nitrogen 
utilisation by the plant and results in reduced yields (Scherer, 2001; Lošák, 2003). Cysteine 
and methionine are the most important S containing amino acids in plants, where they both 
occur as free acids and as building blocks of proteins. One of the main functions 
of S in proteins or polypeptides is in the formation of disulphide bonds between polypeptide 
chains (Mengel and Kirkby, 1978).The effect of sulphur fertilisation on the content 
of the amino acids cysteine and methionine has not yet been satisfactorily explained 
(Smatanová et al., 2004; Lošák and Ducsay, 2005). 
 
Material and Methods 

The pot experiment was established in the vegetation hall of the experimental station 
of the Department of Plant Nutrition of Justus-Liebig-University Giessen in Germany. Rocket 
was sown into Mitscherlich pots (6 kg of soil) on 11 May 2006. Three doses of nitrogen (1, 2, 
4 g N per pot) and three doses of sulphur (natural content in soil, 200 and 600 mg S per pot) 
were used in the experiment.  

After emergence on 29 May 2006 and on 1 June 2006 the plants were fertilised 
with nitrogen in the form of NH4NO3 and with sulphur in the form of CaSO4.2H2O. Apart 
from that also P, K and Mg (g/pot): 5 g CaHPO4.2H2O; 3,43 g KCl; 1 g MgCO3  were applied. 

On 21 June 2006 we harvested 30 plants per pot in the stage of the leaf rosette 
in 6 replications in each variant. At harvest we explored the fresh matter of rocket per pot 
and after drying analysed the material for the content of amino acids. Samples for amino acid 
determination were adjusted using acidic and oxidative acidic hydrolysis HCl 
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(c = 6 mol/dm3). The chromatographic analysis of sample hydrolysates was performed 
in the analyzer AAA 400 (manufacturer INGOS Prague, CR) and using Na-citrate buffers 
and ninhydrin detection (Official Journal, 1978; Kráčmar et al., 1998). 

The effect of N and S fertilisation on the studied characteristics was evaluated 
by two-factorial variance analysis followed by Tukey’s test at a 95% level of significance. 
 
Results and Discussion 

From results shown in Graph 1 it is evident that rocket yields increased 
with the applied nitrogen doses (N2-N3); in the variants not fertilised with S (S0) by 32.6 %, 
in S1 variants by 64-90 % and in S2 variants by 47.9-80.4 % compared to the lowest dose 
of nitrogen (N1). The increase in yields was not significant only between variants N1S0 
and N3S0. These results correspond fully with the findings of Ahmed et al. (2002) who 
discovered that a high level of nitrogen nutrition increased the fresh yields of rocket 
by as much as 50 %. Adding sulphur fertilisation to the individual nitrogen doses furthermore 
increased the yields significantly; but then the differences between S1 (200 mg S.pot-1) 
and S2 (600 mg S.pot-1) were not significant. Lošák and Ducsay (2005) reached the same 
conclusions; they discovered that 60 ppm S in the soil increased onion yields by 17.3 %, 
while levels of 25 and 40 ppm S had no effect. These results are also in accordance 
with the conclusions of Everaarts (1997), which say that vegetables respond to sulphur 
positively and increase yields. Very frequent in plants not fertilised with sulphur was their 
antocyanogen colouring. 

Sulphur doses (S0-S1-S2) in conjunction with a N1 dose of nitrogen did not influence 
the cysteine (Cys) content, which ranged between 2.311 and 2.642 g/1000 g DM (Graph 2). 
With a higher level of nitrogen N2 the Cys content increased significantly after sulphur 
application, i.e. from 2.009 (N2S0) to 3.111 (N2S1) and to as much as 3.383 g/1000 g DM 
(N2S2). Similar values were also achieved in conjunction with the highest nitrogen dose (N3), 
when the Cys content significantly increased with sulphur doses, i.e. from 2.003 (S0) 
to 3.839 (S1) and to 4.943 g/1000 g DM (S2). These results correspond with the findings 
of Lošák and Ducsay (2005) who reported that after the application of sulphur to levels 
of 40 and 60 ppm the Cys content in onion increased to 0.88-0.92 g/1000 g DM, respectively, 
compared to 0.80 g/1000 g DM in the control variant. Under the lowest level of S in the soil 
the doses of N reduced the Cys content from 2.544 (N1S0) to 2.009 (N2S0) 
and to 2.003 g/1000 g DM (N3S0). Under both increased levels of sulphur in the soil 
(S1 and S2) a reverse trend was seen and the content of Cys increased. 
Methionine (Met) contents increased with the nitrogen doses. Sulphur fertilisation helped its 
further growth, although no significant differences between S1 and S2 were seen when N1 
and N2 doses were applied (Graph 3). These results do not correspond with the findings 
of Smatanová et al. (2004) who discovered that the Met content in spinach declined 
from 0.76 to 0.66 g/1000 g DM when the S content in the soil increased from 7.8 
to 30.6 mg S-SO4

2-.kg-1. Lošák and Ducsay (2005) likewise reported that the Met content 
dropped significantly from 0.74 to 0.69 g/1000 g DM when the S content in the soil increased 
from 18.3 to 60 ppm.  
 
Conclusion 

From the achieved one-year results it follows that the yields of rocket increased 
significantly after doses of nitrogen, on average by 32.6-90 %. Sulphur fertilisation increased 
yields furthermore in dependence on the nitrogen dose. However the differences between 
the two S doses were not significant. The contents of the amino acids cysteine and methione 
increased with the doses of nitrogen and were further significantly stimulated by sulphur 
applications. 
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Graph 1 The effect of N and S on biomass yields of rocket (reliability intervals for α = 0.05) 
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Graph 2 Cysteine content in dependence on N and S doses (reliability intervals for α = 0.05) 
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Graph 3 Methionine content in dependence on N - S doses (reliability intervals for α = 0.05) 
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Abstract 

Agronomical effectiveness of fertilizers N Mg S, DASA, DUFOS and FOSTIM was 
tested at Sládkovičovo within small-plot field experiment on medium-heavy degraded 
chernozem when as model crop winter wheat (variety of Arida) was investigated. Comparing 
effectiveness of DASA 26/5, DASA 26/13 and N Mg S fertilizers to LAD 27 fertilizer 
under regeneration fertilizing the first three fertilizers increased yield of grain by 1,3 to 3,6 % 
and values of KEE  (coefficient of economical effectiveness) from 1,41 to 2,08 what 
represents increasing of profit by 275 Sk to 864 Sk per hectare. Combination of N Mg 
S for regeneration and DUFOS for productional fertilizing was one of the most effective 
alternatives resulting in grain yield increase by 18,2 %, KEE = 1,61and profit per hectare 
achieved 1 712 Sk. Within four combinations of fertilizers for quality fertilizing realized 
after previous regeneration and productional fertilization, the only variants with DUFOS were 
economically effective. Increase of the grain yields fluctuated from 16,0 to 19,0 % 
with responding profit of from 364 Sk to 1 025 Sk per hectare. 
 
Úvod 

Ozimná pšenica je plodina, ktorej sa venuje relatívne najviac pozornosti pri hnojení 
a štúdiu podmienok výživy. Vo výžive ozimnej pšenice má osobitné postavenie dusík, ktorý 
je pšenica schopná využiť z pôdy i z aplikovaného hnojiva na tvorbu úrody zrna počas celého 
obdobia vegetácie. Do začiatku steblovania príjme približne 41 % N, 18 % N do obdobia 
klasenia, ďalších 12 % do kvitnutia a zostávajúcich 29 % dusíka do zberu úrody (Michalík, 
2001). Značná pohyblivosť minerálnych foriem dusíka v pôde a s tým súvisiace možnosti 
strát dusíka podnietili zaviesť systém delenej výživy pšenice dusíkom, ktorý sa považuje 
za regulátor úrodotvorného procesu (Bízik, 1989). 

Z hľadiska vplyvu dusíkatej výživy na tvorbu úrody zrna ozimnej pšenice sa považujú 
za najdôležitejšie obdobia začiatok odnožovania (regeneračné prihnojenie), koniec 
odnožovania a steblovanie (produkčné prihnojenie) a klasenie (kvalitatívne prihnojenie). 
 
Materiál a metodika 

Poľný maloparcelový pokus s ozimnou pšenicou, odroda Arida, bol založený 
v lokalite Sládkovičovo - Nový Dvor na stredne ťažkej degradovanej černozemi so stredným 
obsahom prístupného dusíka (Nan = 14,1 a 13,5 mg.kg-1) a fosforu (P = 58,5 a 44,7 mg.kg-1), 
veľmi vysokým obsahom prístupného draslíka (K = 385 a 360 mg.kg-1) a vysokým až veľmi 
vysokým obsahom prístupného horčíka (Mg = 285 a 361 mg.kg-1). Pôdna reakcia bola 
neutrálna (pH = 6,96) až slabo alkalická (pH = 7,28), obsah výmennej síry bol 25,5, 
resp. 42 mg.kg-1, obsah Cox predstavoval 2,06 %, resp. 2,12 %. 

Predsejbové hnojenie sa nerealizovalo, regeneračné prihnojenie sa uskutočnilo vo fáze 
DC 25, produkčné vo fáze DC 30 a kvalitatívne vo fáze DC 59. Schéma variantov výživy 
ozimnej pšenice je uvedená v tabuľke 1. Na regeneračné prihnojenie boli použité hnojivá: 
LAD (27 %), DASA 26/5 (26 % N, 5 % S), DASA 26/13 (26 % N, 13 % S) a N Mg S (26 % 
N, 5 % MgO a 6 % S). Na produkčné a kvalitatívne prihnojenie sa aplikoval FOSTIM 8-24 
(8 % N, 24 % P2O5, hmot. %) a DUFOS 9-11-6 (9 % N, 11 % P2O5, 6 % S, hmot. %). Každý 
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variant výživy bol štvornásobne opakovaný s plochou parcely10 m2. Úroda zrna 
sa vyhodnotila analýzou rozptylu, rozdiely medzi variantmi sa posúdili Tukeyovym testom. 
Efektívnosť hnojenia ozimnej pšenice bola posúdená na základe vypočítaného koeficientu 
ekonomickej efektívnosti (KEE) a zisku (Z) z hektára vplyvom aplikovanej výživy. 
 
Tab. 1 Schéma dávok živín na hnojenie ozimnej pšenice 

Schedule of nutrient rates for winter wheat fertilizing  
Dávky živín (kg.ha-1) (2) 

regeneračná ((3) produkčná (4) kvalitatívna (5) 
Variant  
výživy 

(1) N Mg S N P S N P S 
0 47,1 - - - - - - - - 
1 47,1 - - - - - - - - 
2 47,1 - 9,1 - - - - - - 
3 47,1 - 23,6 - - - - - - 
4 47,1 5,4 10,9 -  - - - - 
5 47,1 - - 20 10,7 13,3 - - - 
6 47,1 - 9,1 20 10,7 13,3 - - - 
7 47,1 - 23,6 20 26,2 - - - - 
8 47,1 5,4 10,9 20 10,7 13,3 - - - 
9 47,1 - - 20 10,7 13,3 10 5,3 6,7 
10 47,1 - 9,1 20 10,7 13,3 10 5,3 6,7 
11 47,1 - 23,6 20 26,2 - 10 13,1 - 
12 47,1 5,4 10,9 20 10,7 13,3 10 5,3 6,7 

(1) treatment of nutrition, (2) rate of nutrients, (3) regeneration, (4) productional, (5) qualitative 
 
Výsledky a diskusia 

Dosiahnutá úroda zrna ozimnej pšenice na jednotlivých variantoch výživy v dvoch 
poveternostne odlišných pokusných rokoch je uvedené v tabuľke 2 s limitnými diferenciami 
pre hladiny pravdepodobnosti 95 % a 99 %. 

Pokusný rok 2003 bol poveternostne nepriaznivý. Deficit zrážok za obdobie mesiacov 
február až jún predstavoval - 125,1 mm, čo predstavuje len 30,7 % 40-ročného zrážkového 
normálu. Naviac teploty v mesiacoch máj a jún boli o 0,3 0C, resp. 1,7 0C vyššie ako je 
dlhodobý normál pre tieto mesiace, počas ktorých sa významne formuje úroda zrna 
hustosiatych obilnín. Za týchto nepriaznivých poveternostných podmienok odroda Arida 
vyprodukovala v priemere variantov výživy úrodu zrna 5,83 t.ha-1. 

Pokusný rok 2004 bol poveternostne priaznivejší. Porasty ozimnej pšenice netrpeli 
výraznejším deficitom zrážok, taktiež priebeh teplôt  v roku 2004 bol priaznivý pre ozimné 
obilniny, čo sa prejavilo na výške produkcie z jednotky plochy. Priemerná úroda ozimnej 
pšenice v roku 2004 bola 6,64 t.ha-1, čo je v porovnaní s pokusným rokom 2003 úroda vyššia 
o 13, 9 %.   

Efektívnosť hnojenia dusíkatými hnojivami s obsahom fosforu, síry a horčíka je 
uvedená v tabuľke 3. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že na všetkých hnojených 
variantoch sa dosiahlo vysoko preukazné zvýšenie úrody zrna v porovnaní s nehnojenou 
kontrolou. V priemere dvoch pokusných rokov sa prírastky úrody zrna pohybovali 
od 0,36 do 1,08 t.ha-1, čo predstavuje zvýšenie o 6,5 až 19,5 %. Najnižšie prírastky  úrod zrna, 
pohybujúce sa od 0,36 t.ha-1 do 0,57 t.ha-1, sa dosiahli pri aplikácii hnojív len v rámci 
regeneračného prihnojenia. Pri použití hnojiva LAD 27 sa dosiahol najnižší prírastok úrody 
(var. 1), KEE bol 1,41 a dosiahol sa zisk 468 Sk.ha-1. Najvyšší prírastok úrody zrna pšenice, 
KEE (2,08) a zisk (1 332 Sk.ha-1) sa dosiahol pri aplikovaní hnojiva N Mg S (var. 4) 
pri regeneračnom prihnojení.  
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Tab. 2 Úroda zrna ozimnej pšenice, Odroda ARIDA, roky 2003 a 2004 
Grain yields of winter wheat, variety ARIDA, years 2003 and 2004 

Rok (2) 2003 Rok 2004 Priemer rokov 2003 – 2004 Variant 
výživy 

(1) 
Úroda (2) 

t.ha-1 
Relat. % 

(3) 
Úroda 
t.ha-1 

Relat.  % 
Úroda 
t.ha-1 

Relat.  % 
0 = 100 % 

1, 5, 9 = 
= 100 % 

0 5,20 100,0 5,83 100,0 5,515 100,0 - 
1 5,50 105,8 6,25 107,2 5,875 106,5 100,0 
2 5,55 106,7 6,35 108,9 5,950 107,9 101,3 
3 5,61 107,9 6,45 110,6 6,030 109,3 102,6 
4 5,65 108,7 6,52 111,8 6,085 110,3 103,6 
5 5,90 113,5 6,65 114,1 6,275 113,8 100,3 
6 5,94 114,2 6,76 116,0 6,350 115,1 101,2 
7 6,05 116,3 6,84 117,3 6,445 116,9 102,7 
8 6,15 118,3 6,89 118,2 6,520 118,2 103,9 
9 5,95 114,4 6,85 117,5 6,400 116,0 100,0 
10 6,00 115,4 6,90 118,4 6,450 117,0 100,8 
11 6,13 117,9 7,05 120,9 6,590 119,5 103,0 
12 6,18 118,8 6,95 119,2 6,565 119,0 102,6 

Priemer (6) 5,83  6,64  6,235   
LSD0,05+ 0,21 t.ha-1 0,16 t.ha-1 0,195 
LSD0,01++ 0,28 t.ha-1 

 
0,22 t.ha-1 

 
0,271 

Tukeyov test 

(1) treatment of nutrition,(2) year, (3) average years, (4) yield. (5) relatively, (6) average  
 
Tab. 3 Ekonomické vyhodnotenie úrody zrna ozimnej pšenice, odroda ARIDA v rokoch 2003 

a 2004 
Economical evaluation of winter wheat grain yield, variety ARIDA years 2003 
and 2004  

Rok (2) 2003 Rok 2004 
Priemer rokov 2003 – 2004 

(3) Variant 
výživy 

(1) 
Prírastok 
úrody (4) 

t.ha-1 

Zisk (5) 
Sk.ha-1 

KEE (6) 
Prírastok 

úrody 
t.ha-1 

Zisk 
Sk.ha-1 

KEE 

Prírastok 
úrody 
t.ha-1 

Zisk 
Sk.ha-1 

KEE 

0 - - - - - - - - - 
1 0,30 198 1,17 0,42 738 1,64 0,36 468 1,41 
2 0,35 360 1,30 0,52 1 125 1,93 0,44 743 1,62 
3 0,41 612 1,50 0,62 1 557 2,26 0,52 1 085 1,88 
4 0,45 792 1,64 0,69 1 872 2,52 0,57 1 332 2,08 
5 0,70 420 1,15 0,82 960 1,35 0,76 690 1,25 
6 0,74 537 1,19 0,93 1 392 1,50 0,84 965 1,35 
7 0,85 -358 0,91 1,01 362 1,09 0,93 2 1,00 
8 0,95 1 464 1,52 1,06 1 959 1,70 1,01 1 712 1,61 
9 0,75 -244 0,93 1,02 971 1,27 0,89 364 1,10 
10 0,80 -82 0,98 1,07 1 133 1,31 0,94 526 1,15 
11 0,93 -1573 0,73 1,22 -268 0,95 1,08 -921 0,84 
12 0,98 710 1,19 1,12 1 340 1,36 1,05 1 025 1,28 

Priemer(7) 0,632 218 1,09 0,808 1 011 1,45    
Rel. %(8) 100,0 100,0 100,0 127,8 463,8 133,0    

(1) treatment of nutrition, (2) year, (3) average years, (4) yield increment, (5) profit, (6) coefficient 
of economical effectiveness, (7) average, (8) relatively 
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Pri porovnaní účinnosti hnojív DASA 26/5, DASA 26/13 a N Mg S s hnojivom 
LAD 27 sa síce dosiahli nižšie prírastky úrod zrna od 0,08 t.ha-1 do 0,21 t.ha-1, avšak 
koeficient ekonomickej efektívnosti sa zvýšil z hodnoty 1,41 na hodnoty 1,62 až 2,08. Zisk 
sa zvýšil o 275 až 864 Sk.ha-1. Pri regeneračnom prihnojení bolo najefektívnejšie hnojivo N 
Mg S. Prírastok úrody bol preukazný nielen k nehnojenej kontrole, ale aj k variantu 1 
s aplikáciou LAD 27. 

Regeneračné a produkčné prihnojenie ozimnej pšenice na variantoch výživy 5 až 8 
v porovnaní s nehnojenou kontrolou vysoko preukazne  zvýšilo prírastok úrody o 0,76 t.ha-1 

až 1,01 t.ha-1. Na variantoch 5, 6 a 8 sa na produkčné prihnojenie použilo hnojivo DUFOS. 
Najvyšší  prírastok úrody 1,01 t.ha-1 a zisk 1 712 Sk.ha-1 sa dosiahol na variante 8, ak sa 
na regeneračné prihnojenie použilo hnojivo N Mg S. Ak sa na regeneračné prihnojenie 
použilo hnojivo DASA 26/5 (var. 6), potom zisk z 1 ha sa znížil na 965 SK. Najnižší zisk 
690 Sk.ha-1 sa dosiahol na variante 5, ak sa na regeneračné prihnojenie použil LAD 27. 

Pri použití hnojiva FOSTIM na produkčné prihnojenie (var. 7) sa síce dosiahol vysoko 
preukazný prírastok úrody v porovnaní s nehnojenou kontrolou, ale vzhľadom na vysokú cenu 
FOSTIMU sa v konečnom dôsledku dosiahol KEE = 1,0, t. j. bez reálneho zisku. 

Pri dvojnásobnom použití hnojiva DUFOS na produkčné a kvalitatívne prihnojenie   

(varianty 9, 10 a 12) pozitívny ekonomický efekt sa dosiahol pri všetkých troch alternatívach, 
ale najvyšší zisk z hektára bol na variante 12, kde sa na regeneračné prihnojenie použilo 
hnojivo N Mg S. Zisk bol 1 025,- Sk.ha-1, KEE bol 1,28. 
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Abstract  

The influence of alternative organic fertilizers to yield, production of biomass 
and nutritional compounds were evaluated during 3 years. There were compared four 
alternative organic fertilizers (Agormin, Agro, Dvorecký agroferm, and compost) 
with manure, mineral fertilizers and unfertilized control. The lowest yield was detected 
in compost and control. Effect of fertilizer treatments to yield was not significant, except 
the compost. The similar evaluation was found also in production of biomass. Cattle manure 
treatment showed the most weed appearance. The higher content of nitrates was found 
in mineral fertilizer. Effect of fertilizer treatments to content of vitamin C was not significant, 
same as in dry matter and dietary fibre content. 
 
Úvod 

Organické hnojení má nezastupitelnou roli při udržování, či zvyšování půdní 
úrodnosti. Je nezbytné pro pěstování zeleninových druhů odčerpávajících vysoké množství 
živin a náročných na dobrou provzdušněnost půdy,  jako je košťálová a plodová zelenina. 
Za základ organického hnojení se považuje dobře uleželý chlévský hnůj, jehož nedostatek je 
však v posledních letech zvlášť výrazný, takže jeho potřebu nelze uspokojit  ani z poloviny. 
Jako možnou  náhradu  lze využit zelené hnojení, komposty,  případně alternativní organická 
hnojivá, které vyrábí podniky s převládající živočišnou výrobou. Tato organická hnojiva se 
vyrábí aerobní  biofermetntací z drůbežích, hovězích, či vepřových exkrementů, přidává se 
sláma, pazdeří a další látky.  Výslední produkt se suší, případně upravuje v pelety apod. Jako 
výhoda se uvádí nízké dávkování a absence semen plevele. Mezi organická hnojiva patří 
i zahuštěné melasové výpalky, rohovinová moučka a některá další. Kromě organických hnojiv 
se na trhu vyskytují organominerální hnojiva, kde organická hmota rašelina je obohacena 
živinami. 

V současné době UKZUZ registruje 77 organických a 75 organominerálních hnojiv. 
Z toho je 17 druhů organických hnojiv vyrobeno  z chlévského hnoje, přičemž 6 hnojiv je 
od zahraničních výrobců. U organických hnojiv převládají průmyslové komposty. Cílem 
předložené práce je zjištění vlivu vybraných alternativních organických hnojiv 
na hospodářské ukazatele a vybrané obsahové látky hlávkového zelí. Výsledky byly 
statisticky hodnoceny v  programu Unistat 5.1 a testovány na hladině významnosti α = 0,05. 
 
Materiál a metody   

Pokusy byly založený na Zahradnické fakultě v Lednici v letech 2004 až 2006. Byly 
založeny následující varianty pokusu: chlévský hnůj, Dvorecký agroferm, Agormin T, 
organické hnojivo Agro, zahradnický kompost, minerální hnojivo a kontrola (nehnojená). 
 
Charakteristika použitých alternativních hnojiv: 

− organické hnojivo Dvorecký agroferm je  fermentovaný, sušený chlévský hnůj, 
granulovaný, dodavatelem je Agro Dvorce, s.r.o. 
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− organické hnojivo Agro je vyrobeno z drůbeží podestýlky s přídavkem melasových 
výpalků, granulované, dodavatelem je AGRO CS a.s., výrobce je MeMon B.V., 
Nizozemí 

− organominerální hnojivo Agormin T  je na bázi rašeliny s přídavkem základních živin, 
dodavatelem je AGRO CS a.s. 

− zahradnický kompost  vyrobený z  rostlinného materiálu s přídavkem dolomitického 
vápence, výrobce je AGRO CS a.s. 
Chlévský hnůj v dávce 55 t.ha -1 a kompost v dávce 30 t.ha -1 se aplikovaly na podzim. 

Dávky minerálních živin se stanovily na základě půdního rozboru a odběru živin plánovaným 
výnosem. Korekce se provedla na statková (organická) hnojiva a předplodinu (Hlušek et al., 
2002). To znamená, že všechny varianty s výjimkou nehnojené kontroly byly dohnojeny 
na stejnou úroveň živin. 

Odběr živin 1 t produkce zelí (kg): N=3,57;  P = 0,57;  K = 3,57; Ca = 2,86;  
Mg = 0,57; S = 1,1. Plánovaný výnos zelí = 50 t . ha -1. 

V  1.roce pokusu se pěstovala odr. Pavlo F1, která byla v dalších dvou letech 
nahrazena skladovatelnou odrůdou  Trvalo F1. Pěstování  ze sadby, výsadba v třetí dekádě 
května ve sponu 0,6x0,6 m. Závlaha dle závlahové potřeby mikropostřikovači, ošetřování 
v průběhu vegetace kultivací,  ošetření proti škůdcům dle metodiky SRS. Pokus byl založený 
ve 3 opakováních, velikost 1 opakování a 1 varianty 16 m2 .  

Sklizeň proběhla jednorázově, jednotlivé hlávky se hodnotily dle normy jakosti ČSN 
46 3155. Celková hmotnost biomasy se získala připočítáním  hmotnosti nestandardu 
a posklizňových zbytků k tržnímu výnosu. Při každé okopávce byla hodnocena zaplevelenost, 
a to hmotnostně i druhovým zastoupením.  

Z obsahových  látek se hodnotil kromě kationů, obsah C vitaminu pomocí HPLC, 
sušiny - vysušením při 105° C do konstantní hmotnosti, vlákniny metodou Fiber bag a obsah 
dusičnanů pomocí ISE elektrod.  
 
Výsledky a diskuse  

Nejvyšší tržní výnos dosáhla varianta hnojená hnojivem Dvorecký agroferm (Graf 1). 
Průkazný vliv variant hnojení na tržní výnos se projevil v r. 2004, kdy všechny varianty 
kromě kontroly měly výnos průkazně vyšší, než varianta se zahradnickým kompostem. 
Varianta s chlévským hnojem, Dvoreckým agrofermem a s minerálním hnojením měla 
průkazně vyšší výnos i ve srovnání s kontrolou. V r. 2005 byl průkazný vliv pouze mezi 
variantou s chlévským hnojem a kontrolou. Nízký výnos byl ve všech třech letech zjištěn 
u varianty hnojené zahradnickým  kompostem a u kontroly. Je pravděpodobné, 
že mineralizace živin z kompostu byla mnohem nižší, než mineralizace živin z ostatních 
organických hnojiv. Danilchenko et al. (2005) zjistili, že aplikace chlévského hnoje nebo 
minerálního hnojiva zvyšuje výnos více, než aplikace kompostu. Další, jako např. Basso 
a Ritchie  (2005), však při svých pokusech s kukuřicí nezjistili odlišný vliv hnojení 
kompostem a chlévským hnojem na výnos. Rozdíly v tržním výnose byly  průkazně nižší 
v r. 2006, kdy se vyskytl 7.VIII. přívalový déšť a spadlo 62 mm srážek.  

Nejvyšší produkce biomasy byla rovněž  u varianty Dvorecký agroferm. Varianta 
hnojená zahradnickým kompostem měla v r. 2004 průkazně nejnižší produkci biomasy oproti 
všem variantám, včetně kontroly. Produkce biomasy odpovídá tedy produkci tržního výnosu. 
Hnojené varianty s výjimkou Agorminu měly průkazně vyšší hmotnost biomasy i oproti 
kontrole. V r. 2005 byly průkazné rozdíly zjištěny mezi variantou hnojenou chlévským 
hnojem, organickým hnojivem Agro a nehnojenou kontrolou, v r.2006 mezi minerálním 
hnojivem, Dvoreckým agrofermem a zahradnickým kompostem (Graf 2). 
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Graf 1 Průměrný tržní výnos hlávkového zelí (kg . m-2) 
Mean values of yields in head cabbage (kg . m-2) 

 
 
Graf 2 Průměrný  výnos biomasy hlávkového zelí (kg . m-2) 

Mean values of biomass production in head cabbage (kg . m-2) 

 
 

Nejvyšší zaplevelenost za sledované období měla varianta s chlévským hnojem, 
následovaná variantou s Agrem. Kontrolní varianta byla na třetím místě. Nejnižší zaplevelení 
bylo zjištěno u varianty s Agorminem a minerálním hnojením. Vyšší stupeň zaplevelení 
vlivem chlévského hnoje uvádí např. např. Kohout (1993), Blackshaw et al. (2005). 
Při nedokonalém zrání hnoje dochází k nedostatečné likvidaci klíčivých semen plevelů, 
jež mají dlouhou dobu dormance a tím dochází k většímu zaplevelování při hnojení hnojem 
např. oproti minerálnímu hnojení. 

Dusíkaté hnojení snižuje obsah vitaminu C oproti nehnojené kontrole. Tento závěr 
zjistili např. Augustin (1975) in Seung et al. (2000), Eppendorfen a Eggum (1996) 
a odpovídají mu i výsledky této práce, kdy nejvyšší obsah byl vitaminu C byl zjištěn 
u kontrolní varianty (Tab.1). Průkazný vliv hnojení na obsah C vitaminu však nebyl zjištěn.  

Průměrný obsah vlákniny za sledované období se pohyboval v rozmezí od 9,1 % 
do 11,1 %. Mezi variantami byl zjištěn průkazný rozdíl pouze v r. 2004, kdy varianta hnojená 
kompostem měla průkazně vyšší obsah vlákniny, než kontrolní varianta a varianta hnojená 
chlévským hnojem. Za celé 3 roky hodnocení obsahu vlákniny měla varianta hnojená 
zahradnickým kompostem nejlepší umístění (Tab. 1). 

Průměrný obsah sušiny se u hlávkového zelí pohyboval od 8,2 do 10,0 mg.kg-1. 
Při statistickém hodnocení nebyly zjištěny průkazné rozdíly s výjimkou průkazně vyššího 
obsahu sušiny u kontroly oproti variantě s Agorminem v r. 2005. Za celé období hodnocení 
kontrola dosáhla nejlepšího pořadí v hodnocení sušiny (Tab.1). Lisiewska et al. (1996) došla 
k závěru, že minerální hnojení zvyšuje obsah sušiny oproti hnojení hnojem. Toto zvýšení však 
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nebylo průkazné. Pokus prováděli s brokolicí a květákem. Opačný vztah  zjistil Schuphan 
(1974). Ani jedna hypotéza nebyla v této práci potvrzena. 

Clause (1983) in Prugar a Hadačová (1995) uvádí, že při hnojení organickými hnojivy 
nejsou zajištěny nízké obsahy dusičnanů v zelenině, avšak oproti minerálnímu hnojení je 
jejich obsah o 25 % nižší. To může být zapříčiněno látkami, které jsou obsaženy 
ve statkových hnojivech. Tyto látky plní funkci přirozených inhibitorů nitrifikace. V naši 
práci byl rovněž nejvyšší obsah dusičnanů zjištěn u varianty hnojené minerálním hnojivem. 
(Varianta hnojena min. hnojivem dosáhla za 3 roky hodnocení nejhorší umístění – Tab. 1). 
Když bereme v úvahu, že všechny hnojené varianty měly na začátku vegetace stejnou úroveň 
Nmin, odlišný obsah dusičnanů lze dát do souvislosti s odlišným stupněm mineralizace dusíku 
u jednotlivých variant hnojení.   
 
Tab. 1 Suma pořadí  vybraných obsahových látek za 3 roky hodnocení  

Order of selected compounds during 3 years 
Varianta Sušina Vit. C Dusičnany* Vláknina 

Agormin 18 13 15 9 
Agro 14 13 14 15,5 
Dvorecký agroferm 12 11 6 12 

Kompost 11 18 11 8,5 
Chlévský hnůj 14 9 13 12 
Minerální hnojivo 9 13 17 11 

Kontrola 6 7 8 16 
Nejvyšší hodnota dostala přirazené pořadí č.1, nejnižší č.7.Výjimkou byly dusičnany, kdy pořadí č. 1 bylo 
přiřazeno nejnižší hodnotě. 
(Teoretická nejlepší dosažitelná suma pořadí za 3 roky je 3 a nejhorší 21.) 
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Abstract 
In a field microplot experiments with winter wheat the influence of application 

of various treatments of urea fertililizer on the utilization of nitrogen by plants was compared. 
The fertilizers were applied at the beginning of springtime growing season and plants were 
collected and analyzed at the stalk shooting (BBCH 30 – 32). Urease inhibitor (UN) had 
favourable effect upon increase of effectiveness of urea fertilization. This effect was more 
observable at euthric cambisol than orthic luvisol. Inhibitor of nitrification (UD) had positive 
effect on uptake of the nitrogen from the urea netheir added to urea only (U) 
nor in combination with urea treated urease inhibitor (UND).   
 
Background and objectives 

Plant roots take up nitrogen from the soil solution principally as nitrate (NO3
-) 

and ammonium (NH4
+) ions and about efficiency of the utilization one or the other of these 

forms of nitrogen by plants is influenced by many factors, for example pH reaction, soil 
temperature and moisture and others. Nitrogen in soil is subjected to ammonia volatilization, 
immobilization, denitrification and leaching of nitrates. Ammonia volatilization after urea 
hydrolysis to ammonium bicarbonate is the primary reason for the inefficiency 
of surface-applied urea (Fenn and Hossner, 1985). Urease inhibitors are chemical compounds 
which can decrease the enzyme urease activity and therefore retard conversion urea 
to ammonium form of nitrogen. (Malhi et al., 2001). Inhibitors of nitrification inhibit 
the activity of the Nitrosomonas bacteria that convert ammonium to nitrate in the first step 
of nitrification. 

The purpose of this study was to compare the efficiency of various forms of nitrogen 
fertilizers on uptake of nitrogen by winter wheat in using of urease and nitrification inhibitors 
with urea.  
 
Materials and methods 

Microplot field experiments were carried out with winter wheat (Nela variety) in years 
2004 - 2006 in Ruzyně location (on the orthic luvisol) and in years 2005 and 2007 in Lukavec 
location (on the eutric cambisol). Microplots (sized 0,5 x 0,5 x 0,15 m) were situated inside 
the field with winter wheat to the soil profile. Labelled 15N urea fertilizers (urea - U, 
urea with urease inhibitor NBPT – UN, urea with urease inhibitor NBPT plus nitrification 
inhibitor DCD – UND and urea with nitrification inhibitor - UD) were applied to winter 
wheat in springtime in dose 50 kg N.ha-1 as surface solution application with three or four 
replications. Plants were collected and analyzed at the stalk shooting (BBCH 30 – 32) 
and were observed mainly content of the total nitrogen and 15N nitrogen in plants by IRMS 
(ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETER). 
 
Results and discussion 

There were significant effect of the weather conditions (figure 2), mainly 
of the rainfall in the individual years on urea and urea with inhibitor urease treatments. 
In the year 2005, a deficit of effective rainfall (up to 16 days, 7,6 mm) influenced 
unfavourably surface applied urea treatment. Loss of the nitrogen via ammonia volatilization 
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from surface-applied urea fertilizer may be high if hydrolysis takes place at the soil surface. 
The use of the urease inhibitor NBPT with urea shows promise in improving the efficiency 
of the uptake of nitrogen of surface-applied urea. The retard conversion of urea to ammonia 
form of nitrogen can result in a higher possibility for urea to transportation into the deeper soil 
layers and reduce accumulation of ammonium ions in the surface layer of the soil. 
The effectiveness of uptake of the nitrogen from urea with urease inhibitor treatment by plants 
was about 6 % higher in comparison with urea alone.  

 
Graph 1 shows a comparison of uptake of nitrogen by plants from the surface-applied urea 

fertilizers in individual years of experiment in Ruzyně location. 
The efficiency of uptake of 15N labelled forms of nitrogen from the various urea 
(U) and urea with urease inhibitor NBPT (UN) - (Ruzyně location 2004 – 2006) 
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Fig. 2 Weather conditions during the vegetation of plants in Ruzyně location (2004 – 2006) 
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In years 2004 and 2006, there were no significant differences among urea and urea 
with inhibitor urease treatments. The rainfall in 5 days (7,2 mm) in 2004 and in 6 days 
(21,8 mm) in 2006 after application of fertilizers had a positive effect on the surface-applied 
urea treatment. Non-hydrolysed urea so was in either event transported to the soil in time 
and could be consequently used by plant roots.  

In studies of Grant et. Al. 1996, also NBPT reduced ammonia volatilization from soils, 
even with 25 mm of simulated rain at 2 and 7 days after urea application. The NBPT delayed 
hydrolysis of urea and the loss of ammonia and its effectiveness decreased with time. Delay 
of hydrolysis increase the chance of rain moving the urea into soil before significant 
volatilization loss occurs. 
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In the year 2005, the influence of application of various treatments of urea fertilizers 
on uptake of nitrogen by winter wheat was found out in Lukavec location. Figure 3 shows 
a comparison of efficiency of nitrogen uptake among three urea treatments, whither were 
besides impact of urease inhibitor more established impact of nitrification inhibitor.  
 
Fig. 3 The efficiency of uptake of 15N labelled forms of nitrogen from the various urea 

treatments (Lukavec location, 2005 and 2007): U = urea, UN = urea with inhibitor 
urease NBPT, UND = urea with urease inhibitor NBPT plus nitrification inhibitor 
DCD, UD = urea plus nitrification inhibitor 
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Fig. 4 Weather conditions during the vegetation of plants in Lukavec location (2005 

and 2007) 
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There were again significant effect of rainfall (figure 4) and surface application 
of fertilizers. Long drought period (rainfall up to 11 days, 29 mm in 2005 and up to 9 days, 
19 mm in 2007) after application of urea influenced urea treatment. The use of urea 
with urease inhibitor as urea hydrolysis retardants increased uptake of the nitrogen by plants 
about 10,2 % in 2005 and 16 % in 2007 at compared with urea alone. 

Nitrification inhibitor in this case limited transformation of ammonium ion to nitrate 
ion yet on surface of the soil and that contributed to increasing of the potential to ammonia 
volatilization. 

Study of Gioacchini et al. (2002) investigates how the losses through volatilization 
and leaching from soils fertilized with urea can be affected by the application of the urease 
inhibitor (NBPT) or urease plus nitrification inhibitor (DCD). However, the pattern of the loss 
was similar, the volatilization was significantly reduced by NBPT, but the presence of DCD 
significantly increased the loss, with respect to urea with NBPT treatment. 
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Conclusions 
Our study has shown that urease inhibitor NBPT was significant effective in limiting 

of urea hydrolysis and consequently increasing of uptake of nitrogen from the surface applied 
urea. Its positive effect on elevating of efficiency of nitrogen uptake by plants was observable 
especially in draught years. Nitrification inhibitor in case of deficit of rainfall after surface 
applied fertilizers limited transformation of ammonium ion to nitrate ion and increased 
concentration of ammonium ions on the surface of the soil. For that reason for more efficient 
of nitrification inhibitor is need their transport to the soil at time. 
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Abstract 

In field trials with poppy we explored the effect of increased and split doses 
of nitrogen on dry matter production and the content of N in plants, the number of capsules 
per plant, seed yields and quality of poppy straw (capsule + 15 cm of stem). The dry matter 
weight and the nitrogen content varied irregularly in dependence on the date of the split 
application of nitrogen. Split nitrogen nutrition applied in the period of elongation growth 
(DC 41) and later at the beginning of flowering (DC 49), in dependence on the weather 
conditions, increased seed yields statistically significantly by 48 – 300 kg/ha and slightly 
increased the number of capsules per plant. Under favourable weather conditions the split 
application of nitrogen is a prerequisite for a higher content of morphine in the poppy straw. 
 

Mák má krátkou vegetační dobu a slabší kořenový systém, a proto vyžaduje dobrou 
zásobu přístupných živin ve všech vývojových fázích růstu. Základem je vyrovnaná bilance 
všech makro- i mikrobiogenních prvků v půdě při požadované úrovni půdní reakce, která se 
pozitivně odrazí jak na výnosu, tak i kvalitě produkce (Costes et al., 1976; Ramanathan, 1979; 
Lošák et al., 2004). 

Rozhodující roli při pěstování máku má hnojení dusíkem, kdy se potřeba dusíku 
u rostlin máku projeví krátce po vzejití a trvá až do vzniku generativních orgánů. Proto je 
nezbytná volba vhodné dávky a termínu aplikace (Yadav et al., 1984). Podle Pavlíkové et al. 
(1994b) je rovněž důležité zvolit odpovídající formu N-hnojiva s ohledem na odběr dusíku 
rostlinou a výnos semene.  

Z tohoto pohledu je potřeba také porovnat dělenou aplikaci  dusíkatých  hnojiv 
na výnos semene máku a obsah morfinu v makovině. Podle prací Jain (1990); Jain et al. 
(1990); Kharwara et al. (1988); Laughlin a Chung (1992); Solanki et al. (1998); Gupta (1984) 
nachází dělená výživa dusíkem své opodstatnění především ve výnosu semene a obsahu 
alkaloidů. To potvrzují i práce Lošák a Richter (2004), kteří zjistili po dělené aplikaci N 
během vegetace ve vegetačním nádobovém pokusu  nárůst výnosu semene a současnou 
stimulaci obsahu morfinu v makovině (prázdná tobolka + 15 cm stonku). 
 
Materiál a metodika 

Přesný maloparcelkový pokus byl založen v ZD Morkovice (okr. Kroměříž), v  HD 
Určice (okr. Prostějov) a na ŠZP Žabčice (okr. Brno venkov). Základní agrochemickou 
charakteristiku pozemku uvádí tab.1 
 
Tab. 1 Výsledky agrochemického rozboru půd (Mehlich III) a obsah Svodorzpustné. 

Agrochemical charakteristics of soil (Mehlich III) and content of Sws 

Obsah živin  v mg. kg-1 zeminy 
Lokalita 

Označení 
lokality 

Půdní druh pH/KCl 
P K Ca Mg Svodoro. 

Morkovice 1 těžká 6,9 85 295 6 401 247 11,0 

Žabčice 2 těžká 6,2 104 210 2827 156 13,5 

Určice 3 těžká 6,7 100 214 3800 233 22,0 
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Obsah přístupných živin v půdě byl před založením pokusu u P a Mg na úrovni dobré 
u K na zásobě vyhovující a obsah vápníku byl vysoký či velmi vysoký. Obsah dusíku 
minerálního (Nmin) před setím činil na první a druhé lokalitě 32, resp. 22 mg. kg-1 a na třetí 
lokalitě 27,5 mg. kg-1 zeminy. 

Mák jarní (odrůda Opál mořený Chinok, Rovral) byl vyset  od 1 do 4. dubna 2004. 
Výsek byl 1,4 - 1,7 kg.ha-1 a meziřádková vzdálenost  0,2 m. Předplodinou byl jarní ječmen 
(lokalita 1), ozimá pšenice (2) a cukrovka (3). Ošetření porostu bylo prováděno podle 
doporučené agrotechniky. Hnojiva byla aplikována  podle pokusného schématu (tab. 2): 
 
Tab. 2 Schéma polního maloparcelkového pokusu 

Experimental scheme 
Varianta číslo Schéma pokusu Celkem dávka N (kg.ha-1) 

1 N1 30 
2 N2 60 
3 N1 + DC 35 (30 kg N/ha) 60 
4 N1 + DC 41 (30 kg N/ha) 60 
5 N1 + DC 49 (30 kg N/ha) 60 

Na lokalitách Určice a Žabčice  byl pokus založen dle redukovaného schématu pouze s var. 1, 4, 5. 

 
Dávka dusíku byla zvolena u var. 1 a 2 podle  Nmin  v půdě. Přihnojení bylo provedeno  

30 a 60 kg N/ha  v dusičnanu amonném (34 % N). Odběr vzorků rostlin k chemickým 
analýzám  byl proveden ve fázi  DC 41 (stonkování) a DC 54 (po odkvětu). 

Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou ve  čtyřech opakováních 
u každé varianty. Po ručním vyčistění semene byla zjištěná čistá hmotnost semene, počet 
tobolek na jedné rostlině a v makovině obsah morfinu polarografickou metodou 
(VÚOL Opava). 

V rostlinách byl chemickým rozborem po spálení na mokré cestě stanoven obsah N 
(Kjeldahlova m.), P, K, Ca, Mg, S, B, a Zn metodou ICP. Výnosové výsledky byly 
zhodnoceny metodou analýzy variance s vyjádřením minimální průkazné diference DT0,05 
a DT 0,01. 
 
Výsledky a diskuze 

Na hnojení dusíkem při dobrém obsahu přístupných živin v půdě reagoval mák 
zvýšenou hmotností sušiny a vyšším obsahem dusíku. 
 
Tab. 3 Hmotnost sušiny jedné rostliny (g) a  % obsah N  po přihnojení dusíkem 

Dry matter weight of one plant (g) and the % N content after additional fertilisation 
with nitrogen 

DC 41 DC 54 
Var. 
Číslo 

Schéma pokusu Hm.sušiny 
(g) 

% N 
Hm.sušiny 

(g) 
% N 

1 N1 3,27 4,32 16,31 1,29 
2 N2 3,44 4,05 20,92 1,64 
3 N1+DC 35 (30 kg N/ha) 4,52 5,06 21,14 1,73 
4 N1+DC 41 (30 kg N/ha) 3,73 4,86 19,84 1,71 
5 N1+DC 49 (30 kg N/ha) 3,27 4,32 18,53 1,79 

 
Přihnojení dusíkem v dávce 30 kg N.ha-1 ve fázi listové růžice (DC  35) u var. 3 

zvýšilo ve fázi dlouživého růstu (DC 41) hmotnost sušiny jedné rostliny i obsah N (tab. 3). 
Přihnojení N v DC 41 na uvedené parametry ve fázi po odkvětu (DC 54) nemělo vliv 
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a udržovalo obsah N, ale i dalších stanovených živin na vyrovnané hladině. Pozdější 
přihnojení N jak v DC 41, tak v DC 49 se neprojevilo ve zvýšené hmotnosti sušiny, ale mělo 
pozitivní vliv na výnos semene jak ukazuje tab. 4. 

Po zasetí máku bylo suché a teplé počasí, které vedlo k opožděnému vzcházení. 
Teprve ve druhé dekádě května (ochlazení a srážky) byl porost dobře zapojený a výrazně se 
po přihnojení dusíkem zvýšila hmotnost jedné rostliny z 3,27 g (var. 1) na 3,44 g (var.2) 
a po přihnojení v DC 35 vzrostla až na 4,52 g (tab. 3). U var. 4 a 5 byla produkce sušiny 
vyrovnaná a pohybovala se na úrovni první a druhé varianty.  

Zvýšené srážky v lokalitě 1 (Morkovice) doprovázené silným deštěm nevedly 
k polehnutí porostu ani u variant přihnojených dusíkem. Prokázalo se, že v období dozrávání 
varianty přihnojené dusíkem v DC 41, ale zvláště v DC 49 měly dobře vyvinuté  nejmladší 
listy  se sytě zelenou barvou. Z tab. 3 je zřejmé, že pozdní přihnojení dusíkem má menší vliv 
na hmotnost sušiny, než jednorázová vyšší dávka N aplikovaná na počátku pokusu. 

Na zvýšené a dělené dávky dusíku reagoval mák stimulací výnosu. Rozdělení dávek 
dusíku a jejich aplikace zvláště v DC 41 a DC 49 vedlo ke statisticky průkaznému zvýšení 
výnosu semene na lokalitě 1 a 3. K podobným závěrům dospěli v nádobových experimentech 
i Lošák a Richter (2004, 2004a). Uvedené zvýšení výnosu na lokalitě 1 je i pro pěstitele 
ekonomicky významné a činí 0,043 t/ha u var. 4 oproti var. 2 (tab. 4) a 0,113 t/ha u var. 5 
oproti var. 2 . Při realizační ceně za mák 28 Kč/kg činí přírůstek zisku 1204 - 3164 Kč/ha. 
Po odečtení nákladů na dusíkatá hnojiva a jejich aplikaci (670 Kč) je pak čistý zisk 534 Kč/ha 
a 2494 Kč/ha.  
 
Tab. 4 Výnosové výsledky polního pokusu 

Results of yields of the field trial 
Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 

Var.č. Semeno 
(t/ha) 

 

Počet 
tobolek 

Obsah 
morfinu 

(%) 

Semeno 
t/ha 

 

Počet 
tobolek 

Obsah 
morfinu 

(%) 

Semeno 
t/ha 

 

Počet 
tobolek 

Obsah 
morfinu 

(%) 
1 0,977 1,30 0,65 2,24 1,33 0,75 1,184 1,44 0,66 
2 0,982 1,36 0,65       
3 0,985 1,28 0,67       
4 1,025 1,47 0,57 2,22 1,63 0,81 1,484 1,84 0,67 
5 1,095 1,31 0,61 2,31 1,59 0,86    

Dt 0,05 0,06   0,08      
Dt 0,01 0,08   0,11      

 
Obdobná tendence byla zaznamenaná i na lokalitě 3, kde však  před květem došlo 

k živelné pohromě, takže dusík byl aplikován pouze v DC 41. Rovněž i zde je přírůstek 
výnosu ekonomicky efektivní a zvyšuje zisk o 7670 Kč/ha. 

Na lokalitě 2 a 3 se dělené N hnojení pozitivně odrazilo i v obsahu morfinu. Podobné 
tendence byly zjištěny i ve vegetačním pokusu Lošákem a Richterem (2004). 
 
Závěr 

V polních experimentech s mákem byl sledován vliv zvýšených a dělených dávek 
dusíku na produkci sušinya obsah N v rostlinách, počet tobolek na rostlinu, výnos semene 
a kvalitu makoviny (tobolka + 15 cm stonek). Hmotnost sušiny rostliny a obsah dusíku kolísal 
nepravidelně v závislosti na termínu dělené aplikace dusíku.  Dělená výživa dusíkem 
provedená v období dlouživého růstu (DC 41) a později počátkem kvetení (DC 49), 
v závislosti na povětrnostních podmínkách, statisticky průkazně zvýšila výnos semene 
o 48 - 300 kg/ha s mírným nárůstem průměrného počtu tobolek na rostlinu. Za vhodných 
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povětrnostních podmínek je při dělené aplikaci dusíku předpoklad také zvýšeného obsahu 
morfinu v makovině. 
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Abstract 

In a one-year vegetation pot trial we studied the effect of P fertilisation on the dry 
matter content, concentration of nutrients (N, P, K and Ca) and their intake by plants, achene 
yields, head diameter, 1000-seed weight and oil content in sunflower. The effect of P on dry 
matter production was not markedly evident until the later growth stage (10th true leaf). 
At the end of the vegetation period the weight of plants of variant fertilised with nitrogen only 
and variants where P was applied evened out. Achene yields, head diameters and oil content 
did not increase statistically significantly after P application. Of all the monitored 
characteristics the increased level of phosphorus in the soil affected only the 1000-seed 
weight.  
 
Úvod 

V podmínkách českého zemědělství zaujímá slunečnice, co do pěstebních ploch, druhé 
místo mezi tradičními olejninami. Význam jejího pěstování, jako jedné z hlavních 
teplomilných olejnin (Zubillaga et al., 2002; Lagravère et al., 2004) se zvyšuje zejména 
s ohledem na vývoj klimatických podmínek, a to jak v rámci ČR, tak v celosvětovém měřítku. 
Ačkoliv dochází v ČR k meziročním výkyvům pěstebních ploch, můžeme u slunečnice 
zaznamenat pozitivní trend v jejich postupném zvyšování. Významný je u slunečnice 
i pozvolný nárůst hektarových výnosů. 

Při pěstování slunečnice roční je nutné zajistit celou řadu agrotechnických opatření, 
mezi kterými hraje důležitou úlohu výživa rostlin. Ta by měla být zabezpečená racionálním 
používáním hnojiv, které zvyšují půdní zásobu živin a zároveň snahou vyhnout se jejich 
negativním dopadům na udržitelnost zemědělského produkčního systému. Dobrá zásoba živin 
v půdě je jedním ze základních předpokladů k dosažení ekonomicky efektivních výnosů 
a jejich vysoké kvality. Kromě dusíku, jako limitujícího faktoru ovlivňující produkci rostlin 
(Zubillaga et al., 2002; Özer et al., 2004), hraje v metabolismu slunečnice důležitou 
a nezastupitelnou úlohu fosfor, který zejména na některých půdách může být z pohledu 
výnosu limitujícím faktorem (Zubillaga et al., 2002). Fosfor je především součástí 
fosfolipidů, fosforylovaných sacharidů a peptidů, nukleových kyselin, adenylátů (NAD+, 
NADP+) a sloučenin ADP, ATP. Jeho podíl na metabolických procesech souvisí s přenosem 
signálů, využitím a přeměnou energie. Obě tyto živiny se rovněž podílejí na metabolismu 
rostlinných enzymů, důležitých v biochemii lipidového metabolismu.  

Cílem experimentu bylo zjistit vliv P-hnojení na příjem živin a jejich obsah v rostlinné 
hmotě, výnos nažek, průměr terčů, HTS, olejnatost a produkci oleje. 
 
Materiál a metodika 

Ve vegetační hale pokusných prostor Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie 
a výživy rostlin AF MZLU v Brně byl v roce 2006 založen jednoletý nádobový pokus 
se slunečnicí roční. Na podzim roku 2005 byla do nádob navážena středně těžká půda 
o hmotnosti 11 kg na nádobu, charakterizovaná jako hnědozem (FAO soil taxonomy). 
Základní agrochemickou charakteristiku půdy uvádí tab. 1.  
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Tab. 1 Základní agrochemické složení půdy 
Agrochemical characteristics of the soil  

Obsah přístupných živin v mg.kg-1 zeminy (Mehlich 3) 
pH/CaCl2 P K Ca Mg 

5,8 42,4 225,4 4283 409,7 
 

Slunečnice odrůdy Jazzy (ranný hybrid s vysokým výnosem nažek, vysokou až velmi 
vysokou olejnatostí a odolností proti evropským rasám plísně slunečnicové) byla vyseta 31. 
května v počtu dvou rostlin na nádobu, a to ve 4 opakováních. Po vysetí byla do nádob 
aplikována hnojiva formou roztoku dle schématu uvedeného v tab. 2.  
 
Tab. 2 Schéma pokusu 

Treatments of experiment 
 Varianta hnojení Dávky živin (g nádoba-1) Hnojiva 
1. kontrola 1g N  Ledek amonný 
2. P 1g N + 0.478 g P2O5 Amofos + Ledek amonný 
3. 2P 1g N + 1.360 g P2O5 Amofos + Ledek amonný 
Ledek amonný (34 % N), Amofos (12 % N, 52 % P2O5) 
 

Fosfor byl aplikován u var. 2. na úroveň 81 mg.kg-1 (kategorie zásobenosti půdy 
dle Mehlicha 3 - obsah dobrý), u varianty 3. na úroveň 116 mg.kg-1 (kategorie zásobenosti 
půdy dle Mehlicha 3 - obsah vysoký) (Trávník et al., 1999). Celá nadzemní část rostlinné 
hmoty byla odebrána ve fázi 4. pravého listu (20. června; 20 dní po setí = DPS) a 10. pravého 
listu (4. července; 34 DPS) s následným stanovením hmotnosti sušiny a obsahu 
makroelementů (N, P, K a Ca). Ve fázi 14. – 16. pravého listu (21.července; 51 DPS) byla 
slunečnice na všech variantách dohnojena dusíkem (LA) v dávce 1g N na nádobu. Vlhkost 
zeminy v nádobách byla po celou dobu vegetace udržována na 60 % maximální vodní 
kapacity. Příznivé povětrnostní podmínky daného roku spojené s nízkým výskytem 
škodlivých činitelů v místě experimentu měly hlavní podíl na tom, že nebyla potřeba použít 
prostředků na ochranu rostlin. Sklizeň slunečnice byla provedena v její fyziologické zralosti 
3. října 2006 (125 DPS). Po sklizni byly hodnoceny výnosové charakteristiky (výnos nažek, 
průměr terče, HTS a olejnatost) a obsah sušiny a koncentrace živin (N, P, K a Ca) ve slámě 
(stonky a listy). Pro statistické vyhodnocení byl použit program Statistica 7.1 CZ. Vliv 
hnojení na sledované charakteristiky byl hodnocen jednofaktorovou analýzou variance 
s následným testováním dle Tukeye při 95% (P < 0.05) hladině významnosti. 
 
Výsledky a diskuze 

Aplikace P-hnojiv se na obsahu fosforu v rostlině pozitivně projevila již ve fázi 
4. pravého listu (tab. 3). Na variantě hnojené nižší dávkou P (var. 2) se při porovnání 
s kontrolou zvýšil jeho obsah o 74 %, na variantě 3. více než dvojnásobně. Rovněž Loubser 
a Human (1993b) uvádějí ve své práci zvýšení koncentrace fosforu po aplikaci P hnojiv, 
a to téměř po celou dobu vegetace. Aplikace fosforu se projevila rovněž zvýšenou produkcí 
sušiny. Po aplikaci fosforu na zásobu 116 mg.kg-1 (var. 3.) se množství sušiny slunečnic 
zvýšilo při srovnání s kontrolní variantou o 32.1 %. Zvýšená produkce sušiny u fosforem 
hnojených variant snížila obsah K a Ca v rostlinné hmotě. 

Výrazné zvýšení tvorby sušiny nadzemní hmoty vlivem aplikace P hnojiv ve fázi 
10. pravého listu mělo za následek snížení obsahu N a K v rostlinné hmotě (tab. 3). Rozdíly 
v obsahu P mezi jednotlivými variantami, způsobené fosforečným hnojením byly stále 
významné, nicméně se pozvolna snižovaly. V porovnání s variantou hnojenou N (var. 1) 
se odběr živin rostlinou (mg.rostlina-1) vlivem fosforečného hnojení zvýšil na variantách 
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2. a 3. u dusíku o 61,3 %, respektive 71,9 %, u fosforu o 131,7 %, respektive 188,0 %. 
Po sklizni se obsah fosforu ve slámě slunečnice mezi variantami téměř vyrovnal. Výsledky 
našeho pokusu, z nichž je patrná mírná deprese v produkci sušiny na variantách s aplikací 
P hnojiv, odporují závěrům, které uvádějí Rodriguez et al. (1998). V jejich práci popisují 
redukci listové plochy v důsledku deficitu P, který se podílel zejména na snížení produkce 
asimilátů nutných pro růst slunečnice. 
 
Tab. 3 Hmotnost sušiny a obsah živin  ve fázi 4. a 10. pravého listu 

Dry matter weight and nutrients concentration at the 4-true leaf and the 10-true leaf 
Obsah živin (% sušiny) Hmotnost sušiny 

(g.rostlina-1) N P K Ca 
pravý list pravý list pravý list pravý list pravý list 

 

4. 10. 
po 
skl. 4. 10. 

po 
skl. 4. 10. 

po 
skl. 4. 10. 

po 
skl. 4. 10. 

po 
skl. 

1. 0,28 3,04 52,6 5,30 4,03 0,63 0,39 0,38 0,07 5,18 6,17 2,52 1,50 1,79 1,48 
2. 0,27 5,24 50,1 5,92 3,77 0,61 0,68 0,49 0,07 4,58 5,25 2,09 1,39 1,39 1,38 
3. 0,37 5,70 49,5 5,54 3,69 0,60 0,81 0,59 0,10 4,63 5,10 1,91 1,46 1,62 1,33 
 
 Na produkci nažek [F(2;11) = 3,23;  
P < 0,087] se aplikace stupňovaných dávek P 
významně neprojevila (graf 1). U variant 
hnojných fosforem (var. 2 a 3) byla 
zaznamenána výnosová depreese, která 
představovala snížení produkce nažek oproti 
variantě kontrolní o 5,7; respektive 1,7 %. 
Nízký vliv P na tvorbu výnosu nažek uvádějí 
rovněž Scheiner a Lavado (1999) a Colomb 
et al. (2007), naopak Naphade a Naphade 
(1991) ve své práci zaznamenali vlivem 
stupňovaných dávek P jeho navýšení.  

Velikost terče, jako důležitého 
výnosového prvku, byla hnojením 
signifikantně ovlivněna [F(2;11) = 9,17;  
P < 0,007]. Přesto z výsledků vyplývá, že se 
hnojení fosforem na tomto znaku výrazně 
nepodílelo. Důvodem tohoto tvrzení je fakt, 
že na variantě s nejvyšší dávkou P (var. 3) 
došlo k výraznému snížení jeho průměru 
(graf 2).  
Hmotnost tisíce semen byla rovněž pozitivně 
ovlivněna hnojením [F(2;11) = 14,90; 
P < 0,001]. Jak uvádí graf 3, HTS byla jediná 
výnosová charakteristika, u které byl zjištěn 
signifikantní rozdíl mezi variantou kontrolní 
(var. 1.) a variantami s aplikací P. Relativní nárůst hmotnosti činil u těchto variant 
8,6, respektive 9,9 %. Zvyšování hmotnosti semen vlivem zvýšených dávek P hnojiv uvádějí 
rovněž Tamak et al. (1997) a Tomar et al. (1999). 

Z výsledků pokusu je patrné (graf 4), že aplikace fosforu na olejnatost vliv neměla 
[F(2;11) = 0,13, P < 0,882]. Její hodnoty (var. 2. a 3.) se pohybovaly na úrovni dosažené 
pouze N-hnojením. Oproti tomu Blamey a Chapman (1981) a Tamak et al. (1997) ve svých 
pracích uvádějí pozitivní vliv fosforu na olejnatost i produkci oleje na plochu.  
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Graf 2 Vliv hnojení na průměr terče
Effect of fertilization on head diameter
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Graf 3 Vliv hnojení na HTS

Effect of fertilization on 1000 seed weight
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Graf 4 Vliv hnojení na olejnatost
Effect of fertilization on oil concentrations
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Závěr 
Zvýšená zásoba fosforu v půdě měla výrazný vliv na obsah této živiny v rostlinné 

hmotě zejména v počátečních fázích růstu. V průběhu vegetace se koncentrace P postupně 
snižovala až do sklizně, kdy se vyrovnala variantě fosforem nehnojené. Aplikace fosforu 
se výrazně projevila rovněž na produkci sušiny, především ve fázi 10. páru listů. Na produkci 
nažek však výrazný vliv neměla. Výnos na variantě s dávkou P zvyšující jeho obsah v půdě 
na hladinu 116 mg.kg-1 zeminy se stabilizoval na úroveň varianty fosforem nehnojené. Nižší 
dávka fosforu produkci nažek snížila. Opačně se projevila aplikace této živiny na průměru 
terče, který se zvýšil na variantě s fosforem na úrovni obsahu dobrého. Dávka zvyšující obsah 
půdního P na obsah vysoký však tento faktor eliminovala. Olejnatost nebyla aplikací P 
výrazněji ovlivněna. Její úroveň byla stabilizována na hladině 55 % bez ohledu na jeho 
zásobu v půdě. Stupňovaná výživa fosforem nejvýrazněji ovlivnila pouze HTS, která se 
aplikací P, oproti variantě kontrolní, zvýšila signifikantně.  
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Abstract 

In the field experiments with bread making winter wheat (Triticum aestivum L.), 
var. Nela the effects of sulfur fertilization and pesticide treatments on grain yield, grain 
quality, protein and starch production were studied. Large scale experiments were conducted 
at highly productive farm in three seasons. The experimental design consisted 
of the treatments in spring, including a control (no S) and S (20 kg S.ha-1) in combination 
with pesticide application. Weather conditions, especially intensity of rainfalls and its 
distribution during the season, mainly in May and June, had the main influence on grain  
yields (varied from 4,43 to 8,05 t.h ha-1  on control variants). Rate of 20 kg S.ha-1 enhanced 
yields up to 8 % and up to 10,2% when applied together with pesticide. The pesticide 
treatments itself increased  yields from 4,0 to 10,6% and even to 36% (in wet June 2004) 
depending on fungi and aphids attacks. Better sulfur nutrition of plants enhanced yields 
and had a positive effect on quality of grain, some rheological properties of dough and quality 
of bread. Sulfur fertilization enhanced protein production up to 6% or to 24% when applied 
together with pesticide and also starch production up to 8,3% and to 10%, resp.  
 
Introduction 

Sulfur (S) deficiency becomes widespread in agriculture as a consequence of reduction 
in sulfur dioxide emissions, low S inputs with farm yard manure, the use of low S-containing 
fertilizers, high-yielding crop varieties and a declining use of S-containing fungicides. Wheat 
is a crop with a low demand for sulfur. In the Czech Republic atmospheric sulfur deposition 
had been dramatically decreasing since 1990. In the most arable areas sulfur dioxide supply 
are below 10 kg S.ha1, which is insufficient to meet the requirements for this nutrient 
by intensively growing rape and probably by other crops.  

Sulfur and nitrogen (N) are macronutrients essential for organic matter production. 
S serves not only as a structural component but also plays characteristic functions in cells.  
Plants convert inorganic S taken from soil to important nutritionally and functionally 
components like cysteine, methionine, sulpholipids, several vitamins and co-enzymes. 
S is necessary in the formation of sulfhydryl (S-H) and disulphide bonds (S-S) which are 
important for stabilization of protein structure and influence the unique viscoelastic properties 
of wheat gluten. Although crop quality is genetically determined to a large scale, 
environmental factors also play a very significant role. This work was aimed to investigate 
the effects of sulfur applied to soil in combination with pesticide foliar treatments on yield, 
grain quality, proteins and starch production of winter wheat grain grown at three seasons 
in different weather conditions.  
 
Material and methods 

Bread making winter wheat (Triticum aestivum L.) cv. Nela was grown in the seasons 
2002/2003, 2003/2004 and 2004/2005. Large scale experiments were conducted on highly 
productive farm at Lány, district of Pardubice in East Bohemia. The plots were 1 000 m2 
with four replications. Topsoils are a clay-loam with pH (H2O) about 6,5 and total CNS 
contents were about 1 %; 0,15% and 0,015%, resp. Sub soils are sandy. Pre-crop was irrigated 
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potatoes intensively fertilized, including 51 kg S.ha-1 applied in the form of Patenkali. 
The sowing were on 3th October 2002, 1th October 2003 and 24th September 2004 
at max. 4 mil. seeds.ha1. Inputs of fertilizers (P and K) were the same for all variants 
at the year. Nitrogen was applied only in spring at separate doses up to max. total  rate  
200 kg N.ha-1  (only in the season 2004) to each variant.  

The experiment design consisted of C (control), S (20 kg S.ha-1 before GS 31)  
combined with pesticide treatments (CP and SP). Half of plots were sprayed with a solution of 
fungicide (Horizon 0,3 l.ha-1 + Proline 0,5 l.ha-1) and insecticide (Karate 0,15 l.ha-1) to 
prevent ear diseases and aphids damages. Growth stages were determined according to Zadok 
et al. The recorded data: grain yield (t/ha-1), TGW - 1000 grains weight (g), volume weight 
and spike number per square meter were determined for each plot. Rainfalls were monitored 
every day. Due to the different weather conditions, esp. rainfalls in each year (fig. 1) the 
harvest days were on 21.7.2003, 2.8.2004 and 3.8.2005.  

 
Fig. 1 Distribution of precipitation from April to July (mm) in three seasons 
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Before sowing and during the spring vegetation a subsample of fresh soil was taken 
from each plot for the measurement of moisture and nutrients contents. Samples of topsoil 
(0-30 cm) and subsoil (30-60 cm) were analyzed for total content of the nutrients by a LECO 
CNS-2000, Elementar Combustion Analyser. Water extractable (1:5) content of sulfates 
and mineral forms NO3

-1 and NH4
+1 were determined several times during the vegetation 

periods on analyzer San Plus System (SKALAR) to evaluate need of N fertilization.  
Available S content and extracted the other nutrients in soils were determined using 
inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES TraceScan).  

Content of S and other nutrients in plant tissues, incl. grain and flour were determined 
using inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES TraceScan). 
N content  was determined after Kjeldahl´s method. To evaluate the bread making quality,  
grain samples from each plot were individually milled. Quality of grain, wheat flour 
and bakery were analyzed and evaluated in the specialized laboratory of the Czech 
Agriculture University in Prague.  
 
Results and discussion 
Effect on yields and grain quality 

There were substantial responses in grain wheat yields to the whether condition 
of the year, especially rainfalls in May and June. Yields varied from 4,4 t.ha-1  to over 8 t.ha-1  
in control plots. In condition of draught of season 2003, when rainfall was only 36 mm 
from the beginning of ear emergence to harvest, water stress very negatively influenced final 
yield mainly due to significantly reduced weight of grains, when TWG were only about 30 g. 
In spite of dry end of the season sulfur fertilization especially in combination 
with the fungicide treatment stimulated metabolism of plants and significantly enhanced 
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yields, up to 20,8%.  On the other side the biggest yield over 8 t.ha1 (fig. 2)  was recorded 
in year 2005 when precipitation from May to the end of July were the highest. 

 
Fig. 2 Effects of sulfur fertilization in combination with pesticide on yield of winter wheat 
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Sulfur supply stimulates growth of plants, especially the crops with high S demand. 
Symptoms of S deficiency on wheat leaves are not easily identifiable under field conditions 
and can be confused with those of N deficiency. No visible symptoms of S deficiency were 
found in our trials. Dose 20 kg S.ha-1  with sufficient N supply enhanced yields in all 
3 seasons. The results suggest that the fungicide applied together with sulfur controlled 
the disease more effectively and in all cases there were the highest increases of yields. 
The fungicide treatments were very effective mostly in wet June and was necessary also 
to prevent mycotoxins. Better sulfur nutrition of plants mostly did not effect  content 
of N compounds and starch in grain (fig. 3), but improve some rheological properties 
of dough and quality of bread.  
 
Fig. 3 Effects of sulfur fertilization and its combination with pesticide on content 
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Yields components: TGW - 1000 grains weight (g), spikes number per square meter 
and number of grain per spike varied considerably in all three seasons depending on a weather 
condition. Not only total amounts of precipitations but its distribution from April 
to the harvest time (fig. 1) influenced yields components. Water stress in May reduced nuber 
of tillers and grains per spike. In all 3 seasons higher yields on the plots where S or S with 
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pesticide were applied resulted mainly from higher number of grains per spike. Our results are 
in agreement  with findings of Haneklaus et al. In pot experiments with spring wheat founded 
that the number of  kernels per ear was the component most closely associated with S effect 
on grain yield.  
 
Effect on protein and starch production 

Fritzgerald et al. investigated that sulfur nutrition affects delivery and metabolism of S 
in developing endosperm of wheat. In our trials production of N compounds was significantly 
influenced by whether condition, especially rainfalls in May and June of the season. In all 
experiments sulfur supply positively influenced production of N components, but also 
production of starch (fig. 4). 

 
Fig. 4 Effects of sulfur fertilization and  sulfur fertilization in combination with pesticide 

on starch production in 3 seasons 
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Abstract 

Spring barley has a short vegetation time and therefore, it is extremely sensitive to any 
inadequacy in the growing technology, especially the nutritional deficiency. Moreover, 
problems regarding the insufficiency of selected microelements have started to emerge quite 
frequently. According to the findings of the Research Institute of Brewing and Malting, Plc., 
the limiting microelement in terms of the technological quality of barley is zinc. 
The deficiency of the native zinc content in the barley grain causes problems mainly during 
fermentation. Aside from that, zinc is an element that has an important function in plants, 
where, for example, it enters the chemism of indole auxins. By doing so, zinc indirectly 
affects the root system development, which is still the weakest part of the spring barley 
production process. The evaluation of the effect of the zinc leaf application on the yield 
and quality of the spring barley grain has been conducted since 2005 in the field experimental 
station in Žabčice. Six varieties are being assessed there - Bojos, Jersey, Kompakt, Malz, 
Tolar and Sebastian. Zinc is applied in two growth phases (DC 31 and DC 57), in a 1 kg dose 
of Zinran (50% Zn) per hectar at all times. The up to date results confirm that zinc application 
increases zinc’s native content in the dry mass of the grain, it also has a conclusive influence 
on the increase in the grain yield and the grain over sieve (>2.5 mm). The starch content 
(by up to 1.5%) and subsequently, the malt extract increase, too (0.3 to 2%). In 2005, 
the content of N substances was kept within the favourable interval of 10.5 – 11.4% thanks 
to the zinc application. Similar trends also occurred in 2006, in spite of the generally very 
high contents of N substances in the grain (13.4%). 
 
Introduction 

High quality production and required yield of spring barley grown for malting 
purposes are primarily achieved by providing a harmonious nutrition by the means of not only 
all macroelements, but also microelements. Due to the barley’s shallowly spread root system, 
the requirement for the sufficiency of available nutrients is emphasized. Nutrients contained 
in applied fertilizers and in the soil dominantly participate in the syntethic processes 
and the establishment of the fytomass. Deficiency of these nutrients significantly restricts 
these processes, which leads to the decrease in the yield and the quality of the production. 
Zinc is thought to play a crucial role in this context. Together with other microelements, zinc 
supports the photosynthesis and increases its intensity. Furthermore, zinc impacts the activity 
of many enzymes of the glycid metabolism, and is important during the synthesis of protein, 
and phytosyntetic emzymes (Reddy, Wang and Gloss, 1995). Zinc also favourably influences 
the transport of assimilates from leaves to the reservoir organs. Additionally, it plays a vital 
role during the formation of the growth hormones. Zinc influences the tryptofan synthesis, 
from which the β-indolylacetic acid forms, so it indirectly affects the indole auxins’ 
production. The mechanism of the auxins’ effect on the stimulation of the root system 
development is generally known (Procházka a Šebánek et al., 1997). Therefore, the effect 
of the optimal zinc supply in the spring barley plants during their vegetation may also be 
evaluated in connection with the influence on the endogenous auxins’ synthesis and their 
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positive effect on the roots’ development. The root system, specifically its robustness 
and activity, is often deemed the weakest part of the spring barley production process. 

The significance of zinc does not solely lie in its participation in the metabolic 
processes of the barley plants. The level of zinc’s concentration in the grain can play a critical 
role during the fermentation processes of the malted barley used in the brewing industry. Zinc 
is essential for the yeast metabolism. Zinc insufficiency causes the cells of Saccharomyces 
cerevisiae to halt in the G1 phase of the cell cycle (Zhao and Eide, 1996). 

The aim of this work is to assess the influence of the foliar zinc application 
on the yield of the grain, its technological quality, and malt extract. 

 
Material and methods 

Since 2005, monitoring of the zinc application’s influence on the yield and the quality 
of the spring barley production has been taking place in the Žabčice – Obora locality (Czech 
Republic; average altitude 179, latitude N49°01´, longitude E16°36´, maize production 
region, zone K2; soil type was classified as gley fluvisoil – FLg, soil is medium heavy 
to heavy, clay-loam to loam type; the floricultural region is characterised as warm, mildly dry, 
with a mild winter and shorter sunshine in vegetation period). Zinc in the form of the Zinran 
fertilizer (50% Zn, 4.7% S) is being foliarly applied in two growth phases (DC 31 – Zn1 
and DC 51 – Zn2) in a 1 kg dose of Zinran per hectar. The experiments were founded 
after the spring wheat forecrop (in three repetitions), and examine six spring barley 
varieties - Bojos, Jersey, Kompakt, Malz, Tolar and Sebastian. Before the experiments are set 
up, the agrochemical attributes of soil in the profile of 0 – 30 cm (tab. 1) are established. 
During vegetation, the dynamic of the spring barley plants’ growth is monitored. In addition, 
the nutritive condition of the plants is always determined prior to Zinran application (mainly 
zinc contents are checked). Harvested grain is analyzed in regard to its basic quality 
parameters and then, it is malted. 

 
Results 

In 2005 and 2006, the foliar application of zinc significantly increased zinc 
concentration in the dry mass of the grain (tab. 2) and favourably influenced the grain yield 
(tab. 3). After the zinc application, the grain over sieve (>2.5 mm) increased by approximately 
2 – 10% depending on the year of harvest (tab. 3). The starch content in the grain increased 
(by up to 2.2%), and subsequently, the malt extract rose in the range of 0.4 to 2.6% 
(depending upon the year and the growth phase of plants at the time of application of Zn, 
tab. 5). In contrast, the content of N substances in the grain was kept within the interval 
of very favourable and optimal values (10.5 – 11.4%) as a result of the zinc application. 
In 2006, a similar trend was observed when the level of N substances in the grain was 
generally very high (13.4%) (tab. 4). 
 
Conclusion 

Spring barley grown for malting purposes has got specific nutritious requirements. 
Nitrogen is the most important nutriment in terms of the production processes 
and establishment of qualitative parameters of the barley grain. However, from the standpoint 
of the plants’ metabolic processes, the optimalization of the barley plants’ nutrition needs 
to be understood in a wider context in terms of securing all nutrients, not only 
the macroelements, in an adequate amount and form. Findings of the prossesing practice 
indicate that zinc is a limiting microelement in terms of the technological quality. Focusing on 
finding answers concerning the optimal zinc content in plants, respectively the grain, is a way 
to resolve a number of breeding as well as technological problems. 
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The presented facts confirm the results of the two-year-long small plot field 
experiments. Foliarly applied zinc in the Zinran fertilizer increased the native zinc content 
in the grain, decisively increased the grain yield and the grain over sieve (>2.5 mm). 
Additionally, the starch and extract contents rose, too, and the content of N substances was 
kept within favourable values. 

 
Tab. 1 Agrochemical attributes of soil prior to foundation of experiments 

Nmin P K Ca Mg Zn 
Year pH/CaCl2 

(mg.kg-1) 
2005 7.32 12.3 138.3 222.2 5853 403.3 1.61 
2006 7.28 10.8 121.0 192.5 4917 343.8 1.52 

 
Tab. 2 Zinc contents in biomass of unsorted grains’ dry mass (mg.kg-1 Zn) 

2005 2006 
Variety 

Control Zn 1 
(DC 31) 

Zn 2 
(DC 57) 

Control Zn 1 
(DC 31) 

Zn 2 
(DC 57) 

Bojos 19.2 23.6 22.7 24.4 25.8 29.4 
Jersey 17.7 21.6 21.2 20.3 21.3 23.9 

Kompakt 15.8 20.7 19.8 20.3 20.4 24.6 
Malz 18.0 23.6 22.7 22.3 23.4 28.3 

Sebastian 16.5 21.0 20.9 22.8 23.1 26.1 
Tolar 17.8 24.1 22.7 24.2 24.5 28.7 

Average 17.5 22.4 21.7 22.4 23.1 26.8 
 
Tab. 3 Average grain yield [t.ha-1], grain over sieve 2.5 mm [%] and results of testing 

differences among levels of factors by means of Tukey test in 2005 and 2006 

Yield [t.ha-1] Grain over sieve 2.5 x 25 mm [%] 

Variant Variant Year 
Average 

Control  Zn1 Zn2 
Average 

Control  Zn1 Zn2 
8.46 8.03 b 8.61 a 8.75 a 90.9 86.2 c 94.5 a 91.9 b 

2005 
rel. % 100,0 107.2 108.9 rel. % 100.0 109.6 106.6 
5.54 5.43 a 5.66 a 5,52 a 90.3 88.8 b 90.7 a 91.5 a 

2006 
rel. % 100 104.2 101.6 rel. % 100.0 102.1 103.0 

 
Tab. 4 Average TGW [g] and average content of nitrogen substances in barley grain [%] 

and results of testing differences among levels of factors by means of Tukey test 
in 2005 and 2006 

TGW [g] N substances [%] 
Variant Variant Year 

Average 
Control  Zn1 Zn2 

Average 
Control  Zn1 Zn2 

46.9 45.8 c 47.8 a 47.1 b 11.4 12.2 a 10.5 c 11.4 b 
2005 

rel. % 100.0 104.4 102.9 rel. % 100.0 86.1 93.4 
47.4 47.0 b 47.4 ab 47.9 a 13.4 13.4 a 13.4 a 13.3 a 

2006 
rel. % 100.0 100.9 101.9 rel. % 100.0 100.0 99.3 
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Tab. 5 Average starch content in barley grain [%] and malt extract [%], and results of testing 
differences among levels of factors by means of Tukey test in 2005 a 2006 

Starch [%] Extract [%] 
Variant Variant Year 

Average 
Control  Zn1 Zn2 

Average 
Control  Zn1 Zn2 

64.1 63.3 b 64.7 a 64.3 a 82.0 80.9 c 83.0 a 82.2 b 
2005 

rel. % 100.0 102.2 101.6 rel. % 100.0 102.6 101.6 
60.3 60.2 a 60.3 a 60.4 a 81.3 81.0 b 81.4 a 81.3 a 

2006 
rel. % 100.0 100.2 100.3 rel. % 100.0 100.5 100.4 

If averages of individual variants are followed by identical numbers, the differences among their values are not 
staticsticly significant (α ≤ 0.05). 
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Abstract 
There was investigated an effect of graduated rates of selenium on its uptake 

and accumulation in winter wheat grain (Triticum aestivum L.) variety Blava. Foliar 
application of selenium was done in the growth phase of the 6th leaf at the and of tillering 
(Zadoks = 29) with the rates of 0,5 g ; 1 g; 10 g; and 20 g.ha-1 in the form of sodium selenite 
(Na2SeO3.5H2O) together with nitrogen which was applied as DAM-390 at the rate 
of 30 kg.ha-1. Average results shou that there was indiferent effect of intensified rates 
of selenium on the grain yield formation. Diferent rates of Se caused increased accumulation 
of Se in grain only at the rate of 20 g Se.ha-1 (0,137 mg Se.kg-1 grain DM), which represent 
content basically suitable for both food and feed purposes.  

 
Úvod 
 Selén patrí medzi životne dôležité stopové prvky. Človek ho potrebuje niekoľko 
desiatok mikrogramov denne a pri dlhodobom nedostatku je vystavený riziku celého radu 
závažných zdravotných porúch – od ischemickej srdečnej choroby, aterosklerózy, anémie, 
porúch imunitného systému, endokrinologických a neurologických ochorení až po niektoré 
rakovinové ochorenia. Príjem selénu sa vo väčšine európskych krajín sa pohybuje v rozpätí 
25 - 150µg/deň, pričom sa pre ľudský organizmus udáva odporúčaný príjem 1µg Se/deň a kg 
hmotnosti. Príjem selénu u našej populácie je nízky a pohybuje sa v rozpätí 27,0 - 43,3 µg/deň 
(Maďarič a Kadrábová, 1997). Nízky príjem selénu populáciou Slovenska je spôsobený jeho 
nízkym obsahom v pôdach a tým aj v rastlinách, obilí, zvieratách a následne v ďalších 
častiach potravového reťazca. Ku krajinám s nízkym obsahom selénu v pôde patria aj Čechy, 
Slovensko, a Maďarsko. Priemerná koncentrácia selénu v obilninách na Slovensku je 
23,8 µg.kg-¹ (Melicherčík a Melicherčíková, 1997).  
 
Materiál a metodika 
 Maloparcelové poľné výživárske pokusy sme zakladali v prvej dekáde októbra 
v rokoch 1999 až 2001  na Šľachtiteľskej stanici Sládkovičovo-Nový Dvor s odrodou pšenice 
letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.) Blava. Pokusy sa realizovali na hlinitej 
degradovanej černozemi. Použila sa bloková metóda s veľkosťou pokusných parciel 10 m2 
v 4 opakovaniach. Výsevok tvoril 4,5 mil. klíčivých zŕn na 1 ha a sejba sa uskutočnila o šírke 
riadkov 0,125 m. Predplodinou bol hrach na zrno. Agrochemickú charakteristiku pôdy 
pred založením pokusov  je vidieť v tabuľke 1. Pokusné stanovisko je charakteristické 
priemernou ročnou teplotou 10,46˚C a ročným úhrnom atmosferických zrážok 497,2 mm. 
V maloparcelovom pokuse sme sledovali akumuláciu a príjem selénu zrnom ozimnej pšenice 
vplyvom stupňovaných dávok selénu. Produkčné hnojenie pšenice dusíkom so súčasnou 
foliárnou aplikáciou selénu sme uskutočnili vo fáze na konci odnožovania (kód decimálnej 
Zadoksovej stupnice = 29). Použili sme DAM-390 a roztok seleničitanu sodného 
(Na2SeO3.5H2O). Varianty výživy použité v pokuse vidieť v tabuľke 2. 
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Tab. 1 Agrochemická charakteristika pôdy pred založením pokusov do hĺbky pôdy 0,3 m  
Agrochemical characteristic of soil (to the depth of 0.3 m) before trial establishment  

Druh rozboru pôdy 1998/1999 1999/2000 2000/2001 

pH/KCl 7,26 6,73 7,07 
Nan v mg.kg-1  18,1 24,7 15,2 
*Nan v mg.kg-1 (hĺbka 0,0-0,6 m) 10,9 11,6 9,8 
P (Mehlich II.) v mg.kg-1 81,0 94,0 124,0 
K (Mehlich II.) v mg.kg-1 210,0 224,0 268,0 
Se (celkový obsah – HF + HNO3 + HCl) 
v mg.kg-1 

0,27 0,25 0,29 

Obsah Cox  (Tjurin) v % 1,28 1,56 1,24 
*obsah Nan  v pôde pokusného stanovišťa vo fáze 6. listu porastu ozimnej pšenice            
*content of Nan in soil analyzed in the phase of 6th leaf of winter wheat plants            
 
Tab. 2 Varianty hnojenia v pokuse s ozimnou pšenicou v rokoch 1999 až 2001 

Treatments of fertilization in trial with winter wheat in the years (1999-2001) 

Realizované hnojenie 
Varianty hnojenia 

Dávka dusíka v kg.ha-1 Dávka Se v g.ha-1 

1 30 - 
2 30 0,5 
3 30 1 
4 30 10 
5 30 20 

 
Zber pokusov sa robil maloparcelovým kombajnom. Rozbory pôdy a rastlinného 

materiálu sa robili bežnými metódami. Dosiahnutú úrodu zrna a akumuláciu selénu sme 
vyhodnotili štatisticky metódou analýzy rozptylu a preukaznosť rozdielov medzi rokmi 
a variantmi LSD testom. 
 
Výsledky a diskusia 

Rozdielne poveternostné podmienky štatisticky vysokopreukazne ovplyvnili úrodu 
zrna ozimnej pšenice v jednotlivých pokusných rokoch. Najvyššia úroda sa dosiahla 
v pokusnom roku 2000/2001 (priemer za všetky varianty bol 7,97 t.ha-1), kedy bolo priaznivé 
rozloženie zrážok v mesiacoch marec až apríl s priaznivým teplotným priemerom za mesiac 
marec (6,9 ̊C) oproti dlhodobému normálu, čo priaznivo ovplyvnilo produkčný proces. 
Ročník 1998/1999 bol teplotne i zrážkovo na úrovni 40 ročného normálu a dosiahnutá 
priemerná úroda zrna predstavovala 6,02 t.ha-1. Výrazný úrodový pokles nastal v pokusnom 
roku 1999/2000 (priemerná úroda bola 5,68 t.ha-1), kedy slabá intenzita zrážok a vysoká 
teplota v mesiacoch apríl a máj negatívne vplývala na výslednú produkciu zrna. Výrazný 
vplyv poveternostných podmienok na formovanie úrody zrna ozimnej pšenice uvádza Hubík 
1995. Z priemerných trojročných výsledkov vyplýva predpokladaný indiferentný účinok 
stupňovaných dávok selénu na tvorbu úrody zrna. Dosiahnuté priemerné úrody zrna 
na variantoch so stúpajúcimi dávkami tohto prvku (6,55 t.ha-1 až 6,58 t.ha-1) sa pohybovali 
na úrovni variantu bez jeho aplikácie (6,58 t.ha-1), (tab.3). Obsah selénu (tab. 4) na variante 
bez jeho aplikácie  dosahoval hodnotu 0,045 mg.kg-1  sušiny zrna pšenice.   
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Tab. 3 Vplyv dusíkatého hnojenia a stupňovaných dávok Se na úrodu zrna ozimnej pšenice  
Effect of N fertilization and graduated rates of Se on the yield of winter wheat grain  

Úroda zrna ( t.ha-1) 
Relatívne 
vyjadrenie 

(%) 
Varianty 
hnojenia 

1999 2000 2001 
trojročný 
priemer 

1 = 100 

1 6,01 5,70 8,04 6,58 100,0 
2 5,99 5,71 7,78 6,58 100,0 
3 5,98 5,68 8,00 6,55 99,5 
4 6,06 5,65 8,01 6,57 99,8 
5 6,08 5,66 8,00 6,58 100,0 

 DT varianty        0,05                                                                             0,16+ 
                           0,01                                                                             0,21++  
Priemer rokov 6,02 5,68 7,97   
DT roky              0,05                                  0,12+ 

                                         0,01                                  0,16++ 
  

 
Tab. 4 Vplyv dusíkatého hnojenia a stupňovaných dávok Se na obsah Se v mg.kg-1  sušiny 

zrna ozimnej pšenice  
Effect of N fertilization and graduated rates of Se on the Se content in winter wheat 
grain DM 

Obsah selénu v mg.kg-1  sušiny zrna 
Relatívne 
vyjadrenie 

(%) 
Varianty 
hnojenia 

1999 2000 2001 trojročný priemer 1 = 100 
1 0,050 0,055 0,030 0,045 100,0 
2 0,041 0,070 0,027 0,046 102,2 
3 0,077 0,059 0,048 0,061 135,6 
4 0,095 0,101 0,069 0,088 195,6 
5 0,167 0,130 0,137 0,145 322,2 

 DT varianty        0,05                                                                             0,011+ 
                           0,01                                                                             0,014++  
Priemer rokov 0,086 0,083 0,062   
DT roky              0,05                                  0,008+ 

                                         0,01                                  0,011++ 
  

 
Aplikovaná dávka 0,5 g Se.ha-1 nespôsobila jeho štatisticky preukazné zvýšenie 

obsahu. Foliárna aplikácia 1, 10 resp. 20 g Se.ha-1zvýšila štatisticky preukazne obsah Se 
v zrne pšenice na 0,061; 0,088 resp. 0,145 mg.kg-1 v porovnaní s variantom bez aplikovaného 
Se. Milovac et al. (1998) zistili, že foliárnou aplikáciou seleničitanu sodného v dávke 
6 resp. 12 g Se.ha-1 došlo k nárastu obsahu selénu v zrne ozimnej pšenice na hodnoty 
v rozpätí od 0,042 do 0,067 mg.kg-1 resp. od 0,065 do 0,180 mg.kg-1 sušiny, čo je v zhode 
aj s našimi výsledkami. So stúpajúcou dávkou foliárnej aplikácie selénu stúpal aj jeho odber 
zrnom pšenice z jedného hektára. Najväčší priemerný odber sme zistili pri aplikovanej dávke 
20 g Se.ha-1 s hodnotou 815,89 mg selénu z jedného hektára, čo predstavovalo nárast 
o 232,3 % v porovnaní s variantom bez aplikovaného selénu (tab. 5). 
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Tab. 5 Vplyv dusíkatého hnojenia a stupňovaných dávok Se na odber Se v mg.ha-1  sušinou 
zrna ozimnej pšenice 

 Effect of N fertilization and graduated rates of Se on the Selenium offtake by winter 
wheat grain DM  

Odber selénu v mg.ha-1  sušinou zrna 
Relatívne 

vyjadrenie (%) 
Varianty 
hnojenia 

1999 2000 2001 trojročný priemer 1 = 100 
1 258,94 269,91 207,75 245,53 100,0 
2 211,55 342,99 181,30 245,28 99,9 
3 397,09 288,34 330,31 338,58 102,5 
4 495,52 491,28 474,89 487,23 198,4 
5 872,75 633,56 941,36 815,89 332,3 

 DT varianty        0,05                                                                             71,74+ 
                           0,01                                                                             95,63++  
Priemer rokov 447,17 405,22 417,12   
DT roky              0,05                                  55,57+ 

                                         0,01                                  74,08++ 
  

 
Záver 

Z dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať: 
- dosiahnuté priemerné úrody zrna na variantoch so stúpajúcimi dávkami tohto prvku 
(6,55 t.ha-1 až 6,58 t.ha-1) sa pohybovali na úrovni variantu bez jeho aplikácie (6,58 t.ha-1) 
- diferencované dávky pri foliárnej aplikácii selénu vo forme seleničitanu sodného (0,5 g, 1 g, 
10 g a 20 g.ha-1) sa prejavili v zvýšenej akumulácii v zrne až pri dávke 20 g Se.ha-1 pričom 
obsahy sa pohybovali sa od 0,130  mg do 0,168 mg Se.kg-1 100 % sušiny zrna, čo v podstate 
vyhovuje požiadavkám na jeho obsah pre potravinárske a krmovinárske účely. 
- najväčší priemerný odber Se sme zistili pri aplikovanej dávke 20 g Se.ha-1 
- foliárna aplikácia selénu pri ozimnej pšenici vo forme seleničitanu sodného v množstve 
20 g.ha-1 predstavuje hraničnú dávku z hľadiska možnosti jeho suplementácie na začiatku 
potravového reťazca 
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THE EFFECT OF SULPHUR FERTILISATION OF BARLEY ON YIELDS 
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Abstract 

In 1999-2000 in small-plot field trials established on plots of the Agrospol agricultural 
enterprise in Velká Bystřice near Olomouc we explored the effect of nitrogen and sulphur 
applied in various types of nitrogenous fertilisers on yields and technological parameters 
of barley grain and selected indicators of malt quality. Yield of grain and its technological 
parameters were influenced by nitrogen plant nutrition, not by sort of used nutrition. Content 
of nitrogen in barley corn was increasing by the nitrogen application with the combination 
of sulphur. Total content of DMS have increased by the fertiliser rate S more than 48kg/ha 
in opposite side of controlled part. 
 
Úvod 

Na pokles obsahu síry z atmosférických depozic i z průmyslových hnojiv upozorňují 
již Schnug a Haneklaus (8); McGrath et al. (6). Při vysoké intenzitě hnojení dusíkem 
se začíná její  nedostatek projevovat ve výnosech, ale také v kvalitě produktů polních plodin.  

Priorita síry u nás není stále plně doceněna, zatímco v zahraničí je síra z hlediska 
funkce a potřeby ve výživě rostlin zařazována již delší dobu ihned za dusík (4). Síra plní 
v rostlinách mnoho funkcí. Enzymy obsahující síru se účastní i redukce nitrátů (7). Síra má 
nezastupitelnou roli v primárním i sekundárním metabolismu rostlin. Řada autorů prokázala 
interakci v příjmu mezi dusíkem a sírou. McGrath and Zhao (5), Hřivna et al. (3) zjistili, 
že nedostatek síry může efekt hnojení dusíkem snížit. Síra má také vliv na kvalitativní 
parametry sladu, resp. z něj vyráběného piva. První aminokyselinou při asimilaci síry je 
cystein, jeho transsulfurací se tvoří cystationin a homocystein. Transmetalycí homocysteinu 
vzniká další významná aminokyselina methionin (2), který hraje důležitou roli při vzniku 
senzoricky aktivních sloučenin v pivu. Za určitých podmínek mohou totiž v průběhu 
sladování vznikat z těchto látek  sloučeniny ovlivňující nepříznivě senzorickou kvalitu piva. 
Patří k nim např. dimethylsulfid (DMS), který vzniká v průběhu sladování a poté také 
při výrobě piva z jeho prekurzorů (PDMS).Jako PDMS pro vznik DMS byly nalezeny 
dimethylsulfoxid (DMSO) a S-methylmethionin (SMM). Základní látkou pro SMM, 
ze kterého se působením tepla uvolňuje DMS, byla určena aminokyselina methionin. 
SMM vznikající během klíčení se za vyšších teplot štěpí na DMS a  DMSO, z kterého pak 
redukcí vznikne DMS. U světlých sladů se hodnota DMS pohybuje v rozmezí 2-15 mg.kg-1, 
u tmavých je to méně, 1-3 mg.kg-1 (9). 

Cílem daného pokusu bylo posoudit vliv aplikace dusíku a síry v různých typech 
dusíkatých hnojiv na výnos a technologické parametry zrna ječmene a  obsah DMS a PDMS 
ve sladu. 
 

Materiál a metody 
V rámci maloparcelních polních pokusů byl sledován vliv aplikace tuhých a kapalných 

dusíkatých hnojiv a dusíkatých hnojiv se sírou na výnos a technologické parametry zrna 
jarního ječmene odrůdy Akcent. Pozorování probíhalo v letech 1999-2000 na lokalitě 
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zemědělského podniku Agrospol Velká Bystřice na pozemcích s agrochemickými vlastnostmi 
uvedenými v tab. 1. 
 
Tab. 1 Agrochemické vlastnosti půdy  

Agrochemical properties of soil 
obsah živin v mg.kg-1 (2) Rok  (1) pH 

P K Ca Mg S 
1999 5,8 53 140 1545 84 10 
2000 6,57 81,9 150 2020 96 10,2 

Obsah živin je uveden v mg.kg-1 a stanoven dle Mehlicha III, síra je stanovena ve vodném výluhu (10). 
The nutrient content is given in mg.kg-1 and determined according to Mehlich III, sulphur was determined 
in an aqueous extract (18). 
(1) Year, (2) [mg.kg-1 dry matter] 
 

V prvním roce pěstování  byla předplodinou cukrovka, ve druhém roce ozimá pšenice.  
V obou letech byly posklizňové zbytky zaorány střední orbou. Současně  byla  aplikováno P 
a K-hnojiva (100kg Amofos, 200kg draselná sůl 60%). Plocha parcely činila 21,6m2. Pokus 
byl uspořádán do následujících variant hnojení (tab. 2): 
 
Tab. 2 Varianty pokusu 

Variants of the trial 
dávka kg .ha-1 (3) 

Var. (1) Druh hnojiva (2) 
N S 

1 Kontrola 0 0 
2 SA 20 24 
3 SA 40 48 
4 DA 20 0 
5 DA 40 0 
6 SAM 20 6,5 
7 SAM 40 13 
8 DAM 390 20 0 
9 DAM 390 40 0 

SA – síran amonný (20,3%N, 24%S), DA – dusičnan amonný (34%N), SAM (24%N, 8% S), DAM 390 (30%N). 
SA – ammonium sulphate (20.3% N, 24% S), DA- ammonium nitrate (34% N), SAM (19% N, 6% S), 
DAM (30% N), (1) Variant, (2) Type of fertiliser, (3) Total (kg.ha-1) 
 

Hnojení dusíkatými bylo provedeno jednorázově ve fázi růstu DC 21. V prvním roce 
pěstování 4.5. a ve druhém roce 10.5.  

Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger. Byl 
vyhodnocen výnos zrna. U vzorků zrna byly stanoveny jeho mechanické vlastnosti tj. přepad 
zrn na sítě 2,5 , 2,8mm a propad. Dále byla sledována objemová hmotnost. Obsah škrobu 
metodou dle Ewerse, obsah bílkovin dle Kjeldahla (Basařová et al., 1992).Ve VÚPS Brno 
byly provedeny mikrosladovací zkoušky. Plynovou chromatografií byl stanoven obsah 
dimethylsulfidu a jeho prekursorů. 
 
Výsledky a diskuse 

V roce 1999 byla zaznamenána značná variabilita ve výnosu. Celkově byl výnos 
v tomto roce vyšší, než v roce následujícím. Pohyboval se od 3,864 t/ha do 5,534 t/ha, kdežto 
v roce 2000 dosahoval 2,795 t/ha – 3,194 t/ha. Nízký výnos v roce 2000 zapříčinily 
nedostatečné srážky v době odnožování a sloupkování.   
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V roce 1999 všechny varianty oproti kontrole vykazovaly značné přírůstky výnosu, 
který se pohyboval od 955 kg/ha do 1,67 t/ha. Nejvyšší výnos byl zaznamenán u varianty 5 
hnojené dusičnanem amonným. Nejnižší výnos vykazovala varianta hnojená nižší dávkou 
dusíku v síranu amonném a Samu (graf 1).  

V roce 2000 (graf č.2) byly již výnosy vyrovnanější. Dusíkaté hnojení ale ve všech 
případech pozitivně ovlivnilo výnos oproti nehnojené kontrole. Se zvyšující se intenzitou 
výživy se zvyšoval i výnos. Potvrdily se tak výsledky Čermáka (2000) a Kubince (1998) aj. 
Nejvyšší výnos byl zaznamenán u ječmene hnojeného SAMem v dávce 40 kgN/ha, kdy byl 
výnos oproti kontrole vyšší o 14,3 %. Nejhůře dopadla varianta s aplikací nižší dávky síranu 
amonného.  

Zatímco Kandera (1994) zaznamenal klesající tendenci v hodnotách objemové 
hmotnosti při vyšší intenzitě dusíkaté výživy, téměř všechny intenzivněji hnojené varianty 
vykazovaly v  obou letech hodnoty průkazně vyšší. (tab. 3). Nejvyšší objemová hmotnost zrna 
ječmene (64,42 kg/hl) byla v roce 1999 stanovena u varianty s aplikací vyšší dávky síranu 
amonného. Průkazně nejnižší byla objemová hmotnost u ječmene s aplikací DAMu  
(62,86 kg/hl). U variant hnojených kapalnými hnojivy byla objemová hmotnost obecně nižší 
než u variant s pevnými hnojivy. V roce 2000 všechny varianty dosáhly vyšší objemové 
hmotnosti než kontrola. Průkazně nejvyšší hodnota byla naměřen u varianty 5 (64,67 kg/hl), 
kdy nárůst oproti kontrole činil 3 %. Naopak nejnižší objemová hmotnost byla zaznamenána 
u varianty 2 (63,18 kg/hl), kde došlo k nárůstu oproti kontrole jen o 0,6%.  

V obou letech byl stanoven přepad zrn nad sítem s oky 2,8 mm. Množství zrna 
na tomto sítě přesáhlo v průměru více jak 80%. Pozitivní vliv aplikovaných hnojiv 
se jednoznačně projevil pouze v roce 2000. 

Jak je uvedeno v tabulce 3, v roce 1999 obsah škrobu téměř u všech variant s vyšší 
dávkou dusíku stoupal. Mírné snížení bylo zaznamenáno jen u varianty hnojené síranem 
amonným. Aplikace síranu amonného v obou variantách působila nepříznivě na obsah škrobu. 
Jeho množství v zrně bylo nižší, než u nehnojené kontroly. Ze stejného důvodu se jako 
nejméně vhodné ukázalo hnojení dusičnanem amonným a SAMem v nižších dávkách dusíku. 
Jako nejefektnější se ukázalo hnojivo DAM 390.  

V roce 2000 byly zaznamenány výrazné rozdíly mezi jednotlivými variantami 
v obsahu škrobu. Obsah se pohyboval v rozmezí od 61,34 % (varianta s aplikací 40 kg N/ha 
v DAMu) po 65,91 % (20 kg N/ha v SAMu) v sušině zrna. Rozdíly v množství škrobu 
u jednotlivých variant byly do značné míry ovlivněny intenzitou dusíkatého hnojení. Všechny 
varianty, které byly hnojeny vyšší dávkou dusíku vykazovaly nižší škrobnatost. Ke stejným 
závěrům dospěl i Kandera (1994).  

V roce 1999 bylo množství bílkovin velice nízké (tab. 3). Hodnoty se pohybovaly 
od 9,17 % do 9,83 %. Obsah bílkovin v roce 2000 u většiny variant překročil množství 
povolené normou. Téměř všechny varianty hnojené dusíkem dosáhly vyššího obsahu bílkovin 
než nehnojená kontrola. S růstem dávky dusíku rostl obsah bílkovin v zrnu. K podobným 
závěrům dospěli také Kandera (1994); Čermák (2000) aj., kteří uvádějí kladnou korelaci 
mezi dávkou dusíku a nárůstem bílkovin v zrně. V obou letech téměř vždy varianta s aplikací 
vyšší dávky hnojiva se sírou obsahovala více bílkovin než bez síry.  Potvrdila se zde 
skutečnost, kterou uvádí např. Hřivna et al. (1999), že kombinace dusíkatých hnojiv se sírou 
zvyšuje obsah dusíkatých látek v zrnu. 

Ve sladu byl stanoven nejprve volný dimethylsulfid, poté jeho prekurzory a jejich 
součtem se zjistilo celkové množství dimethylsulfidu ve sladu. Množství DMS se stanovilo 
jen u nehnojené varianty a u variant hnojených dusíkatými hnojivy se sírou (tab. 4).  

Statisticky průkazné rozdíly byly zaznamenány jen v  roce 2000. I když v roce 1999 
výsledky průkazné nebyly, jejich trend je srovnatelný s následujícím rokem.  



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY VÝŽIVA ROSTLIN - VÝZNAMNÝ FAKTOR KVALITY PRODUKCE 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS PLANT NUTRITION - AN IMPORTANT FACTOR FOR QUALITY PRODUCTION 

263 

Z celkového množství DMS vytěká jen asi jedna třetina ve formě volného DMS, 
zbývající část zůstává ve sladu ve formě prekurzorů. V obou letech bylo množství celkového 
dimethylsulfidu  vyšší než u nehnojené kontroly pouze u variant hnojených síranem 
amonným. Slad vyrobený z ječmene s aplikací SAMu obsahoval celkového DMS méně než 
kontrola. 

Ze sladu vyrobeného z ječmene s aplikací S-hnojiv se obecně uvolňovalo více volného 
DMS než ze sladu vyrobeného z kontroly. Více volného DMS bylo naměřeno i u variant 
s aplikací vyšší dávky síry vždy stejného hnojiva. Volný DMS ale není z hlediska dalšího 
zpracování sladu tolik významný, protože na varně vytěká a jeho vliv se nepromítne 
na konečné senzorické kvalitě piva. To platí, pokud chmelovar neprobíhá v hermeticky 
uzavřených nádobách. Důležitějším ukazatelem je množství prekurzorů dimethylsulfidů, 
ze kterých může následně vznikat DMS ve vířivé kádi a při kvašení a ovlivnit tak kvalitu piva. 
Hodnoty PDMS  ale rostou pouze v r. 1999 a to u variant s aplikací síranu amonného. 
Hodnoty celkového DMS pak v obou letech rostly pouze poaplikaci 48kg S v síranu 
amonném. Nižší dávky síry výrazněji  hladinu celkového DMS nezvyšovaly.  
 
Graf 1, 2 Výnos zrna ječmene v t/ha v roce 1999 a 2000 
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Tab. 3 Mechanické vlastnosti zrna obsah škrobu a bílkovin v zrnu ječmene 

Mechanical properties of grain and content of starch and N-substances 
Zrno na sítě 

2,8mm 
(%) 

Zrno na sítě 
2,5mm 

(%) 

Objemová 
hmotnost kg.hl-1 

Škrob (%) 
Bílkoviny (%) 

(%) Var. 

1999 2000 1999 1999 2000 1999 1999 2000 1999 2000 
1 84,7a 80,6a 11,0a 13,9a 63,42bc 62,80a 63,58a 62,47b 9,50a 11,49a 

2 85,6a 82,7a 10,5a 12,1a 63,62bc 63,18b 63,44 a 63,59c 9,17 a 12,25cd 

3 80,9a 83,5a 13,6a 11,8a 64,40de 63,82d 63,23 a 61,60ab 9,83 a 12,76e 

4 84,7a 82,1a 11,7a 13,2a 63,70bcde 63,18ab 62,28 a 63,63bc 9,50 a 11,90b 

5 82,1a 82,0a 13,5a 13,3a 63,82bcde 64,68 e 63,92 a 62,76b 9,57 a 12,43d 

6 83,5a 82,7a 11,6a 12,7a 63,28b 63,22b 62,24 a 65,91 d 9,43 a 11,91abc 

7 77,9a 84,0a 16,0a 11,5a 63,70 c 63,40bc 63,76 a 61,97 ab 9,77 a 12,37cd 

8 84,8a 81,2a 11,1a 13,5a 62,85a 63,70c 64,06 a 63,42 c 9,47 a 12,12c 

9 82,8a 82,7a 13,2a 13,0a 63,42b 63,62c 64,53 a 61,34 a 9,30 a 12,33cd 
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Tab. 4 Obsah DMS a PDMS ve sladu 
Content of DMS and PDMS in malt 

mg.kg-1 
DMS volný PDMS DMS celkem Var. 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 
1 1,74a 2,33a 5,54a 8,69e 7,28a 11,02b 
2 2,02 a 2,67b 5,95a 8,19d 8,11a 10,86b 
3 2,56 a 3,44c 6,09a 7,99c 8,66a 11,43b 
6 2,52 a 3,44c 4,13a 6,62b 6,65a 10,06a 
7 2,15 a 3,50c 5,07a 6,12a 7,37a 9,62a 
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Abstract 
NP fertilizer and Magintra L fertilizer were tested on years 2003-2005 

within small-plot field experiments. The production and quality of grain were influenced 
significantly by year’s volume. Application of the NP fertilizer contributes significantly 
to heighten production of barley grain. Nitrogen fertilizer and Magnitra fertilizer spraying 
were positive influence on the production and technology parameters of barley grain. 
The fertilizing of nitrogen was positive influence on the N-substance in barley seed and its 
starch. The application Mg in Magnitra fertilizer on the leaf was positive influence 
on the volume mass, part of front grain. 
 

Úvod 
Vzhledem ke svému mělkému kořenovému systému a potřebě intenzivního příjmu 

živin během krátkého vegetačního období vyžaduje ječmen jejich dostatek ve snadno 
přístupné formě (Míša, 2003). Významnou živinou u sladovnického ječmene je dusík, který 
limituje obsah bílkovin v zrnu (Richter a Ryant, 2002). Sladovnický ječmen má ale také 
zvýšené nároky na fosfor, draslík, vápník a hořčík. Vysoký obsah draslíku v půdě na úkor 
fosforu a dusíku inhibuje tvorbu odnoží a antagonisticky působí na příjem hořčíku (Hřivna, 
2003). Je tedy nutné aby výživa jednotlivými makroelementy byla vyvážená. Proto dostatečná 
zásoba přístupného P i Mg je u jarního ječmene předpokladem k dosažení vysokého výnosu 
v odpovídající kvalitě. Aplikaci P-hnojiv je vhodné provádět již při základním hnojení, Mg je 
možné poskytnout s ohledem na jeho nižší čerpání i prostřednictvím mimokořenové výživy.  
 

Materiál a metodika 
Pokusy byly založeny v letech 2003 – 2005 jako maloparcelní na pozemcích patřících 

do katastru ZD Agrospol Velká Bystřice. Zemědělský podnik hospodaří bez živočišné 
výroby, tzn. že všechny posklizňové zbytky zaorává. Ječmen odrůda Jersey byl pěstován 
po předplodině cukrovce. Při předseťové přípravě byl v každém roce proveden odběr vzorku 
zeminy a stanoven obsah přístupných živin a půdní reakce (tab. 1). 
 

Tab. 1 Agrochemické vlastnosti pozemku  
Agrochemical properties of soil 

mg.kg-1 (2) Rok(1) 
Year 

pH 
P K Ca Mg S 

2003 6,06 105 112 1890 75,7 17,7 
2004 6,61 69,8 137 3000 158 6,45 
2005 5,65 35,8 151 1930 120 15 

Obsah živin byl stanoven dle Mehlicha III, síra byla stanovena ve vodném výluhu (1:5) (Zbíral, 1996).  
The nutrient content is given in mg.kg-1 and determined according to Mehlich III, sulphur was determined 
in an aqueous extract (1:5) (Zbíral, 1996). (1) Year, (2) [mg.kg-1 dry matter] 
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Pokusy byly založeny na středně těžké půdě, půdním typu hnědozem. Chrást byl vždy 
po sklizni cukrovky zaorán střední orbou. Setí bylo provedeno secím strojem Amazone 
po usmykování pozemku. Termíny setí v jednotlivých letech jsou uvedeny v  tabulce 2.  
 
Tab. 2 Termíny setí 

Date of seeding 

rok (1) termín setí (2) secí stroj (3) 

2003 1. 4. Amazone 
2004 4. 4. Amazone 
2005 4. 4. Amazone 

(1) Year (2) Date of seed (3) Seed’s machine  
 

Schéma pokusů bylo ve všech letech stejné (tab.3). Při základním hnojení byla 
aplikována tuhá hnojiva. Ve fázi DC 30 pak hnojivo Magnitra postřikem na list. 
 
Tab. 3 Varianty pokusu 

Variants of the trial 

Var. (1) Schéma hnojení (2) Základní hnojení (3) Hnojení DC 30 (4) 

1 Kontrola - - 
2 30kg N LAV + - 
3 30kg N NP hnojivo + - 
4 Magnitra - + 
5 30kg N LAV + Magnitra + + 
6 30kg NP hnojivo+ Magnitra + + 

LAV (27%N), NP-hnojivo (26%N, 14% P2O5), Magnitra L (7%N, 10%MgO) 
LAV (27%N), NP-fertilizer (26%N, 14% P2O5), Magnitra L (7%N, 10%MgO) 
(1) Variants (2) Fertilizing scheme,(3) Basic fertilizing,(4) Fertilizing DC 30 
 

Termíny aplikace hnojiv v jednotlivých letech udává následující tabulka (tab.4). 
 
Tab. 4 Termíny aplikace hnojiv 

Termine of fertilizer applications 

Rok (1) Hnojivo (2) termín aplikace (3) 

2003 NP + LAV 2. 5. 
 Magnitra 23. 5. 

2004 NP + LAV 28. 4. 
 Magnitra 27. 5. 

2005 NP + LAV 28. 4. 
 Magnitra 26. 5. 

(1) Year (2) Fertilizer (3) Date of application  
 

Ječmen byl sklízen v plné zralosti zrna. Každé opakování bylo sklizeno samostatně 
a byl z něj odebrán vzorek zrna pro stanovení technologických parametrů .U vzorků zrna byl 
následně stanoven obsah škrobu dle Ewerse, obsah dusíkatých látek jako obsah dusíku 
podle Kjeldahla vynásobený koeficientem 6,25 (Basařová a kol., 1992), zjištěn podíl zrna 
nad sítem 2,8 a  2,5 mm (Steineckerovo prosévadlo) a objemová hmotnost (obilní zkoušeč). 
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Výsledky a diskuse 
Výnosy v jednotlivých letech byly velmi variabilní, významně se projevil vliv ročníku. 

V roce 2003 se výnos pohyboval v rozmezí od 5,382 do 6,024 t/ha, v roce 2004 od 6,388 
do 6,718 t/ha a v roce 2005 od 7,216 do 7,739 t/ha. Mezi jednotlivými roky byly 
zaznamenány statisticky vysoce průkazné rozdíly (tab.5). Vysoká meziročníková variabilita 
byla pozorována také u parametrů kvality zrna.  Relativně nízká objemová hmotnost zrna, 
charakterizovaná nižším podílem zrna na sítě 2,8mm a nízkým obsahem  škrobu byla 
pozorována v roce 2004. Jako nepříznivý, můžeme hodnotit obsah N-látek v roce 2005. 
naopak škrobnatost byla v tomto roce nejvyšší. 
 
Tab. 5 Vliv ročníku na výnos a kvalitativní parametry zrna 

The effect of year on the production and qualitative parameters of grain   
Rok (1) 

 
Výnos (2) 
(t.ha-1) 

OH(3) 
(kg.hl-1) 

Podíl (4) 

2,8mm (%) 
Podíl (5) 

2,5mm (%) 
N-látky (6) 

(%)  
Škrob(7) 

(%)  
2003 5,648a 67,69b 72,23c 25,98a 10,31b 63,85b 

2004 6,393b 65,39a 39,81a 41,56b 10,76c 61,98a 

2005 7,523c 67,78b 64,47b 24,56a 9,63a 64,25b 

(1) Year, (2) yield, (3) weight volume,(4,5)grain on sieve 2,-,2,5mm, (6) N-substances, (7) starch 
 

Hřivna a Richter (2004) uvádějí, že pro tvorbu zrna se ve větším či menším měřítku 
využívají rezervy ze stébla a listů a ty jsou translokovány do zrna. Z těchto biologických 
procesů pro jarní ječmen vyplývá požadavek zajistit dynamický rozvoj asimilačních orgánů 
v raných vývojových fázích i ve druhé polovině vegetace (rozvoj stébel, pochev listů a klasů) 
a v období tvorby zrna usměrnit tok asimilátů do klasů, a tak zajistit výnos zrna a jeho kvalitu.  

V roce 2003 byl zaznamenán nejvyšší výnos u varianty 6, hnojené NP-hnojivem 
a Magnitrou. Naopak nejnižší výnos byl u nehnojené varianty. Přírůstek výnosu zrna 
způsobený aplikací NP-hnojiva se pohyboval oproti nehnojené kontrole v rozmezí 
486 - 526 kg/ha. Mezi těmito dvěma variantami (var. 1 a var. 3) byl zaznamenán statisticky 
průkazný rozdíl (tab. 6). Hnojivo LAV se na výnosu významněji neprojevilo. U variant 
hnojených Magnitrou  byl zaznamenán nejvyšší výnos u varianty 6, kde přírůstek oproti 
kontrole byl 642 kg zrna. Mezi těmito variantami byl zaznamenán statisticky vysoce průkazný 
rozdíl. Jak je tedy patrné, aplikace hnojiv příznivě ovlivnila výnos zrna ječmene a je zřejmé, 
že se o to zasloužilo především NP hnojivo, nikoli aplikace Magnitry, která přinesla výrazně 
nižší efekt a výnosové zvýšení pouze o 79 – 156 kg/ha. 

Výnos v roce 2004 byl značně ovlivněn povětrnostními podmínkami a průběhem 
počasí. Velká část porostu před sklizní polehla, proto nemohla být náležitě sklizena. Rozdíly 
mezi variantami tak nejsou patrné a vliv jednotlivých hnojiv se prakticky neprojevil. Nejvyšší 
výnos byl u varianty 4, hnojené Magnitrou. Naopak nejnižší byl u varianty hnojené LAV 
a Magnitrou. Statisticky průkazné rozdíly mezi variantami nebyly zaznamenány.  
 

Nejvyššího výnosu bylo dosaženo v roce 2005. Pohyboval se od 7,216 t/ha 
do 7,739 t/ha. V tomto roce se výrazně projevil vliv aplikovaných dusíkatých hnojiv u variant 
2 a 3. Z grafu je patrné, že aplikace Magnitry se na výnosu neprojevila, protože oproti 
variantám hnojeným jen tuhými hnojivy byly zaznamenány nižší výnosy. Nejvyšší přírůstek 
výnosu oproti kontrole byl zaznamenán u varianty 2 a 3 v rozmezí 171 – 177 kg.  

Kandera (1994) zaznamenal klesající tendenci v hodnotách objemové hmotnosti 
při vyšší intenzitě dusíkaté výživy. Stejné trendy se projevily i v našich pokusech, především 
v letech 2003 a 2004. V těchto letech byla objemová hmotnost nejvyšší u variant 1 a 4, 
tj. u nehnojené varianty a hnojené jen Magnitrou. U variant hnojených tuhými hnojivy byla 
objemová hmotnost nižší.  
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Tab. 6 Výnos zrna a jeho parametry v jednotlivých letech 
The production of grain and its parameters in particular years 

Rok (1) Var. 
Výnos (2) 

(t.ha-1) 
OH (3)  

(kg.hl-1) 
Podíl (4) 

2,8mm (%) 
Podíl (5) 

2,5mm (%) 
N-látky (6) 

(%)  

Škrob(7) 
(%)  

1 5,382a 67,98ab 79,9c 19,8a 9,89a 63,70a 

2 5,479ab 67,22a 63,3a 32,7a 10,55abc 64,00a 

3 5,908bc 67,60ab 68,6ab 28,9a 10,61c 63,90 a 

4 5,538ab 68,13b 82,2c 17,3a 9,95a 63,90 a 

5 5,558abc 67,48ab 70,4b 28,2a 10,44bc 63,60 a 

2003 

6 6,024c 67,73ab 69,0ab 29,1a 10,43abc 63,90 a 

1 6,527a 66,40a 41,0a 40,2a 10,77a 62,24 a 

2 6,491a 64,75a 39,9a 41,1a 10,85a 62,16a 

3 6,671a 65,16a 38,5a 42,5a 10,81a 61,62a 

4 6,718a 66,07a 45,9a 40,3a 10,46a 61,82a 

5 6,388a 64,82a 32,7a 45,1a 10,75a 62,13a 

2004 

6 6,564a 65,15a 41,0a 40,2a 10,96a 61,93a 

1 7,562a 67,73a 65,7a 23,4a 9,40a 64,23a 

2 7,733a 67,60a 64,9a 24,0a 9,87a 63,91a 

3 7,739a 67,18a 61,1a 27,1a 9,89a 64,07a 

4 7,216a 67,99a 66,5a 23,7a 9,56a 64,44a 

5 7,375a 67,63a 59,6a 26,8a 9,69a 64,50a 

2005 

6 7,513a 68,54a 69,0a 22,4a 9,57a 64,39a 
(1) Year, (2) yield, (3) weight volume,(4,5)grain on sieve 2,-,2,5mm, (6) N-substances, (7) starch 
 

Z pohledu sladařského využití je podstatný podíl předního zrna. Ten je tvořen 
v případě standardního průběhu povětrnosti převážně zrnem na sítě 2,8mm.  To se potvrdilo 
v letech 2003 a 2005.  Největší zastoupení této velikostní frakce bylo pozorováno prakticky 
ve všech ročnících u kontrolních variant. Potvrzuje se tak, že dusíkatá hnojiva aplikovaná 
před setím nebo na počátku vegetace přispívají sice k většímu vytvoření výnosotvorných 
prvků, tj. počtu produktivních odnoží a zrn v klasu, rostliny již pak ale zpravidla nestačí 
v závěru vegetace na to, aby se zrno plně vyvinulo. 

Dle Prokeše a kol. (1997) obsah dusíkatých látek, v praxi označovaných jako obsah 
bílkovin, patří mezi rozhodující kriteria při nákupu sladovnického ječmene. Jako optimální 
obsah bílkovin v ječmeni se považuje rozmezí 10,7 – 11,2 %, přičemž pro zajištění výroby 
kvalitních sladů by neměla být překročena hranice 11,5 %. 

V roce 2003 se obsah bílkovin pohyboval v rozmezí od 9,95 do 10,61 % (tab. 6), 
tzn. že vykazoval značnou variabilitu. Nejvyššího obsahu dosáhly varianty hnojené jen 
tuhými dusíkatými hnojivy. Naopak nejnižší hodnoty bílkovin vykazovaly nehnojená varianta 
a varianta hnojená Magnitrou tj. varianty bez dusíkaté výživy.  

Obsah bílkovin v roce 2004 byl příznivější a pohyboval se v rozmezí od 10,46 
do 10,96 %. Byly zjištěny podobné trendy jako v roce předcházejícím. V roce 2005 byl obsah 
bílkovin z pohledu následného sladařského zpracování nepříznivý. Pohyboval se v rozmezí 
9,40 – 9,89 %. Hnojení dusíkem sice obsah N-látek zvyšovalo, ale sladovnické kvality 
dosaženo nebylo. 

Obsah škrobu v zrnu ječmene rozhoduje o extraktivnosti sladu a vlastně také o tom, 
kolik vytěžíme alkoholu a vyrobíme piva. KOSAŘ a kol. (2000) uvádí, že u dobrých 
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sladovnických ječmenů by se měl obsah škrobu pohybovat okolo 63 – 64 % v sušině, aby 
byla zajištěna minimální hranice pro průměrnou extraktivnost, tj. 81 % v sušině.  

V roce 2003 se obsah škrobu pohyboval v rozmezí od 63,6 do 64 %, variabilita mezi 
jednotlivými variantami byla nízká a proto nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. 
V roce 2004 byla škrobnatost nižší než v roce předcházejícím a pohybovala se v rozmezí 
od 61,62 % do 62,24 % (tab. 6). Rozdíly mezi jednotlivými variantami se ani v tomto roce 
neprojevily. 

V roce 2005 se obsah škrobu pohyboval v rozmezí od 63,91 do 64,5 %. Nejvyšší 
škrobnatost byla u variant hnojených Magnitrou a navýšení oproti variantám s N-výživou se 
pohybovalo v rozmezí 0,21 – 0,51 %. Mezi variantami nebyly zaznamenány statisticky 
významné rozdíly.  
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Introduction 

It is commonly known that plant chemical composition is one of important elements 
determining fodder quality. The quality of obtained fodder is determined not only 
by the macroelement abundance, but also by their proportions. Some organic fertilizers, 
e.g. farmyard manure, composts produced from municipal wastes or sewage sludge used 
for soil fertilization may be a serious source of mineral components to plants (Jankowska-
Huflejt, 2002). Their diversified properties depending on the kind of wastes determine the 
direction of their environmental application. One of these is fertilization, soil treatment and 
reclamation of grounds for agricultural purposes (Mazur, 2002). The experiment was 
conducted to assess the consequent effect of organic waste and fertilizers on the yield and the 
content of P, K, Ca, Mg, Na in oat fertilised. 
 
Material and methods 

The investigations on the effect of organic fertilization on the macroelements 
concentrations in oat were conducted in 2006 as a pot experiment in a vegetation hall 
of the Agricultural Chemistry Department, constituting a continuation of earlier research 
(3rd year). In the first year of the experiment maize was the test plant, oat grass in the second 
and oat in the third. The experiment was carried out in four replications in pots containing 
5.0 kg air-dry soil mass. The experimental soil was of a weakly loamy sand texture, 
with pHKCl 4.66, organic carbon content 11.2 g kg-1, nitrogen 1.0g kg-1and very low content 
of bioavailable phosphorus and potassium. The experimental design comprised 11 treatments 
differing with the dose and kind of supplied fertilizers (Tab.2). Mineral salts (NH4NO3, 
KH2PO4 and KCl), farmyard manure, compost, municipal and industrial sewage sludges were 
used as nutrient source for oat (Tab.1). The experiment considered two levels of fertilization, 
1st: 0.30g N, 0.11gP and 0.26g K pot-1 and 2nd level 0.6g N, 0.22g P and 0.52g K pot-1. 
Farmyard manure, compost, municipal and industrial sludge were applied under maize 
in the 1st year of the experiment and their doses were based on nitrogen fertilization level 
(Jasiewicz, Antonkiewicz, 2005). 
 
Tab. 1 Chemical composition of fertilizers 

Dry mass Organic mater C – organic N-total P K 
Fertilizers 

% g . kg-1 d.m. 
Farmyard manure 14.56 855.3 - 20.9 4.5 19.7 
Compos 54.72 437.3 253.6 26.4 5.1 13.4 
Municipal sludge 18.81 640.4 371.4 40.1 16.0 3.5 
Industrial sludge 21.84 482.8 280.0 28.8 8.6 2.3 

 
Following harvesting the plant material was dried and dry mass yield of roots 

and aboveground parts was determined. Concentrations of P, K, Ca, Mg and Na in the plant 
material were assessed after dry mineralization and ash solution in HNO3 using ICP-EAS 
method. This work, apart from mineral component concentrations, presents also their ratios. 
Ratios of K:Mg, K:Ca, K:(Mg+Ca), were computed  as equivalents, whereas Ca:P and Ca:Mg 
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were weight ratios. Statistical computations were made using Statistica 7.1 programme. 
The significance of differences between compared mean yields and concentrations 
of macroelements in the tested plants were determined by Duncan test. Analysis of variance 
was conducted on the significance level α ≤0.01. 
 
Results and discussion 

The amount of oat fertilised yield fluctuated from 8.67 to 28.63g d.m pot-1 (Tab. 2). 
The consequent effect of fertilizers and organic wastes significantly influenced to increase oat 
yield in relation to the control and mineral fertilizers. Growth of yields on these treatments 
were between 168 do 230% in relation to the control. The largest yields were registered 
on treatments with a double dose of industrial sludge. An apparent tendency for increasing oat 
yields was observed under the influence of growing doses of sludges and farmyard manure. 
On treatments with single dose farmyard manure, municipal and industrial sludge and both 
doses compost yields were on a similar level (Tab. 2). Mineral fertilization the least affected 
increase in the yield, whereas the smallest yield was registered on NPK2 treatment. 

 
Tab. 2 Scheme of experiment, yield and content of P, K, Ca, Mg, Na in oat fertilised 

Yield P K Ca Mg Na Treatments 
g d.m.pot-1 g · kg-1 d.m 

I Without fertilization 8,67 3,98 11,01 2,46 1,76 0,80 
II NPK1 16,86 6,12 19,69 2,64 1,52 0,24 
III NPK2 15,02 7,95 25,28 2,79 1,13 0,21 
IV* Farmyard manure1 23,46 4,23 13,73 2,70 1,90 0,49 
V* Farmyard manure2 26,96 5,32 20,25 3,18 1,96 0,43 
VI* Compos1 23,23 3,74 13,31 2,77 1,83 0,40 
VII* Compos2 23,54 5,39 22,57 3,39 1,72 0,32 
VIII* Municipal sludge1 23,84 3,24 13,52 3,65 1,96 0,42 
IX* Municipal sludge2 27,70 4,44 19,78 3,55 1,87 0,33 
X* Industrial sludge1 23,86 3,15 12,58 3,03 1,74 0,71 
XI* Industrial sludge2 28,63 3,62 18,06 3,69 1,77 0,42 
V% 28 31 27 14 14 42 
LSD 0,01 2,15 0,49 1,75 0,28 0,16 0,21 

1 dose for 1st fertilization level, 2 dose for 2nd fertilization level, * Use of I year experiment under maize. 
 

The content of macroelements in oat fertilised was changing depending on the dose 
and kind of applied fertilizer (Tab. 2). The most diversified concentrations was Na (V=42%) 
the least diversified contents were Ca and Mg (V=14%). According to literature data 
the optimal amount which satisfies animal demand for individual elements has been assumed 
as follows: 3.0g P, 17-20g K, 2.0g Mg, 7.0g Ca, 1,5-2,5g Na ·kg-1d.m.of fodder [Falkowski, et 
al., 2000, Rogalski, 2004). Phosphorus concentrations in oat fertilised ranged between 3.15 
and 7.95 g P ·kg-1d.m (Tab. 2). The study results show that the highest P concentration in oat 
was registered on single and double dose NPK in relation to the control and organic 
fertilizers. Increase in phosphorus content in plant from treatments in relation to the control 
was respectively by 100% (NPK2) and 54% (NPK1). From among tested fertilizers and 
organic wastes the highest P concentration in oat was registered on double dose of farmyard 
manure and compos treatments. The growth in comparison with the control was respectively 
on average 35%. The consequent effect of industrial sludge and single doses municipal 
sludge, compost caused decline in P concentration in oat. The smallest quantities of this 
element were found in plant from single dose of industrial sludge. On industrial sludge 

and single doses municipal sludge, compost treatments an approximate to normal phosphorus 
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concentration were observed in oat. The oat fertilised potassium abundance ranged between 
11.01 and 25.28g K ·kg-1d.m. (Tab. 2). Applied mineral fertilization and the consequent effect 
of fertilizers and organic wastes significantly influenced K concentration in oat. An apparent 
tendency for increasing K concentration in plant was observed under the influence of growing 
doses of all used fertilizers. Definitely the highest amounts of potassium were found in oat 
from treatments where double doses of NPK were used. K concentration in effect of these 
fertilizer activity increased respectively by 130% in relation to the control. On treatments 
with organic fertilizers the highest K concentration in oat was resulted in the consequent 
effect of double doses compost and farmyard manure. Increase in phosphorus content in plant 
from these treatments in relation to the control was respectively by 105% and 84%. 
The lowest content of this element was found in oat from of objects fertilized with both doses 
of industrial sludge. Potassium concentrations most approximating the standard occurred 
in oat fertilised, particularly in organic treatments. Research of various authors revealed this 
component excessive presence in plants so generally, no noticeable K deficiencies are found 
in green fodder (Gorlach, E. et al., 1985). High K concentrations and deficiency of Mg and Ca 
most often change the quality of plants intended for ruminants. The structure of Ca content in 
plant was ranged between 2.46 and 3.69g ·kg-1 d.m. (Tab. 2). Like in case P and K 
concetration in oat applied mineral and organic fertilization significantly influenced Ca 
concentration in plant. Increase in Ca content in oat from treatments on double dose of 
industrial sludge and both doses of municipal sludge relation to the control was respectively 
by 50% and 46%. On treatments with compost1, farmyard manure1 and NPK Ca content in oat 
were on a similar level. The lowest concentration of this macroelement was registered in plant 
with a single dose of NPK. Contents of Ca in oat fertilised was on a low level in comparison 
with the calcium amount desired in fodder plants. Mg concentrations in oat fertilised ranged 
between 1.13 and 1.96g ·kg-1d.m (Tab. 2). Organic materials used in experiment: farmyard 
manure, municipal sludge, single dose of compost and double dose industrial sludge 
significantly influenced to increase Mg concentration in plant. Increase in Mg content in oat 
cultivated on a double dose of farmyard manure was respectively 11% in comparison with the 
control. Fertilizer effect of NPK caused a decline in Mg concentrations in oat. In comparison 
with the control, Mg concentration in plant under the influence of NPK2 decreased by 35%. 
Mg content in oat most approximate to optimal was registered on all organic treatments. 
Sodium content in plant yield ranged between 0.21 and 0.80 mg ·kg-1d.m (Tab. 2). The study 
results show that applied mineral fertilization and the consequent effect of fertilizers 
and organic wastes influenced to decreased Na concentration in oat in comparison with 
the control. The applied mineral and organic fertilizers caused a decline in Na content in oat 
by respectively 72% and 45% in relation to the control. A content of Na in plant was on a low 
level in comparison with the Na amount desired in fodder plants. Sodium proved the most 
deficient element in these studies. 

The ratios between mineral components are also important and a good indicator 
of fodder nutritive quality. Good quality fodder should reveal optimal proportions 
of Ca:P 1,7-2,6:1 (2:1), Ca:Mg 2-3:1, K:(Ca+Mg) 1.6-2.2, K:Mg 6:1, K:Ca 2:1 [5]. In the oat 
fertilised the ratios of the above mentioned components were fluctuating widely, which points 
to changes occurring in the plant chemical composition under the influence of the fertilizer 
application (Tab.3). Irrespectively of the fertilizer variant, the Ca:P weight ratio in oat 
fertilised dry matter assumed values lower than optimal. The value of Ca:Mg ratio in the test 
plant on double dose NPK and industrial sludge was optimal (Tab. 3). The values of this 
proportion most approximate to the standard occurred in oat on double dose of compost. 
The farmyard manure applied in both doses affected an apparent narrowing of the above 
mentioned ratio in plant as compared with the optimal. K:(Ca+Mg) relationship is 
an important criterion of fodder quality and its value should not exceed 2.2. At higher values 
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pasture tetanus symptoms may appear (Gorlach, E. et al., 1985). The ratio in the test plant 
should be considered as safe in oat fertilised on farmyard manure, industrial sludge and 
municipal sludge and on single dose of compost treatments (Tab.3). A very clear widening of 
K:(Ca+Mg) ratio happened in plant test under the influence of NPK and of double doses 
compost. Irrespective of treatment the equivalent ratio K:Mg assumed values lower than 
optimal. Only I oat on the NPK2 the value of the analyzed proportion was a very clear 
widening ranged. The values of this proportion most approximate to the standard occurred in 
oat on double dose of compost. 
 
Tab. 3 Element ratios in oat fertilised  
Treatment Ca:P Ca:Mg K:(Mg+Ca) K:Mg K:Ca 
I Without fertilization 0.62 1.40 1.53 2.82 3.33 
II NPK1 0.43 1.74 2.25 4.61 4.38 
III NPK2 0.35 2.46 2.96 7.36 4.94 
IV*Farmyard manure1 0.64 1.42 2.08 3.87 4.51 
V*Farmyard manure2 0.60 1.62 2.17 4.30 4.38 
VI* Compos1 0.74 1.52 2.15 4.12 4.49 
VII* Compos2 0.63 1.97 2.51 5.49 4.62 
VIII*Municipal sludge1 1.12 1.86 1.67 3.54 3.15 
IX* Municipal sludge2 0.80 1.90 1.85 3.97 3.46 
X* Industrial sludge1 0.96 1.75 1.78 3.65 3.46 
XI* Industrial sludge2 1.02 2.04 1.62 3.62 2.93 
1 dose for 1st fertilization level, 2 dose for 2nd fertilization level, * Use of I year experiment under maize. 
 

Data compiled in Table 3 show that K:Ca  ratio in the analyzed plant were above 
the assumed optimum. A very clear widening of K:Ca ratio happened in plant under 
the influence of double doses compost and  farmyard manure, which might have resulted 
from high K content in these fertilizers (Tab. 3). 

To sum up agricultural management of chemically or biologically unpolluted organic 
wastes, is of great environmental and ecological importance constituting the most rational 
way of their use (Mazur, 2002). The advantage of the above mentioned fertilizer materials is 
their contents of nutrients indispensable for plants, they are also good substrate for soil humus 
formation, whereas their fertilizer effect, especially of composts, is spread in time (Gambuś, 
Wieczorek, 1999). The use of organic wastes (compost, sewage sludges) for plant fertilization 
may either positively affect plant and soil chemical composition or cause an excessive 
accumulation of heavy metals in plants. Therefore application of the above mentioned 
fertilizer components must be preceded by analyses of their chemical composition 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2002). Considering multi-directional effect of organic 
wastes on plants and soil it is necessary to monitor the state of natural environment where 
crops are cultivated, among others for fodder. 
 
Conclusions 

The biggest oat fertilised yield was registered on industrial sludge2 treatments. 
Relatively highest concentrations of P, K in plants were registered on NPK treatments. 

From among tested fertilizers and organic wastes the consequent effect of municipal sludge 
apparently increased the oat fertilised concentrations of Ca, whereas farmyard manure, 
municipal sludge effect raised Mg. 

The organic material applied influenced an optimal or most approximate to the optimal 
K and Mg concentration in oat. Na proved the most deficit elements. 
The ratio K:(Ca+Mg) in the test plant should be considered as safe. 
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Introduction 
Potatoes are one of the basic field crops, which are irreplaceable in human and farm 

animal nutrition due to their high nutritional value. To begin with, potatoes are the source 
of antioxidants, particularly ascorbic acid, polyphenols and selenium. 

For humans selenium is an essential element and for plants it is a useful element 
(Hlušek, 2005). The content of selenium in the soil subsequently influences its concentration 
in plants. Plants build the taken up selenium particularly into proteins, e.g. in the form 
of Se-methionine (Tapiero, 2003). It is said that soils in Central Europe are poor in selenium 
and this causes a latent deficit of this important microelement in the entire food chain 
(Paeffggen, 2004).  

In our country the content of selenium in potatoes ranges between 12 and 86 µg.g-1 
of fresh matter, converted to dry matter it ranges between 48 and 458 µg.g-1, and this 
concentration is considered to be insufficient (Koutník, 1996). One possibility how to increase 
the selenium concentration in potatoes is fertilisation with sodium selenite or sodium selenate 
(Poggi, 2000). Selenium has also a positive effect on the accumulation of starch in the tubers 
(Turakainen, 2004). Even after 12 months of storage the concentration of selenium in potato 
tubers did not decrease; if these potatoes are used as seed potatoes the higher Se content is 
actually carried over into the next generation (Turakainen, 2006). 

The objective of the present study was to assess the effect of various doses and forms 
of selenium on potato yields and starch content in tubers. The selenium concentration was 
evaluated in the tops and tubers and also the effect of cooking, i.e. boiling and frying.  
 
Material and methods 

In a trial established in 2006 in the locality Žabčice potatoes were planted out 
in a 0.75 x 0.25m spacing, i.e. stand density of 53.300 plants per hectare. We used the early 
variety Karin and semi-early variety Ditta.  

The experiment was established in five variants and four replications. In addition to 
the control variant we established two variants where selenium was applied in the soil one day 
before planting in doses of 12 and 24 kg.ha-1 and two variants where selenium was applied 
in the form of foliar applications (200 and 400 g.ha-1) 40 days after planting; the dose 
400g Se.ha-1 was split into two (200g + 200g) and the second dose was applied on the 47th day 
of vegetation. 

Samples used for growth analyses, agrochemical analyses and starch content were 
taken on the 89th and 96th days of vegetation for Karin and Ditta, respectively. To assess 
the starch content we used polarimetry according to Evers. 

At harvest we collected the tops separately, then dried them at 60ºC in the laboratory 
drier and homogenised in the laboratory grinder. Tuber samples were processed in the usual 
way – rinsed in clean water (drinkable), peeled, cut into slices, dried and homogenised. One 
part of the tubers was processed in the standard way into chips and part was boiled. Both 
products were also dried and prior to analysis homogenised by grinding.  



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY VÝŽIVA ROSTLIN - VÝZNAMNÝ FAKTOR KVALITY PRODUKCE 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS PLANT NUTRITION - AN IMPORTANT FACTOR FOR QUALITY PRODUCTION 

276 

After homogenisation the samples were decomposed in a mixture of HNO3 p.a. 
and H2O2 p.a. and analysed using the AAS method. The results were evaluated by variance 
analysis followed by Tukey’s tests. 

 
Results and discussion 

Both the selenium fertilisation and the variety statistically significantly influenced 
tuber yields per hectare. The yields of the control variant were significantly higher than 
of the other variants. While the yields of the foliar variants (Se200g 32.5 t.ha-1 and Se400g 
33.3 t.ha-1) decreased ca by 25 %, the yields of tubers of variants where selenium was applied 
in the soil (Se12 26.4 t.ha-1 and Se24 26.6 t.ha-1) decreased by almost 50 % compared 
to the control (45.3 t.ha-1). We achieved results opposite to Turakainen (2004); 
the explanation may be that we applied much higher selenium doses. 
 
Graph 1 Tuber yields in t.ha-1 
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The dose of selenium also affected the starch content. The content of starch was found 

to be statistically significantly lower in tubers of variants where selenium was applied 
in the soil than in the other variants, i.e. control and foliar. Also the starch content 
in the variety Karin was found to be statistically highly significantly higher. 

The content of selenium in potato tubers (Graph 2) was the highest in the Se24 variant 
(3.55 mg.kg-1 of dry matter); it was statistically significantly higher than in the control variant 
and both foliar variants. This corresponds with the results of Hlušek et al. (2005), who 
concluded that with a dose of Se in the soil the content in tubers increased to as much as 
3.49 ppm. The effect of the variety on the Se content in tubers was not discovered. 
 
Graph 2 Selenium content in potato tubers (mg.kg-1 of dry matter) 
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The content of selenium deposited in the tops was about one third higher than 
in the tubers; the concentration of selenium in the tops of variants Se24 and Se400g was 
significantly higher than in all the other variants. 

Culinary treatment of the potato tubers, i.e. boiling and frying, slightly reduced 
the content of selenium. This reduction was more marked in the fried chips. 
 
Graph 3 Selenium content in leaves, fresh and boiled tubers and in chips (mg.kg-1 of dry 

matter) 
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Conclusion 

On the basis of the results we can conclude that fertilising potatoes with selenium is 
an appropriate option of how to increase its content in the tubers. Foliar applications 
of selenium are seen to be more suitable for practical use. The advantage is that lower doses 
of selenium per hectare are required saving the costs compared to soil applications. Moreover, 
after foliar applications of selenium the yields and starch content did not decrease markedly; 
at the same time however the Se content in tubers considerably increased. Culinary treatment 
of potato tubers decreased the selenium content only minimally, namely after frying. 

Cultivation technologies of selenium-enriched potatoes could be an alternative 
to the current technologies. Due to the growing demands for high-quality nutritionally 
valuable foodstuffs it could also increase the competitiveness of potato producers 
on the common European market. 
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Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod,  

Česká republika, e-mail: kasal@vubhb.cz 
 

Abstract 
In the nineties of the last century the potato de-stoning technology was accepted 

in many agricultural enterprises engaged in the intensive potato growing in the Czech 
Republic. Although purchase costs of de-stoning line are high, its utilization brings 
an economic effect. Tuber yields are significantly increased and mechanical tuber damages 
are reduced. However, considering higher soil loosening in this technology, intensity 
of mineralization and nitrification processes in soils is enhanced, especially in the period, 
when plants cannot fully utilized the released nutrients. Therefore new possibilities 
of fertilization systems are verified aimed at reduction of surface and ground water pollution. 
The utilization of local applications of mineral fertilizers (especially nitrogen ones) at planting 
seems to be a prospective way in this regard. This fertilization system has been evaluated 
in the trials of PRI Havlíčkův Brod during last years. A local application of solid mineral 
nitrogen fertilizers (ammonium sulphate) and liquid mineral nitrogen fertilizers (DAM 390) 
has been studied. The local application particularly increased tuber yield. In general, 
the results confirmed that this way of mineral fertilizer application is a suitable solution 
for the de-stoning technology.  
 
Úvod 

Technologie odkamenění půdy před sázením brambor je řešením pro eliminaci 
nepříznivého působení kamenů a hrud v ornici. Pěstování brambor v odkamaněných hrůbcích 
přispívá ke zlepšení kvality sklízených hlíz, ale vzhledem k prokypření půdy se současně 
projevuje větší intenzitou mineralizačních a nitrifikačních procesů v půdě. Před sázením 
brambor jsou často používány vysoké dávky dusíkatých minerálních hnojiv. Dávka dusíku 
někdy přesahuje 100 kg.ha-1. Rostliny bramboru mohou tento dusík využívat nejdříve za čtyři 
až šest týdnů. Kromě minerálních hnojiv jsou k bramborám většinou aplikována také statková 
hnojiva. Množství nitrátového dusíku v půdě před začátkem příjmu rostlinami tak často u této 
technologie dosahuje hodnot 150 – 200 kg.ha-1. 

Nejrozšířenější způsob hnojení minerálními hnojivy je jejich plošná aplikace 
před sázením brambor jako samostatná operace s použitím samojízdných nebo traktorových 
rozmetadel. Hnojivo, které leží na povrchu půdy je bez užitku, dokud nedojde k jeho 
zapravení nebo rozpuštění a následnému transportu do půdy. Při prokypření půdy je hnojivo 
rozptýleno do celého nakypřeného půdního profilu. Při tradiční přípravě půdy před sázením 
brambor se hloubka kypření pohybuje v rozmezí 100 – 150 mm, při použití technologie 
odkameňování půdy před sázením se hloubka kypřeného profilu pohybuje mezi 
160 - 270 mm. Půda je tak dokonaleji nakypřena do větší hloubky, hnojivo se však rozptýlí 
do většího objemu půdy, a tím se sníží jeho koncentrace, včetně pásma v bezprostředním 
okolí hlíz.  

Řešením, jak zabránit ztrátám živin a rostlinám zabezpečit jejich dostatečné množství 
již od raných vývojových fází porostu je využití lokální aplikace minerálních hnojiv 
při výsadbě, a to zejména hnojiv dusíkatých. Tento způsob umožňuje snížit dávku dusíku 
o 25 - 30% v porovnání s klasickou aplikací „na široko“.  Při lokální aplikaci minerálních 
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dusíkatých hnojiv při sázení brambor je podle literatury předpokládané využití dusíku 
rostlinami 45 – 65 %, při hnojení na široko 30 – 50 %. Živiny jsou v půdě v pohotovém stavu, 
klesá zátěž životního prostředí snížením celkových aplikovaných dávek živin až o jednu 
třetinu. Podle výsledků ze Skotska se při lokální aplikaci kapalného hnojiva ušetří v průměru 
13,1 % hnojiv (2 – 25 %) a výnosy se u konzumních brambor zvýší o 16,6 % (10,6 – 20,6 %). 

Lokální aplikace je založena na principu přesného dávkování a umístění živin 
do kořenové zóny, což zvyšuje možnost využití živin z hnojiva rostlinami. Dostupnost živin 
je zajištěna i v suchém období, kdy nedostatek půdní vlhkosti může zabránit efektivnímu 
využití hnojiva aplikovaného na povrch půdy. Ze zapraveného dusíkatého hnojiva se v půdě 
dusík pozvolně uvolňuje a tvorba nitrátového dusíku v půdě je obdobná jako po použití 
pomalu působícího hnojiva. Dochází tak k lepšímu využití živin.   

Vedle použití pevných minerálních hnojiv je možná i aplikace kapalných hnojiv. 
Technicky je lokální aplikace hnojiv řešena adaptéry na sazeči, které umožňují uložit hnojivo 
v optimální vzdálenosti od hlíz. Nádrž se umisťuje na předním tříbodovém závěsu traktoru. 
Nože pro zapravení kapalného hnojiva se umisťují buď na rám sazeče nebo na speciální 
vložený rám mezi tříbodový závěs traktoru a sazeč. 
 
Metodika 

Systém lokální aplikace minerálních hnojiv při sázení jsme v minulých letech 
ověřovali ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. Šlo o porovnání 
klasické aplikace na široko při použití síranu amonného granulovaného v dávce dusíku 
110 kg.ha-1 s lokální aplikací stejné dávky dusíku a dávky snížené asi o 30 % (80 kg N.ha-1). 
Stejné varianty jsme založili také s kapalným hnojivem DAM 390. Použita byla raná 
konzumní odrůda DALI. V letech 2004 a 2005 byl hlavním sledovaným ukazatelem výnos 
hlíz. Dále jsme orientačně zjišťovali výživný stav porostu v jednotlivých variantách 
nedestruktivní metodou – měřením obsahu chlorofylu (resp. intenzity zeleného zbarvení listů) 
přístrojem N-tester. 
 
Tab. 1 Schéma variant pokusu s plošnou a lokální aplikací minerálních hnojiv v letech 2004 

a 2005 
A scheme of trial variants with broadcast and local application of mineral fertilizers 
in 2004 and 2005 

Plošná 
aplikace Lokální aplikace Lokální aplikace Plošná aplikace 

Síran 
amonný 

Síran 
amonný 

Síran 
amonný 

DAM  390 DAM 390 DAM 390 

110 kgN.ha-1 110 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 110 kgN.ha-1 110 kgN.ha-1 

 
Výsledky 

Největší vliv měl na výnosovou úroveň ročník. V roce 2005 byl výnos hlíz 
v porovnání s předcházejícím rokem 2004 téměř o 40 % vyšší (grafy 1 a 2). 

Výsledky roku 2004 ukazují, že výše výnosu ve variantách s lokální aplikací hnojiv 
při sázení se sníženou dávkou dusíku o 30 % téměř korelují s výší výnosu ve variantách 
s plnou dávkou dusíku v minerálních hnojivech aplikovaných plošně. U variant se síranem 
amonným byl zvýšen výnos po lokální aplikaci tohoto minerálního hnojiva při výsadbě 
v dávce 110 kg N.ha-1 o 9,7 % v porovnání s plošnou aplikací stejné dávky před sázením. 
V případě kapalného hnojiva DAM 390 byl výnos hlíz vyšší o 17 %. 
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Graf 1 Výnos hlíz (t.ha-1) v roce 2004 
Tuber yield (t.ha-1) in 2004 
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V roce 2005 přinesla lokální aplikace dusíku v dávce 110 kg.ha-1 vyšší výnosy 
v případě použití kapalného hnojiva DAM 390 o 9,2 % proti plošné aplikaci před sázením. 
Po lokální aplikaci 80 kg N.ha-1 v DAM 390 byl výnos jen o 2,5 % nižší než po plošné 
aplikaci 110 kg N.ha-1.  

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že účinnost dávky 80 kg N.ha-1 
aplikované lokálně byla  v obou letech porovnatelná s plošnou aplikací 110 kg N.ha-1.  
 
Graf 2 Výnos hlíz (t.ha-1) v roce 2005 

Tuber yield (t.ha-1) in 2005 
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Průměrné hodnoty získané měřením N-testerem v obou letech pokusu a jejich vztah 

k průměrným hodnotám výnosu hlíz znázorňuje graf 3. V případě hnojiva DAM 390 jsme 
zjistili příznivější výživný stav rostlin (vyšší hodnoty z N-testeru) u lokální aplikace hnojiva. 
Také průměrná hodnota výnosu varianty s 80 kg N.ha-1 aplikovanými lokálně téměř 
dosahovala výnosu varianty s plošnou aplikací 110 kg N.ha-1 (rozdíl činil pouze 2 %). 
U variant s aplikací pevného minerálního hnojiva jsme v průměru obou let zjistili N-testerem 
nejvyšší hodnoty u varianty s lokální aplikací 80 kg N.ha-1. 
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Graf 3 Výsledky měření N-testeru ve vztahu k výnosům hlíz v průměru let 2004 a 2005 
Results of N-tester measurements in relation to tuber yields on average of the years 
2004 and 2005 
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Závěr  

Výsledky pokusů ukazují, že při lokální aplikaci minerálních dusíkatých hnojiv 
při sázení brambor lze snížit jejich dávku při zachování výnosové úrovně. Z hlediska výnosu 
hlíz byl zcela porovnatelný efekt aplikace dusíku v dávce 110 kg.ha-1 plošně s dávkou 
80 kg N.ha-1 aplikovanou lokálně při použití kapalného hnojiva DAM 390 v obou letech. 
V případě pevného hnojiva síranu amonného byly výsledky výnosu hlíz v průměru let 
příznivější při plošné aplikaci, což bylo ovlivněno výsledky roku 2005. Dávky dusíku 
110 kg.ha-1 v porovnání s 80 kg.ha-1 zvyšovaly v průměru let 2004 a 2005 výnosy hlíz 
o 10 %. 
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Abstract 
In the field experiment, impact of nitrogen nutrition and water deficit in different 

growth stages on offtake of N, P, K was investigated. The experiment had character of pot 
vegetation trial under atmospheric condition. Treatments of nutrition were as follows: 0 gN,  
1 gN and 2 gN per pot. Water stress was induced during growth stages of tillering, shooting 
and earing, respectively. After finishing stressed period water regime was recovered 
to the optimum level. Achieved results show that offtake of N, P, K respectively is reduced 
by water stress in respective growth stages. Offtake of N, P, K by aboveground phytomass 
were supported by nitrogen nutrition. N- fertilization increased offtake of these 
macroelements in comparison with unfertilized control.  
 
Úvod 

Jačmeň veľmi citlivo reaguje na všetky pestovateľské zásahy vrátane hnojenia. 
Citlivosť jačmeňa na hnojenie vyplýva z toho, že v porovnaní s ostatnými plodinami má 
menší koreňový systém a krátke vegetačné obdobie, počas ktorého prijíma veľké množstvo 
živín (Bízik, 1989). Dusík, či už z hnojív alebo z pôdy, sa jednoznačne uplatňuje 
pri formovaní kvantity a kvality úrody. Výživa jarného jačmeňa dusíkom je silným faktorom 
úspešnosti jeho pestovania, účinne zasahuje do produkcie a ekonomiky výroby, najmä ak je 
určený na sladovnícke účely.  

Akumulácia, distribúcia a translokácia dusíka bola pozorovaná viacerými autormi 
(Carlen et al., 1999; Arndt and Wanek, 2002; Wang et al., 2003; Santiveri et al., 2004) 
v mnohých orgánoch, v rôznych plodinách. Zrno je najaktívnejší sink pre kumuláciu  
uhlíkatých a dusíkatých asimilátov pri všetkých obilninách, najmä však po kvitnutí (Ntanos 
and Koutroubas, 2002; Lopez-Bellido et al., 2004). Akumulácia a distribúcia dusíka 
vo vegetatívnych a generatívnych orgánoch jačmeňa je veľmi dôležitá pre dosiahnutie 
požadovanej kvality (Frančáková a Tóth, 2005). Počas nalievania zrna má jačmeň vysoké 
nároky na dusík. Množstvo absorbovaného dusíka počas tejto rastovej fázy nedokáže pokryť 
potrebu zrna na dusík nevyhnutnú na metabolické procesy do jeho úplného dozretia. Preto je 
veľké množstvo dusíka transferované z vegetatívnych orgánov, hlavne zo stoniek a listov 
do zrna (Guitman et al., 1991; Barneix et al., 1992; Sun et al., 1996; Mae, 1997). Transfer 
dusíka z listov do plniaceho sa zrna môže  byť urýchlený, ale aj limitovaný zníženým 
príjmom dusíka zo suchej pôdy (Wang et al., 1982; Sinclair et al., 2000). Transport dusíka 
apoplastom - sítkovicami nie je však inhibovaný pri miernom ani pri kritickom vodnom 
strese. Wang et al. (1982) tvrdia, že je to práve naopak, pretože urýchlenie starnutia 
spôsobuje, že dusík v listoch je rýchlo transportovaný.  
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Bohužiaľ problematika translokácie a akumulácie makroelementov a teda aj dusíka 
v podmienkach sucha nie je detailne spracovaná inými autormi. Podobný problém uvádza 
vo svojej publikácii aj Xu et al. (2005).  
 
Materiál a metódy 

Nádobový pokus bol založený v roku 2005 Katedrou agrochémie a výživy rastlín 
v lokalite demonštračnej záhrady FZKI SPU Nitra.  

V pokuse bola použitá hnedozem luvická. Agrochemická charakteristika pôdy 
pred odberom je uvedená v tabuľke 1.  
 
Tab. 1 Agrochemická charakteristika pôdy v pokuse v roku 2005 

Agrochemical parameters of soil in experimental year 2005 
Živina1 Nan2 P K Ca Mg pHKCl 

Obsah3  11,3* 44,0* 224* 2 026* 448* 5,9 
* - [mg.kg-1], 1 nutrient, 2inorganic nitrogen , 3content 
 

Pokus s jačmeňom jarným (odroda Kompakt) bol založený vo valcovitých plastových 
nádobách s priemerom 290 mm a výškou 260 mm. Každá nádoba bola naplnená 15 kg 
zeminy. V pokuse sme skúmali efekt troch variantov výživy pri dvoch úrovniach vodného 
režimu v troch rôznych rastových fázach (odnožovanie, steblovanie, klasenie- kvitnutie). 
Počas vegetácie sme sledovali rast a vývoj rastlín jarného jačmeňa a dosiahnutie resp. nástup 
hlavných rastových fáz sme dátumovo zaznamenali. Rastové fázy sme hodnotili pomocou DC 
stupnice: 

odnožovanie (DC 21 - DC 29)  
steblovanie (DC 30 - DC 49) 
klasenie – kvitnutie (DC 50 - DC 69) 

Varianty výživy  
1. variant - bez hnojenia (kontrola) 
2. variant - hnojenie dusíkom na hladinu 1 g na nádobu + 0,33 g P + 1,1 g K 
3. variant - hnojenie dusíkom na hladinu 2 g na nádobu + 0,33 g P + 1,1 g K 
 
Použitou formou N- hnojiva bol DAM 390 (30% N). Na hnojenie fosforom bol 

použitý trojitý superfosfát (20% P) a draslíkom 60%-ná draselná soľ (49,8% K). Tieto hnojivá 
boli vo vypočítaných množstvách aplikované spolu s pôdou pri plnení pokusných nádob. 
Každá kombinácia pokusných faktorov (vlhkostný režim x hnojenie) bola štvornásobne 
opakovaná.  

Počas vegetácie sa analyzoval obsah celkového dusíka (Nt) podľa Kjeldahla, fosforu 
kolorimetricky a draslíka metódou plameňovej fotometrie na konci rastových fáz uvedených 
vyššie. Vzorky rastlinného materiálu sa z jednotlivých nádob na analýzy odoberali 
po ukončení stresovej periódy a rovnako sa odoberali aj z nádob, v ktorých bol jačmeň 
pestovaný pri optimálnom vodnom režime.  

Riešená téma je súčasťou projektu AVTP aAV/1109/2004 „Klimatická zmena a sucho 
v SR: Dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu“. 
Koordinátorom projektu je doc. Ing. M. Brestič, PhD. a projektu VEGA 
1/2433/05:“Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke 
a kŕmne účely“. Koordinátor projektu: doc. Ing. P. Slamka, PhD. 
 
Výsledky a diskusia 

Dosiahnuté výsledky ukazujú, že odber dusíka v nadzemnej fytomase je závislý nielen 
od dusíkatej výživy, ale aj od indukcie vodného stresu v príslušnej rastovej fáze.  
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Odber dusíka na konci rastovej fázy odnožovania (DC 29) bol vyšší pri optimálnom 
vodnom režime oproti stresu indukovanému v tejto rastovej fáze pri všetkých troch variantoch 
výživy (obr.1, graf a). Odber dusíka jačmeňom bol pozitívne ovplyvnený dusíkatou výživou. 

Takisto v rastovej fáze steblovania bol odber dusíka ovplyvnený vodným režimom, 
avšak len pri hnojených variantoch (1g a 2 g N na nádobu). V stresových podmienkach 
deficitu vody bol odber dusíka nadzemnou biomasou jačmeňa vyšší pri intenzívnejšom 
hnojení dusíkom (2 g na nádobu), takže dusíkaté hnojenie pozitívne ovplyvnilo jeho príjem 
(obr. 1, graf b). Najvyššie hodnoty odberu dusíka boli dosiahnuté počas indukcie stresu 
v rastovej fáze klasenia - kvitnutia (DC 69). Optimálny vodný režim mal pozitívny vplyv 
na akumuláciu dusíka v nadzemnej fytomase aj v tejto rastovej fáze (obr.1, graf c). Väčší 
odber dusíka v podmienkach vodného deficitu bol pozorovaný pri dávke 2 g N na nádobu. 
V tabuľke 2 môžeme vidieť odber makroelementov P, K pri rôznom hnojení dusíkom, 
v rôznych rastových fázach a pri rôznom vodnom režime. Z tejto tabuľky je zrejmé, 
že množstvo aplikovaného dusíka malo výrazný vplyv na akumuláciu PK v nadzemnej 
fytomase. 
 
Tab. 2 Odber vybraných makroelementov NPK nadzemnou fytomasou jačmeňa  
 v podmienkach vodného stresu v rôznych rastových fázach  

Offtake of NPK macroelements by aboveground phytomass of spring barley in various 
growth stages 

Variant1 Fosfor2 Draslík3 

DC 29 DC 49 DC 69 DC 29 DC 49 DC 69 
Vodný režim4 Hnojenie5 

(mg.nádoba-1)6 

0 g N 19,9 29,5 25,9 132,1 181,5 269,5 
1 g N 50,9 59,6 69,6 690,7 715,5 777,5 Stres7 

2 g N 53,7 68,3 79,7 807,9 838,4 1015,9 
0 g N 23,7 28,5 26,1 140,5 166,2 185,8 
1 g N 64,2 106,1 114,7 798,0 1047,3 1424,7 Optimum8 

2 g N 64,9 121,3 126,9 884,4 1365,0 1786,1 
1Treatment, 2Phosphorus, 3Potassium, 4Water regime, 5Fertilization, 6mg per pot, 7Stress, 8Optimum 
Poznámka: DC 29 – odber uskutočnený na konci rastovej fázy odnožovania, DC 49 – odber uskutočnený 
na konci rastovej fázy steblovania, DC 69 – odber uskutočnený na konci rastovej fázy klasenia  
 

Aigner et al. (1998) svojou prácou potvrdzujú, že najväčší odber dusíka a draslíka bol 
pozorovaný na konci rastovej fázy kvitnutia. Rovnaké závery sme dosiahli aj v našom pokuse, 
avšak môžeme potvrdiť, že vodný stres znižuje odber dusíka, fosforu aj draslíka rastlinami 
v porovnaní s odberom rastlinami pestovanými pri optimálnom vodnom režime.  

 
Obr. 1 Odber dusíka v rastových fázach (a-odnožovanie; b-steblovanie; c-klasenie)  
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Záver 
Dusíkatá výživa mala pozitívny vplyv na odber dusíka, fosforu, draslíka  nadzemnou 

fytomasou jarného jačmeňa. Vo všetkých variantoch výživy bola zistená vyššia akumulácia 
dusíka, fosforu a draslíka pri optimálnom vodnom režime ako na príslušných variantoch 
výživy vystavených vodnému stresu. Najvyšší odber dusíka, fosforu a draslíka bol 
pozorovaný v rastovej fáze klasenia na všetkých variantoch výživy pri oboch variantoch 
vodného režimu. V podmienkach vodného stresu bol pozorovaný najvyšší odber dusíka, 
draslíka a fosforu na oboch hnojených variantoch v porovnaní s nehnojenou kontrolou, 
a to vo všetkých troch rastových fázach. Vyššia intenzita hnojenia dusíkom (2 g na nádobu) 
eliminovala do určitej miery negatívny vplyv vodného stresu na odber živín jačmeňom. 
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Abstract 

Two apple  cultivars grafted on rootstock J-OH- A  were grown at high density system 
Solax.There were four treatments of foliar fertiliser (Arysta, Yara, Orin and control). 
No significant differencies was obtain after two years at bloom density and fruit set measured 
after blooming. The significant results we find out in yield (kg per tree) in cultivars Jonagored 
in younger plantation. It is not possible to determine the most efficiency way of foliar 
fertilizers. 
 
Úvod 

Hnojení přes kořenovou soustavu včetně předvýsadbového vyhnojení zůstává hlavním 
způsobem hnojení trvalých kultur, přesto za vegetace nebo i v některých dalším případech 
(vyšší výška stromů resp.plodný objem stromů) mívá foliární výživa své opodstatnění 
a účelovost. U jabloní byly zjištěny rozdílné výsledky na plodnost po fertigaci, kdy mohlo 
(Kodde et al., 1992) i nemuselo dojít ke zvýšení výnosu (Horning a Bunemann, 1995). 
Tonjko (Tonjko et al., 2001) nezjistili účinek  různých dávek dusíku (45 kg N /ha,60 kg 
a 120 kg) na kumulativní plodnost během šesti let ,ale rozdílné hnojení mělo průkazný vliv 
na pravidelnost sklizní.Kontrolní  varianta  (bez hnojení) u odrůdy Jonagold vykazovala 
alternativní plodnost, zatímco odrůda Golden Delicious  poskytla lepší výsledky při variantě 
hnojení- 45 kg N /ha. 

Foliární aplikace PK u jabloní měla také příznivý vliv na sníženi vodního stresu 
zvýšení těchto prvků v listech ošetřených variant, jak zjistili slovinští výzkumíci (Veberič 
et al., 2005). 

Cílem práce bylo zjistit vliv několika variant foliárního přihnojování na plodnost 
jabloní v pěstitelském systému Solax. 
 
Materiál a metodika 

Pokus byl založen ve dvou výsadbách jabloní firmy ZEMOS a.s. Velké Němčice. 
Výsadby jsou ve dvou věkových kategoriích. Mladší výsadba byla vysazena v roce 1999 
a starší výsadba byla vysazena v roce 2002. V obou věkových kategoriích byly sledovány 
odrůdy Gala a Jonagored. Pokus probíhal na pěstitelském tvaru Solax.Výsadba byla vysázena 
podnoži J-OH-A. Spon výsadby je 3,5 x 1,2 m u starší výsadby a 3,5 x 1,3 m u mladší 
výsadby. Meziřadí bylo zatravněno. Oblast se nachází v klimatických podmínkách mírného 
pásma v teplé oblasti s průměrnými hodnotami za období 1951 -1980 (8,8 °C, 502 mm 
srážek) a nadmořskou výškou 180 m.n.m. Výsadba leží v zaplavovaném území. 30.4.2006 
bylo území zaplaveno. Vlivem četných srážek došlo následně tohoto roku k zvýšení hladiny 
spodní vody v měsících květen, červen a srpen. 

Pokus probíhal v 4 variantách: a) program hnojení firmy Yara, b) program hnojení 
firmy Arysta, c) program hnojení firmy Orin, d) kontrola. V rámci plodnosti se hodnotila 
bohatost kvetení (bodové hodnocení), bohatost násady plodů po červnovém opadu (bodové 
hodnocení) a odhad sklizně (kg na strom) v době sklizně. Každá varianta měla tři opakování 
po třech stromech. Celá výsadba byla standardně vyhnojená před založením sadu. V průběhu 
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hodnocených let byla celá výsadba přihnojována: kapkovou závlahou od konce června 
do poloviny července Kristalonem modrým a od poloviny července Kristalonem oranžovým. 

Začátkem června byl aplikován dusičnan amonný v příkmenných pásech. Pokus byl 
založen v roce 2005 a systém aplikace listových hnojiv ve zmíněných variantách probíhá 
dodnes. 
 
Výsledky a diskuse 

V prvních dvou letech aplikace rozdílných programů listové výživy nebyly zjištěny 
průkazné rozdíly v bohatosti kvetení a násady plodů po dokvětu. 
 
Tab. 1 Bohatost kvetení v bodech (1 - 9) 

Flower density in points 1/9 

Gala – younger control Arysta Yara Orin 
2005 9,00 8,89 9,00 8,89 
2006 7,11 8,44 7,67 8,67 
Average 8,06 8,67 8,34 8,78 

Gala – older control Arysta Yara Orin 
2005 9,00 8,89 8,89 9,00 
2006 6,44 8,33 7,67 6,67 
Average 7,72 8,61 8,28 7,84 

Jonagored – younger control Arysta Yara Orin 
2005 9,00 9,00 8,78 8,89 
2006 7,78 7,67 6,89 7,44 
Average 8,39 8,34 7,84 8,17 

Jonagored – older control Arysta Yara Orin 
2005 9,00 8,89 8,89 8,56 
2006 6,33 6,67 6,11 6,44 
Average 7,67 7,78 7,50 7,50 
 
Tab. 2 Bohatost násady plůdků v bodech (1 - 9) 

Fruit set density of juvenilie fruits 1/9 

Gala – younger control Arysta Yara Orin 
2005 6,22 5,11 5,33 4,44 
2006 6,89 8,11 6,78 8,67 
Average 6,56 6,61 6,06 6,56 

Gala – older control Arysta Yara Orin 
2005 6,44 6,78 7,11 7,11 
2006 6,00 7,78 7,00 6,44 
Average 6,22 7,28 7,06 6,78 

Jonagored – younger control Arysta Yara Orin 
2005 3,89 5,56 5,11 4,89 
2006 6,44 7,33 6,11 6,78 
Average 5,17 6,45 5,61 5,84 

Jonagored – older control Arysta Yara Orin 
2005 6,78 7,44 7,22 7,00 
2006 6,11 6,44 6,11 6,67 
Average 6,45 6,94 6,67 6,84 
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Tab. 3 Odhad výnosu při sklizni v bodech (1 - 9) 
Yield estimation in points 1/9 

Gala – younger control Arysta Yara Orin 
2005 6,00 5,67 7,67 7,00 
2006 6,89 7,56 5,33 8,44* 
Average 6,45 6,62 6,50 7,72 
Gala – older control Arysta Yara Orin 
2005 7,67 7,78 7,56 7,22 
2006 7,00 7,67* 6,67 7,22 
Average 7,34 7,73 7,12 7,22 
Jonagored - younger control Arysta Yara Orin 
2005 5,33 6,89* 7,56* 6,22 
2006 6,12 9,00 5,25 7,50 
Average 5,73 8,04 6,41 6,86 
Jonagored – older control Arysta Yara Orin 
2005 8,33 8,11 8,89 8,22 
2006 7,60 8,00 7,85 8,22* 
Average 7,97 8,06 8,37 8,22 
* - statisticky průkazný rozdíl na hladině (α = 0,05) 
 

U mladší výsadby odrůdy Gala byl zaznamenán statistický rozdíl v bodové násadě 
plodů. Tento rozdíl je možno sledovat i u výnosu a to zejména ve druhém roce, kdy bylo 
dosaženo průměrně až 12 kg na strom. Tento rozdíl však nebyl statisticky průkazný. U starší 
výsadby odrůdy Gala se projevil statisticky průkazný rozdíl u programu hnojení Arysta 
v bodovém hodnocení a u programu hnojení Orin ve výnosu v kg na strom. V mladší výsadbě 
odrůdy Jonagored se projevily statistické rozdíly v bodové násadě u programu Arysta (v obou 
letech) a u programu Yara.  
 
Tab. 4 Odhad výnosu při sklizni v kg na strom 

Yield estimation in kg per tree 
Gala – younger control Arysta Yara Orin 
2005 4,89 4,13 6,50 4,61 
2006 10,17 9,28 5,39 12,00 
Average 7,53 6,71 5,95 8,31 
Gala – older control Arysta Yara Orin 
2005 8,67 10,00 10,06 11,22* 
2006 6,83 8,76 8,20 9,41 
Average 7,75 9,38 9,13 10,32 
Jonagored - younger control Arysta Yara Orin 
2005 3,50 5,50** 4,89* 5,56** 
2006 7,28 12,36** 4,05 14,47** 
Average 5,39 8,93 4,47 10,02 
Jonagored – older control Arysta Yara Orin 
2005 13,44 14,78 16,11 13,56 
2006 10,60 12,95* 13,13* 11,41 
Average 12,02 13,87 14,62 12,49 
* - statisticky průkazný rozdíl na hladině (α = 0,05) 
** - statisticky průkazný rozdíl na hladině (α = 0,01) 
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Ve výnosu v kilogramech se projevily statisticky vysoce průkazné rozdíly u programů 
Arysta a Orin (v obou letech) a průkazný rozdíl v roce 2005 u programu Yara oproti kontrole. 
U starší výsadby odrůdy Jonagored byly statisticky významné rozdíly jen v roce 2006 
a to v bodové násadě u programu Orin. Statisticky významné rozdíly ve výnosech byly 
zaznamenány v programech hnojení u variant Arysta a Yara. Na první pohled výrazné rozdíly 
ve výnosu ve starší výsadbě odrůdy Gala u Arysty a Orinu 2006, nebo ve starší výsadbě 
odrůdy Jonagored u programu Yara se projevily v důsledku velkých rozdílů v násadě 
jednotlivých stromků jako statisticky neprůkazné. 

Z dvouletých výsledků výnosů  získaných po aplikaci různých programů listové 
výživy nelze zatím stanovit nejoptimálnější variantu. 
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Abstract 

In the SPZO (Union of Oilseeds Growers and Processors) experiments  the nutrient 
uptake in the vegetative phases at individual sites has been monitored.  The results show that 
site conditions have a dominant effect on nutrient uptake. The highest uptake 
for the Alexandra hybrid (233 kg.ha-1) was found in Strachotice (2006) and the lowest 
(81 kg.ha-1) in Dobroměřice (2003).  
 
Materials and methods 

From 2003 - 2006, samples were taken of above ground plant parts in various 
vegetative phases on four field-experiment sites (Dobroměřice, Nebovidy, Strachotice 
and Uherský Brod)  of the SPZO (Union of Oilseeds Growers and Processors) involving five 
hybrids. Biometric and chemical analysis was used to determine the amount of dry matter 
of one plant as well as the content of nitrogen in plants.  
 
Tab. 1 Basic conditions of experimental sites in 2003 

Accessible nutrient content (mg.kg-1) 
Site pH P K Mg 
Uherský Brod 7,0 35 376 389 
Strachotice 5,7 138 400 437 
Dobroměřice 7,3 56 347 244 
Nebovidy 5,6 54 212 134 
 
Results 

In addition to soil nutrient supply and fertilising, nutrient uptake is influenced by other 
environmental factors (climatic, soil-related and those brought by technological measures), 
as well as by interference effect during the period of nutrient uptake and by plant uptake 
capacity. 

In the SPZO experiments, we monitored nutrient intake in the vegetative phases 
at individual sites. The results are shown in Fig. 1 – 4. The results show that site conditions 
have a dominant effect on nutrient uptake. Literary sources state that the maximum nutrient 
uptake of sunflowers occurs in the flowering phase (BBCH 65). Our research shows that, 
for example, in 2004 the Uherský Brod site already had the highest intake of nitrogen 
at the beginning of the flowering phase (343 kg.ha-1) in the hybrid Altese. In 2003 there was 
extraordinarily dry and warm weather. The limiting factor of nitrogen uptake in 2003 was 
water.On the basis of individual sampling of plants during vegetation the nitrogen uptake 
by the  hybrids (Alexandra, PR63A90, Pilar, Altese and Allium) was monitored. The results 
show that nutrient uptake requirements for individual hybrids differ significantly. The highest 
uptake for the Alexandra hybrid (233 kg.ha-1) was found in Strachotice (2006) and the lowest 
(81 kg.ha-1) in Dobroměřice (2003).  

The study of the effect of various temperature and water conditions 
on the development of sunflower during their vegetative phases, most importantly during 
the decisive ones, shows the importance of monitoring the condition of sunflower 
from the initial vegetative phases to the time when it is still possible to make corrections 
to the nutriet condition. 
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Fig. 1 The uptake of nitrogen during  the vegetation SPZO experiments in 2003   
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Fig. 2 The uptake of nitrogen during  the vegetation SPZO experiments in 2004 
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Fig. 3 The uptake of nitrogen during  the vegetation SPZO experiments in 2005 
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Fig. 4 The uptake of nitrogen during  the vegetation SPZO experiments in 2006 

Year - 2006
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Abstract 

The nitrogen uptake by spring wheat after application of different mineral nitrogen 
fertilizers (CAN, urea, urea with urease inhibitor = ureastabil) and simulation of different ways 
of precipitation (10 mm of precip. in 48 hours and 10 mm of precip. after 10 days from 
fertilizers application) was observed in the pot experiment. When precipitation came 
in 48 hours after application of fertilizers no difference between using of urea alone and urea 
with urease inhibitor (ureastabil) on soil surface was found. The positive effect of urease 
inhibitor NBPT in ureastabil showed when 10 mm of precipitation was applied till ten days 
after fertilizers. Urease inhibitor reduced hydrolysis of urea, losses by ammonia volatilization 
and made possible urea transport to the plant roots. Because of this fact variant with ureastabil 
showed higher nitrogen uptake than variants with urea or CAN. The addition of urease 
inhibitor to urea at fertilization with urea during spring period retards urea hydrolysis 
and reduces the nitrogen losses via ammonia volatilization. Furthermore it extends time 
for transport of non-hydrolysed urea to the plant roots 
 
Background and objectives 

Lately the weather changes connecting with the global warming are widely discussed. 
At our conditions these changes cause i. a. more frequent spring spell of draught even at wet 
areas. At lack of precipitation some granular fertilizers rest on the soil surface without use 
by plants for a long time. Calcium nitrate, ammonium nitrate or urea belong to the fastest 
dissolving fertilizers – normal air humidity is sufficient for their granules dissolution. Among 
them urea has the broadest use in the agricultural practice. The dry and hot weather coming 
after urea application on the soil surface causes nitrogen losses via ammonia volatilization. 
At these cases ammonia losses can reach up to 50 % of applied fertilizer (Catchpoole, 1975; 
Terman, 1979), especially in soils having low buffer capacity, high Corg content (Fenn 
and Hossner, 1985) or in calcareous ones. Malhi et al. (1996) reports the nitrogen losses due 
to ammonia volatilization are influenced by soil humidity and they are the highest if urea is 
applied on moist soil just running dry. The nitrogen losses are increased by factors supporting 
evaporation because of ammonia shift to the surface layer and its graduating there. Again 
rainfall or irrigation transport non-hydrolysed urea deeper in soil and so dilute ammonia 
content in the surface soil layer. Thence urea has to be applied in period with high probability 
of rainfall or early at start of spring vegetation when soil as well as air is cold. Urease 
inhibitors can retard urea dissociation and increase the opportunity for urea transport deeper 
into soil by rainfall before nitrogen losses by volatilization take place. 
 
Materials and methods 

In 2004 – 2006 the nitrogen uptake by spring wheat after application of different 
mineral nitrogen fertilizers (ammonium nitrate with calcite = CAN; urea; urea with urease 
inhibitor = ureastabil) and simulation of different ways of precipitation (10 mm precip. 
in 48 hours and 10 mm precip. after 10 days from fertilizers application) was observed 
in the pot experiment. Out of these precipitation plants had regular supply of water 
in the basin under pot. In pots orthic Luvisol was used (pH/CaCl2 = 7,2 – 7,4; good supply 
of P, K, Mg in accordance with Mehlich III). Determined content of mineral nitrogen (Nmin) 
in soil differed from year. It was present mainly in form of nitrate nitrogen, namely 21, 13 
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and 52 mg NO3-N per kg of dry soil in 2004, 2005 and 2006 respectively. Into each pot 
with diameter 193 mm 4 – 4,2 kg of dry soil was placed and 10 plants of spring wheat was 
cultivated. The fertilizers were applied on the soil surface at the start of tillering of spring 
wheat (BBCH 13) in dose of 292 mg N.pot-1. The plants were harvested at stalk shooting 
(BBCH 31-32), their dry matter and total nitrogen content by Skalar mineralization method 
was determined.   

The used ureastabil is the new concentrated mineral nitrogen fertilizer (46% N) destined 
for the basic fertilization before seeding or outplanting of agricultural crops as well as 
for additional fertilization during vegetation. The base of this fertilizer is urea treated 
with urease inhibitor NBPT (N-(n-butyl)-thiophosphoric triamid) that stabilizes urea, slows its 
dissociation and reduces nitrogen losses at surface application of fertilizer. The crop roots can 
take UREAstabil in the form of both non-polar molecule and ions, namely NH4

+ - after 
hydrolysis and NO3

- - after nitrification. 
 
Tab. 1 Time behaviour of experiments in various years  

year seeding fertilization precipitation plant harvest 
2004 March 17 April 12 April 13; 23 May 10 
2005 March 21 April 13 April 14; 24 May 9 
2006 April 6 April 28 April 29; May 9 May 22 

 
Results and discussion 

The results obtained in the pot experiments are shown in Tab. 2 and Fig. 1-2. In 2006 
higher yields of dry matter of plants as well as nitrogen uptake by plants in comparison 
with previous experiments were obtained. It was caused by higher Nmin content in soil used 
for experiment. Therefore the results obtained in this year were evaluated separately (Fig. 2) 
from proceeding ones (Fig. 1).  

As was expected no difference between using of urea and urea with urease inhibitor 
(ureastabil) on soil surface was found when precipitation came in 48 hours after application 
of fertilizers. The exposition time before precipitation was short for urea hydrolysis. 
Therefore its major portion was transported into soil profile in form of non-polar molecule 
and loss by ammonia volatilization was limited. If urea was used the tendency to higher 
nitrogen uptake by plants was observed in comparison with CAN because of worse 
dissolubility of CAN granules. The founded values were not significantly different 
at P = 0.05. Our older results showed higher precipitation is needed to the dissolution of CAN 
than urea granules. After one-time precipitation nitrate nitrogen is transported lower into soil 
whereas ammonium nitrogen is adsorbed in topsoil and to the plant roots becomes 
after nitrification and other precipitation. 

The positive effect of urease inhibitor in ureastabil was demonstrated when precipitation 
was applied till ten days later than fertilizers. Urease inhibitor reduced hydrolysis of urea, 
losses by ammonia volatilization and made possible urea transport to the plant roots. Because 
of this fact variant with ureastabil showed higher nitrogen uptake than variants with urea 
or CAN. Carmona et al. (1990) found at 8°C the urease inhibitor NBPT reduced urea 
hydrolysis significantly even after 8 days and the ammonia losses by volatilization were 
minimal.  Four days after fertilization 65% of fertilizer was hydrolysed when alone urea was 
used. Pišanová and Růžek (2006) reported urease inhibitor NBPT reduced urea hydrolysis 
at 8°C during whole experiment lasting 14 days. For the whole time ammonia loss 
by volatilization was minimal. Furthermore in comparison with using of urea alone 
considerable amount of nitrites was not detected. It is positive fact owing to unfavourable 
effect of nitrites on plant regeneration at starting development stages.  
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The accumulation of nitrites in soil as the negative consequence of urea hydrolysis 
described also Gasser (1964) and Tomlinson (1970). Nitrites can be harmful to germination 
of seeds, seedling emergence or young plants. The data on quantum of precipitation needs 
for effective reducing of volatilization differ from authors: according Harper et al. (1983) 
5 mm precipitation is sufficient at urea application on pasture; Malhi et al. (1996) detected 
significant reduction of losses and increasing of return of nitrogen from surface applied urea 
after 10 mm of rainfall; Bouwmeester et al. (1985) reported the best is 25 mm participation 
immediately after urea application. 
 
Tab. 2 Characteristics of spring wheat (pot experiments 2004 – 2006) 

Precip. 10 mm in 48 hours 10 mm after 10 days 

 Dry mass N uptake N Dry mass N uptake N 
 g . pot-1 mg . pot-1 % g . pot-1 mg . pot-1 % 

2004   

Control 4.14±0.62 60.36 ± 9.99 1.45±0.03 4.66±0.36 70.72±8.32 1.51±0.06 
Urea 5.66±0.21 100.20±1.15 1.77±0.00 4.93±0.70 97.91±4.62 2.02±0.16 

Ureastabil 6.10±0.41 107.05±0.69 1.76±0.09 6.60±0.48 146.25±5.99 2.22±0.01 
CAN 5.69±0.53 92.17±6.85 1.62±0.01 6.05±0.44 125.19±8.08 2.07±0.16 

2005   

Control 3.58±0.15 58.77±2.30 1.64±0.01 3.28±0.24 52.49±5.11 1.60±0.05 
Urea 6.04±0.34 125.15±9.81 2.07±0.08 4.84±0.66 114.51±13.35 2.38±0.08 

Ureastabil 6.26±0.51 124.36±7.29 2.09±0.09 5.00±0.51 120.17±10.97 2.41±0.07 
CAN 5.49±0.29 121.26±11.40 2.21±0.15 4.86±0.28 110.43±2.25 2.28±0.14 

2006   

Control 6.33±0.84 151.69±29.90 2.37±0.19 6.69±0.44 171.26±13.33 2.56±0.15 
Urea 7.26±0.66 213.17±13.83 2.93±0.12 7.92±0.57 264.11±20.29 3.32±0.24 

Ureastabil 6.21±0.54 198.49±20.40 3.19±0.12 8.28±0.49 309.51±31.71 3.65±0.21 
CAN 6.29±0.58 194.04±12.43 3.12±0.31 7.29±0.56 248.22±21.49 3.41±0.21 

 
Conclusions 

The pot experiments with spring wheat and different applied fertilizers showed 
the nitrogen uptake by plants is significantly affected by term as well as amount 
of precipitation coming after fertilization. When precipitation came in 48 hours 
after application of fertilizers no difference between using of urea alone and urea with urease 
inhibitor (ureastabil) on soil surface was found. The positive effect of urease inhibitor NBPT 
in ureastabil showed when 10 mm precipitation was applied till ten days after fertilizers. Urease 
inhibitor reduced hydrolysis of urea, losses by ammonia volatilization and made possible urea 
transport to the plant roots. Because of this fact variant with ureastabil showed higher nitrogen 
uptake than variants with urea or CAN. The addition of urease inhibitor to urea at fertilization 
with urea during spring period retards urea hydrolysis and reduces the nitrogen losses via 
ammonia volatilization. Furthermore it extends time for transport of non-hydrolysed urea 
to the plant roots by the precipitation. There urea decomposes slowly and can be taken 
by plants in form of urea molecules, ammonium ions NH4

+ or (after nitrification) nitrate ions 
NO3

-.  
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Fig. 1 Nitrogen uptake by spring wheat – average of 2004 and 2005 
a: precipitation 10 mm in 48 hours (10 + 0 mm); b: precipitation 10mm after 10 days 
(0 + 10 mm); Note: US = ureastabil  
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Fig. 2 Nitrogen uptake by spring wheat in 2006 

a: precipitation 10 mm in 48 hours (10 + 0 mm); b: precipitation 10mm after 10 days 
(0 + 10 mm);  Note: US = ureastabil 
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Introduction 

During the recent decades the acreage under potato cultivation has strongly decreased 
(from 1961 with 22,15 Mill. ha, to 2005 with 18,65 Mill. ha), however, for the individual 
farms potato production mostly has the highest priority. In potato economically satisfactory 
yields on a high quality level can only be achieved by an optimized offer of plant nutrients 
and intensive cultivation.  

The growing potato plant is frequently exposed to various stress factors, 
as e.g. coldness, draught, high light intensity, nutrient deficiency, heat, but also pathogens 
and insect pests.   

From macro nutrients potash has a strong influence on the growth process, as K+  is 
involved as a free cation in nearly all cell metabolisms.  

The potassium resources in the soil show extreme variations due to different contents 
in fertilizers and in the mineral parent substance.  

A constantly optimal level in K nutrition leads to a high photosynthetic CO2 fixation 
and prevents malfunctions during transport and storage of the photosynthates in the tubers.  

Generally problems occur during potato cultivation when optimizing the starch content 
in the tubers: 

In starch potatoes the content is often too low; in table potato the content is very often 
to high since boil-proof tubers are demanded. These requirements in turn have yield 
decreasing effects and they are couplied with additional costs.  

A further problem frequently consists in the very low potassium supply in the tubers. 
Effects of fertilization on the above criteria are discussed quite controversely in the literature. 
In selected results the consequences of a varied fertilization strategy under unique conditions 
is illustrated. 
 
Material and Methods 

The experimental station Großmugl (217 m above sea level) is located in the western 
part of the Weinviertel, 40 km in the North of Vienna, in an intensively farmed cropping area 
of Austria.  

The production area is spart of the north eastern plain and hilly country and it is 
influenced by the pannonic climate. For Austria of many years the lowest amounts 
of precipitation are registered in this area.  

The soil type of the experimental station is a tschernosem of loess with transition 
to calciferous raw soil from loess. The soil texture is characterized by clayey silt. It is 
moderately dry, with medium storage capacity and moderate porosity. A1p- und A2- horizons 
are middle humous, the form of humus is mull. The soil has a high lime content, with more 
than 10 % CaCO3. 

The weather pattern in the hydrological year 2005 is displayed in Fig. 1. In order to 
carry out a praxis relevant assessment of the ´12 fertilization variants´ (Tab. 1), the trial was 
set up with two varieties (Ditta = table potato, Ponto = starch industry potato) as a split plot 
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experiment with three replications (complete parcel with 3m x 10m). The parcel fertilization 
was performed manually, tilling and cultivation (plant protection) acording to the “good 
agricultural practice”. The seed potatoes were planted on 9th of April 2005 and the dam was 
formed with a rotary tiller on 6th of Mai. The soil samples were processed and analysed 
by the EUF-Method in the “Zucker-forschung Tulln GmbH”. The results shown are related 
to the first and second faction. Concerning K nutrition the topsoil was sufficiently supplied 
when the experiment was started. 
 
Fig. 1 Temperature (average of months in degree °C) and distribution of monthly 

precipitation (values in mm) from September 2004 to October 2005 in comparison 
to the long term average.  
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As expected the values of spring were higher than the values of to autumn time. Starch 

content in tubers was determined by an automatic starch weighing machine. Analysis 
of nutrient elements in tubers was carried out at the Institut für Pflanzenbau 
und Pflanzenzüchtung (Universität für Bodenkultur Wien) by atomic absorption spectrometry 
(AAS, Fa. Varian). Phosphorus was determined photometrically, and nitrogen content 
by Kjeldahl analysis.  

Data were analyzed by means of multifactorial analysis of variance (ANOVA), using 
the General Linear Modell. Multiple comparisons of means were done by the Student-
Newman-Keuls Test (SNK).  
 
Tab. 1 Variants of fertilizer, type and level of fertilizers 

  60er Kali (60 % K2O)  
  Patentkali (30 % K2O)  
  Calcium ammonium nitrate   27% N   

 K2O kg/ha K2O kg/ha Nitrogen kg/ha 
Level of fertilization 

(K2O total kg/ha) 
fertilization 

variants 
Autumn Spring Spring  

1 0 0 0 1 ( 0 ) 

2 100 0 0 2 ( 100 ) 

3 0 100 0 2 ( 100 ) 

4 100 100 0 3 ( 200 ) 

5 200 0 0 3 ( 200 ) 

6 200 0 0 3 ( 200 ) 
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7 200 0 50 3 ( 200 ) 

8 0 200 0 3 ( 200 ) 

9 0 200 0 3 ( 200 ) 

10 200 200 0 4 ( 400 ) 

11 400 0 0 4 ( 400 ) 

12 0 400 0 4 ( 400 ) 
 
Results and Discussion 
Soil chemistry  

Tab. 2 shows the low content of NO3/Norg and the high contents of Ca- and Mg 
in the tops soil. When comparing Boron contents it becomes obvious that B is very low 
in autumn, however, due to mineralization of harvest residuals in spring the value increased 
to an  average supply at level C. Potassium contents in the K fertilization variants increased 
in the topsoil until spring time. Determining factors were the higher water saturation 
of the soil and therefore a higher degree of cation release.  
 
Tab. 2 Content in mg/100g soil of NO3 /Norg, P1 / P2, K1 / K2, Ca1/Ca2, Mg and B in 0 

to 30cm of soil depth, at 15th July 2004 and at 30th march 2005 (EUF – soil analysis)  
 

Variant 
Nitrogen 

NO3/Norg 
Phosphorus 

P1 / P2 
Potassium 

P1 / P2 
Lime 

Ca1/Ca2 
Magnesium 

Mg 
Bor 

(ppm) 
Beginning value 

(15. 7. 2004) 
O,9 / 1,5 0,6 / 0,9 10,0 / 6,0 60 / 81 1,7 0,5 

Variante   1 1,6 / 1,8 0,8 / 0,9 13,0 / 7,0 59 / 81 2,6 0,8 
Variante   4 1,2 / 1,8 0,8 / 1,2 13,0 / 8,0 57 / 81 1,5 1,1 
Variante 10 1,0 / 1,8 0,6 / 1,0 15,0 / 7,0 57 / 80 1,7 0,9 
Variante 11 1,2 / 1,9 0,7 / 1,0 19,0 /10,0 57 / 82 2,0 1,0 

 
Influence of different amounts of potash and types of potassium fertilizer 

to K contents in potato leaves.  
Even though the leaves had lower K contents than usually given in the literature, none 

of the variants exhibited any deficiency symptoms.  
The average K content in the leaves of variety Ditta was significantly higher than 

in the variety Ponto. Also the variance of K contents was much higher in Ditta than 
in the variety Ponto. In Ditta we found the highest but also the lowest single value, indicating 
a higher heterogeneity in Ditta (Fuchs, 2005). Ponto showed an average K content of about 
33,6 g/kg in dry matter, whereas Ditta reached an average of 36,6 g/kg in the dry matter 
of leaves. Even the variants with the highest K contents did not reach the K values given 
in the literature. The first sampling of leaves was carried out after blooming. Thus the values 
are comparable with the tables given in the literature (Vielmeier et al., 1993 und Bergmann, 
1993). 

As given in Fig. 2 the higher K fertilization in tendency increased the K contents 
in leaves. However, the results also showed that higher K fertilization is only leading to slight 
changes in the leaves.  

In ´Ditta´ a later sampling date in the end of the blooming led to slightly higher 
K contents. ´Ponto´ showed a slightly lower K content which was lower even in comparison 
to the first sampling date.  
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Fig. 2 Potassium contents in g/kg dry subst. of leaves in Ditta and Ponto depending 
on level of fertilization, samples taken August 11th 2005   

 
 
 
Fig. 3 Timely change of K contents in g/kg dry substance in the leaves  (June 15th to August 

11th) in the varieties ´Ditta´ and ´Ponto´  
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Probes of the third sampling date (August 11th 2005, Fig.3) showed lower contents 
than the values given in Bergmann (1993). The higher differences were detected between 
the varieties from July 4th. Also these values did not depend significantly from K fertilization. 
The results show that under the given conditions of the chosen location the potash fertilization 
had low influence to the K content in the leaves. Also in respect to the points of fertilization 
there is no significant dependence of contents in the potato leaves. Even the type 
of fertilization did not have significant influence on K content of leaves. Also the additionally 
given nitrogen did not exert any effect on this parameter.  
 
Conclusions 

An increased K fertilization (0 to 400 kg/ha) did not have significant influence 
on tuber yield and starch content.  

In starch potato production on an average level of nutrient supply (level C) 
a Kfertilization is disadvantageous. If necessary it is recommended to use sulphur containing 
potassium fertilizer.  

However, for table potato production on an average level of nutrient supply (level C) 
a K fertilization in the amount of the K depletion is advantageous. The yield only increased 
with slight tendency, however, the starch content was reduced, which is a positive change 
in quality.  
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Abstract 

The effect of different fertilization systems on content of carbon and nitrogen was 
investigated in long-time experiments at location Lukavec in Czech Republic. The use 
of organic fertilization (sewage sludge, manure, barley straw) and mineral nitrogen 
fertilization were studied. It was used method of hot water extractable carbon and nitrogen. 
In this location was detected higher content of hot water extractable carbon and nitrogen 
in those variants, where organic fertilization was used. Better results had application 
of sewage sludge and manure compared to application of mineral nitrogen fertilizer. 
 
Úvod 

Půdní organická hmota (POH) hraje klíčovou roli v udržení půdní úrodnosti a také 
v ochraně životního prostředí a ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. 
Můžeme ji rozdělit na dvě části, první je relativně inertní (složitě uvolnitelná mineralizačním 
procesem), zatímco druhá je mineralizovatelná (Körschens, 1980).  

V podmínkách dynamické rovnováhy během jedné vegetační sezony se část POH 
mineralizuje a část se vytvoří. Tuto část můžeme nazvat jako ,,aktivní´´. Její množství lze 
odhadnou z bilancí v dlouhodobých polních pokusech, ze kterých vyplývá roční obrat 
60 - 160 kg N.ha-1. Při poměru C:N 10 je to tedy 0,6 – 1,6 t C.ha-1 (Kubát et al., 1999).  

Jednoduchá a spolehlivá metoda pro stanovení rozložitelného uhlíku Cdec je extrakce 
horkou vodou (Schulz, 1997). Voda je při této frakcionaci používána jako rozpouštědlo 
odpovídající přírodním podmínkám (Körschens et al., 1990; Schulz, 1990) a poskytuje 
realistické výsledky. Horkou vodou extrahovatelný uhlík není jasně ohraničená frakce POH. 
Zahrnuje části mikrobiální půdní biomasy, jednoduchých organických látek a látek, které jsou 
hydrolyzovatelné nebo depolymerizovatelné v podmínkách extrakce horkou vodou. Obsah 
inertního organického C úzce koreluje s obsahem jílových minerálů a jemných prachových 
částic půdy (Körschens, 1980). 

Příznivý vliv humusu na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti orných půd je 
všeobecně známý. Körschens et al. (1990) uvádějí, že změna obsahu uhlíku v půdě o 0,1 % 
zvýší vododržnou kapacitu půdy o 0,5 až 0,6 % obj., KVK o 0,7 mval.kg-1, pórovitost 
o  0,1 % a objemovou hmotnost o 0,01 až 0,02 g.cm-3. 

Zlepšování výnosů v závislosti na POH bylo demonstrováno (Asmus, 1995; 
Körschens et al., 1997), ale efekt je často malý, výnos se zvyšuje o 10 % na písčitých půdách 
a o 6 % na hlinitých půdách. V průběhu vegetace lze v průměru počítat přibližně s 60 - 120 kg 
N.ha-1, které jsou uvolněny mineralizací organické hmoty. Rozmezí pro optimální obsah 
rozložitelného organického uhlíku je mezi 0,2 – 0,6 % a dusíku 0,02 – 0,06 %. Horkou vodou 
rozložitelný uhlík Chwl je využíván jako vhodné kriterium pro stanovení rozložitelného uhlíku 
Cdec (Körschens, 2002). Pod úrovní těchto hodnot půdní úrodnosti jsou výnos a absorpce CO2 
rostlinami nedostatečné, nad úrovní těchto hodnot nastávají ztráty, což může vést k nebezpečí 
znečištění životního prostředí. 

V závislosti na stavu zásobení půdy může kolísat každoroční množství 
mineralizovatelného N z půdní organické hmoty (při jinak stejných podmínkách s ohledem 
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na roční průběh počasí) o více jak 100 %. Z tohoto důvodu má význam znát množství dusíku, 
který může být v průběhu roku mineralizován z POH a podle toho stanovit optimální dávku 
dusíkatého hnojení. Pokusy z více jak 1000 půdních vzorků na obsah N extrahovatelného 
horkou vodou (Nhwl) dokazují, že Nhwl podléhá větším ročním výkyvům než Chwl. Příčina 
spočívá v tom, že součástí frakce extrahované horkou vodou je také minerální forma N v půdě 
(NH4

+, NO3
-), která podléhá ročním změnám i odběru rostlinami (Schulz, 1997). 

 
Materiál a metody 

Dlouhodobý polní pokus byl založen v roce 1997 na pokusné stanici VÚRV Ruzyně 
v Lukavci. Na parcelkách jsou pěstovány v tříhonném osevním sledu plodiny: brambory, 
ozimá pšenice a jarní ječmen. Půdotvorný substrát tvoří biologická pararula, v hloubce 
150 cm rulová hornina. Půdní typ na stanovišti je kambizem, půdní druh písčitohlinitá půda. 
Ornice je 15 – 20 cm hluboká. V ornici je 1,5 – 2 % humusu nízké kvality, v podorničí 0,6 % 
a v hloubce 80 cm 0,1 % humusu. Svými vlastnostmi je tato lokalita vhodná pro pozorování 
rychlých změn obsahu Chwl  a Nhwl. Pro potřeby pokusu jsou používány kaly z ÚČOV Praha. 

 
Schéma pokusu 

č.v. varianta brambory ozimá pšenice jarní ječmen
1 kontrola 0 0 0
2 kal 1 330 kg N 0 0
3 kal 3 990 kg N 0 0
4 hnůj 330 kg N 0 0
5 N 120 kg N 140 kg N 70 kg N
6 N + sláma 120 kg N+ sláma 140 kg N 70 kg N

 
Organickými hnojivy je hnojeno pouze k první plodině v osevním sledu, proto 

u brambor bude sledováno přímé působení organického hnojení, u ozimé pšenice a jarního 
ječmene působení následné. Na variantě 6 je pod brambory zaoráváno 5 t.ha-1 slámy ječmene. 
Pro potřeby pokusu jsou používány kaly z ÚČOV Praha. Živiny z minerálních hnojiv jsou 
dodávány v LAV (27,5 % N). 
 
Stanovení extrahovatelného dusíku a uhlíku 
extrakce horkou vodou (Körschens et al., 1990): Nhwl, Chwl 
 
Extrakce horkou vodou  

Pro stanovení extrahovatelných forem dusíku a extrahovatelného organického uhlíku 
horkou vodou v půdě se používá zemina usušená na vzduchu a prosetá sítem s oky 2 mm 
(jemnozem). 10 g zeminy se naváží do 100 ml extrakční baňky se zpětným chladičem. 
Zemina se zalije 50 ml destilované vody. Suspenze se mírně vaří po dobu jedné hodiny. 
Po vychladnutí jsou vzorky odstředěny. Ve výluhu je stanoven obsah N-NO3

-, N-NH4
+, obsah 

celkového extrahovatelného organického dusíku (Norg) a extrahovatelného organického uhlíku 
(DOC). Měření se provádí segmentovou průtokovou analýzou s kolorimetrickým stanovením 
na přístroji SKALARplusSystem (fy Skalar, Holandsko). 
 
Výsledky a diskuze   

Získaná data byla zpracována jako průměr ze 4 odběrů půdních vzorků – jaro 2002, 
podzim 2002, jaro 2004 a podzim 2004. Srovnávány byly obsahy Chwl (graf č. 1) a Nhwl 
(graf č. 2) v tříletém osevním sledu. 

Nejvyšší obsah Chwl byl zaznamenán na stanovišti Lukavec u brambor na variantě kal3 
902 mg.kg-1 a u ječmene 897 mg.kg-1, dále u plodiny pšenice na variantě hnůj 882 mg.kg-1. 
V porovnání s nehnojenou kontrolou to byly hodnoty o 21 % u brambor, 23 % u ječmene 
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a 17 % u pšenice vyšší.  Při srovnání extrémní dávky u varianty kal3 s variantami kal1 a hnůj 
bylo zjištěno, že rozdíl činil pouze 11 % více Chwl oproti variantě kal1 resp. 8 % oproti 
variantě hnůj u plodiny brambory. U pšenice tento rozdíl činil u varianty kal1 pouze 5 % 
a u varianty hnůj bylo dokonce množství Chwl vyšší o 11 % oproti variantě kal3. U ječmene 
varianta kal3 převýšila variantu kal1 o 21 % a variantu hnůj o 10 %. S ohledem na tuto 
skutečnost je použití takovéhoto množství organického hnojiva i s ohledem na možnou 
toxicitu rizikových prvků obsažených v kalech považováno za neopodstatněné. Varianta N, 
kde bylo použito pouze minerální hnojení, zaznamenala pokles obsahu Chwl oproti kontrolní 
variantě, což poukazuje na pokles lehce rozložitelné organické hmoty v půdách hnojených 
pouze minerálními hnojivy (Körschens et al., 2002). Také varianta N + sláma oproti kontrolní 
nehnojené variantě zaznamenala pouze o 10 % více Chwl u brambor, 1 % u pšenice a o 9 % 
u ječmene. Také Kubát (1997) uvádí, že kombinace organického a minerálního hnojení 
zvýšilo obsah oxidovatelného C v půdě. 

Průměrný obsah Chwl na stanovišti Lukavec se pohyboval v rozmezí 
686 - 902 mg.kg-1. Kubát et. al (1999) uvádějí, že průměrný obsah Chwl na kambizemích 
se pohybuje v rozmezí 600 – 700 mg.kg-1.  

 
Graf 1 Obsah uhlíku extrahovatelného horkou vodou (dle metody Körschens, 1980)  
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Graf 2 Obsah dusíku extrahovatelného horkou vodou (dle metody Körschens, 1980) 
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Nejvyšší obsah dusíku extrahovatelného horkou vodou (Nhwl) byl zjištěn u varianty 
kal3 u plodiny brambory 141 mg.kg-1 Nhwl, o 31 % vyšší než kontrola v prvním roce 
po hnojení. V druhém roce po hnojení (pšenice) a v třetím roce (ječmen) měla varianta kal3 
jen o 15 % více Nhwl, než nehnojená kontrola. To svědčí o rychlé mineralizaci kalu v půdě. 
To platí i pro varianty kal1 a hnůj, které vykázaly velmi podobné výsledky, varianty kal1 
a hnůj v prvním roce po hnojení obsahovaly 124 resp. 123 mg.kg-1 Nhwl, což je o 15 % resp. 
14 % více než nehnojená kontrola, v druhém roce po hnojení (pšenice) o 7 % resp.  11 % více 
a ve třetím roce (ječmen) o 4 % resp. 8 % více než kontrolní varianta. Při porovnání variant N 
a N + sláma bylo zjištěno, že při minerálním hnojení byl obsah Nhwl dokonce nižší 
než u kontrolní varianty, zatímco u varianty N + sláma byly hodnoty Nhwl vyšší 
než u nehnojené varianty, což bylo zřejmě způsobeno přidanou organickou hmotou (sláma), 
která podpořila aktivitu mikroorganismů v půdě. To potvrzují Körschens et al. (2002), kteří 
zjistili, že vhodná kombinace organického a minerálního hnojení urychluje mineralizaci 
dusíku v půdě. 
 
Závěr 

Závěrem je možné uvést, že lehké půdy ve vyšších nadmořských hladinách s nízkým 
obsahem nekvalitního humusu v závislosti na obsahu Chwl a Nhwl mnohem lépe reagují 
na aplikaci organických hnojiv (čistírenský kal, hnůj, sláma) než na aplikaci hnojiv 
minerálních. To je pravděpodobně způsobeno vlivem nevhodných půdně-klimatických 
podmínek, které jsou ještě umocněny aplikací pouze minerálních hnojiv. Nejvyšší obsahy 
Chwl a Nhwl byly naměřeny u varianty kal3, kde nejvyšší množství byla naměřena u plodiny 
brambory dále u pšenice a ječmene. Varianty kal1 a hnůj se prokázaly jako srovnatelné. 
Hnojení pouze minerálním hnojivem snížilo obsah půdní organické hmoty v půdě a zvýšilo 
riziko vyplavování dusíku do spodních vod. Tento trend může být zmírněn při použití 
zaorávky slámy spolu s minerálním hnojením.  
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Introduction 

The sweet corn is the vegetable grown on the largest acreage in Hungary. In 2003 
the growing area was 38,000 hectares according to the Hungarian Interprofessional 
Organization for Fruit and Vegetables and Product Board. After 2003 however a sudden 
and sharp decline took place and this way in 2005 production was carried out only 
on 24,000 hectares, while in 2006 over 30,000 hectares, again. The nutrient supply is perhaps 
the most important component of the cropping system in plant production. Berzsenyi 
and Györffy (1995), after the analysis and evaluation of a long term trial over 35 years, 
concluded the fertilization 31% and the genotype to be the most important yield increasing 
factors, followed by the optimal plant density, attentive plant care and tillage. Nagy (1995) 
ranked the cropping system components according to the impact on corn yields as follows: 
fertilization 48%, irrigation 28%, tillage 18% and plant density 6%. A continuous fertilization 
influences not only the nutrient processes of the current year but will modify the soil nutrient 
processes during the subsequent years which is to be considered in determining fertilizer rates 
(Lásztity and Csathó, 1994). Among the three main nutrients, it is the nitrogen that is 
considered to have the biggest importance, as it has a decisive influence on yield, 
but in the event that a dose of over 60-120 kg/ha is applied, depending on soil type, a harmful 
accumulation of NO3 may occur (Sárvári, 1995). The movement of P and K fertilizers differs 
from that of N fertilizers. According to Szirtes and Gál (1980) P and K fertilizers should be 
tilled into the soil to a depth of 15 to 25 cm. 
 
Material and method 

The experiment was set up in the year 2006 on an area equipped for irrigation 
at the Experimental Farm of the Faculty of Horticulture of the Corvinus University 
of Budapest. The soil sample collected from the site of the trial prior to the direct seeding had 
a pH of 8.03, an organic material content of 1.31%, a plasticity index according to Arany <30, 
an ammonium lactate soluble P2O5 content of 293 mg/kg, an ammonium lactate soluble K2O 
content of 205 mg/kg and CaCO3 <1%. 

The test variety was Spirit, a normal sweet corn variety with a very early growing 
period (85 days) and yellow kernels. 

The method of propagation was direct seeding, at a depth of 3 cm on Apr 20th. 
The cornstand was formed to have a plant spacing of 75 by 22 cm (60,607 plants per hectare) 
in accordance with the recommendations of the owner of the variety. Each treatment had 
an area of 6x7 m (8 parallel rows and 30 seeds sown in each row). The edge was the outer 
2 rows, respectively on both sides, of the 8 rows of the plot. 4 parallel repeats were applied. 

The treatments were applied by way of fertilizers. No farmyard manure was applied. 
A combination of ammonium nitrate (34%), superphosphate (19.5%) and potash (60%) was 
used for the treatments and approximately half of the N rate and the total of the P and K rates 
were applied as starter fertilization on Apr 13th, while the remaining part of the N rate was 
applied in two parts as top dressing: at the 6 to 7 leaf stage (May 26th) and at tasselling (June 
16th). The treatment 3 was an exception where the 2N fertilization, besides 
the aforementioned dates, was applied on two further occasions (June 2nd and June 9th). 
The area received one herbicide application (May 5th) and one mechanical weed control 
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treatment (June 12th). A pesticide application took place on May 23rd, using Decis 
(0.15 l/ha). 

The following treatments (active ingredients) were applied during the experiment 
besides the untreated control (no fertilizer application): 

K1 = untreated control N0, P0, K0. 
K2 = N222.5, P22.5, K222,5 
K3 = N445, P22.5, K222,5 
K4 = N222.5, P45, K222,5 
K5 = N445, P22.5, K445 
The NPK requirement according to the soil test was determined in the system using 

the nutrient balance approach, with a (planned) unhusked ear yield of 16 tons per hectare. 
The harvest was carried out in two passes. In the course of the harvest the ears were 

picked together with their husks and then 20 ears were selected from each treatment 
in a random fashion and the following measurements were carried out: 

husked ear weight (grams) 
unhusked ear weight (grams) 
as well as determining possible parameters through calculation from these data: 

average yield per unit area and net ear weight ratio. 
The statistical analysis of the results was carried out by using the programme MiniStat 

3.3. When the standard deviations were identical the mean values were compared by pairs 
using the Tukey-Kramer test, while in the case of the non identical standard deviations 
the means were compared using the Games-Howell test (Vargha, 2000). 
 
Results and discussion 

The first parameter measured after picking was the weight of unhusked and husked ear 
yield, the results of which are illustrated in Figure 1. 
 
Fig. 1 Unhusked and husked ear yield 
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Based on the figure it can be seen that the ears of the treatment K5 had the greatest 
weight as compared to the other treatments. There was no significant difference between 
the husked ear weight measured in the other treatments, on the other hand, the result of all 
treatments had significantly higher weight than the untreated control. After removing the ear 
husks, the husked ears were weighed, which is also illustrated by Figure 1. Relative 
to the husked ear weight, the ears of the Treatment K5 were found to have the highest weight, 
which had a significantly greater average weight than the ears of the other treatments, except 
for Treatment K3. Compared to the untreated control, the ears of all treatments had an average 
weight that showed a significantly higher value. 
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Based on the results of the measurements, the average yield per unit area is illustrated 
in Figure 2. 
 
Fig. 2 Average yield per unit area 
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Relative to the average yield, the greatest yield in terms of weight was obtained 
in the Treatments K2 and K3, which was calculated on the basis of unhusked ear weight. 
Interestingly, the statistical analysis failed to reveal any significant differences between 
the treatments. On the other hand, compared to the untreated control, all treatments resulted 
in a significantly higher yield. 

The net ear weight ratio is another important data (Figure 3) which was calculated 
through dividing the husked ear weight by the unhusked ear weight, and this time 
the Treatment K5 was found to produce the best ratio. However, no statistically demonstrable 
significant difference was evident between the treatments. 
 
Fig. 3 Net ear weight ratio 
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Summary 

Based on the results of the experiment the following conclusions were reached: 
Relative to the untreated control (no fertilization) it can be concluded that it is not 

possible to have profitable production without any artificial supply of nutrients, due to the low 
average yield. 

For all the parameters measured, significantly lower values were measured than 
in the other treatments. 

No markedly different results were found in the N:P:K treatment, either in the positive 
or in the negative sense, but the yield calculated per  unit area was the highest in this case. 

The 2N:P:K treatment produced good results in terms of unhusked ear yield 
and husked ear yield. The favourable result, on the other hand, was not in harmony, either 
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from economical considerations or from the point of environmental protection, 
with the amount of the fertilizer applied. 

The results of the N:2P:K treatment are somewhat similar to the results 
or the Treatment 2, the treatment did not manage to be the best in any of the parameters. 

The highest unhusked and husked ear weights were measured in the N:P:2K treatment 
and therefore the net ear weight ratio was the best. 

The 16 t/ha yield level planned for the fertilizer applications was successfully reached 
or even surpassed, except for the untreated control. 
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Abstract 

Nutrition is a key component of vineyard management. Nutrition has the potential 
to influence various factors in vine production that include fruit set, fruit quality 
and the quality of the grape and wine. Nutrition of grapevine is not simplistic, factors such as 
vineyard variability need to be considered. Of all the nutrients, nitrogen has the most 
significant impact on grape ripening. Nitrogen levels relate directly to grapevine vigour 
which, if excessive results in shading of bunches delays in ripening and reduced colour in red 
grapes. Nitrogen is very important for wine quality. Nitrogen is an essential constituent 
of amino acid and protein. Amino acid is very important as assimilable nitrogen for wine 
fermentation and quality. Nitrogen is very mobile and readily leached, so low levels are 
common in shallow and sandy soil. Low levels of nitrate nitrogen are detrimental 
to the production of quality grapes.  
 

Dusík silně ovlivňuje růst výhonů a barvu listů. Nadbytek dusíku vede k nadměrnému 
růstu, vyšší náchylnosti k houbovým chorobám, vadnutí třapiny, a může rovněž snižovat 
kvalitu hroznů. Nedostatek dusíku omezuje intenzitu růstu, výnos, náchylnost k chorobám. 
Kvalita hroznů může být při nedostatku dusíku rovněž výrazně zhoršena (Maigre a kol., 
1995). 

Dusík vykonává mnoho různých funkcí v rostlině. Dusík je stavební kámen všech 
aminokyselin, které potom následně vytváří rostlinné bílkoviny. Dusík je silně zúčastněný 
na všech biologických procesech, které probíhají v rostlinách. Dusík je obsažený v chlorofylu 
a mnoha enzymech a stimuluje průběh fotosyntézy v listech. Z tohoto důvodu je zodpovědný 
za kvalitní vyzrálost hroznů. 

Optimalizace dusíkatého hnojení vyžaduje přesné znalosti časového průběhu příjmu 
dusíku rostlinou. Doba přijmu dusíku u révy vinné je ve srovnání s jinými kulturními 
rostlinami velmi krátká.  

Dusíkaté hnojení nastává především organickými nebo minerálními hnojivy přes půdu. 
Při akutním nedostatku živin, nebo pří déletrvajícím období sucha je možné dodat živiny 
pomocí více aplikací listových hnojiv. Je však třeba vždy brát na zřetel, že listová výživa 
nemůže v žádném případě zcela nahradit hnojení přes půdu. 

Roční potřeba organických látek činí podle intenzity zpracování půdy 
3000-6000 kg/ha organické hmoty. Toto množství se vyžaduje pro činnost půdních 
mikroorganismů a má se v průběhu roku dostat do půdy, aby se udržel obsah organické hmoty 
v půdě. 

U vinic s částečným nebo trvalým zatravněním půdy je třeba počítat s tím, že část 
dusíku spotřebovává samotné zatravnění. Teprve při dávkách vyšších než 40 kg N/ ha se část 
takto přihnojeného dusíku dostane ke kořenovému systému révy vinné.  

Dusíkaté látky jsou velmi důležité pro rozmnožování a vlastní činnost kvasinek. Pokud 
je v moštu nedostatek dusíkatých látek dochází ke snížení rozmnožování kvasinek, snižování 
intenzity kvašení a možnému zastavení kvašení při vyšším obsahu zbytkového cukru. 
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Kvasinky druhu Saccharomyces cerevisiae nemohou využívat nitrátový dusík. 
Využívají dusík v amonné formě a ve formě aminokyselin a lze potom souhrnně hovořit 
o kvasinkami asimilovatelném dusíku. 

Aminokyseliny mají největší význam pro dusíkatou výživu kvasinek. Tyto 
aminokyseliny lze přesněji označit jako volné α-aminokyseliny. Mezi tyto volné 
α-aminokyseliny nelze zahrnout aminokyselinu prolin, kterou nemohou kvasinky využívat 
pro svoji výživu. 

Pro optimální výživu kvasinek je pro úspěšný průběh kvašení třeba 140 – 880 mg/l N. 
Hrozny s vyšší cukernatostí potřebují vyšší množství asimilovatelného dusíku pro úspěšný 
průběh kvašení. 

Nedostatek asimilovatelného dusíku se projevuje u nedokonale vyzrálých hroznů, 
stresovaných hroznů a u hroznů, které jsou napadené šedou hnilobou (Botrytis cinerea). 

U hroznů z nízkým obsahem asimilovatelného dusíku je možné tento nedostatek 
kompenzovat výživou pro kvasinky. Z pohledu kvality vína však toto není ideální řešení 
protože aminokyseliny v moštu mají významný vliv i na aromatický projev vyrobeného vína. 

Hrozny a mošty s nízkým obsahem asimilovatelného dusíku mohou rovněž pocházet 
i ze stresovaných hroznů. Jedná se o hrozny vinic, které byly nedostatečně vyživované 
dusíkem v průběhu vegetace, hrozny byly exponované k příliš vysokým teplotám, nebo se 
v těchto vinicích výrazně projevovalo sucho. Stresované hrozny mohou velmi negativně 
ovlivňovat kvalitu vyrobeného vína. 

Pro optimální tvorbu aminokyselin a tím i dosažení vyšší hodnoty asimilovatelného 
dusíku je vhodné spíše chladnější počasí. Ideální nejsou ročníky s velmi intenzivním 
slunečním zářením a velmi horkými letními dny jako byly například v ročníku 2003. Teplé 
až horké počasí naproti tomu podporuje tvorbu bílkovin. 

Bílkoviny, které se vyskytují v hroznech jsou zodpovědné za tvorbu zákalů ve víně. 
Bílkoviny ve víně jsou složené z bílkovin, které pochází z hroznů, a bílkovin, které se tvoří 
při autolýze kvasinek. V závislosti na odrůdě  a ročníku se obsah bílkovin zvyšuje 
od zaměkání směrem k dozrávání hroznů. V konečné fázi dozrávání však může obsah 
bílkovin klesat. 

Aromatické látky jsou velmi významným ukazatelem kvality vín. Dusíkaté látky 
v hroznech a moštech jsou rovněž velmi významné pro tvorbu aromatických látek ve vínech. 
Dusíkaté látky ovlivňují především vyšší alkoholy a následně estery, které určují aromatický 
projev vína. 

Vyšší alkoholy jsou kvantitativně největší skupinou aromatických látek 
v alkoholických nápojích, a jsou sekundární produkty alkoholového kvašení (Amerine 
a Ough, 1980). 

Pokud jsou vyšší alkoholy obsaženy ve víně v obsahu nižším než-li 300 mg/l mohou 
výrazně přispívat ke komplexnosti vína (Rapp a Mandery, 1986). 

Vyšší alkoholy vytváří kvasinky v průběhu alkoholového kvašení díky přeměně 
aminokyselin, které se nachází v moštu. Vyšší alkoholy jsou také velmi důležitými prekurzory 
tvorby esterů (Soles a kol., 1982). Estery jsou velmi důležité látky, které určují aromatický 
a chuťový charakter vína.   
 
Praktické provedení výživy a hnojení dusíkem 

Z pohledu výživy dusíkem je třeba základní dávku dusíku dodávat révě vinné 
výhradně přes půdu, ať již ve formě kapalného nebo pevného minerálního hnojiva. Listovou 
výživu je třeba používat pouze v případech výrazné deficience živiny, nebo dlouhého suchého 
období, kdy je dusík z půdy velmi obtížně přijatelný. Nadměrná listová výživa dusíkem může 
zvyšovat náchylnost na houbové choroby a snižovat kvalitu hroznů. 
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V mladých výsadbách révy vinné téměř vždy vynecháváme dusíkaté hnojení 
až do doby zapěstování pěstitelského tvaru. Růst révy vinné v mladých výsadbách 
ovlivňujeme především s využitím závlahy. Aplikace dusíkaté výživy vede k tvorbě velmi 
silných letorostů, které nejsou vhodné pro vybudování kmínku, i z důvodu jejich vyšší 
citlivosti na poškození zimními mrazy. 

Dusíkatá výživa v plodících vinicích se může řídit podle následujících parametrů, 
které často ohodnocujeme pouze vizuálně: 
Růstové poměry ve vinici – slabý růst x silný růst. 
Obsah organické hmoty v půdě a tím i obsah dusíku, který může réva vinná potencionálně 
přijímat. 
Podmínky stanoviště. 
Výnosové a kvalitativní požadavky na danou odrůdu. 
Průběh počasí v zimním období a aktuální vegetaci. 
Půdní vlastnosti – půdní druh, hloubka půdy, vodní poměry. 
Způsob ošetřování půdy používaný ve vinici. 

Na základě těchto parametrů je potom možné upravovat aktuální hnojení révy vinné 
dusíkem. Rozhodující v určení dávky dusíku, který budeme do půdy aplikovat rozhoduje 
především způsob ošetřování půdy ve vinici.  

Následující tabulka uvádí možné dávky dusíku na základě růstu výhonů a způsobu 
ošetřování půdy ve vinici. 
 

Množství dusíku (N) v kg /ha Růst výhonů 
Celoplošně kultivovaná půda Zatravněná vinice 

Silný 60 80 
Střední 70 90 
Slabý (nedostatek N) 80 100 
 

Limit dusíkatého hnojení pro integrované systémy pěstování révy dávky stanovený 
NV č. 242 / 2004 Sb. v platném znění ( 515 / 2005 Sb. ) představuje 50 kg/ha. 
 

Jestliže jsou v zatravnění obsažené rostliny, které mají schopnost poutat vzdušný dusík 
může být dávka aplikovaného dusíkatého hnojiva nižší. 

Hnojení dusíkem je proto vhodné realizovat nejdříve ve druhé polovině dubna. 
Vhodné je rovněž dávku dusíku rozdělit na dvě části a druhou aplikovat až po kvetení, 
koncem června. Osvědčuje se rovněž kombinace rychle a pomalu působících dusíkatých 
hnojiv. Dusík lze zapravit i velmi mělce pod povrch půdy. V zatravněných vinicích potom 
do podkeřového pásu. 

Vyšší dávka dusíku je vhodná ve vinicích s trvalým zatravněním. V suchých oblastech 
a při trvalém zatravnění je vhodné hnojit již v první polovině dubna. Při střídavém zatravnění 
je vhodné 2/3 dávky aplikovat na volnou půdu a 1/3 na zatravnění. 
 
Dusíkatá hnojiva: 
Hnojivo Působení 

Ledek vápenatý Rychle působící 
Síran amonný Rychle se rozpouští 
Močovina Pomaleji působící 
Dusíkaté vápno Velmi pomalu působící 
Dusičnan amonný Rychle až středně rychle působící 
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Tabulka uvádí pouze základní skupiny dusíkatých hnojiv. Všechny registrovaná 
hnojiva uvádí registr hnojiv a nabízí jednotlivých prodejci, včetně uvedení obsahu N 
v jednotlivých hnojivech. 
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Abstract 

Managing the nutritional requirements of a vineyard involves using assessments 
of vine appearance and nutrient status to develop fertilizer program, which will achieve 
desired vine performance in terms of shoot vigour, productivity and grape quality. 
Well-balanced nutrient profile is available to the vine to enable the full benefit of favourable 
conditions. If needed, macronutrients can be supplied by applying fertilizer to the soil surface 
and into to soil. There is also increasing use of fertigation to supply macronutrients. 
Micronutrients are usually supplied by foliar sprays. Foliar nutrient sprays is an effective 
method of supplying micro-nutrients to correct deficiencies. 
 

Forma příjmu živin přes listy se v mnohém liší od příjmu živin přes kořeny. Živiny se 
mohou přes listy přijímat i v jiných formách, než-li přes půdu. Množství živin, které rostlina 
přes list přijímá je nižší.  

Velmi důležité je dodržení koncentrace listového hnojiva. Zvýšená koncentrace může 
vést k silnému poškození. Příjem listové výživy je lepší, pokud zůstane list déle vlhký. 
Postřiky ve večerních hodinách, spojené případně s tvorbou rosy jsou nejúčinnější.  

Při aplikaci listových hnojiv, k odstranění výživových poruch zpravidla nedostačuje 
pouze jeden postřik, ale je třeba ošetření zopakovat. Listová hnojiva se nemají aplikovat 
v době kvetení. 

V dnešní době, kdy je na trhu velké množství fungicidů a insekticidů a často dochází 
k aplikaci listové výživy právě s tímto postřikem je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
přiloženým návodům k jednotlivým přípravkům. Přiložený návod, nebo i tzv. bezpečnostní 
list, který si můžete u každého chemického přípravku vyžádat u prodejce by nás měl 
informovat o chemickém složení, a také o možnostech aplikace jednotlivých přípravků.  

Listová výživa se v mnohém odlišuje od příjmu živin z půdy přes kořeny. Množství 
živin, které se přijímá přes listy je nesrovnatelně nízké než přijímané kořeny, ale živiny 
se rychleji dostanou na místo určení. 
 

Velmi významné fyziologické poruchy jsou vadnutí hroznů „Traubenwelke“ 
a fyziologické vadnutí třapiny „Stiellähme“. Při překladu do češtiny lze „Traubenwelke“ 
uvádět jako „vadnutí hroznů“.  

Mohr a kol. (2005) uvádí, že se „vadnutí hroznů“ objevilo nejvíce u modrých odrůd – 
Zweigeltrebe, Svatovavřinecké, Rulandské modré, Modrý Portugal, ale také u bílých odrůd 
jako jsou Neuburské, Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené. 

Příznaky  „vadnutí hroznů“ se nejčastěji objevují ve vinici v období od zaměkání 
bobulí do sklizně hroznů. Při velmi silném postižení tímto onemocněním může dojít 
k hospodářsky významnému snížení výnosu.  

Zavadání hroznů často začíná od špičky hroznů a bobule potom náhle zcela uvadají. 
Tyto příznaky jsou velmi brzy vizuálně patrné. U modrých odrůd se může opožďovat 
vybarvování bobulí, chuť bobulí je fádní a zůstávají kyselé. 

Bobule postižené vadnutím se nakonec scvrkávají do podoby rozinek, a zůstávají 
na keři viset na zelené a zcela zdravé třapině. Pouze velmi zřídka bobule nebo části hroznů 
opadávají.  
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Zdravé a nemocné hrozny se mohou často vyskytovat na jednom keři a dokonce 
i na jednom výhonu. „Vadnutí“ napadá většinou pouze hrozny, listy a zelené výhony nebývají 
většinou nijak poškozeny.  

Pretterebner (2004) uvádí, že „vadnutí hroznů“ je ovlivňováno mnoha faktory 
a příčiny tohoto fyziologického onemocnění nejsou doposud dobře známé a vysvětlitelné. 

Redl (2005) podrobně rozebírá možné příčiny „vadnutí hroznů“ a uvádí následující 
poznatky. Úvodem je třeba říci, že doposud není známý žádný parazit (houba, bakterie, virus), 
který by toto onemocnění způsoboval. Je proto pravděpodobná hypotéza, že „vadnutí hroznů“ 
je velmi komplexní, fyziologicky podmíněné onemocnění.   

Jednou z možných příčin výskytu může být nedostatek draslíku při současném 
nadbytku hořčíku. Tuto teorii podporuje zjištění, že „vadnutí hroznů“ se často vyskytuje 
ve vinicích s nízkou zásobou draslíku v půdě a neharmonickým poměrem K:Mg. 

Další z možných důvodů je silnější přehřátí zrajících hroznů díky intenzivnímu 
slunečnímu záření při krátkodobém nedostatečném zásobování vodou. Tento případ se může 
vyskytovat zejména u nadměrně přetížených keřů. V extrémním případě může potom dojít 
k úplnému selhání zásobování vodou u révy vinné. 

Základním kamenem jak se vyhnout mnoha fyziologickým poruchám je tvorba 
rovnovážného a dynamického systému mezi půdou – révou vinnou – okolním prostředím. 
Zhutnění půdy ve vinici a nevyrovnaný poměr mezi podzemní a nadzemní částí révy vinné 
se narušuje dobrý vývoj kořenového systému. Zhoršená tvorba kořenového systému má 
za následek horší příjem živin a vody a tím vyšší citlivost na stresové situace, jejímž 
výsledkem může být i vadnutí hroznů. 

I když není zcela jasná příčina vadnutí hroznů navrhuje Redl (2005) možnosti přímé 
ochrany jako následující: 
Vyrovnaná výživa révy vinné s draslíkem a hořčíkem, a v aktuální sezóně s možností výživy 
na list. 
Hloubkové kypření s odstraněním zhutnění půdy. 

Naproti tomu fyziologické vadnutí třapiny je známé od poloviny 30-tých let 20. století. 
Jedná se pravděpodobně o poruchu látkové výměny, která působí na třapinu hroznů 
a vyskytuje se zejména v období dozrávání hroznů. Onemocnění napadá třapinu hroznů. 
Hrozny napadené fyziologickým vadnutím třapiny mohou být potom druhotně napadány 
plísní šedou na třapině. Opatření k odstranění tohoto fyziologického onemocnění lze rozdělit 
do dvou směrů, jako opatření, které přispějí k minimalizaci výskytu ještě v témže roce 
a možnosti dlouhodobého odstranění. Možností minimalizace v aktuálním vegetačním období 
jsou postřiky na list do oblasti hroznů se síranem hořečnatým (2,5 – 5% roztok). Vhodné 
termíny ošetření: 14 dnů před zaměkáním bobulí, a v rozmezí 8-10 dnů ještě postřik 1-2x 
opakovat. Vhodná jsou i ostatní listová hnojiva obsahující hořčík.  
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Abstract 

It is very difficult to determinate nitrogen use efficiency after foliar application. 
To evaluation of urea uptake rate by leaves and its translocation to the other plant part, 
the 15N-labelled urea was used. In the two experiments (short-term hydroponics cultivation and field 
experiment) 15N-labelled urea, 15N-urea together with inhibitor of urease (NBPT), 15N-urea 
and humic substances or 15N-urea after fungicide application were applied to the base of the mature 
leaf lamina. In selected terms, content of 15N in exposed leaf and translocation of taken up 15N 
from exposed leaf to another plant parts was monitored. In the short-term experiment, 
over 10% of applied urea was taken up into the exposed leaf within 4 hours. Increase of urea 
uptake rate was observed when inhibitor of urease was used. On the other hand, metabolism 
of urea was retarded and translocation of 15N was decreased. Probably due to creation 
of the more permanent fine wet film, which is necessary for nutrient absorption, humic 
substances positively affected urea uptake. In field experiment we observed stimulation 
of urea uptake and translocation of 15 N to another parts of plant when urea application 
followed fungicide treatment.  
 
Introduction 

Nitrogen, one of the most important mineral nutrients is consumed in the greatest 
amount and most often limits plant growth. Nitrogen availability in the late growing season is 
particularly important for increased grain protein, but could be limited by low soil moisture 
despite adequate amount of fertilizer N added to the soil. In these cases, foliar application may 
be used. For nitrogen the most appropriate form of foliar application is urea, which is quickly 
taken up and metabolized by leaf cells (Mengel and Kirkby, 2001). The use of late-season 
urea spraying may increase grain yield and quality of winter wheat (Varga and Svečnjak, 
2005). 

Nitrogen use efficiency in foliar application depends on the rate of its uptake, 
metabolic utilization and allocation to sink – it means young growing leaves or developing 
grain. Uptake of nutrients that are taken up by leaves are limited because of cuticle which 
covers outer epidermal cells of the leaf (Mengel and Kirkby, 2001). There are many small 
poruses (about 1 nm), which support the intrusion of applied nutrients. After entrance 
into the leaf, passive transport of nutrients is restricted on the neighbourhood of spots 
of application. Except that, they may be drifted to the top and the margins of the blade 
by the transpiration flow. Process of nutrient uptake by leaf cells is the same as that by root 
cells, the main step being the transport across the plasmalemma. In the cells, nitrogen is built 
into the amino acids and is transported to the sink. 

Nutrient uptake by the leaf is more effective the longer the nutrient solution remains 
in the form of a fine film on the leaf surface. In order to obtain thin surface films which 
adhere to the leaf surface and provide a large surface contact, foliar spray solutions are often 
supplemented with surfactants which reduce the water tension (Mengel and Kirkby, 2001). 

In our experiments we tested rate of nitrogen uptake after foliar application of urea 
and urea complemented with some additives. 
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Material and metods 
1. Short-term hydroponics cultivation 

Wheat plants (Triticum aestivum cv. Munk) were cultivated hydroponically 
in continuously aerated nutrient solution under photoperiod 16/8h at temperatures 22°C/15°C. 
Nitrogen was supplied as nitrate (400 µM). Nutrient solution was replaced two times a week. 
At the age of three weeks, the 15N-labelled urea (2 x 10µl 5% urea solution), 
15N-urea + inhibitor of urease (50µl NBPT/g urea) and 15N-urea + humic substances 
(10 ppm K-humate) were applied to the base of the third leaf lamina. Plants were harvested after 
2, 4 and 24 hours and after 17 days. Spots of application were cut off and plants were separated 
into leaf of application + sheath, mature (senescent) leaves (1.-2.), young leaves (4.-6.), tillers 
and roots and analyzed for total N content and 15N allocation using Eurovector EA + IsoPrime IRMS.  
 
2. Field experiments 

Spring wheat cultivar (Triticum aestivum cv. Nela) were chosen for field experiments. 
For application twenty plants in same development phase were marked. 15N-urea (5% water 
solution) or 15N-urea + NBPT (inhibitor of urease) were applied to the base of the flag leaf 
lamina at two terms – at ear emergence (first spikelet of inflorescence just visible) and at the 
beginning of flowering (first anthers are visible). Plants were harvested 17 days after 
application (high-powered translocation to the grains) and at full maturation. Content of 15N 
was determined in flag leaves, spike and last internodes. In the same way the effect 
of fungicide (Tango super) on urea - uptake was determined. For this estimation, 15N-labelled 
urea was applied 2 hours after fungicide treatment. 
 
Results and discussion 
Short-term experiment  

Urea is rapidly taken up by leaves and after metabolic transformation is transported 
to the sink. At tillering, in wheat plants over 10% from applied urea was found in exposed 
leaf within 4 hours. One day after application, more than 50% of applied amount was taken up  
by plant and 33% from this quantity was translocated to another plant parts - roots, young 
leaves and tillers (Fig. 1 and 2).  

 
Fig. 1 Effect of inhibitor of urease and potassium humate on urea uptake 

 Addition of urease inhibitor to the applied solute increased urea uptake into the leaf, 
but translocation of 15N to the growing parts was significantly inhibited. Probably, applied 
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urea wasn't hydrolysed (results didn`t shown); this inhibition could be induced by using 
too high concentration of inhibitor. Potassium humate positively affected urea uptake 
by creation of the more permanent fine wet film.  

 
Fig. 2 Translocation of 15N from exposed leaf to another parts of plant 1 and 17after 

application 

Field experiments 
Under controlled conditions obtained results were verified in field experiments. In this 

case the urease inhibitor lowered both urea uptake and 15N translocation. On the 17th day after 
application main part of applied 15N was metabolised. It was found in growing spike and, 
in less extent, in last internode (Fig. 3). Nitrogen use efficiency for grain formation from urea 
applied at late growing season was very high (Fig. 4).  

 
Fig. 3 Distribution of 15N 17 days after application of 5% urea solution to the flag leaf lamina 

at the beginning of flowering 
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Fig. 4 Nitrogen utilization from applied urea at ear emergence and at the beginning 
of flowering for grain formation 

 
Following fungicide treatment the uptake of applied urea by leaves was stimulated 

(Fig 5). This effect ceased with time. At the harvest, the content of 15N derived from taken up 
urea was the same in both control and fungicide treated plants. 
 
Fig. 5 Effect of fungicide (Tango super) on urea-uptake and its translocation  

 
Conclusions 
Increases of urea uptake rate was observed in inhibitor using, however translocation of 15N 
to the growing parts was significantly inhibited. Urea application combined with fungicide 
treatment induced temporary increase of its foliar uptake.  
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Abstract 

In a pot experiment conducted in 2005, effect of different forms of sulfur on sugar beet 
yield and quality was studied. The experiment included following variants: 1. control variant, 
without sulfur addition, 2. elemental sulfur applied into soil, 3. ammonium sulfate, 4. gypsum, 
5. foliar application of elemental sulfur. After harvest, yield of beets and tops, and qualitative 
parameters - sucrose, ash and α-aminonitrogen content – were determined.  
 The best results in both quantitative and most of qualitative parameters showed 
the variant with foliar application of elemental sulfur which proved its fungicidal effects, too.  
On the contrary, ammonium sulfate proved to be an unsuitable fertilizer causing considerable 
decrease of yield and quality. In comparison with the variant fertilized with gypsum, 
the variant fertilized with elemental sulfur applied in the soil reached comparable qualitative 
parameters. However, it showed substantially lower beet yield. 
 
Úvod 

Nedostatek síry je stále častější v souvislosti především s výraznou redukcí emisí 
oxidu siřičitého do atmosféry, nižšími vstupy síry ve statkových i minerálních hnojivech, 
popř. s pěstováním nových odrůd dosahujících vyšší výnosy. Ve většině intenzivně 
hospodařících regionech poklesly vstupy síry pod 10 kg na hektar, což je nedostatečné 
pro celou řadu plodin. Problematika výživy kulturních rostlin sírou byla proto výzkumně 
řešena nejprve u náročných rostlin jako jsou z čeledi Brassicacea, zejména u řepky ozimé, 
později také u pšenice ozimé a postupně začíná být aktuální i u ostatních zemědělsky 
využívaných druhů jako je např. ječmen nebo cukrovka. 

Cílem práce bylo posoudit reakci cukrovky na aplikaci různých hnojiv obsahující síru 
prostřednictvím sledování výnosu bulev a chrástu a kvalitativních parametrů bulev cukrovky. 
 
Materiál a metodika 

Problematika výživy cukrovky různými formami síry byla řešena v roce 2005 formou 
nádobového pokusu ve vegetační hale Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie 
a výživy rostlin MZLU v Brně (49° 19´ s. š., 16° 36´ v. d.) a navazovala na stejný pokus 
s pšenicí jarní v roce 2003 a hořčicí bílou v roce 2004.  

Obsah Mitscherlichových nádob (6 kg) z předchozích let byl 24. 3. 2005 přesypán 
do větších vegetačních nádob na 30 kg zeminy. Původní zeminu použitou na jaře roku 2003 
a zeminu k dovážení 24 kg lze hodnotit jako středně těžkou a v obou případech pocházela 
ze Žabčic u Brna. Agrochemické vlastnosti nově vytvořené směsi u jednotlivých variant 
pokusu uvádí tabulka č. 1. 

Použitá zemina vykazovala podle vyhlášky MZe č. 275/1998 Sb. alkalickou půdní 
reakci. Obsah přístupného fosforu byl na úrovni vysoké zásoby, obsah vápníku byl dobrý, 
draslíku a hořčíku vyhovující a obsah vodorozpustné síry se lišil podle variant díky 
předchozím dvěma rokům sledování. 
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Tab. 1 Agrochemické vlastnosti zeminy před vysetím cukrovky 
mg.kg-1 Var. 

č. 
Schéma 

pH/ 
CaCl2 P K Ca Mg Svodorozp. 

1 Kontrola (K) 7,46 123 199 2753 172 31 
2 Elementární síra (ES) 7,44 123 199 2749 175 73 
3 Síran amonný (SA) 7,41 123 199 2744 175 85 
4 Sádrovec (SD) 7,47 123 198 2777 171 92 
5 Elementární síra foliárně (ESF) 7,46 122 201 2852 188 28 

 
Jednotlivé formy síry zařazené do pokusu a jejich dávky uvádí tabulka 2. Každá 

varianta byla založena ve 4 opakováních. Nahnojení bylo provedeno 21. 4. 2005 a jednotlivé 
hmoty byly aplikovány do půdy cca 5 cm pod povrch. 

 
Tab. 2 Schéma pokusu a dávky hnojiv (živin) 

Dávka hnojiva (živiny) 
Var. 
č. 

Schéma Sirná 
hnojiva 

(g/nádoba) 

DA 
(g/nádoba) 

N (g/nádoba) S (g/nádoba) 

1 Kontrola (K) - 6,76 2,3 - 
2 Elementární síra (ES) 1,5 6,76 2,3 1,5 
3 Síran amonný (SA) 6,25 2,91 1,31 + 0,99 1,5 
4 Sádrovec (SD) 10,7 6,76 2,3 1,5 
5 Elementární síra foliárně (ESF) - 6,76 2,3 - 

 
Elementární síra (ES) byla použita ve formě žluté jemně práškovité látky, která 

obsahovala 99,8 % S. Síran amonný (SA) byl aplikován jako krystalický ve formě jemných 
šedých krystalků a obsahem 21 % N a 24 % S. Jako sádrovec byl využt Pregips H, což je 
chemicky síran vápenatý, který byl dodán ve formě šedého jemného prášku. Jeho nasycený 
roztok obsahuje 2,6 g CaSO4 . 2H2O na litr vody. Foliární aplikace elementární síry byla 
provedena hnojivem Orin basis S. Jedná se o dispergovatelný mikrogranulát elementární síry 
a bentonitu tvořící suspenzi a obsahující 80 % elementární síry.  

Foliární aplikace mikronizované elementární síry byla během pokusu provedena 
dvakrát, a to 27. 6. a 1. 8., a to vždy v dávce odpovídající 10 kg na ha.  

Bezprostředně po nahnojení byl proveden výsev cukrovky, odrůda Compact. Vyseto 
bylo do čtyř hnízd rovnoměrně v nádobě rozmístěných. Vycházelo se při tom ze vzdálenosti 
rostlin při přímém setí 18 – 19 cm v řádku. 
Během pokusu byla cukrovka dvakrát vyjednocena, a to koncem května, ve vegetační fázi 
šestého až osmého listu, kdy byly ponechány pouze čtyři rostliny na jednu nádobu a dva 
týdny poté, kdy v nádobě zůstaly pouze dvě rostliny.  

Porost cukrovky byl celkem dvakrát chemicky ošetřen. Dne 25. 7. byl aplikován 
insekticid Sumithion a 5. 9. po rozvoji padlí fungicid  Ridomil Gold MZ 68 WP.  

Sklizeň pokusu se uskutečnila 5. října 2005. Byl zjištěn výnos bulev a z kvalitativních 
parametrů byla stanovena digesce, obsah popela a obsah α-aminodusíku. 

Výnos a kvalitativní parametry byly vyhodnoceny statisticky metodou analýzy variace 
a průkaznost rozdílů mezi variantami byla testována LSD testem s využitím software 
Statistica 6.0. 
 
Výsledky 
 Základní výsledky analýzy variance sledovaných kvantitativních (výnos bulev 
a chrástu) a kvalitativních parametrů (digesce, obsah popela a obsah α-aminodusíku) uvádí 
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tabulka 3 a průkaznost rozdílů mezi jednotlivými variantami s různými formami síry potom 
tabulka 4. 

Sledované znaky nebyly aplikací různých forem sirných hmot průkazně ovlivněny 
s výjimkou obsahu α-aminodusíku, který byl průkazně snížen foliární aplikací elementární 
síry. Hmotnosti bulev se pohybovaly v rozmezí mezi 490 až 940 gramy a hmotnosti chrástu 
získaného z jedné rostliny od 113 do 311 gramů. V obou případech bylo nejvyšších výnosů 
dosaženo u varianty hnojené elementární sírou na list. Hlavním kritériem technologické 
hodnoty cukrovky je hmotnostní procento sacharózy, tzn. digesce. Přestože u tohoto 
kvalitativního parametru nebyly prokázány statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými 
variantami, je nutné poznamenat, že se digesce zvedla u všech variant hnojených sírou kromě 
varianty se síranem amonným. Největší digesce byla zaznamenána opět při aplikaci 
elementární síry na list. Obsah popelovin byl obecně velmi nízký, což je z pohledu ztrát 
při výrobě a produkce melasy nutné hodnotit jako velmi příznivý jev. Rozdíly v obsahu 
popela jsou zanedbatelné. Síra aplikovaná v různých typech hnojiv působila pozitivně a jeho 
obsah v bulvách snižovala. U varianty s aplikací elementární síry na list byla koncentrace 
α-aminodusíku průkazně nižší než u varianty sírou nehnojené a s aplikací síranu amonného.  

 
Tab. 3 Analýza variance výnosových a kvalitativních parametrů cukrovky 

Součet čtverců 

Faktor s. v. Výnos bulev 
(g/rostlina) 

Výnosu 
chrástu 

(g/rostlina) 

Digesce 
(%) 

Obsah 
popela 

(%) 

Obsah  
α-aminodusíku 

(mg/100g) 
Varianta 4 0,0297 NS 0,0011 NS 9,29 NS 0,0016 NS 452,3 * 
Chyba 14 0,0700  0,0176  28,63  0,0054  458,9  
Celkem 18 0,0997  0,0187  37,92  0,0069  911,2  

 s. v. = stupně volnosti 
Vliv faktoru:  * = průkazný při α ≤ 0,05,   ** = průkazný při α ≤ 0,01,  
*** = pr ůkazný při α ≤ 0,001,  NS = neprůkazný 
 
Tab. 4 Průměrné hodnoty výnosových a kvalitativních parametrů cukrovky a průkaznost 

jejich rozdílů podle LSD testu 

Varianta 
Výnos bulev 
(g/rostlina) 

Výnos chrástu 
(g/rostlina) 

Digesce 
(%) 

Obsah 
popela (%) 

Obsah α-aminodusíku 
(mg/100g) 

K 577 a 217 a 16,85 a 0,29 a 63,75 b 
ES 530 a 217 a 17,65 a 0,29 a 56,25 ab 
SA 529 a 227 a 16,45 a 0,30 a 60,63 b 
SD 574 a 212 a 17,85 a 0,30 a 57,50 a 
ESF 644 a 234 a 18,47 a 0,31 a 48,33 a 

Pozn.: Rozdílná písmenka znamenají statisticky významnou odlišnost. 
 
Diskuze 

Z výsledků vyplývá, že aplikace síry významně zvýšila kvalitu, co se týká redukce 
obsahu α-aminodusíku. To souhlasí s Bellem (1995), který prokázal, že když obsah síry  je 
nedostatečný, objevuje se zvýšení neproteinových součástí, jako jsou amidy, což snižuje 
kvalitu šťáv a díky tomu extrakci bílého cukru. Oproti kontrole se obsah α-aminodusíku 
nejvíce snížil u varianty s aplikací elementární síry na list, a to o 24,2 %, dále u elementární 
síry aplikované do půdy o 11,8 %, u sádrovce o 9,8 % a u síranu amonného se tato hodnota 
oproti kontrole snížila o 4,9 %. 

Dalším pozitivním jevem, na kterém se aplikace hnojiv se sírou podílely je zvýšení 
hmotnostního procenta sacharózy, tedy digesce. Digesce se oproti kontrole u všech variant 
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kromě varianty se síranem amonným zvýšila. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u varianty 
hnojené elementární sírou na list - o 9,6 %. Druhé nejvyšší navýšení se zjistilo u varianty 
hnojené sádrovcem - o 5,9 % a po něm u elementární síry aplikované do půdy - o 4,7 %. 
Naopak síran amonný vykazoval pokles digesce o 2,3 % oproti kontrole.  

Přestože Fecenko a Bališ (2002) uvádí pozitivní vliv aplikace síry do půdy na výnos 
bulev, v našem pokusu měla aplikace síry na výnos bulev spíše depresivní účinek kromě 
variant hnojených elementární sírou na list, kde se výnosy zvýšily o 11,6 % oproti kontrole. 
U ostatních variant se výnosy bulev snížily, konkrétně o 8,1 % u elementární síry aplikované 
do půdy, o 8,3 % u síranu amonného a o 0,5 % u sádrovce. 

Při sledování působení jednotlivých forem síry na růst a kvalitu cukrovky bylo 
nejlepších výsledků dosaženo u varianty s aplikací elementární síry na list. Tato varianta 
nejenže vykazovala nejvyšší výnosy bulev a nejvyšší digesci, ale obsahovala také 
jednoznačně nejnižší množství α-aminodusíku. Oproti kontrole, variantě s elementární sírou 
do půdy a se síranem amonným, obsahovala nepatrně větší množství popelovin, ale i tato 
hodnota je v porovnání s průměrem velice nízká, neboť podle Vukova (cit. Rybáček et al., 
1985) se hodnota průměru pohybuje kolem 0,5 % s variačním koeficientem ± 20 %.  

Varianta s aplikací elementární síry na list jako jediná odolala invazi padlí (Erysiphe 
betae) na listech, která vypukla při teplém počasí v září po srpnových deštích. Potvrdil se zde 
fakt, že pokud je elementární síra aplikována na list, mohou být suspendované nebo vázané 
produkty použity jako fungicidy anebo jako hnojivo (Boswell a Friesen, 1993). 

Naopak nejhůře dopadla varianta s aplikací síranu amonného. Při hnojení tímto 
hnojivem byl získán nejnižší výnos bulev a a také nejnižší digesce. 

Síran amonný se jeví jako nejméně vhodný pro hnojení cukrovky ze sledovaných 
variant sirných hnojiv. Aplikaci síranu amonného k základnímu hnojení cukrovky 
nedoporučují také Richter a Hlušek (1996), kteří uvádějí, že při základním hnojení snižuje 
klíčivost rostlin a vede k mezerovitosti porostu. 

Aplikace elementární síry do půdy měla za následek, podobně jako síran amonný, 
snížení výnosů bulev oproti kontrole. Na druhé straně je nutné konstatovat, že se oproti 
kontrole zvýšila digesci. 

Sádrovec se jevil jako druhé nejlepší hnojivo ze sledovaných variant. Jeho aplikace 
měla sice za následek největší procento popela, ale v porovnání s Vukovem (cit. Rybáček 
et al., 1985) je toto navýšení minimální. Tato varianta oproti variantě s elementární sírou 
do půdy obsahovala sice více α-aminodusíku, ale vykazovala poměrně vyšší výnos a lepší 
procento digesce. 
 
Závěr 

Nejlepších výsledků dosáhla varianta s aplikací elementární síry na list. Nejenže 
ve většině případů vykazovala nejlepší kvalitativní i kvantitativní parametry, ale ještě navíc 
rostliny této varianty vykazovaly nejlepší zdravotní stav. 

Sádrovec je možno hodnotit jako druhé nejlepší hnojivo. Oproti kontrole snížil obsah 
α-aminodusíku a navýšil digesci. Hmotnost bulev se od kontroly lišila jen nepatrně. 

Aplikace elementární síry do půdy zlepšila sice většinu kvalitativních vlastností, 
ale snížila hmotnost bulev nejvíce ze všech variant. 

Síran amonný se projevil jako nevhodné hnojivo pro hnojení cukrovky. Po jeho 
aplikaci se zhoršila většina kvalitativních i kvantitativních parametrů ve srovnání s ostatními 
variantami. 
Literatura je k dispozici u autorů. 
 
Poděkování 

Práce vznikla s podporou Výzkumného záměru AF MZLU v Brně MSM 43210001. 



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY VÝŽIVA ROSTLIN - VÝZNAMNÝ FAKTOR KVALITY PRODUKCE 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS PLANT NUTRITION - AN IMPORTANT FACTOR FOR QUALITY PRODUCTION 

326 
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Introduction 

Micronutrients such as B, Fe, Cu, Mn and Zn are essential minerals for normal plant 
growth and development. They must be acquired from the soil, distributed around the plant 
and their concentration regulated within different tissues, cells and organelles. When any 
of these micronutrients are present in shot supply, a deficiency symptoms can appear 
and plant growth is reduced (Marschner, 1995). In cases where micronutrients are strongly 
fixed by soil or where aerial nutrient requirement of a crop is higher than root uptake rates, 
foliar application can be used as routine fertilizer application measure. Uptake of solutes 
by the surface of leaves consists of penetration across epidermal cuticle cell wall and entering 
of nutrients into the leaf apoplast. Within leaf apoplast solute micronutrients move 
with transpiration stream. To avoid their toxic effect the uptake of micronutrients into leaf 
cells is controlled by membrane transport. Within last 10 – 15 years such transporters were 
identified for all essential transition metals except Mo, although in most  cases  clear evidence 
of how and where they operate within the plant is still required (Hall and Williams, 2003). 
Translocation of the taken up micronutrients out of the leaf is usually very low if not 
negligible.  

Iron acquisition is more complicated. Under Fe – deficient conditions, 
nongraminaceous plants release reductans or chelators in rhisosphere, increase their ferric 
reduction capacity at the root surface and transport FeII ion through FeII-transporter 
in the plasmamembrane. In response to Fe-dedeficiency stress graminaceous monocots 
including cereals release Fe-chelating substances, phytosiderophores. These 
phytosiderophores solubilize inorganic FeIII-compounds by chelation, and the FeIII-complexes 
are taken up through specific transport system in the root plasmamembrane (Mori, 1999). 
If Fe-deficiency stress is very strong, these phytosiderophores are translocated from roots 
to aerial plant part. 
 

The knowledge of mechanism of micronutrients uptake by leaves enable to find 
differences in the rate of their uptake from different applied compounds. 
 
Material and methods 
Tested chemicals: 
Mn substances: Mn(NO3)2, MnSO4, Mn-citrate, Mn-EDTA  
Fe substances:  Fe(NO3)3, Fe-citrate, FE(II)-EDTA, Fe(III)-EDTA, Fe-complex 

The wheat plants (Triticum eastivum L. cv. Munk) were grown hydroponically 
in a growth room with day/night cycle of 16/8 h (photon flux of  400 µmol m-2 s-1) 
and 21°C/15°C air temperature. Continuously aerated nutrient solution contained Ca(NO3)2 
(158 µM), KNO3 (70 µM), KH2PO4 (52 µM), MgSO4 (41 µM), KCl (48 µM), H3BO3 
(2.5 µM), Fe-EDTA (2 µM), ZnSO4 (0.2 µM), MnSO4 (0.2 µM), CuSO4 (0.05 µM) 
and (NH4)6Mo7O24 (0.01 µM) and it was changed once a week. Micronutrient deficiency was 
induced by reduction of Mn (or Fe) concentration to 10 %. 

At the plant age of 4 (Fe) or 5 (Mn) weeks 5 µg of tested micronutrient (as 5 µl 
of 0.1% solution) was applied to the bottom of the mature leaf blade. After next 4 (Mn) or 7 (Fe) 
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days exposed wheat leaves were cut off 1 cm above the place of application. Harvested leaves were 
dried al 70°C, weighted and fine grounded. After microwave digestion micronutrient content 
was determined using ICP – OES (Thermo Jarell Ash) spectrometer. All experiments were 
at least three times replicated. 
 
Results and discussion 

Wheat plants were grown in defined nutrient solution under controlled climate. 
At these conditions micronutrient content was characterized by great differences between 
leaves of different age and very low variability among replications (Fig. 1).  

 
Fig. 1 Micronutrient content in growing (5) leaves and mature (3) leaves of wheat grown 
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Fig. 2 Uptake of Mn from different chemical compounds applied to the 4th leaf of wheat 

grown in Mn deficient nutrient solution 
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This situation facilitates the estimation of rate of micronutrient uptake from leaf 
surface. For this study foliar uptake of manganese and iron was chosen.  
 
Manganese uptake 

Two inorganic compounds (Mn(NO3)2, MnSO4), chelate (Mn_EDTA) and organic 
complex (Mn-citrate) were locally applied  on the bottom of the mature 4th leaf  of starved 
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wheat plants. Four days later the concentration of Mn in the 4th leaves of control plants was 
very low (33.1 µg g-1 of dry weight). In this time local application of manganese salts 
increased Mn concentration in exposed leaves about 2.48 times (Mn(NO3)2) and 1.9 times 
(MnSO4). The effect of organic compounds was lower, both Mn-EDTA and Mn-citrate 
increase of manganese concentration in exposed leaves from 50 % to 60% (Fig. 2). 

Restricted movement of micronutrient within leaf (from the place of application only 
to the top and the margins of the blade) and minimum translocation out of the leaf enable 
to determine the part of taken up Mn from tested compounds. From this point of view foliar 
application of manganese salts, mainly Mn(NO3)2, was most effective (Fig. 2). 
 
Fig. 3 Uptake of Fe from different chemical compounds applied to the 3th leaf of wheat 

grown in Fe deficient nutrient solution 
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Iron uptake  

In the same manner the iron uptake by wheat leaves was measured. In this case 
Fe-citrate, two chelates (FE(II)-EDTA, Fe(III)-EDTA), Fe-complex (supported by Institute 
of inorganic chemistry, Ústí nad Labem), and only one mineral salt (FeNO3)3) were tested  
(Fig. 3). 

Foliar application of tested Fe compounds increased iron concentration in the exposed 
wheat leaves only by 1 % (FeNO3)3) – 19 % (Fe-complex). It is consistent with amount 
of taken up Fe ranging from 1.5 % to 4.2 %. 
 
Conclusion  
Method used in this study for measurement of micronutrient uptake by leave represents 
a good tool for evaluation of differences among different chemical compounds. 
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Abstract 
In one-year field experiment established on heavy chernozem soil, the effect 

of respective nutritional measures on yield formation and nitrate content in eatable part 
of scrimshaws was investigated. There was observed unambiguously positive influence 
of applied nutrition on yield formation of scrimshaw. With application of the fertilizer NMgS 
(with 13,7 % N, 12,7 % MgO, 19,3 % S and nitrogen balanced to the level of 300 kg.ha-1 
in the form of ammonium nitrate) on variant 4 was reached the highest yield of scrimshaws. 
The increase of the yield represented 56,7 % in comparison to unfertilized control. 
Application of the fertilizers DASA 26/5, NMgS 26-5-6 and LAV 27 increased the yield 
in the range from 34,7 % to 41,1 %. The yield of scrimshaws on variant 2 (DASA 26/5) 
and 3 (NMgS 26-5-6) decreased by 4.5 % and 1,7 % in comparison to variant 1 with LAV 27 
fertilizer. When NMgS with 13,7 % N, 12,7 % MgO, 19,3 % S (variant 4) was applied 
increase of yield was 11 % in comparison to variant 1 with LAV 27 fertilizer. The content 
of nitrates in fresh mass of scrimshaws ranged from 1396,1 to 2428,0 mg.kg-1. The lowest 
average value of nitrates 1396,1 mg.kg-1 was achieved in variant 1 with LAV 27 fertilizer. 
The highest average value of nitrates 2428,0 mg.kg-1 was achieved in unfertilized control. 
Fertilized variants of scrimshaws showed lower content of nitrates ranging from 1396,1 
to 1881,7 mg NaNO3.kg-1 in comparison to unfertilized control, however the achieved values 
of nitrate in scrimshaws were lower in comparison with the actual hygienic limits. 
 
Úvod 

Úrodami hlavných poľnohospodárskych plodín sa z pôdy odoberie značné množstvo 
živín, ktoré je potrebné hnojivami nahradiť, aby sa udržala dostatočná pôdna úrodnosť. Inými 
slovami, treba rešpektovať zákon zachovania hmoty a energie aj v rastlinnej výrobe.Dusíkatá 
výživa rozhodujúcou mierou ovplyvňuje kvalitu a kvantitu dopestovanej produkcie, 
ale nesmie sa pri tom zabúdať na dodanie aj ďalších makroelementov ako je fosfor, draslík, 
vápnik a horčík (Valšíková a kol., 1996; Fecenko a Ložek, 2000; Varga a Ducsay, 2003). 
 
Materiál a metódy 

Poľný pokus s kelom hlávkovým (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) var. 
sabauda (L.) odrodou Melissa F1 (hybrid stredne skorého kelu (LPO, 1995))sa realizoval 
v roku 2001 na PD Dolné Saliby. Výsadba priesad kelu bola uskutočnená 19.6.2001. Spon 
výsadby priesad kelu hlávkového bol 0,6 m x 0,4 m a výsadba sa realizovala ručne. Poľný 
pokus bol založený na ťažkej černozemnej pôde s nasledovnou agrochemickou 
charakteristikou: 
pôdna reakcia – neutrálna (pH/KCl=6,65), obsah anorganického dusíka – dobrý 
(Nan=24,6 mg.kg-1, pričom obsah N-NO3

- činil 15,5 mg.kg-1  a obsah N-NH4
+ bol 9,1 mg.kg-1 
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pôdy), obsah prístupného fosforu bol dobrý a draslíka podľa Mehlicha II bol vysoký 
(P=75,0 mg.kg-1pôdy a K=304 mg.kg-1 pôdy), obsah prístupného horčíka podľa Mehlicha II 
bol veľmi vysoký (Mg=690 mg.kg-1 pôdy), obsah síry stanovenej v octane amónnom bol 
dobrý (S=45,0 mg.kg-1  pôdy) a obsah humusu podľa Tjurina bol stredný (1,81 %). 

Pokusný pozemok bol v jeseni roku 2000 vyhnojený maštaľným hnojom v dávke 
100 t.ha-1. Poľný pokus sa založil metódou dlhých pásov. Schéma variantov výživy je 
uvedená v tabuľke 1 a dávky aplikovaných hnojív sú uvedené v tabuľke 2.  

Pri variantoch výživy a dávkach hnojív pre kel hlávkový sa vychádzalo z celkovej 
dávky dusíka 300 kg N.ha-1, ktorá bola rozdelená na dvakrát na dve prihnojenia vysadených 
priesad zeleniny po 150 kg N.ha-1 a to 12.7.2001 a 22.8.2001.  

Varianty výživy: „0“ – kontrolný nehnojený variant, variant „1“ – LAD 27 a variant 
„2“- DASA 26/5 mali plochu po 400 m2 (dĺžka 42,1 m x šírka 9,5m) a varianty „3“ a „4“ 
s NMgS hnojivami (na variante „3“, kde sa aplikovalo hnojivo NMgS 26-5-6  a na variante 
„4“, kde bolo použité hnojivo NMgS s 13,7 % N, 12,7 % MgO, 19,3% S a dusík na úroveň 
300 kg N. ha -1 bol doplnený dusičnanom amónnym), mali plochu polovičnú, t.j. 200 m2 
(dĺžka 21,05m x šírka 9,5m). Každý variant pozostával zo 16 radov vysadeného kelu a bol 
v 4-násobnom opakovaní, t.j. 1 opakovanie predstavovalo 4 rady zeleniny a malo plochu 
100 m2. Na variantoch „0“, „1“ a „2“ a opakovania na variantoch „3“ a“4“ mali plochu 50 m2. 
Počet jedincov na 100 m2 činil 420 ks, čo v prepočte na hektár bolo 42000 jedincov.  

Zber zeleniny sa realizoval ručne s vážením konzumnej časti zeleniny priamo na poli. 
Úroda kelu sa zistila jednorázovým zberom 15.11.2001. Pri zbere kelu sa v konzumnej časti 
stanovil obsah dusičnanov. Poľný pokus s kelom hlávkovým  bol realizovaný v závlahových 
podmienkach. Ochrana proti burinám sa uskutočňovala ručným okopávaním, ochrana proti 
chorobám nebola potrebná pre dobrý zdravotný stav zeleniny.  

Chemická ochrana proti živočíšnym škodcom sa uskutočnila nasledovnými 
prípravkami: KARATE 2,5 WG,ACTARA 25 WG , REGENT 800 WG, SUMITHION, 
POLYTRIN 200 EC, MATCH 050 EC, DECIS 2,5 EC, ACTELIC 50 EC,BIOBIT XL. 
 
Tab. 1 Schéma variantov výživy kelu hlávkového v poľnom  pokuse lokalita Dolné Saliby 

Scheme of nutrition treatment in field experiment scrimshaws on the Locality of Dolné 
Saliby 

Dosage of nutrients (kg.ha -1)(2) 
Treatments (1) 

N S 
MgO 

total (3) 
MgO 

watersoluble(4) 
CaO 

total(5) 
0. control 0 0 0 0 0 
1. LAD 300 0 52,2 0 76,7 
2. DASA 300 57,9 41,8 3,9 63,4 
3. NMgS 300 69,0 76,2 76,2 8,1 
4. NMgS + amomonium nitrate 
(6) 

300 57,9 38,1 38,1 0 

(1) variant výživy (2)dávka živín na kg.ha -1  (3)celkový MgO  (4)vodorozpustný MgO 
(5)celkový CaO  (6)dusičnan amónny 
 

Predmetné testované hnojivá boli navážené a dodané priamo z DUSLA, a.s. Šaľa 
na jednotlivé varianty výživy. Aplikovanie testovaných hnojív bolo realizované ručne.  
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Tab. 2 Aplikované druhy a dávky hnojív na kel hlávkový lokalita Dolné Saliby 
Rates of fertilizers applied under the scrimshaws in Locality of Dolné Saliby 

Treatments 
(1) 

Acreable of 
scrimshaws(m2)(2) 

Fertilizer applied(3) 
Rate of 

fertilizer(kg)(4) 
0 400 0 0 
1 400 LAD 44,4 
2 400 DASA 46,1 
3 200 NMgS 23,0 

4 200 
NMgS 

ammonium nitrate(5) 
5,9 
15,9 

(1) variant výživy  (2)výmera hlávkovej kapusty v m2  (3)druh aplikovaného hnojiva (4)potreba hnojiva 
na pokusnú plochu v kg  (5)dusičnan amónny 
 
Výsledky a diskusia 

Dosiahnuté úrody kelu hlávkového po prepočítaní na úrodu hlávok v t.ha-1 

v jednotlivých variantoch výživy sú uvedené v tabuľke 3. 
Na základe dosiahnutých výsledkov v poľnom pokuse s kelom hlávkovým (odrodou 

Mellisa F1) sme zistili najvyššiu úrodu na variante „4“, t.j. aplikovaním hnojiva NMgS 
s 13,7 % N, 12,7 % MgO, 19,3% S a dusík na úroveň 300 kg N. ha -1 bol doplnený 
dusičnanom amónnym pričom zvýšenie úrody oproti nehnojenej kontrole predstavovalo 
31,85 t.ha-1  t.j. 56,7%. Použitím hnojiva LAD 27 na variante „1“  zvýšenie úrody kelu 
predstavovalo 41,1%. Na variante „3“, kde sa aplikovalo hnojivo NMgS 26-5-6 sa zvýšila 
úroda kapusty o 38,7% a  na variante „2“, kde bolo použité hnojivo DASA 26/5  sa úroda 
zvýšila o 34,7% v porovnaní s nehnojeným variantom. Dosiahnuté úrody kelu hlávkového 
v poľnom pokuse sa pohybovali v rozpätí 56,15 t.ha-1 (variant 0 – control) až 88,00 t.ha-1 
(na jednotlivých  variantoch hnojených). Dlhodobý slovenský priemer úrod kelu hlávkového 
v tonách na hektár (od roku 1989 – 2005) sa pohyboval medzi 9,45 t.ha-1  až 13,40 t.ha-1 
v našich pokusoch sme dosiahli 5 – 6 násobné zvýšenie úrod. Medzi dosiahnutými úrodami 
na jednotlivých hnojených variantoch boli pomerne malé rozdiely (štatisticky nepreukazné), 
ktoré sa pohybovali v rozpätí ± 1,7% až 4,5% v relácií s hnojivom LAD 27. Poudel et al. 
(1998) uvádzajú jednoznačnú kladnú koreláciu medzi aplikovaným dusíkom a tvorbou úrody 
pri pestovaní kapusty. Hlušek a kol. (2003) uvádzajú , že vplyvom aplikácie dusíkatého 
hnojenia so sírou (DASA) došlo k nárastu hmotnosti hlávok kapusty o 63% v porovnaní 
s nehnojením variantom . 
 
Tab. 3 Vplyv diferencovanej výživy na celkovú úrodu kelu hlávkového, Dolné Saliby 

Effect of different nutrition on the total yield of scrimshaws, Dolné Saliby 
Relatively(%) (3) 

Treatments (1) 
Yield of scrimshaws  

(t.ha-1)(2) 0=100% 1=100% 
0. control 56,15 100 70,9 
1. LAD 79,25 141,1 100 
2. DASA 75,65 134,7 95,5 
3. NMgS 77,90 138,7 98,3 
4. NMgS + amomonium nitrate (4) 88,00 156,7 111,0 
95% LSD d+ =   26,53 t, 99% LSD d++ =  36,68 t 
(1) variant výživy  (2)úroda kelu v t.ha-1  (3)relatívne percento (4)dusičnan amónny 
 

Napriek relatívne vysokej dávke maštaľného hnoja, ktorá sa aplikovala na jeseň roku 
2000 (100 t.ha-1 ) a dávke 300 kg N.ha-1 , aplikovanej na dvakrát po 150 kg N.ha-1 počas 
vegetácie kelu , obsah dusičnanov v hlávkach kelu bol relatívne nízky.  
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Hodnoty dusičnanov vyjadrené v mg NaNO3 na kg čerstvej hmoty sú uvedené 
v tabuľke 4. Vestník MP SR z roku 1996 uvádza najvyššie prípustné hodnoty obsahu 
dusičnanov pre hlúbovú zeleninu maximálne 3000 mg NaNO3. kg-1  čerstvej hmoty. Obsahy 
dusičnanov v pokuse s kelom hlávkovým sa pohybovali od  1396,1 do 2428,0 mg.kg-1 
čerstvej hmoty.  
 
Tab. 4 Vplyv diferencovanej výživy na obsah dusičnanov v hlávkach kelu v mg NaNO3. kg-1 

čerstvej hmoty 
Effect of different nutrition on nitrates content in scrimshaws ( mg NaNO3. kg-1 
of freshmatter) 

Relatively(%) (3) 
Treatments (1) 

Content of  NaNO3 
( mg.kg -1 ) 

0=100% 1=100% 
0. control 2428,0 100 176,1 
1. LAD 1396,1 57,5 100 
2. DASA 1669,2 68,7 119,6 
3. NMgS 1578,2 65,0 113,0 
4. NMgS + amomonium nitrate (4) 1881,7 77,5 134,8 
(1) variant výživy  (2) obsah   NaNO3 v mg.kg -1 (3) relatívne % (4)dusičnan amónny 
 
Tab. 5 Ekonomické vyhodnotenie poľného pokusu s kelom hlávkovým 

Economical evaluation of field experiment with scrimshaws 
Increment of 

yield (3) 
Treatments 

(1) 

Yield of 
scrimshaw
s (t.ha-1) 

(2) t.ha-1 Sk.ha -1 

Costs for 
purchase of 

fertilizers and 
their 

application 
Sk.ha -1(4) 

 
KEE 

 

(5) 

 
Profit 
Sk.ha-1 

(6) 

 
KNE 

 

(7) 

0. control 56,15 - - - - - - 
1. LAD 79,25 23,10 138 600 6400 21,66 132 200 20,79 
2. DASA 75,65 19,50 117 000 6862 17,05 110 138 16,90 
3. NMgS 77,90 21,75 130 500 7878 16,57 122.622 18,85 
4. NMgS + 
amomonium 
nitrate (8) 

88,00 31,85 191 100 7339 26,04 183 761 29,11 

(1) variant výživy  (2) úroda kelu v t.ha-1  (3) prírastok úrody  (4) náklady na hnojiva a ich rozhodenie  
(5) koeficient ekonomockej efektívnosti  (6) zisk (7) koeficient naturálnej efektívnosti (8) dusičnan amónny 
KEE   = Coefificient of economical effectiveness 
KNE   = Coefificient of natural effectiveness 
 

Ekonomické vyhodnotenie účinku aplikovaných priemyselných hnojív pri pestovaní 
kelu hlávkového je uvedené v tabuľke 5. Pri uvedených predpokladaných a odvodených 
cenách priemyselných hnojív z cien 1kg čistých živín ( 1kgN=20,-Sk, 1kgS=8,-Sk, 
1kgMgO=15,-Sk ) je ekonomické vyhodnotenie nasledovné: 

Aplikovaním hnojiva NMgS  13,7 - 12,7 - 19,3  a dusičnanu  amónneho 
na variante,,4“sa dosiahol prírastok úrody kapusty  26,04 t.ha-1 , čo pri realizačnej cene 6,-Sk 
za 1kg a odpočítaní nákladov za hnojivo a jeho rozhodenie na pole predstavuje zisk 
183 761,- Sk.ha-1, koeficient ekonomickej efektívnosti bol najvyšší (KEE = 26,04) prírastku 
úrody za 1,-Sk vynaloženú za hnojivo a koeficient naturálnej efektívnosti KNE mal hodnotu 
29,11 kg kelu vyprodukovanej z 1kg aplikovaného hnojiva.  
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Aplikovaním hnojiva LAD 27 na variante,,1“sa dosiahol prírastok úrody kapusty 
23,10 t.ha-1 , čo predstavuje zisk 132 200,-Sk.ha-1, koeficient ekonomickej efektívnosti bol 
KEE = 13,50 prírastku úrody za 1,-Sk vynaloženú za hnojivo a koeficient naturálnej 
efektívnosti KNE mal hodnotu 20,11 kg kelu vyprodukovanej z 1kg aplikovaného hnojiva 

Aplikovaním hnojiva DASA 26/5 na variante ,,2“ sa dosiahol najnižší prírastok úrody 
19,50 t.ha-1, taktiež sa vytvoril najmenší zisk a to 110.138,-Sk.ha-1, KEE = 17,05,- Sk, 
KNE=16,90. 

Použitím hnojiva NMgS 26-5-6 na variante ,,3“ sa dosiahol prírastok úrody 
21,75 t.ha-1, zisk predstavoval 122.622-Sk.ha-1, KEE = 16,57,-Sk, KNE činil 18,85. 
 
Záver 

V jednoročnom poľnom pokuse na ťažkej černozemnej pôde, kde sa sledoval vplyv 
jednotlivých výživárskych zásahov na tvorbu úrody a obsah dusičnanov v konzumnej časti 
kelu hlávkového sa dosiahli tieto výsledky :Pozoroval sa jednoznačne kladný vplyv 
aplikovanej výživy na tvorbu úrody hlávok kelu. Aplikovaním hnojiva NMgS (s 13,7 % N, 
12,7 % MgO, 19,3% S a dusík na úroveň 300 kg N. ha -1 bol doplnený dusičnanom 
amónnym) na variante 4 sme dosiahli najvyššiu úrodu hlávkového kelu,  pričom zvýšenie 
úrody oproti nehnojenej kontrole predstavovalo 56,7%. Použitím hnojív DASA 26/5,  NMgS 
26-5-6 a LAV 27 sa úroda zvýšila v rozpätí od 34,7% do 41.1%. Obsahy dusičnanov v pokuse 
s kelom hlávkovým sa pohybovali od 1396,1 do 2428,0 mg.kg -1 čerstvej hmoty. Najnižšia 
priemerná hodnota dusičnanov 1396,1 mg.kg -1 sa dosiahla na variante 1 s aplikovaným 
hnojivom LAD 27. Najvyššia priemerná hodnota dusičnanov 2428,0 mg.kg -1 sa dosiahla 
na variante 0 (nehnojená kontrola).Na  hnojených variantoch bol obsah dusičnanov v keli  
nižšíí ako na variante s nehnojenou kontrolou a pohyboval sa od 1396,1 
až do 1881,7 mg NaNO3.kg-1., avšak dosiahnuté hodnoty dusičnanov v hlávkach vrátane 
variantu 0 s najvyšším obsahom dusičnanov boli nižšie ako sú súčasné hygienické limity. 
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Introduction 

Soybean (Glycine max [L.] Merr.) is by far the most important oilseed crop 
in the world (Wilcox, 2004) grown on about 92 million hectares world-wide at present. While 
soybean production is mainly taking place in the Americas and in Asia, European countries 
are the leading importers of whole soybeans and soy meal. During the past two decades, 
however, soybean production was successfully initiated in several regions of Central 
and South Europe. As the European oilseed production from oilseed rape, sunflower, linseed, 
olive and other oil crops is well established and highly productive, the focus in European 
soybean production is in the high seed protein content rather than in its oil. 

Generally, soybean seed oil content is around 200 g/kg (dry matter basis), whereas 
protein content is in the range between 350 and 450 g/kg. As soybean is a legume crop, 
symbiotic dinitrogen fixation has a huge impact on soybean quality and on seed protein 
content in particular. This contribution presents a summary of different experiments 
investigating the influence of different plant nutrition parameters on soybean seed protein 
content. Apart from the soybean genotype, biological dinitrogen fixation, mineral nitrogen 
or sulphur fertilization, and the growing environment will be presented with respect to their 
impact on seed protein content and other quality parameters. 
 
Materials and Methods 

Different experiments were carried out in the soybean growing regions of Austria, 
i.e. Lower Austria, Vienna, Burgenland, and Styria from 1996 to 2006. Several sets 
of soybean genotypes and breeding lines of maturity groups 0 to 000 were used in particular 
experiments. Soybean seeds were usually inoculated with the commercial Bradyrhizobium 
japonicum (Kirchner) Jordan preparations Nodular-G (Serbios, Badia Polesine, Italy) 
or Radicin No. 7 (Jost, Iserlohn, Germany) during sowing. Experiments were grown in single 
row plots in two replications using generalized lattice designs. Soybean seed samples were 
harvested at full maturity, and seed protein content was determined by Fourier transform 
near-infrared reflectance spectroscopy (Bruker MATRIX-I spectrophotometer, Bruker, 
Ettlingen, Germany) and expressed in g/kg dry matter. Raw data from individual 
experiments/plots were initially analysed using the respective design information 
and appropriate statistical model, whereas combined analyses across experiments/ 
environments were carried out on an entry (genotype) mean basis. 
 
Results and Discussion 

As shown in Fig. 1, inoculation of soybean with rhizobia or nitrogen fertilization 
at the flowering stage do have a clear influence on seed protein content of different soybean 
cultivars, whereas the genotype by treatment interaction was less important; oil content was 
not affected by inoculation, but clearly reduced after nitrogen fertilization (for more details 
see Vollmann et al., 2000). 

In another set of experiments (Raasdorf, 1998; 1999; 2000), seed protein content was 
increased over control by 60 kg/ha nitrogen or 30 kg/ha nitrogen plus 35 kg/ha sulphur, while 
soybean trypsin inhibitor activity was reduced by both treatments as compared to controls 
(for more details see Vollmann et al., 2003). 
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 In an experiment using a soybean population segregating for the ability of nodulation, 
seed protein content was in the range from 330 to 360 g/kg for non-nodulating lines 
and between 350 and 415 g/kg for nodulating lines in the 2005 season, whereas there was 
no significant difference between non-nodulating and nodulating lines in 2006 for the same 
location. 
 
Fig. 1 Influence of inoculation or nitrogen fertilization at flowering on seed protein content 

of 60 soybean genotypes (Raasdorf, 1996; 1997) 
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 Another set of 50 genotypes including breeding lines selected for high seed protein 
content was grown in seven different environments (Gross Enzersdorf, Gleisdorf, 
Watzelsdorf, Vienna, 2005 and 2006 seasons). Huge differences in seed protein content were 
found, as illustrated in Figure 2. In low protein environments such as GrEnz2005 (Gross 
Enzersdorf 2005) or GrEnz2006 (Gross Enzersdorf 2006), seed protein content was 
in the range from 275 to 375 and 325 to 400 g/kg; in contrast, protein contents in high protein 
environments such as Gleisdorf or Watzelsdorf (organic farming environment with a long 
history of soybean cultivation in crop rotation) of up to 475 g/kg were achieved for particular 
genotypes. In the low protein environments GrEnz2005 and GrEnz2006, no or only a low 
degree of nodulation was observed, whereas soil Nmin mineral nitrogen levels were 245 
and 101 kg N per ha in mid May, respectively. Nmin nitrogen was clearly lower in the other 
environments and therefore did not inhibit nodulation; subsequently, a much better late season 
nitrogen supply through biological dinitrogen fixation was achieved which greatly contributed 
to increased seed protein content of the soybean crop. 
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Fig. 2 Variation of soybean seed protein content for a set of 50 genotypes grown 
across 7 environments 
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As revealed by the experimental results presented above, symbiotic dinitrogen fixation 
of soybean is a complex process which is affected by different environmental parameters. 
Thus, soybean seed quality (and seed protein content in particular) is subject to considerable 
variation, which may affect the processing value of the crop both in food and feed 
applications. As a consequence, further agronomic research appears to be necessary in order 
to fine-tune soybean nutrition towards achieving a high quality soybean production 
of European origin. 
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Introduction 

Grasslands, both meadows and pastures, play an important role as a source of fodder 
for farm animals, especially for ruminants. Share of permanent grasslands in general area 
of Poland in 2006 amounted 12.9% and in organic farms around 50% (Gus, 2006). Their 
productivity, both amount of yield as well as qualitative features of sward, is significantly 
affected by the soil properties (Kopec and Misztal, 1996). In the strongly shaped terrain 
grasslands fulfil also soil protective function (Wiśniowska-Kielian and Klima, 2006). 

Fodder from permanent grasslands may present different nutritional value depending 
on mineral composition. Mineral element contents depend on many factors, inter alia 
on the sward floristic composition, soil-climatic conditions, mineral and organic 
fertilisation, and in mountain regions also on land exhibition, slope surface inclination as well 
as on the altitude a.s.l. (Gajda, 1996; Kopeć and Misztal, 1996). However it is important 
to know not only absolute these elements content, but also their mutual quantitative ratios 
whch play an essential role in estimate of sward quality (Płodzik, 1996; Falkowski et al., 
2000). 

The aim of the study was estimation the macronutrients content in the grassland sward 
as well their reciprocal ratios affecting quality of obtained fodder. 
 
Materials and methods 

The investigation was led in June 2002 on typical mountain Ujsoły Commune terrain 
which comprises four localities: Ujsoły, Glinka, Złatna and Soblówka. It is situated in south 
part of Beskid śywiecki Mountain with altitude 540-1324 m a.s.l. with 72% share of forests 
in general commune area (Łajczak et al., 1995). Grasslands are situated in majority on very 
acid mineral soils formed from flysch rocks, sandstones, conglomerates and slates, 
and in river valleys mainly on fen soils (Uggla, 1981). Their productivity depends on mother 
rock, the position on a slope as well as on intensity and distribution of precipitation. 
The soil-climatic conditions were presented in earlier paper (Wiśniowska-Kielian 
and Paździorko, 2004). 
The 50 sward samples were taken from 1 m2 areas in period of 1st swath harvest, in June 
2002. The samples were taken in proportion to number of farms in each localities: 22 samples 
in Ujsoły, 10 samples both in Glinka and Złatna and 8 samples in Soblówka. 

The sward samples were dried on air similarly to hay preparation in farm condition, 
amount of yield was assessed after drying in dryer at temperature 65 °C and then samples 
were ground. Total N content was analysed with Kjeldahl method in Kjeltec Auto 1030 
Analyzer Tecator apparatus. The P, K, Mg and Na contents were determined after ashing 
and ash dilution in HNO3 (1:2) with ICP-AES method in JY 238 ULTRACE Jobin Yvon 
Emission apparatus. On a base of studied elements content their reciprocal quantitative ratios 
were calculated. 
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Results and discussion 
The floristic composition of straw was assessed with estimative method taking 

into account only share of grasses and dicotyledonous plants. Proportion of these two 
fractions ranged from 18 to 95% and was similarly differentiated in all localities. Grasslands 
in Soblówka and Glinka yielded better than in remaining two localities. 

The macroelement contents visible differed in sward from all villages. Their contents 
ranged in wide limits: 10.70-17.60 g N, 4.57-15.38 g K, 1.03-3.91 g P, 1.98-6.17 g Ca, 
1.01-2.73 g Mg and 0.007-0.452 g Na · kg-1 d.m.  

In majority of samples N content was notably lower than its average level in grassland 
sward amounting 16 g N · kg-1 d.m. [Gorlach, Mazur 2001]. The good quality fodder should 
contain about 3 g P, 17 g K, 6 g Ca, 2 g Mg and 1.5 g Na · kg-1 d.m. (Falkowski et al., 2000). 
The 58% of samples had required Mg content, 38% of samples contained optimal P amount 
and only 10% showed optimal Ca content because of high soil acidity. On the other hand no 
sward sample contained optimal K amount, and Na content was extremely low. 

The mass ratios: Ca:P, Ca:Mg, K:Ca, K:Mg, K:Na and ionic ratio K:(Ca+Mg) were 
calculated (Figures 1 and 2). 
 
Fig. 1 The mass ratios: Ca:P and Ca:Mg and ionic ratio K:(Ca+Mg) in grasslands sward 
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Mass Ca:P ratio was approximate to optimum (1.5-2.5:1) in 36% of sward samples 
and remaining ones had low fodder value, mainly with reason of small calcium content 
(Fig. 1). In general sward was characterized by unfavourable mass Ca:Mg ratio and only 14% 
of samples had suitable both cations relation. In regard of ionic K:(Ca+Mg) ratio fodder 
showed unsuitable quality because of low K content. 
 
Fig. 2 The mass ratios: K:Ca, K:Mg and K:Na in grasslands sward 
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In about 50% of samples mass K:Ca ratio was close to optimum (1.5-2.5:1), 

and in 26% of them was 1.5-2.7 times higher because of low Ca content in sward (Fig. 2). 
The mass K:Mg ratio was approximate to optimum in about 25% of samples and in 50% 
of them had to small value as a result of relatively low K content. Mass K:Na ratio in studied 
fodder was to wide, from 2 to 180 times larger than optimum value. Bad fodder quality 
resulted first of all with extremely large sodium shortage in hay (Underwood, 1971; 
Falkowski et al., 2000). 
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The majority of studied grasslands soils belonged to heavy textured and very acid 
ones. They were characterized by very low content of available potassium and from very low 
to medium phosphorus content (Wiśniowska-Kielian and Paździorko, 2004). The low 
available elements content and soil acidity may be caused by large amount of precipitation 
in region of studies, which enlarges macroelements, especially alkaline elements losses 
by leaching and with surface runoffs (Wiśniowska-Kielian and Klima, 2007). The changes 
of their contents in soils may substantially affected macroelements ratios in plant material. 
 
Conclusions 

Grassland sward from Ujsoły commune showed low N and K contents which pointed 
to low level of fertilization. The 58% of samples had optimal Mg content, 38% - required P 
amount, 10% showed optimal Ca level and all samples contained extremely low Na. 

Mass Ca:P and Ca:Mg ratios in majority of sward samples notably deviated 
from the optimum because of low Ca content resulted form high soil acidity. 

Ionic K:(Ca+Mg) ratio and mass K:Mg ratio showed unsuitable quality of sward 
as a result of relatively low K content. 

Mass K:Ca ratio in about half of samples was close to optimum bacause of low both 
Ca and K contents in straw. 

Mass K:Na ratio in studied fodder was from 2 to 180 times larger than optimum value 
because of extremely large sodium shortage in sward. 
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Abstract 

The importance  of sulfur (S) nutrition for utilization of nitrogen (N) by plant for their 
growth and the role of S in resistance of plants to aphids were studied  in sugar beet  
(Beta vulgaris L.) infested with black bean aphids (Aphis fabae). Plants were grown 
at constant cultivation  conditions on  soil well supplied with nutrients. N and S were applied 
into the soil before sawing in the form of ammonium nitrate  and sodium sulfate resp. in doses 
0,1 and 0,2 g /kg dry soil in several combinations. 3 weeks old plants were treated 
with aphids. Both  N and S stimulated plant growth, but their effects were significantly 
increased when applied simultaneously. Aphids feeding on  plants fertilized only 
with nitrogen reproduced significantly more quickly. Sulfur supplement decreased 
the stimulatory effect of N on plant infestation. Sulfur at concentration corresponding 
to the best  utilization of N for plant growth was the optimal for resistance of plants. Not only 
decrease of free amino acid content in aphids food but also higher content  of antioxidant 
glutathione in plants with balanced N and S nutrition can be the cause of increased resistance 
of plants against aphids.  
 
Introduction 

Improved nitrogen (N) nutrition of plants increases usually not only plant growth 
but also the infestation of plants with aphids (Grill et.al., 2001). Aphids are sucking insects, 
that damage by sucking of nutrients from plants inhibiting their growth and injecting toxic 
saliva into the plant tissues and causing malformations. All economically important kinds 
of aphids are so called “phloem feeders”, they feed solely on the content of phloem. Their 
food contains abundant amount of sucrose, a limiting factor for the development and 
reproduction of aphids is nitrogen. Aphids are able to receive nitrogen only in the form of free 
amino acids and amides and their content in phloem is not higher than 0,3%. A high content 
of amino acids and amides in plant sap acts therefore stimulatory to aphids and decreases 
the resistance of plants to aphid infestation. 

Sulfur plays an important role in metabolism of nitrogen in plants. Taken up 
into the plant it is reduced and through amino acid cystein (cys) built into the methionine 
(met) and number of other compounds. Both amino acids are components of proteins, through 
the bisulphids bridges, cys contributes to maintenance of protein structure. At S deficit free 
amino acids unused for proteosynthesis are accumulated in plant tissues and quality of food 
for aphids should be improved.  

Glutathione, tripeptid containing cys takes part in redox reactions in plants 
and as a powerful antioxidant it inactivates toxic radicals that rise in plants in reaction 
on stresses. It should help in detoxification of toxic aphids saliva injected into the plant 
tissues. Sulfur is a component of different coezymes, as a component of acetyl coenzyme A 
it has a key position in the whole plant metabolism (Marschner, 1995). Sulfur takes part 
in biosynthesis of secondary products, important in resistance of plants against pests.  

In sugar beet grown at constant  cultivation conditions we studied the effect of sulfur 
fertilization of plants on utilization of nitrogen for plant growth and on the resistance of plants 
to aphids. 
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Material and Methods 
Plants of sugar beet (Beta vulgaris, L.) cv. Granada were grown in growth chambers 

(photoperiod 16 h, illumination 250 µE.m-2.s-1, day/night temperature 20/23oC) on soil well 
supplied with nutrients, with water soluble content of S 20 mg.kg-1 dry soil, pH (CaCl2) = 7,1,  
total content of C  = 0,98 %; N  = 0,14 % and S = 98,5 mg kg-1. Sulphur and nitrogen 
in the form of sodium sulphate and ammonium nitrate were mixed into the soil before sawing 
at doses 0,1g  (N, S)  and 0,2g (2N, 2S) per kg of dry soil in different combinations 
at following variations: C- unfertilized, N, 2N, S, N+S, N+2S,  2N+S, 2N+2S (300 g dry soil/ 
pot). Each variant had at least 4 replications. After the germination the seedlings were 
uniformed, reduced to 3 and  subsequently to 1 plant / pot. Aphids were treated on 3 weeks 
old plants, after 5 days calculated  its number. We examined the effect of fertilization on plant 
growth, content of chlorophyll (using Chlorophyll meter Minolta), N and S a C contents 
in leaves (LECO CNS-2000) and  on reproduction of aphids. 
 
Results and Discussion 
Plant growth 

Fertilization with N cased slower germination and in the beginning also decrease 
of growth of sugar beet seedlings. However with time the plant growth was balanced and after 
about 3 weeks, on all fertilized variants there came stimulation of plant growth. Both nutrients 
increased the growth of plants but their effects were significantly enhanced when applied 
simultaneously (Fig.1). 

However, higher doses of N even in combination with S did not further increase 
the growth. The combinations of low N dose with double S dose brought the best utilization 
of N for the whole plant growth. Increase of sulfur dose enhanced namely bulb growth, while 
that of N leaf growth.  
 
Fig. 1 The effect of N and S fertilization on sugar beet growth 

a) Ffresh matter of shoots  from  11, 21 and 30d old plants  (% of control) 
b) Root and shoot dry matter of 30d old plants (mg/plant) 

 
Chlorophyll content 

Fertilization of plants with N accelerated growth of new leaves. Although itself 
S did not influence the leaf number on plants, its supplement to N significantly increased 
the stimulatory effect of N on leaves formation. Similarly S increased stimulatory effect of N 
on chlorophyll biosynthesis, namely in younger leaves (Fig. 2). The relatively high content 
of chlorophyll in second couple of leaves in control and S variant were probably caused 
by total inhibition of seedlings growth at deficit of N.  
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Fig. 2 Chlorophyl content in leaves of 33d old plants of sugar beat fertilized with N and S 
in different combinations 
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Nutrients content 

Sulfur fertilization  increased N content  in leaves at 20 – 30 %. As far as S content, 
there were differences between particular variants still smaller. Relatively high content of S  
was found in leaves of slowly growing unfertilized  control plants. S fertilization  without N 
did not increase the content of S in leaves significantly. However simultaneous application 
of N and S increased very significantly uptake of nutrients as a consequence of growth 
stimulation (Fig.3). 
 
Fig. 3 Effect of N and S fertilization on the  content of N and S  in dry matter of sugar beet 
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Aphids infestation 

The fertilization of plants with N and S stimulated  plant growth  but  enhanced also  
their infestation with aphids. However, after the conversion of the amount of aphids per unit 
of produced matter, the infestation of all variants supplied with S significantly decreased. 
At the variant (N+2S) which was the best for plant growth, it dropped even under the control 
level. Surprisingly, single N in the lower dose had bigger stimulatory effect on infestation 
than in higher dose (Fig. 4). 
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Fig. 4 Effect  of  N and S fertilization on infestation of sugar beet  with Aphis fabae 
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We found that plants fertilized with N, namely with higher dose of N, had significantly 

higher content of free amino acids and amides  in leaves. It means the improved quality 
of food for aphids. Also decreased biosynthesis of glutathione in sugar beet plants suffered 
from shortage of S, could have a negative effect on resistance of plants against aphids (Zelená 
et al., 2006).  
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Abstract 

A long-term wastewater irrigation on sandy soil resulted in transformation of the soil 
profile, and also in change of chemical, microbiological, biochemical, and virological soil 
characteristics. The individual soil samples contained only between 1.2 % (never irrigated), 
and 4.1 % (long-term irrigated) organic particles by weight, but these particles harboured 
almost 48 % of the total C and 42% N, respectively. Also the highest counts of bacteria 
and fungi were estimated in organic particles of the long-term irrigated soil. Similar was true 
for the activities of ß-glucosidase, ß-acetylglucosaminidase and proteinase enzymes. 
In samples from the upper layer (0 – 5 cm) of the irrigated soil, the content of humic 
substances was up to 100 % higher over that of the control plot, while a minor increase 
in the same respect was detected by a 60 cm soil depth. With only one exception, 
enteroviruses and potentially pathogenic bacteria were not detected below soil depth of 60 
and 90 cm, respectively.  
 
Introduction 

On September 22, 2006, the Commission of the European Communities issued 
a Communication to the Council, the European Parliament, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, entitled “Thematic Strategy for Soil 
Protection”. This document is of a basic importance for the sustainable development in all 
the environmental, social, and humanitarian issues in Europe because soil is a foundation 
of the entire biosphere and it represents the most important complex interface 
for the interchange of matter and energy in nature. Also, soil only warrants for the sufficient 
production of food, fodder and fibres, all of them being of a crucial need by the growing 
human population (Filip, 1973, 2002). 

Wastewater irrigation on land belongs to the ancient anthropogenic activities that 
affect soil quality. Already 30 years ago the Soil Science Society of America published 
an extensive work devoted to the topic (Elliott and Stevenson, 1977). As a low cost 
technology wastewater irrigation still belongs to the frequently used wastewater treatments 
in different countries (Salek, 1996; McCarty et al., 2004). 

In the outskirts of Berlin (Germany), wastewater irrigation on land was started as soon 
as 1878, and in the following decades up to 700,000 m-3 d-1 wastewater was applied on almost 
14,000 ha of land (Nestler et al., 1990). For our purposes, we collected soil samples 
from the plough layer (Ah horizon) of a Cambisol (Brown Soil) and Haplic Luvisol 
(Parabrown Soil) both of them located in Berlin-Rudow. At the time of sampling, the irrigated 
plots still received about 2,000 mm a-1 municipal wastewater (primary effluents). Soil samples 
for analyses were collected from three different plots: (i) never irrigated one; (ii) since 
20 years no more irrigated; (iii) irrigated for about 100 years.  Here we attempt to summarize 
some of the results obtained in our investigations.  
 
1. Chemical characteristic of wastewater and soil under treatment 
 Blume et al. (1980) estimated the following mean chemical characteristics 
of the municipal wastewater used in the territory mentioned above (mg l-1): Ctot 115, Norg 80, 
P 14.2, NH4 71, NO3 0.8, Cu 0.06, Fe 1.1, Mn 0.06, Zn 0.34, pH 8.0. Both the Cambisol 
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and Haplic Luvisol which never received wastewater (controls) were slightly acidic 
and weakly furnished with carbon and nitrogen. The basic chemical properties of the soil plots 
are given in Table 1 on example of a sandy Haplic Luvisol. The respective methods used 
to establish soil chemical characteristics can be found elsewhere (Filip et al., 1999). 
 
Tab. 1 Chemical characteristics of a Haplic Luvisol (Ah Horizon) irrigated or not  

with wastewater 

pH Total-C Total-N C/N 
Treatment 

(H2O ) % %  
No irrigation 5.55 0.555 0.0294 18.9 

No irrigation since 20 years 6.05 0.751 0.0590 12.7 
Long-term irrigation 5.80 2.147 0.204 10.5 

 
 In the laboratory, soil samples were fractionated by wet sieving using the procedure 
described by Kanazawa and Filip (1986). Through the sieving we obtained soil fractions 
with particle sizes of >5 mm, 5-2 mm, 2-1 mm, 1-0.5 mm, 0.5-0.2 mm, 0.2-0.1 mm, 
and 0.1-0.05 mm. Each of the seven fractions was subsequently suspended in sterile water 
in order to separate organic particles (OP) from mineral ones (MP) by the difference 
in sedimentation velocity. The finest fraction of the mineral soil particles (the 8th one, 
and <0.05 mm in size) was designated as a silt-clay fraction. 
 Originally, the soil samples were composed of 79.2% sand, 19.2 % silt-clay, and only 
1.2% organic particles (Fig. 1). In the irrigated soil, the dry weight of organic particles 
increased from 1.16% to 4.12%, and simultaneously an increase of the amount of C and N 
by 6.8% and 9%, respectively, was obtained. In total, the highest C and N contents remained 
stored in the silt-clay fraction of the individual soil samples. 
 Among the chemical soil characteristics, contents and properties of humic substances 
deserves a special attention. This is because these substances may affect soil quality 
by increasing aggregation of mineral soil particles, affecting infiltration and retention 
of water, influencing contents of plant nutrients, stabilizing soil buffering capacity, 
and supporting the activity of soil microorganisms. In Table 2 total amounts of humic 
substances, i.e., humic acids (HA) and fulvic acids ( FA) extracted from the individual soil 
samples, and some of their characteristics, such as HA:FA, and E4:E6 ratios, are listed. 
Details have been published earlier (Filip et al., 1998). 
 
2. Microbiological, biochemical, and virological characteristics of the soil 
 The development of different groups of microorganisms and their biochemical, 
i.e., enzymatic, activity both influenced the soil purification capacity. In our study, higher 
bacterial numbers have been estimated in the wastewater treated soil. The numbers of copiotrophic 
bacteria, i.e., those ones which require a high concentration of nutrients for growth, 
demonstrated a ratio of 1.5: 1 between the OP 1-7 fractions and  the silt-clay fraction. 
For oligotrophic bacteria capable of growth at low concentration of nutrients a ratio of 0.4:1 
has been calculated. The numbers of both groups of soil bacteria and also those of fungi 
clearly decreased with the decreasing size of soil organic particles. The differences between 
the coarsest and the finest fractions, i.e., OP1 vs. OP 7, were up to 2 orders of magnitude. 
The mineral soil particles (MP 5-7) were much less inhabited by microorganisms 
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Fig. 1 Relative contents of the soil dry-weight, carbon, and nitrogen in organic and mineral 
particles of a wastewater irrigated Haplic Luvisol 
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Tab. 2 Content (in mg C g-1 d.w.), and some characteristics of humic substances 

in a long-term wastewater irrigated soil 
Soil 
depth 
(cm) 

Humic Substances 
(HA + FA) 

HA:FA E465:E665 
(HA) 

 A* B C A B C A B C 
0-5 40.4 40.5 81.6 0.18 0.16 0.27 3.4 3.8 4.2 
5-30 41.6 39.2 59.8 0.15 0.15 0.18 3.4 3.4 4.3 
30-60 25.4 24.5 30.8 0.04 0.09 0.07 2.9 3.5 3.8 
*A = No irrigation;  B = since 20 years no irrigation;  C = 100 years irrigation 
 
Fig. 2 Copiotrophic bacteria in a Haplic Luvisol irrigated or not with wastewater 
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Transformation of organic matter in soil is catalysed by various enzymes. In samples 
of soil irrigated wit wastewater we estimated an enhanced activity of (i) ß-glucosidase, which 
catalyse the hydrolysis of cellobiose and cellulose, (ii) ß-acetylglucosaminidase, which affects 
hydrolysis of chitobiose, chitin and glycoproteins, and (iii) proteinase which hydrolyses 
various peptides and proteins (Filip et al., 1999).  
 Along-term wastewater irrigation on soil may also have some health associated 
consequences (Filip et al., 1983).  As shown in Table 3, there was a range in distribution 
of health relevant microorganisms in non-irrigated and irrigated soil, with maximum counts 
obtained in soil samples collected immediately after wastewater irrigation. 
 

T A B L E  3 .  D i s t r i b u t i o n  o f c o l i f o r m a n d  o t h e r  f a c u l t a t i v e  p a t h o g e n i c  b a c t e r i a  i n  a  
H a p l i c  L u v i s o l l o n g - t e r m i r r i g a t e d  w i t h  m u n i c i p a l  w a s t e w a t e r

 
 

T a b le  4 .  D i s t r i b u t i o n  o f  e n t e r i c  v i r u s e s  i n  a  H a p l i c  L u v i s o l  i r r i g a t e d  w i t h
m u n i c i p a l  w a s t e w a t e r

 
 
 The contents of enteric viruses in a long-term irrigated soil are summarized in Table 4. 
From the total 87 soil samples tested, viruses were detected in only seven samples. They were 
distributed almost uniformly from the surface soil layer (0 – 5 cm) to 210 cm depth.  
 Since the generation of wastes, including wastewater, is increasing worldwide, 
an increasing need exists for the development of novel and/or optimizing of traditional 
strategies for the environmentally safe use or disposal of wastes( Düring and Gäth, 2002). 
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The results of our studies do not indicate an acute risk to exists for soil. Nevetheless, 
the necessity of continuing studies under different soil conditions undoubtedly exists which 
only could make land application of wastewater a practical way of recycling without creating  
risks for field crops, water resources, and humans. 
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Abstract 
There are many different wastes that could be used in agriculture either directly 

or after some treatments. The crucial thing is to assess all possible effects properly. 
Application of waste should not cause harm to the soil. In many cases it is better way 
to process waste firstly in order to improve its characteristics or eliminate risks. This all needs 
absolutely clear rules for using wastes and for products made from them, which assure safety 
of food, soil and other elements of the environment. Provided this is fulfilled we gain 
inconsiderable amounts of valuable materials that can positively influence present negative 
balances of nutrients and organic matter. Finally, this can help us to resolve many problems 
with land filling of organic wastes. 
 
Úvod 

Zemědělství se v minulosti vyznačovalo relativně uzavřeným obratem živin. Převážná 
většina jich byla opět vracena na pole v podobě statkových hnojiv. S rostoucím tlakem 
na produkci se začalo více využívat i dalších zdrojů živin, převážně v podobě 
„průmyslových“ hnojiv. Míra navracení živin do půdy byla kromě jiného závislá na množství 
chovaných hospodářských zvířat. V současné době jsme svědky mnohdy spíše většího 
exportu živin z půd, který není kryt ani statkovými, ani jinými hnojivy. Čerpá se tak z půdní 
zásoby, což pochopitelně není dlouhodobě udržitelné. Značné problémy přináší rovněž 
nedostatečný přísun organické hmoty do půdy, což kromě jiného ohrožuje její biologickou 
stabilitu. Situaci může dále zhoršit zvýšený export posklizňových zbytků, například sklízení 
slámy pro výrobu biopaliv apod. Nedostatečné zastoupení jetelovin (zejména vojtěšky 
a jetele) v osevních postupech znamená další propad v dotaci půdy kvalitními posklizňovými 
zbytky. 

Na druhé straně existuje velké množství materiálů, spadajících do kategorie odpadů, 
které obsahují významná množství jak živin, tak organické hmoty. S těmito je nakládáno 
různými způsoby, kdy se obvykle hledá ekonomicky nejvýhodnější varianta. Jejich výčet je 
poměrně rozsáhlý, liší se samozřejmě zejména svými vlastnostmi a také produkovaným 
množstvím. Typickými zástupci jsou například kaly z ČOV, sedimenty, biologický podíl 
komunálního odpadu (BRKO), odpady z údržby zeleně, zbytky z výrob cukru či lihu, 
kuchyňské odpady, některé vedlejší produkty živočišného původu, zbytky po výrobě bioplynu 
a mnohé další. 

Zásadním momentem při rozhodování o vhodnosti použití odpadu na půdu je kromě 
již uvedených ekonomických hledisek také složení materiálu, zejména s ohledem 
na agronomické přínosy a samozřejmě také rizika. Není možné se omezit pouze na efekt 
„zbavení se odpadu“, není-li to provázeno kladným, či přinejmenším neutrálním dopadem 
na půdu, při současné eliminaci či alespoň minimalizaci rizik. 
 
Přínosy a rizika 

Mezi pozitiva aplikace odpadů na půdu patří dodání makro a mikro živin a organické 
hmoty, což se následně kladně odrazí nejen na výnosu, ale také na fyzikálních parametrech 
půdy, zvláště vzdušnosti či vododržnosti. Nezanedbatelná je pochopitelně finanční stránka 
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věci, živiny dodané aplikací odpadu ušetří náklady na minerální hnojiva a pro původce 
odpadu může být tato varianta levnější, než kupříkladu uložení na skládku či spálení. 

Negativa představují cizorodé prvky a látky obsažené v odpadech, možnost poškození 
půdní struktury (například sediment s nevhodnou zrnitostí), možnost zasolení půdy. Existuje 
také riziko znečištění povrchových vod smyvem, dodání nevyrovnaného poměru živin 
a v poslední době velmi častý problém s obtěžujícím zápachem. 

Je tedy nutné vždy pečlivé posouzení jednotlivých materiálů, zejména na základě 
chemických analýz, aby nedošlo k poškození půdy či jiných složek životního prostředí.  
 
Právní rámec 

V zásadě existuje několik možností, jak je možné odpad legálním způsobem použít 
na zemědělské půdě. Tou první je jeho použití přímo, jako odpadu. Toto specifické nakládání 
podléhá povolení příslušného orgánu státní správy, kterým jsou v tomto případě krajské 
úřady. Pakliže dojdou na základě dokumentace k závěru, že použití odpadu na půdu 
nepředstavuje riziko, mohou je povolit.. V případě upravených kalů se jejich možné využití 
jako odpadu na půdu řídí zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a navazující vyhlášky č. 382/2001 Sb., která stanoví podrobnosti pro používání upravených 
kalů na zemědělské půdě. Tyto právní předpisy definují, za jakých podmínek je možné 
upravený kal použít, v jakém množství a jakým způsobem. Obdobný systém se uvažuje 
pro sedimenty, nicméně v současné době vyhláška neexistuje a nakládání se sedimenty je tak 
poměrně komplikované. 

Nezanedbatelnou možností, je využití odpadů jako hnojiva, případně pomocné látky. 
Podmínky stanoví zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
navazující vyhláška č. 474/2000 Sb. Má-li odpad účinný obsah živin, nebo může jinak 
příznivě působit na výnos či půdu, může se stát předmětem zákona o hnojivech. Je velmi 
důležité zdůraznit, že se musí jednat o výrobek, tedy především o materiál definovaných 
vlastností, se setrvalou jakostí. Jakostní parametry jsou součástí rozhodnutí o registraci a jsou 
předmětem úředních kontrol. Tento fakt znemožňuje, aby se některé odpady staly hnojivem 
či pomocnou látkou přímo, ale vede k přepracování, které znamená možnost zpracovat velmi 
efektivně značnou škálu odpadů. 
 
Odpady jako hnojiva - praxe 

Některé materiály, které jsou v podstatě odpady, mají takové vlastnosti, 
které umožňují, aby se staly hnojivy prakticky bez dalších úprav. Jsou homogenní, mají 
poměrně stabilní vlastnosti a jen málo kolísající chemické složení. Příkladem jsou vápenné 
kaly po výrobě acetylenu nebo cukrovarská šáma. V poslední době potom digestáty 
nebo kostní, rohové či masokostní moučky. Poslední uvedený případ je specifický, 
protože oblast vedlejších produktů živočišného původu podléhá navíc ještě některým 
evropským právním předpisům, a to zejména nařízení 1774/2002 a 181/2006. Moučky také 
mohou posloužit jako surovina pro výrobu dalších hnojiv. 

Drtivá většina odpadů však musí projít úpravou, aby se z nich mohla stát hnojiva. 
Jedním z nejvhodnějších postupů je kompostování. Tato úprava umožňuje zpracovat značně 
různorodé materiály, stabilizovat je a na výstupu poskytnout hodnotné hnojivo definovaných 
vlastností. V průběhu kompostování se také mohou potlačit některé nežádoucí vlastnosti 
vstupních surovin, jako např. obsah patogenů. Mohou se kombinovat materiály diametrálně 
odlišné, které by samostatně nebyly na půdu použitelné. Vzhledem k tomu, že je nutné 
razantně snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů na skládky, lze očekávat další 
rozvoj kompostování. Objemy biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu jsou 
značné, dalším významnou položkou jsou odpady z údržeb zeleně. Masivní budování lihovarů 
přinese velká množství výpalků a výtopny na biomasu budou produkovat ve velkých 
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objemech popel. Prakticky všechny tyto odpady je možné zpracovat a získat organická 
či organominerální hnojiva. Ta mohou velmi dobře pomoci zvrátit negativní bilance jak živin, 
tak organické hmoty na zemědělské půdě. 
 
Závěr 

V praxi se setkáváme s množstvím různých odpadů, které mohou být použity 
na zemědělské půdě, ať již přímo, nebo po přepracování. Toto použití s sebou nese četná 
pozitiva, ale na druhé straně i rizika. Je třeba, aby aplikace těchto materiálů na zemědělské 
půdě podléhala jasným pravidlům, která zaručí, že nebude ohrožena bezpečnost potravin, 
úrodnost půdy ani další složky životního prostředí. Optimálním způsobem nakládání s odpady 
je jejich přepracování do podoby hnojiv, kdy jsou garantovány jak parametry výživářské, 
tak splnění limitních hodnot pro obsah těžkých kovů. Dobré zvládnutí této problematiky může 
přinést nezanedbatelná množství kvalitních hnojiv, která mohou velmi dobře pomoci zvrátit 
negativní bilance jak živin, tak organické hmoty na zemědělské půdě. 
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PŘÍSTUPNOST KADMIA V P ŮDĚ PO APLIKACI KOMPOST Ů 
THE AVAILABILITY OF CADMIUM IN SOIL AFTER COMPOSTS APPLICATION 
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Abstract 
The effect of 2 doses of 6 composts of various compositions on the availability 

of cadmium was investigated in pot experiment with two soils of different agrochemical 
parameters. The Cd availability in soil fertilized by compost differed in dependence on soil 
parameters and used extract agents. Immobilization of cadmium extracted in 0.01 mol.l-1 
CaCl2 after composts application was found. The higher dose of compost increased 
Cd availability in fluvisols unlike in cadmium contaminated cambisols. 
 
Úvod 

Existuje několik legislativních nástrojů, které nás motivují k využívání biologicky 
rozložitelných odpadů. Dle směrnice Rady 1999/31/ES o skládkování odpadů, která se týká 
omezení skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, je nutné zajistit 
do r. 2010 snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky na 75 % 
celkové hmotnosti r. 1995 a do r. 2013 na 50 % celkového množství r. 1995. V důsledku toho 
se výrazně zvyšuje zastoupení metod využívajících bioodpady, mezi které patří 
i kompostování.  

Mezi nejnebezpečnější rizikový prvek v potravním cyklu je řazeno kadmium 
(McLaughlin et al., 1999). Celkový obsah kadmia a zejména jeho biopřístupnost v systému 
půda-rostlina může být omezením pro aplikaci kompostů na  zemědělskou půdu. Z rizikových 
prvků je právě kadmium považováno za nejvíce mobilní prvek, následuje zinek a mědˇ. 
Mobilitu rizikových prvků ovlivňují zejména: hodnota pH, obsah jílovitých minerálů a kvalita 
organické hmoty (Serrano et al., 2005). Aplikace kompostů do půdy, vzhledem k jejich 
vysokému obsahu a složení organické hmoty, může i snížit přístupnost kadmia v půdách 
a komposty se tak mohou stát vhodným prostředkem k remediaci takto kontaminovaných půd 
(Coker, 2006). Znalost mobility kadmia v kompostech a následně v půdě je velmi důležitá 
při rozhodování o vhodnosti aplikace kompostu do půd různých agrochemických parametrů.   

Cílem této práce bylo vyhodnotit přístupnost kadmia ve dvou půdách s rozdílnými 
vlastnostmi po aplikaci různých druhů a dávek kompostů.    
 
Materiál a metody 

Experiment se skládal ze dvou částí. V prvním pokusném roce probíhal experiment 
s komposty, který byl založen v aerovaných fermentorech za řízeného přísunu vzduchu 
z kompresoru v dávce 4 l/min. Složení surovinové skladby je uvedeno v tabulce 1.  

Jednotlivé kaly pocházely ze 2 různých čistíren odpadních vod. Oba kaly prošly 
anaerobní stabilizací. Štěpka I. pocházela ze dřeva listnatých stromů a byla jemně nadrcena  
(< 10 mm), na rozdíl od štěpky II. z jehličnanů, ve které se nacházely větší kusy (< 50 mm). 
Tráva pocházela z intenzivně pěstovaného trávníku. 

Jednotlivé suroviny se lišily celkovým obsahem kadmia (tabulka 2). 
Komposty z fermentorů po 12 týdnech kompostování byly uchovány do druhého 

pokusného roku, kdy byly  použity v nádobovém vegetačním experimentu. Komposty byly 
smíchány ve 2 dávkách (první v přepočtu 30 t kompostu/ha a druhá 90 t kompostu/ha) 
s nekontaminovanou písčitou fluvizemí z Přerova nad Labem a s hlinitou kambizemí silněji 
kontaminovanou rizikovými prvky z oblasti Příbramska. Všechny varianty byly založeny 
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ve 3 opakováních. Jako kontrolní varianta byla zvolena komposty nehnojená zemina. 
Agrochemické vlastnosti použitých zemin jsou uvedeny v tabulce 3.  
 
Tab. 1 Schéma experimentu 

Design of experiment 

Varianta suroviny a jejich hmotnostní podíl v surovém kompostu (v čerstvé hmotě) 

1 kal I. (1/3) + štěpka I. (1/3) + tráva (1/3) 
2 kal I. (1/3) + štěpka II. (1/3) + tráva (1/3) 
3 kal II. (1/2) + štěpka I. (1/4) + tráva (1/4) 
4 kal II. (1/2) + štěpka II. (1/4) + tráva (1/4) 
5 kal I. (1/2) + štěpka I. (1/2)  
6 štěpka I. (1/7) + tráva (6/7) 

 
Tab. 2 Celkový obsah  kadmia v surovinách (mg.kg-1 suché hmoty)   

Total content of cadmium in feedstocks (mg.kg-1 of dry matter)   
 Kal I. Kal II. Štěpka I. Štěpka II. Tráva 

Cd 4 7 0,1 0,5 0,2 
 
Tab. 3 Agrochemické parametry použitých zemin 

Agrochemical parameters of used soil 
Zemina pH Corg. PMIII  KMIII  Cdtot Crtot Cutot Pbtot Zntot 

 CaCl2 % mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 mg.kg-1 
Přerov 5,5 0,57 384 158 0,255 8,6 5,62 10,8 50,0 
Příbram 6,2 1,7 51,3 188 6,16 50,8 35,7 1022 228 

 
Na takto hnojených zeminách byl pěstován senážní oves. Po sklizni byly zeminy 

extrahovány odlišnými vyluhovadly, a to 0,01 mol.l-1 CaCl2 (Novozamsky et al., 1993) 
a roztokem 0,11 mol.l-1 CH3COOH (Ure et al., 1993) a analyzovány na přístupný obsah 
rizikových prvků.  

Prvky byly stanoveny pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-OES) na přístroji Vista-Pro. Získané výsledky z pokusů byly statisticky 
zpracovány. Pro podrobnější vyhodnocení analýzy rozptylu s hranicí spolehlivosti 95 % 
(α = 0,05) byla použita metoda dle Tukeye.  
 
Výsledky a diskuse 

Graf 1 zobrazuje změnu přístupnosti kadmia v zemině Přerov po aplikaci kompostů 
(průměr šesti variant) ve dvou dávkách extrahovaného 0,01 mol.l-1 CaCl2 a 0,11 mol.l-1 
CH3COOH. Po extrakci slabším 0,01 mol.l-1 CaCl2 došlo u všech variant hnojených komposty 
ke statisticky průkaznému poklesu obsahu Cd. Kadmium zůstalo vázáno v kompostech 
a navíc došlo k sorpci kadmia přidanými komposty ze zeminy. Na této zemině se rozdíly 
způsobené rozličnou dávkou kompostu až na jednu výjimku neprojevily, neboť tato zemina 
obsahovala 8x méně přístupného kadmia, které by bylo možné imobilizovat, než zemina 
z Příbrami. Statisticky se lišila dávka 1 a dávka 2 pouze u varianty 5, která byla z poloviny 
složena z čistírenského kalu I. Při aplikaci trojnásobné dávky se patrně projevila zvýšená 
sorpční schopnost kalu. Při použití silnějšího vyluhovadla 0,11 mol.l-1 CH3COOH bylo 
chování prvku jiné. Při vyšších dávkách kompostů došlo u zeminy Přerov k uvolňování silněji 
vázáného přístupného kadmia, což bylo patrně způsobeno zvýšenou mineralizací kompostu 
v této lehké zemině.  
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Graf 1 Relativní obsah Cd (%) v zemině Přerov po aplikaci kompostů (Z = zemina, 
K = kompost, v = varianta, d = dávka) 
Relative content of Cd (%) in soil Přerov after composts application (Z = soil, 
K = compost, v = treatment, d = dose) 
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Graf 2 znázorňuje situaci u zeminy Příbram. Po aplikaci trojnásobné dávky kompostu 

došlo ke snížení obsahu Cd vyluhovaného pomocí 0,01 mol.l-1 CaCl2, a to jak ve vztahu 
ke komposty nehnojené zemině (o 40-50 %), tak i k dávce 1 (o 20-30 %). Podobně 
i Perez-de-Mora et al. (2006) zaznamenali ve svých pokusech s kontaminovanou zeminou 
pokles Cd extrahovaného tímto vyluhovadlem, zvláště v prvních dvou letech po aplikaci 
kompostů. Při použití 0,11 mol.l-1 CH3COOH se u zeminy z Příbrami, která měla vyšší obsah 
organické hmoty a vyšší hodnotu pH (viz tabulka 3), tak výrazné rozdíly mezi jednotlivými 
variantami neprojevily. V průměru variant byly hodnoty o 6 % nižší než kontrolní varianta. 
Směrodatné odchylky mezi opakováními v rámci varianty byly výrazně menší než u zeminy 
Přerov.    
 
Graf 2 Relativní obsah Cd (%) v zemině Příbram po aplikaci kompostů (Z = zemina, 

K = kompost, v = varianta, d = dávka) 
Relative content of Cd (%) in soil Příbram after composts application (Z = soil, 
K = compost, v = treatment, d = dose) 
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Závěr 
Přístupnost kadmia v půdě hnojené komposty se lišila v závislosti na půdních 

vlastnostech, ale také na použitých extrakčních činidlech. V obou sledovaných půdách došlo 
aplikací kompostů k imobilizaci nejslaběji vázaného (extrahovaného v 0,01 mol.l-1 CaCl2) 
kadmia. Po aplikaci vyšší dávky kompostů se zvýšila uvolnitelnost Cd v lehké fluvizemi 
a naopak došlo k imobilizaci tohoto prvku v kadmiem kontaminované kambizemi.  
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Abstract 

In the Czech republic, as well as in the EU, it is prohibited the feeding of processed 
animal proteins (e.g. meat-and-bone meals) to farmed animals to prevent cases of BSE 
from entering into the feed chain. Consequently, the interest in alternative utilization of them 
grows up. The Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture established  
3-year pot trial. The effect of three different types of meat-and-bone meals and similar doses 
of nutrients in mineral fertilisers on the yield of silage maize was studied. The meals 
and fertilisers were applied only in the 1st year. The treatment with mineral fertilizer 
(N/P2O5/K2O (50/50/80 kg.ha-1)) reached the highest yield in the first two years. Higher doses 
of P and Ca in mineral fertilisers caused the yield depression. Treatments with meat-and-bone 
meals indicated lower yields compared to the treatments with mineral fertilisers in the first 
two years. The third year results showed the statistically significant increase of yields 
of meat-and-bone meals treatments in comparison with the mineral fertilisation. There were 
no significant differences between the yields of maize in the meat-and-bone treatments (17,8; 
16,5; resp. 17,3 g.pot-1). The animal meals prove to be suitable, gradually and longer acting 
fertiliser, enriching the soil with macroelements, especially with P and Ca. 
 
Úvod 

Zákon o odpadech definuje odpad jako každou movitou věc, které se osoba zbavuje 
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu o odpadech. Zákon rovněž ukládá, již v souladu s evropskými 
předpisy, jednoznačně povinnost zajistit přednostně využití odpadu před jeho likvidováním. 

Lidskou činností vzniká řada odpadů s takovými vlastnostmi, že se o nich dá 
za určitých podmínek uvažovat jako o materiálech, které by mohly mít vlastnosti jako hnojiva 
(látky obsahující rostlinné živiny), pomocné půdní látky (chemicky nebo fyzikálně ovlivňující 
půdu) nebo pomocné rostlinné přípravky (ovlivňující vývoj a produkci rostlin). 

Tyto odpady mají zcela specifickou problematiku. Někde vznikají plošně obrovská 
množství poměrně homogenních hmot stejného původu ze stejných technologií (kaly 
komunálních ČOV, sedimenty toků a nádrží, energetické sádrovce). Na druhé straně jsou zde 
odpady vznikající v malých nebo menších množstvích různého původu z různých technologií 
(melasové výpalky, cukrovarská šáma, kal po výrobě acetylenu z karbidu vápníku, odpady 
z  výroby kameniva, z průmyslu potravinářského, koželužského, farmaceutického, kostní 
a masokostní moučky apod.) 

Materiály s vysokým podílem organické hmoty mohou najít široké uplatnění 
při zlepšování vlastností půdy v zemědělství nebo například při rekultivacích degradovaných 
půd. Právě organická hmota a přítomnost důležitých živin tedy stojí za užitečným použitím 
těchto druhů odpadů v zemědělství i jinde jako hnojiva. Obecně do této skupiny mohou být 
zahrnuty kaly z čistíren odpadních vod, některé rybniční sedimenty a říční usazeniny, 
komposty a další. V posledních letech také narůstá zájem o alternativní využití specifické 
skupiny materiálů – živočišných (kostních a masokostních mouček), a to pro hnojařské účely. 
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Za účelem zabezpečení zdravotně nezávadné zemědělské produkce a současně jako 
podpora pro zabezpečování plnění produkčních i ekologických funkcí zemědělských 
ekosystémů provádí Ministerstvo zemědělství ČR sledování kvality půdy a vstupů látek 
do půdy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) realizuje programy 
monitoringu zemědělských půd a kromě jiného i kontrolu kalů z čistíren odpadních vod 
a kvality sedimentů. Od roku 1992 se ÚKZÚZ věnuje problematice ověřování využití 
kostních a masokostních mouček ke hnojení.  
 
Právní předpisy související s používáním kostních a masokostních mouček 

Zkrmování masokostních mouček skotu Státní veterinární správa ČR zakázala v roce 
1991. Vyhláška MZe ČR č. 362/1992 Sb. platná od 1. 6. 1992 pak stanovuje závazné 
receptury krmných směsí pro skot – jako povolená součást zde není zmíněna masokostní 
moučka vůbec. 1. listopadu 2003 vstoupilo v platnost ustanovenı vyhlášky č. 284/2003 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, 
ve znění pozdějších předpisů. Podle těchto právních předpisů se v ČR zakazuje použití 
kostních a masokostních mouček ke krmení hospodářských zvířat. V zemích Evropské unii již 
v minulosti platil zákaz zkrmování kostních a masokostních mouček skotem. Rozhodnutím 
Rady 2000/766/ES vydaného v rámci opatření k prevenci a kontrole šíření BSE se zákaz 
jejich zkrmování rozšířil na všechny kategorie hospodářských zvířat. Roční produkce 
cca 2,4 mil. tun masokostní moučky, která byla dříve v zemích EU zkrmována, se nyní musí 
spalovat. 

V roce 2002 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, 
kterým se stanovují hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které 
nejsou určeny k lidské spotřebě. V souladu s tímto nařízením se vedlejší živočišné produkty 
dělí na materiály tří kategorií. Materiály 1. kategorie tvoří nejrizikovější skupinu vedlejších 
živočišných produktů, do kterých patří např. veškeré části těl včetně kůží zvířat podezřelých 
z nákazy BSE. Do materiálů 2. kategorie náleží např. hnůj, jiné produkty živočišného původu 
a jiná zvířata a části jiných zvířat, než jsou materiály 1. kategorie. Materiály 3. kategorie 
představují např. poživatelné části poražených zvířat, které nejsou z obchodního důvodu 
určeny k lidské spotřebě nebo části poražených zvířat, které jsou vyřazeny jako nepoživatelné, 
které ale nevykazují žádné známky onemocnění přenosných na lidi nebo zvířata. 

V závislosti na této klasifikaci je masokostní moučka pocházející z materiálů 
1. kategorie určena k likvidaci spálením nebo ke skládkování. Masokostní moučku vzniklou 
zpracováním materiálů 2. nebo 3. kategorie je možné využívat jako organická hnojiva nebo 
prostředky pro zlepšení půdy a na výrobu kompostu, bioplynu nebo zbytků rozkladu 
s následným možným využitím k aplikaci na půdu. Roční produkce masokostních mouček 
v ČR, které jsou vyrobeny z nejméně rizikového materiálu a lze je tudíž použít pro účely 
hnojení, představuje cca 60 000 tun (Budňáková, 2005). 
 
Zkoušení vlastností živočišných (kostních a masokostních) mouček v ÚKZÚZ a jejich 
registrace jako hnojiva 

Vzhledem k narůstajícímu objemu produkce živočišných mouček a nemožnosti jejich 
využití ke zkrmování byl ÚKZÚZ pověřen ověřením vhodnosti těchto materiálů ke hnojení.  
Kostní a masokostní moučky se v půdě pomalu rozkládají. Z pohledu výživy rostlin jsou 
materiálem s dlouhodobým hnojivým účinkem. Mají poměrně vysoký obsah dusíku a fosforu 
a na druhé straně i tuku. V současné době se prověřuje jejich použití pro hnojení polních 
plodin, případně jejich využití jako suroviny do kompostů či do bioplynových stanic. 
 Registrace živočišných mouček za účelem jejich uvádění do oběhu jako hnojivo se provádí 
podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. V současné době 
jsou v ČR zaregistrovány 4 moučky. Zejména v případě masokostních mouček jsou však 
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závazná také vyjádření zdravotnických, hygienických a veterinárních orgánů, přičemž Státní 
veterinární správa doporučuje využití masokostních mouček především pro  výrobu kompostů 
nebo bioplynu (Budňáková, 2005). 
 
Materiál a metody 

Cílem tříleté vegetační nádobové zkoušky bylo ověřit působení kostní a masokostní 
moučky s rozdílným obsahem tuku, dusíku, fosforu a dalších živin na růst a vývoj zkoušených 
plodin. Zkouška byla založena v r. 2004 na pracovišti Odboru hnojiv a půdy ÚKZÚZ v Brně. 
Pro založení byla použita lehká zemina (pH/CaCl2 – 6,2) s vyhovující zásobou P (66 mg.kg-1), 
K (129 mg.kg-1), Ca (1460 mg.kg-1) a Mg (118 mg.kg-1). Pro pokus byla zvolena kukuřice 
na siláž hybrid TAIRA 235. Použity byly Mitscherlichovy nádoby s navážkou 6 kg zeminy. 
Ověřované typy mouček a jejich složení uvádí tabulka č.1.  
 
Tab. 1 Chemické složení mouček 

Chemical composition of meat-and-bone meals 
Obsah tuku a makroelementů v sušině [%]2) 

Typ moučky1) 

Sušina3) Tuk4) N p K Ca Mg 
KM 5) pro psy Lubná – krmivo 97,9 9,14 3,88 5,57 0,09 23,5 0,31 
KM 5) Němec - hnojivo 90,3 0,33 3,66 5,76 0,01 24,7 0,32 
MKM 6) Věž - krmivo 97,9 16,50 4,36 3,61 0,59 7,52 0,18 
1) Type of animal meal, 2) Content of fat and macroelements in dry matter [%], 3) Dry matter, 4) Fat, 5) Bone meal 
(Kostní moučka), 6) Meat-and-bone meal (Masokostní moučka) 
 

Schéma pokusu (každá varianta měla 6 opakování), dávkování mouček a minerálních 
hnojiv prezentuje tabulka č. 2. Aplikace mouček v dávce 1,5 t.ha-1 a minerálních hnojiv 
ve srovnatelných dávkách dodaných živin byla provedena v prvním roce zkoušky. 
 
Tab. 2 Varianty hnojení a dávky živin  

Variants of fertilisation and rates of applied nutrients 

Varianty hnojení1) Dávka2) 

[t.ha-1] 
N 

[kg.ha-1] 
P2O5 

[kg.ha-1] 
K2O 

[kg.ha-1] 
CaO 

[kg.ha-1] 
MgO 

[kg.ha-1] 
1. Nehnojená kontrola3) - - - - - - 
2. NPK – standardní dávka4) - 50 50 80 - - 
3. KM5) Lubná 1,5 58,2 191,6 1,7 493,1 8,3 
4. Minerální hnojiva6)  - 58,2 191,6 - 493,1 - 
5. KM5) Němec 1,5 54,9 198,0 0,23 518,3 8,0 
6. Minerální hnojiva 6) - 54,9 198,0 - 518,3 - 
7. MKM7) Věž 1,5 65,4 124,2 10,7 157,8 4,5 
8. Minerální hnojiva6)  - 65,4 124,2 - 157,8 - 
1) Variants of fertilisation, 2) Dose of animal meal [t.ha-1], 3) Unfertilised control, 4) NPK - standard dose,  
5) Bone meal (Kostní moučka), 6) Mineral fertiliser, 7) Meat-and-bone meal (Masokostní moučka) 
 
Výsledky a diskuse 

Nejnižšího výnosu silážní hmoty bylo dosaženo v prvním roce u kontrolní, nehnojené 
varianty (tab. 3). Nejvyšší výnos byl v prvních dvou letech zaznamenán u varianty minerálně 
hnojené N/P2O5/K2O (50/50/80 kg.ha-1). Nezastupitelnou roli na výši výnosu u této varianty 
(var. 2) měl zajisté i draslík, protože to byla jediná varianta, u které byl aplikován 
v minerálním hnojivu. Použitá zemina navíc vykazovala vyhovující zásobu K, tedy 
v kategorizaci druhou nejnižší a kukuřice se vyznačuje vysokými nároky právě na draslík. 
Vyšší dávky N, P a Ca v minerálních hnojivech (var. 4, 6, 8) již znamenaly v obou letech 
výnosovou depresi oproti var. 2. U těchto variant se zřejmě projevil nadbytek živin v nádobě 
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(zasolení), zvláště P a Ca. Zatímco v prvních dvou letech byly výnosy silážní hmoty u všech 
minerálně hnojených variant poměrně vyrovnané (např. 52,4 resp. 53,5 g na nádobu u var. 8), 
ve třetím roce nastal výrazný pokles výnosu (9,2 g na nádobu u var. 8). Zemina byla 
po dvouleté monokultuře kukuřice vyčerpána a obsah živin výrazně snížen, což dokládají 
i její analýzy, které ovšem nejsou předmětem této publikace. 

Varianty s moučkami (var. 3, 5, 7) zaznamenaly v prvních dvou letech nižší výnosy 
téměř oproti všem variantám minerálně hnojeným (tab. 3). Teprve třetím rokem po aplikaci 
se projevil průkazný nárůst výnosu o desítky procent u variant hnojených moučkami (var. 3, 
5, 7) oproti minerálnímu hnojení (var. 2, 4, 6, 8). Ve výnosu kukuřice nebylo ovšem ve třetím 
roce mezi jednotlivými typy mouček rozdílů (17,8; 16,5; resp. 17,3 g/nádoba). 
 
Tab. 3 Srovnání výnosů kukuřice 1. - 3. rok 

Comparison of yields of maize in the 1st - 3rd year of pot trial 
Výnos kukuřice 1. rok2) Výnos kukuřice 2. rok3) Výnos kukuřice 3. rok4) 

Varianta1) 
Prům. 

výnos [g]5) 

Rel. 
srovnání 

[%]6) 

Prům. 
výnos [g]5) 

Rel.  srovnání 
[%]6) 

Prům. výnos 
[g]5) 

Rel. srovnání 
[%]6) 

1 9,9 e 15,1 22,6 c 39,8 11,5 b 86,9 
2 65,3 a 100 56,7 a 100 13,2 b 100 
3 22,4 d 34,3 20,2 c 35,7 17,8 a 135,1 
4 25,1 d 38,5 33,4 b 58,9 7,3 c 55,6 
5 12,2 e 18,6 27,4 b 48,2 16,5 a 125,3 
6 27,2 d 41,6 33,4 b 58,9 8,1 c 61,5 
7 40,4 c 61,8 13,6 d 23,9 17,3 a 131,3 
8 52,4 b 80,2 53,5 a 94,4 9,2 c 70,0 

Průměry v sloupcích označené rozdílnými písmeny jsou statisticky průkazně rozdílné (P = 0,05;Tukey-Kramer) 
Means in rows indicated with different letters are statistically significant (P = 0,05; Tukey-Kramer) 
1) Variant, 2) Yield of maize in the 1st year, 3) Yield of maize in the 2nd year, 4) Yield of maize in the 3rd year, 
5) Average yield [g], 6) Relative comparison [%] 
 
Závěr 

Aplikace adekvátních dávek registrovaných kostních a masokostních mouček 
na zemědělskou půdu je účelný způsob využití vedlejších živočišných produktů ve výživě 
rostlin. Moučky, v závislosti na původu, obohacují půdu zejména o fosfor a vápník 
a vyznačují se pozvolným, dlouhodobějším účinkem. Vzhledem ke snížení produkce 
statkových hnojiv a spotřeby minerálních hnojiv a s poklesem zásoby přístupných živin 
v půdě se jeví moučky jako vhodné alternativní zdroje hnojiv pro zemědělské plodiny. 
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Introduction 

Phytoextraction, the use of engineered metal-accumulating plants to remove toxic 
metals from soil, could be a potential environment-friendly and cost-effective technology 
compared to casual remediation techniques (Salt et al., 1995; Blaylock et al., 1997). The low 
solubility and bioavailability of some toxic metals (e.g., Pb) is the major limiting factor 
in induced phytoextraction (Lasat, 2000) as the Pb exchangeable fraction is very low in most 
soils (Maiz et al., 1997). Synthetic chelating agents have the potential to remobilise metals 
and to form strong soluble complexes (Nowack et al., 2001). 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) proved to be the most effective chelating 
agent among several tested in increasing Pb desorption from soils (Huang et al., 1997; 
Komárek et al., 2007). Increasing Me–chelant complexes in the soil solution promote 
the uptake by plants and the translocation of heavy metals from roots to shoots and their 
accumulation in the harvestable parts of the plants (Schmidt, 2003). The main drawback 
of EDTA is its high persistence in the environment due to negligible biodegradation 
(Bucheli-Witschel and Egli, 2001). This can cause a high risk of metal leaching due 
to the rapid mobilisation of metals and the subsequent slow decrease of metal  mobility 
in the soil solution (Grčman et al., 2001). The aim of this study was to evaluate different 
management techniques (single versus split applications of EDTA) for remediation 
of an agricultural soil contaminated with Pb and Cd originating from the smelting area 
of Příbram (Czech Republic) in pot experiment.  
 
Materials and Methods 

A site was chosen in the close vicinity of Příbram, a historical smelting and mining 
town approximately 60 km SW of Prague. This area belongs to the most polluted ones 
in the Czech Republic due to atmospheric deposition of potentially toxic elements from the Pb 
smelter (Šichorová et al., 2004). The soil used was a loamy soil classified as a Cambisol. 
Total heavy metal contents in the soil was for Pb 544 ± 69 mg kg-1, and for Cd  
4.99 ± 1.72 mg kg-1. For pot experiment, samples of air-dried, homogenised and sieved 
(10-mm) soil (5 kg) were fertilised with 1 g N, 0.16 g P and 0.4 g K and transferred to pots. 
Eight seeds of Zea mays cv. Rivaldo were sown in every pot and thinned to four plants three 
weeks after sowing. Pots were placed in an outdoor weather-controlled vegetation hall. Soil 
moisture was kept at 60% of WHC by watering daily with deionised water.  

Single applications (3, 6, 9 mmol EDTA kg-1) and the first of the three split 
applications (3×1, 3×2, 3×3 mmol EDTA kg-1) were performed 61 d after sowing. 
The following applications were added after 10 d and 20 d. Soil solution was collected using 
suction cups (G. Wieshammer, Vienna, Austria) four days after EDTA applications and then 
in ten day intervals. Pots were watered with deionised water to full WHC and left one day 
to reach  equilibrium before sampling. Plants were harvested 67 d after the first EDTA 
additions at the dough ripe stage. Elements in soil solution samples and in plants were 
determined using ICP-OES.  
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Results and Discussion 
Concentrations of Pb and Cd in the soil solution during the pot experiment are 

summarised in Fig. 1. EDTA applications resulted in a high solubilisation of Pb and Cd. 
The mobilisation of Pb and Cd was more constant over time contrary to the batch incubation 
experiment. Single  applications showed higher maximal concentrations of water-soluble Pb 
and Cd than split  ones. Additional split doses resulted in an increase of water-soluble Pb 
and Cd concentrations.  Water-soluble concentrations of heavy metal showed a high 
variability after EDTA  applications in the pot experiment as observed also by Fischerová 
et al.  (2006). The high remaining concentrations of water-soluble heavy metals highlight 
the risk of  groundwater contamination when EDTA is used for enhanced phytoextraction. 
 
Fig. 1 Pb (a, b) and Cd (c, d) concentrations in soil solution following single and split 

applications of EDTA in the pot experiment. Data shown are means ± SD (n = 4). 
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Biomass production of Z. mays Z. mays was affected by visible phytotoxicity 
symptoms (wilting and plant necrosis) following all EDTA treatments. Plants treated 
with high single doses of EDTA (6, 9 mmol kg-1) showed visible signs of phytotoxicity within 
days causing death of the plants before harvest. Plants receiving the lowest single and split 
doses showed moderate damages but survived until the end of the experiment. The addition 
of several lower doses compared to the same amount added once provides time for plants 
to initiate their adaptation mechanisms and to raise their damage threshold (Barocsi et al., 
2003). Phytotoxicity is mainly attributed to free EDTA (Vassil et al., 1998). However, Cooper 
et al. (1999) reported that phytotoxic effects occurred at least partly by the uptake of Pb after 
EDTA addition. Phytotoxic effects caused a significant decrease of biomass production 
of Z. mays for all EDTA treatments. Biomass decrease was more pronounced with increased 
EDTA doses where the highest EDTA dose (9 mmol kg-1) resulted in 43% dry matter 
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production decrease compared to the control. Decrease of plant biomass production was 
generally significantly higher after single applications compared to corresponding split 
applications.  

Cadmium and lead contents in plant shoots of Z. mays after the application of EDTA 
showed significantly increased the uptake of heavy metals (especially of Pb). Pb contents 
in the biomass of Z. mays increased linearly with the rate of applied single applications (3, 6, 
9 mmol EDTA kg-1) and split applications (3×1, 3×2, 3×3 mmol EDTA kg-1). Single 
applications showed a correlation of R2 = 0.90, and split applications showed R2 = 0.85. 
The highest content of Pb (110.5 ± 9.6 mg kg-1) was for the highest single dose representing 
a 23.2-fold increase compared to the control (4.2 ± 1.2 mg kg-1). Cd uptake was also linearly 
increased after EDTA applications. Single applications showed a correlation of R2 = 0.97, 
and split applications showed R2 = 0.48. Cd contents increased by a factor of 3.1 
(from 0.46 ± 0.15 to 1.53 ± 0.13 mg kg-1) after addition of the highest single dose 
(9 mmol EDTA kg-1) compared to the control. Single doses of EDTA resulted generally 
in significantly higher Pb and Cd contents in shoots of Z. mays compared to corresponding 
split doses. Our findings are contradictory to findings of Shen et al. (2002) who observed 
a higher Pb accumulation in cabbage (Brassica rapa) shoots following three separate doses 
compared to one- and two-dose application. However, our results support the importance 
of physiological stress (evident as necrosis) for the increased unrestricted uptake 
of Me-chelate complexes (Schaider et al., 2006).  
 
Tab. 1 Phytoextraction efficiency of Z. mays in response to single and split applications 

of EDTA in the pot experiment. Results are expressed as means ± SD (n = 3). 
EDTA application 
(mmol kg-1) 

Pb 
(%) 

Cd 
(%) 

Control 0.02 ± 0.01 0.27 ± 0.08 
3 0.13 ± 0.03 0.39 ± 0.04 
6 0.15 ± 0.02 0.42 ± 0.05 
9 0.30 ± 0.04 0.51 ± 0.08 
3×1 0.09 ± 0.01 0.39 ± 0.07 
3×2 0.14 ± 0.05 0.34 ± 0.06 
3×3 0.13 ± 0.04 0.33 ± 0.05 
 

The phytoextraction efficiency of plants depends on the amount of heavy metals 
accumulated in the above-ground biomass of the plants and the plant yields. The remediation 
factor (RF) (Vysloužilová et al., 2003) represents the percentage of an element removed 
by the harvested biomass from the total element content in the soil during one cropping 
season. The phytoextraction efficiency of Z. mays in response to single and split applications 
of EDTA in the pot experiment is summarised in Table 1. The highest remediation for Pb 
(0.30%) and Cd (0.51%) was obtained after the addition of 9 mmol EDTA kg-1. Despite 
the substantial increase of Pb and Cd contents in the harvestable biomass, heavy metal uptake 
was not high enough to achieve extraction rates which would be necessary for practical use. 
An accumulation of more than 1% of total heavy metal contents present in the soil 
into the harvestable biomass should be achieved for an economically feasible use 
of phytoextraction (Huang et al., 1997). Calculating with the maximal obtained remediation 
factors it would take approximately 300 cropping seasons to obtain Czech threshold values 
in heavy soils given for Pb (220 mg kg-1 soil) and approximately 260 cropping seasons for Cd 
(1 mg kg-1 soil) in the pot experiment.  

We can conclude that the assumption that a longer relatively constant level 
of water-soluble and a lower maximal solubility of Pb after split applications of EDTA could 
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increase phytoremediation efficiency could not be confirmed from our results. Single 
applications proved to be generally more efficient due to higher plant uptake rates most likely 
enhanced by physiological stress. 
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Abstract 
Changes in metabolism of spinach (Spinacia oleracea L. cv. Matador) plants exposed 

to chronic stress caused by zinc were studied. The activity of glutamate kinase was detected 
and its regulatory role in plant stress adaptation during the spinach growth period was 
investigated in pot experiment. Results of the experiment revealed the toxic effect of zinc 
at all tested levels (250, 500, 750 mg Zn.kg-1soil) for spinach. Under these conditions, 
a significant decrease of Mn, Fe and Cu contents and glutamate kinase activity in spinach 
plants grown on contaminated treatments compared to untreated control was found. 
 
Úvod 

Výskyt toxického působení zinku v životním prostředí bývá spojen s antropogenní 
činností, především s emisemi z hutí. Během tavby zinkové rudy dochází k emisím zinku 
do ovzduší, doprovázenými emisemi kadmia, arsenu, olova i jiných prvků. Významné 
znečištění půdy se objevuje v blízkém okolí zdrojů zinkových emisí.  

Zinek, jako esenciální mikroelement, je pro rostlinu nezbytný. Tvoří komplexy s N, O 
a S-ligandy, a tím hraje katalytickou (např. karbonátdehydrogenasa) a strukturální úlohu 
(např. alkoholdehydrogenasa) v enzymatických reakcích. Je součástí i superoxiddismutasy, 
RNA polymerasy, karboxypeptidasy, enzymů metabolismu sacharidů. Významný vliv má 
zinek na růstové hormony, je nezbytnou strukturální součástí ribosomů (Marschner, 2003). 
Nízký obsah proteinů a vysoký obsah aminokyselin v rostlinách s nedostatkem Zn není pouze 
výsledkem snížené transkripce a translace, ale také zvýšené rychlosti degradace RNA. Vysoká 
aktivita RNAsy je typickým rysem nedostatku Zn v rostlině. Nároky jednotlivých druhů 
rostlin na tento prvek jsou dosti rozdílné. Jeho obsah se v pletivech rostlin pohybuje 
v rozmezí 20 – 100 ppm Zn v sušině. Obsah nižší než 20 ppm Zn představuje deficit a příjem 
pod 10 ppm Zn je již provázen zjevnými příznaky nedostatku (Vaněk et al., 2007). 

Koncentrace Zn v listech rostlin, která je vyšší než 100 ppm, má pro řadu rostlin 
za následek snížení výnosu, pokles turgoru a projevy toxicity podobné chlorózám. Expozice 
vysokou koncentrací zinku vede ke stárnutí buněk xylému a floému. Zinek omezuje proces 
akumulace asimilátů floémem (tzv. plnění floému), což má za následek kumulaci škrobu 
v listech. 
 
Materiál a metodika 

Pro zjištění vlivu toxické hladiny zinku na metabolismus rostliny byl založen 
nádobový vegetační pokus s přídavkem tří hladin Zn (Zn1 = 250, Zn2 = 500 
a Zn3 = 750 mg.kg-1 zeminy). Každá varianta pokusu byla pětkrát opakována. V nadzemní 
biomase špenátu (Spinacia oleracea L. odrůda Matador) byly sledovány obsahy zinku, 
dalších vybraných mikroelementů (Fe, Mn, Cu) a nitrátového N. Současně byl sledován 
chronický stres rostlin způsobený přídavkem Zn a vyjádřen v podobě aktivity glutamátkinasy.  
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Stanovení vybraných mikroelementů byla provedena po suchém rozkladu metodou 
AAS na přístroji VARIAN SpectrAA-300. N-NO3

- v rostlinné biomase byl analyzován 
ve vodném výluhu (1:10 w/v) na přístroji Skalar SANplus SYSTEM. Aktivita glutamátkinasy 
byla stanovena z acetonového prášku spektrofotometricky obměnou hydroxamátové metody 
(Vašáková a Štefl, 1982). Intenzita zabarvení vytvořeného hydroxamátu byla měřena 
spektrometricky při vlnové délce 540 nm. Aktivita glutamátkinasy byla vyjádřena 
v procentech oproti kontrolní variantě. 
 
Výsledky a diskuse 

Výsledky pokus ukázaly pokles výnosu sušiny nadzemní biomasy špenátu a nárůst 
obsahu Zn v závislosti na stoupajících dávkách Zn. Významné snížení výnosu bylo 
zaznamenáno především na variantě s nejvyšší dávkou Zn (tab. 1). Výsledky nádobového 
pokusu potvrdily, že koncentrace Zn v listech rostlin, která je vyšší než 100 ppm, má 
pro rostlinu za následek snížení výnosu. Brune et al. (1994) studovali vliv zinku na růst 
rostlin ječmene a zjistili pouze 35 % délku kořenů u rostlin pěstovaných při vysoké hladině 
Zn v porovnání s kontrolou. Růst listů byl omezen pouze nevýznamně, přestože obsah zinku 
v nich silně vzrostl. Současně autoři sledovali i distribuci Zn a stanovili jeho nejvyšší obsah 
v cytoplasmě mezofylových protoplastů. Při vysoké koncentraci omezující růst kořenů 
se obsah Zn nejvíce zvýšil v prostoru apoplastu, dále v epidermálních buňkách 
a mezofylových vakuolách. 

Po vstupu toxického prvku do buněk dochází k inaktivaci některých enzymů. Velmi 
citlivá na množství zinku je i nitrátreduktasa. To potvrdily i naše výsledky. Obsah nitrátového 
N v nadzemní biomase špenátu rostl v závislosti na stupňované dávce Zn (tab. 1), a to ukazuje 
na sníženou aktivitu nitrátreduktasy v důsledku toxického působení Zn. 
 
Tab. 1 Výnos sušiny, obsah zinku a nitrátového dusíku v nadzemní biomase špenátu 

The dry matter yield, contents of zinc and nitrate nitrogen in spinach above-ground 
biomass 

Varianta Výnos sušiny Obsah Zn N-NO3
- 

 g na nád. mg . kg-1 mg . kg-1 
0 14,9 ± 2,5 63,8 ± 1,8 127,3 ± 7,5 

Zn1 13,1 ± 1,9 275,7 ± 10,6 139,9 ± 12,4 
Zn2 11,2 ± 2,3 285,7 ± 5,4 479,3 ± 15,9 
Zn3 9,8 ± 2,4 295,3 ± 15,1 938,9 ± 23,9 

 
Analýzy rostlinné biomasy špenátu ukázaly významný vliv stupňovaných dávek Zn 

na obsah dalších mikroelementů v rostlinné biomase. Vysoká koncentrace Zn v rostlině 
omezila příjem manganu rostlinou. Nejvyšší dávka Zn snížila obsah Mn v nadzemní biomase 
o 50 %. Konkurence Zn s Mn způsobuje omezení aktivity Rubisco a dochází k inhibice 
fotosystému II přemístěním manganu v membránách thylakoidů (Marschner, 2003) (graf 1a). 
Řada autorů (např. Balík et al., 2007; Marschner, 2003) uvádí antogonistické vztahy mezi Zn 
a Cu. Také snížený obsah Cu v nadzemní biomase špenátu tento antagonistický vztah 
potvrzuje (graf 1b). 
Podle Browna et al. (1993) a výše uvedených autorů má koncentrace Zn v listech rostlin vyšší 
než 100 mg.kg-1 vliv na příjem Fe. Toxický vliv Zn se projevuje chlorózami způsobenými 
nedostatkem Fe. V našich pokusech nebyly tyto chlorózy zaznamenány, ale výsledky ukazují 
snížení obsahu Fe v biomase špenátu pěstovaného na var. Zn2 a Zn3 (graf 1c).  
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Graf 1 Obsah Fe, Mn a Cu  v nadzemní biomase špenátu (mg.kg-1) 
 Content of Fe, Mn and Cu in spinach above-ground biomass (mg.kg-1) 
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Aktivita glutamátkinasy – regulačního enzymu, který katalyzuje první reakci 

v biosyntéze prolinu (přeměnu kyseliny glutamové na γ-glutamylfosfát), je regulována 
na principu inhibice zpětnou vazbou prolinem. Její zvýšená aktivita způsobuje zvýšenou 
produkci prolinu, který je znám jako indikátor stresového metabolismu rostlin, včetně stresu 
vyvolaného rizikovými prvky (Shaw a Rout, 2002). Úloha kumulace prolinu v rostlinách 
stresovaných rizikovými prvky souvisí s alosterickou inhibicí glutamátkinasy (Pavlíková 
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et al., 2007). Jak ukázaly i naše předchozí výsledky (Pavlíková et al., 2007), v závislosti 
na stoupajícím obsahu Zn v biomase klesala významně aktivita glutamátkinasy (tab. 2). 
V důsledku její snížené aktivity dochází k hromadění kyseliny glutamové, která  představuje 
významný zdroj pro tvorbu fytochelatinů. 
 
Tab. 2 Relativní změny aktivity glutamátkinasy v nadzemní biomase špenátu 

Relative changes of glutamate kinase activity in spinach above-ground biomass 

Varianta 
Aktivita glutamátkinasy 
(% kontrolní varianty) 

0 100 
Zn1 61.9 ± 2.4 
Zn2 57.6 ± 1.6 
Zn3 41.9 ± 1.7 
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Abstract 
Agrochemical use of waste sulphur is a convenient way to return into nutrient cycle 

in the agroecosystem. Water-soluble ammonium sulphate, a conventional waste 
from caprolactam production, presents the best source of sulphur readily available for plants. 
Further sulphate fertilisers are different types of waste gypsum, used either as S-fertiliser 
(e.g. Pregips H) or as an addition into N-fertilisers (e.g. Synferta N 24). In latter, gypsum, 
a product of desulphurization of thermal power stations, acquits well. In agriculture waste 
elemental sulphur from oil desulphurization can be also applied as a sulphur source. 

Plants fertilised with gypsum (desulphurisation product) showed no considerable 
increase in yield and quality. However, sulphur fertilization resulted in increase of sulphur 
concentration in plants during the growing season. The waste gypsum (Pregips H) application 
did not influence yield, but it caused increase in oil content of rape and N-substances content 
of wheat. Ambiguous results can be interpreted as a consequence of relatively low solubility 
of gypsum in areas with low precipitation amount. Therefore can be gypsum counted 
as slow-release fertiliser. 

To release sulphur to plants, waste elemental sulphur must be oxidised first, which 
makes it a slow-release fertiliser as well. Although the content of elemental sulphur in NPKS 
is quite small its application resulted in increasing sulphur content in plants during 
the growing season, in increasing yield, N-substances content, and sedimentation value 
in wheat. It increased rape seed yield and oil content, too. Due to NPKS application sulphur 
content in soil increased. However, the exchangeable pH value was not affected.  

On the basis of mentioned results waste sulphur sources can be recommended 
for using in plant nutrition.  
 

Na počátku 90. let minulého století došlo k rapidnímu poklesu antropogenních vstupů 
síry do prostředí, a tím nastal obrat k negativní bilanci tohoto makrobiogenního prvku 
v agroekosystémech. V této souvislosti nabývají v poslední dekádě stále na významu nové 
možnosti dodání síry, a tím saturace potřeb pěstovaných plodin. 
 
Síran amonný – tradiční hnojivo 

Síru obsahuje celá řada fosforečných, draselných a hořečnatých hnojiv, avšak díky 
jejich nízké spotřebě v ČR nelze na přísun síry tímto způsobem spoléhat. Vyšší spotřebu 
vykazují dlouhodobě dusíkatá hnojiva, kde hlavním představitelem dusíkatého hnojiva se 
sírou je síran amonný. Toto jedno z nejstarších hnojiv se na trhu vyskytuje především jako 
odpadní, resp. vedlejší produkt získávaný při výrobě koksu nebo kaprolaktamu, 
popř. při desulfurizaci spalin v tepelných elektrárnách (Walawska et al., 2005). Většina, 
přes 70 % produkce, vzniká jako vedlejší produkt při výrobě kaprolaktamu (Richter et al., 
2003). Jako tradiční hnojivo zůstává stále populární po celém světě. V roce 2001 bylo 
vyprodukováno přibližně 17 mil tun síranu amonného, což zabezpečilo vstup 4 mil tun síry 
(Messick et al., 2002). Význam přímé aplikace síranu amonného vzrostl jeho granulací 
a možnou současnou aplikací s dalšími granulovanými jednosložkovými hnojivy (Tlustoš 
et al., 2001). Granulačním pojivem je přídavek 14 % ledku vápenatého. Granulovaný síran 
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amonný pak obsahuje 1,4 % nitrátového dusíku a kolem 3,5 % CaO, což má příznivý vliv 
na počáteční růstové fáze, popř. na výměnnou půdní reakci (Ryant, 2006). 
 
Odpadní sádrovec 

Další síranovou formou síry je sádrovec (CaSO4 . 2H2O). Ten je ovšem podstatně 
méně rozpustný (2,1 g na 1 litr vody) a do nových hnojiv je dodáván jako produkt odsíření 
tepelných elektráren, tzn. energosádrovec, nebo se používá samostatně jako odpad 
z chemického průmyslu, a to z výroby titanové běloby s označením Pregips H. 

 
Možnosti využití odpadní síry v energosádrovci byly řešeny formou výzkumného 

projektu MPO spolu s Výzkumným ústavem anorganické chemie, a. s. a výsledkem jsou nová 
hnojiva se sírou. 

V prvním případě bylo již v roce 2002 snahou využít energosádrovce pro výrobu 
hnojiva LAS (ledek amonný se síranem amonným) s obsahem živin 27 % N a 4 % S. 
Vzhledem k technologickým problémům v průběhu provozních pokusů byl však v konečné 
fázi energosádrovec nahrazen anhydritem. 

Souběžně bylo řešeno využití energosádrovce pro výrobu hnojiva Synferta N 24 
s obsahem živin 24 % N a 5,6 % S, jehož zkušební provozní výroba byla úspěšná. Účinnost 
hnojiva byla testována formou maloparcelkových polních pokusů s pšenicí ozimou a řepkou 
ozimou. 

Sumární průměrné výsledky jsou uvedeny v tab. 1 a 2. Energosádrovec v hnojivu 
Synferta N 24 pozitivně ovlivnil koncentraci síry v rostlinách pšenice, zejména na konci 
odnožování a počátku sloupkování. Také poměr dusíku k síře (N/S) byl aplikací tohoto 
hnojiva snížen z 15,1 na 8,5 : 1. Výnosové a kvalitativní výsledky nebyly aplikací odpadní 
síry v hnojivu Synferta N 24 ovlivněny. Podobně také u řepky je možné po aplikaci pozorovat 
zvýšení koncentrací síry v rostlinách, zejména ve fázi kvetení. Výnos byl poznamenán 
krupobitím, ale při následné sklizni byl zjištěn vyšší výnos semen a oleje po aplikaci 
energosádrovce v tomto hnojivu. 

 
Tab. 1 Hodnocené ukazatele pšenice ozimé po aplikaci LAV 27 a Synferta N 24 v roce 2002 

% S v sušině 
lokalita schéma DC 

29 
DC 
31 

DC 
59-61 

Výnos 
zrna 

(t.ha-1) 

OH 
(g.l-1) 

PČ 
(s) 

NL 
(%) 

SDH 
(ml) 

PPZ 
(%) 

LAV 27 0,296 0,185 0,167 5,58 764,2 406,9 14,38 30,1 96,2 
Žabčice Synferta 

N 24 
0,309 0,235 0,188 5,37 765,3 397,3 14,22 29,9 95,9 

LAV 27 0,147 - - 9,48 777,3 411,6 11,35 31,7 96,8 
Velká 

Bystřice Synferta 
N 24 

0,151 - - 9,48 777,3 416,3 11,42 30,9 96,8 

OH – objemová hmotnost, PČ - pádové číslo, SDH - sedimentační hodnota, PPZ - podíl předního zrna > 2,5 mm 
 

Tab. 2 Hodnocené ukazatele řepky ozimé po aplikaci LAV 27 a Synferta N 24 ve Velké 
Bystřici u Olomouce v roce 2002 

% S v sušině 
schéma Dlouživý 

růst 
Začátek květu 

Výnos 
semene 
(t.ha-1) 

Obsah tuku  
(%) 

Výnos tuku 
(t.ha-1) 

LAV 27 0,450 0,499 1,41 44,88 0,63 
Synferta N 24 0,493 0,630 1,67 43,89 0,73 
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Druhou popisovanou síranovou formou síry je odpadní sádrovec Pregips H. Pregips 
H je syntetický síran vápenatý vyrobený neutralizací vyčleněných kyselých vod z výroby 
titanové běloby vodnou suspenzí velmi jemně mletého vápence. Výrobce hnojivo doporučuje 
pro základní hnojení zemědělských plodin. 

V našich pokusech s aplikací sádrovce k ozimé řepce a ozimé pšenici nebyl 
významnějším způsobem zvýšen výnos semen či zrna. V řadě případů ale příznivě ovlivnilo 
technologické parametry produktu. Zvyšoval se obsah tuku v semeni řepky a také dusíkatých 
látek v zrnu pšenice (viz tab. 3 a 4). 

 
Tab. 3 Hodnocené ukazatele pšenice ozimé po aplikaci sádrovce Pregips H ve Velké Bystřici 

u Olomouce v roce 2000 

schéma 

% S 
v sušině  
v DC 59-

61 

Výnos 
zrna 

(t.ha-1) 

Objemová 
hmotnost 

(g.l-1) 

Pádové 
číslo 
(s) 

Obsah 
N-látek 

(%) 

Sedimentační 
hodnota 

(ml) 

HTZ 
(g) 

DA 0,137 9,45 807,3 290 10,64 62,75 47,4 
DA + Pregips 

H 
0,184 9,33 807,5 279 11,29 60,3 47,4 

 
Tab. 4 Hodnocené ukazatele řepky ozimé po aplikaci sádrovce Pregips H v roce 2000 

lokalita schéma 
% S v sušině ve 
fázi dlouživého 

růstu 

Výnos 
(t.ha-1) 

Obsah 
tuku (%) 

Výnos 
tuku 

(t.ha-1) 
Bystrovany DA 0,499 3,35 44,89 1,50 

 DA + Pregips H 0,496 3,35 44,97 1,50 
Medlov DA 0,419 3,97 44,55 1,76 

 DA + Pregips H 0,420 3,89 46,97 1,82 
 
Odpadní elementární síra 

Po odsíření tepelných elektráren spalujících méně kvalitní hnědé uhlí a po plynofikaci 
měst a vesnic se v posledních letech věnuje pozornost také odsíření pohonných hmot 
při rafinaci ropy. Obsah síry v pohonných hmotách se postupně snižoval z maximálních 
2000 mg.kg-1 v roce 1994 na maximálně 50 mg.kg-1 v roce 2006 a od roku 2009 se mohou 
ve všech zemích EU prodávat paliva s maximálním obsahem síry do 10 mg.kg-1. Při tomto 
procesu vzniká významné množství elementární síry jako odpadního produktu. Tradiční 
odběratelé, výroba kyseliny sírové nebo gumárenství, jsou však již saturováni, takže jako 
nejvhodnější využití elementární síry se jeví její návrat do přirozeného koloběhu, tzn. využití 
ke hnojení zemědělských plodin. 

Agrochemické využití elementární síry z rafinace ropy bylo řešeno opět 
prostřednictvím projektu MPO spolu VÚAnCh, a. s. Cílem bylo zabudování elementární síry 
vznikající v rafinériích do vícesložkového hnojiva NPK 15-15-15. Po zvážení případných 
bezpečnostních rizik (výbušnost) bylo navrženo hnojivo NPKS se 4 % elementární síry. 
Agrochemické testování hnojiva NPKS bylo prováděno v letech 2004 a 2005 podobně jako 
předchozí testy na plodině náročnější na síru (tentokrát hořčice) a na nejpěstovanější naší 
obilnině – pšenici ozimé. 

U hořčice síra působila na lepší utilizaci dusíku již ve fázi šesti pravých listů. Výnos 
semen i slámy byl elementární sírou v NPK zvýšen u obou druhů použitých půd (viz tab. 6). 
Podobně také obsah oleje v semenech hořčice po aplikaci NPKS vzrostl o 6,2, resp. 6,7 % 
v závislosti na půdním druhu. Obdobné výsledky byly pozorovány také v polním pokusu, 
který je popisován v práci Ryant (2006). 
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Tab. 5 Hodnocené ukazatele pšenice ozimé po aplikaci elem. síry v NPKS v Žabčicích 
v r. 2005 

% S v sušině N/S 
schéma DC 

31 
DC 
57 

DC 
31 

DC 
57 

V 
(t.ha-1) 

OH 
(g.l-1) 

PČ 
(s) 

NL 
(%) 

SDH 
(ml) 

PPZ 
(%) 

NPK 0,288 0,172 12,7 8,9 7,88 739 267,6 9,14 28,57 87,15 
NPKS 0,322 0,182 11,5 8,2 8,02 729 269,4 9,54 29,63 87,74 

V – výnos zrna, OH – objemová hmotnost, PČ - pádové číslo, SDH - sedimentační hodnota, PPZ - podíl 
předního zrna > 2,5 mm 
 
Tab. 6 Hodnocené ukazatele hořčice bílé po aplikaci elementární síry v NPKS ve vegetačním 

nádobovém pokusu v roce 2004 

Půda schéma 

% 
S v suš. 
ve fázi 6 
pravých 

listů 

Počet 
větví 

Počet 
šešulí 

Výnos 
semen 

(g/nádoba) 

Výnos 
slámy 

(g/nádoba) 

% S v 
semeni 

Obsah 
oleje 
(%) 

NPK 0,57 31,9 564 12,4 38,9 1,01 21,90 Stř. těžká 
neutrální 
Žabčice NPKS 0,56 28,3 564 13,8 42,5 1,11 23,35 

NPK 0,60 28,9 566 11,8 43,0 1,12 20,35 Těžká 
alkalická 
Čejkovice NPKS 0,63 28,3 550 14,9 45,2 1,02 21,80 
 

Po aplikaci hnojiva NPKS v maloparcelkovém pokusu k ozimé pšenici při základním 
hnojení na podzim byl zvýšen obsah síry v rostlinách na počátku sloupkování i po vymetání 
(viz tab. 5). Aplikace elementární síry v NPK se pozitivně promítla do výnosu, obsahu 
dusíkatých látek a sedimentační hodnoty.  

Vzhledem k pozvolnějšímu uvolňování přístupné síry z elementární formy bylo 
sledováno množství vodorozpustné síry v půdě po sklizni pokusů s NPKS. Přídavek 
elementární síry v NPK se příznivě projevil ve zvýšení obsahu přístupné síry v půdě 
v nádobovém pokusu s hořčicí a současně také v polním pokusu s ozimou pšenicí, což je 
pozitivní pro následně pěstované plodiny. V literatuře často popisované acidifikační působení 
elementární síry (např. Finck, 1982) se vzhledem k jejímu množství v hnojivu a půdním 
druhům neprojevilo. 
 
Závěr 

Agrochemické využití odpadních forem síry je vhodný způsob jejího návratu 
do koloběhu živin v agroekosystému. Nejlépe je rostlinám přijatelný vodorozpustný síran 
v síranu amonném, tradičním odpadu především z výroby kaprolaktamu. Toto hnojivo lze 
dnes hodnotit nejen jako klasické dusíkaté, ale nově také jako sirné a může být používáno 
také jako surovina pro další hnojiva se sírou (DASA, Magnisul aj.). Dalším síranovým typem 
hnojiv se sírou mohou být různé druhy odpadního sádrovce, využívané samostatně 
(např. Pregips H) nebo jako součást dusíkatých hnojiv (např. Synferta N 24), kde je využíván 
energosádrovec, produkt odsíření tepelných elektráren. V posledních letech dochází také 
k postupnému odsiřování ropy při její rafinaci a stále větší produkci odpadní elementární síry. 
Aplikace síry ve formě sádrovce a elementární byla testována na vybraných zemědělských 
plodinách. Energosádrovec v hnojivu Synferta N 24 nepůsobil výrazné zvýšení výnosu 
a kvality produkce, avšak bylo zaznamenáno zvýšení koncentrace síry v rostlinách v průběhu 
vegetace. Odpadní sádrovec Pregips H také neovlivnil výnos, avšak způsobil zvýšení 
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olejnatosti u řepky a obsahu dusíkatých látek u pšenice. Nejednoznačné výsledky lze vysvětlit 
poměrně nízkou rozpustností sádrovce (2,1g na 1 l vody). Při průměrných srážkách 
683 mm/rok v ČR lze sice předpokládat jeho rozpouštění a uvolňování rostlinám přístupných 
síranů, avšak většina produkčních oblastí nedosahuje těchto srážkových úhrnů. Sádrovec je 
možné považovat za pozvolně působící hnojivo. 

Pozvolným působením se vyznačuje také elementární síra produkovaná jako odpad 
z rafinérií ropy vzhledem k nutnosti její oxidace. Přes její poměrně nízký obsah v hnojivu 
NPKS působila na zvýšení obsahu síry v rostlinách během vegetace, zvýšení výnosu, obsahu 
dusíkatých látek a sedimentační hodnoty u pšenice a výnosu a olejnatosti semen hořčice. 
V půdě po sklizni byl obsah síry vyšší při hnojení NPKS a výměnná půdní reakce nebyla 
významně ovlivněna. 

Na základě uvedených výsledků lze doporučit využití odpadních forem síry pro výživu 
rostlin a vzhledem k pozvolnému působení sádrovce a elementární síry zejména plodin s delší 
vegetační dobou nebo pro zásobní hnojení na více let dopředu. 
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Abstract 

Considering that feeding the meat and bone meal is forbidden one of the alternative 
uses is its application to agricultural land. Another important source of organic matter 
and nutrients in the soil being used quite often is sewage sludge. Following paper deal 
with possible utilization of the sewage sludge and the meat and bone meal for fertilizing 
the permanent grassland. The monitoring took place in the Bohemian-Moravian Highland 
in the form of a small plot experiment. In the paper are evaluated years 2004 – 2006. The trial 
included following variants: 1. without fertilizing, 2. sewage sludge (5 t ha-1, i.e. 147 kg ha-1 
N), 3. meat and bone meal (1.5 t.ha-1, i.e. 132 kg ha-1 N). The application of meat and bone 
meal affected the yield positively in the years 2004 and 2005. Nitrogen matter was affected 
with sewage sludge and meat and bone meal. Between non-fertilization grass stand (138.1 
g kg-1) and grass stand with application meat and bone meal (155.7 g kg-1) was statistically 
significant different (P<0.05). 
 
Úvod 

Od roku 2003 je u nás podle ustanovení vyhlášky MZe ČR č. 284/2003 zakázáno 
zkrmování masokostních mouček. Roční produkce masokostní moučky v ČR je odhadována 
na 60 tis. tun. V současné době je převážná část této suroviny spalovaná, přesto je možné najít 
také jiné způsoby jejího využití. Jednou z alternativ je její uplatnění jako organického hnojiva. 
Jedná se o fosforečno─dusíkaté hnojivo s převahou kyseliny fosforečné (Čermák 
a Smatanová, 2005). Využití masokostní moučky je vhodné pro porosty s delší vegetační 
dobou. Jednou z možností tak může být její využití pro hnojení trvalých travních porostů. 
Významným zdrojem organické hmoty a živin je také čistírenský kal, jako produkt čistíren 
odpadní vod (Božek et al., 2003). Jedním z jeho možných využití je aplikace na zemědělskou 
půdu, která se řídí vyhláškou MŽP č. 382/2001 Sb. 

Tento příspěvek nastiňuje možné využití čistírenských kalů a masokostní moučky 
pro hnojení trvalých travních porostů. Cílem je posoudit vliv masokostní moučky 
a čistírenských kalů na výnosy trvalého travního porostu a na kvalitu nadzemní biomasy. 
 
Materiál a metody 

Pokus byl založen v katastru obce Suky na Českomoravské vrchovině v nadmořské 
výšce 553 m na polokulturním travním porostu dne 29.4.2004. Dominantními druhy byly 
ovsík vyvýšený (29 %), pýr plazivý (21 %), smetanka lékařská (15 %), trojštět žlutavý (8 %), 
bojínek luční (7 %) a psineček tenký (6 %). Půdní typ byl určen jako pseudoglej luvický. 
Zásobenost půdy fosforem a draslíkem byla hodnocena jako nízká, zásobenost vápníkem jako 
dobrá a zásobensot hořčíkem jako velmi dobrá (tab. 1). Průměrná roční teplota je 6,9 oC 
a průměrný roční úhrn srážek je 617,5 mm. V roce 2004 byla průměrná roční teplota 6,8 °C 
a roční úhrn srážek 658,3 mm, v roce 2005 6,9 °C a 660,4 mm a v roce 2006 7,0 °C 
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a 727,5 mm. Před založením pokusu byla každoroční dotace živin 100 kg.ha-1 N, 30 kg.ha-1 P 
a 80 kg.ha-1 K. 

 
Tab. 1 Agrochemické vlastnosti zeminy 

obsah přístupných živin - Mehlich III (mg.kg-1) 
půdní druh 

pH/ 
H2O 

pH/ 
CaCl2 P K Ca Mg 

středně těžká půda 6,31 5,50 8,8 116,7 2688,7 305,9 
 
Pokus byl založen šachovnicovou metodou ve 3 opakováních. Sledovaným faktorem byly 
použitá hnojiva se stupni nehnojeno, čistírenské kaly a masokostní moučka. Čistírenské kaly 
(ČOV Modřice) byly aplikovány v dávce 5 t.ha-1 sušiny, tj. 147 kg kg.ha-1 dusíku 
a masokostní moučka (Věž u Havlíčkova Brodu) v dávce 1,5 t.ha-1, tj. 132 kg.ha-1 dusíku (viz 
tab. 2). Hnojiva byla aplikována každoročně koncem dubna.  
 
Tab. 2 Obsah živin v čistírenském kalu a masokostní moučce 

% v sušině 
 sušina 

N P K Ca Mg 

Čistírenský kal 90,7 2,95 0,21 0,34 4,38 0,43 
Masokostní moučka 97,1 8,82 3,65 0,50 8,14 0,18 

 
Travní porost je sklízen 2x ročně. První seč v polovině června a druhá v polovině srpna. 
Sledovány byly výnosy sušiny, obsah NEL a obsah NL. 
 
Výsledky a diskuse 

V roce 2004 byly nejvyšší výnosy u travního porostu hnojeného masokostní moučkou 
(obr. 1), kde bylo dosaženo hodnot 8,3 t.ha-1 sušiny. V roce 2005 došlo ve srovnání 
s kontrolou ke zvýšení výnosů nejen po aplikaci masokostní moučky (5,6 t.ha-1 sušiny), 
ale také po aplikaci čistírenských kalů (6,2 t.ha-1 sušiny). Rozdíly mezi hnojenými variantami 
a kontrolou nebyly statisticky průkazné. V roce 2006 byly výnosy u jednotlivých variant 
srovnatelné. Statisticky průkazný rozdíl (P<0,05) byl mezi sledovanými roky (tab. 4). 
Průkazně (P<0,05) nejnižší výnosy byly v roce 2005. Nejvyšší naopak v roce 2006. Rok 2006 
byl srážkově nejbohatší. Nadbytek srážek ovlivnil nejenom výši výnosů, ale pravděpodobně 
se odrazil také na vyrovnaných výnosech hnojených a nehnojených variant. Na vyšších 
výnosech se mohla odrazit také opožděná druhá seč, která připadla až na konec srpna. 

 
Obr. 1 Výnosy sušiny (t.ha-1) u polopřirozeného travního porostu v letech 2004 - 2006 
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Hnojení nemělo průkazný vliv na obsah NEL, který byl od 5,28 do 5,37 MJ.kg-1 
sušiny (tab. 4). Průkazně (P<0,05) vyšší obsah byl v první seči (5,51 MJ.kg-1 sušiny) 
než v seči druhé (5,16 MJ.kg-1 sušiny). Vzhledem k nižší výnosům v roce 2005 byla také 
průkazně vyšší (P<0,05) koncentrace NEL v nadzemní biomase (5,6 MJ.kg-1 sušiny). 

Průkazný vliv (P<0,05) měla aplikace masokostní moučky na obsah NL (tab. 4). 
U kontrolní varianty byl obsah NL 138,1 g.kg-1 sušiny, u varianty hnojené čistírenskými kaly 
144,7 MJ.kg-1 sušiny a u varianty hnojené masokostní moučkou až 155,7 g.kg-1 sušiny. 
Průkazně (P<0,05) vyšší obsah NL byl v první seči (163,5 g.kg-1 sušiny) než v seči druhé 
(128,8 g.kg-1 sušiny). Stejně jako u předešlých charakteristik byl zaznamenán průkazný vliv 
(P<0,05) ročníku. 

Obsahy přijatelných živin v půdě a hodnota výměnné půdní reakce je v tab. 3. Hnojení 
nemělo průkazný vliv na tyto charakteristiky. 

 
Tab. 3 Výměnná půdní reakce a obsah (mg.kg-1) přijatelných živin v půdě po 2. seči v letech 

2004 - 2006 
2004 2005 2006 

 
pH/CaCl2 P K pH/CaCl2 P K pH/CaCl2 P K 

Kontrola 5,4 9,1 80,3 5,3 12,9 92,2 5,5 6,1 74,9 
Čist. kal 5,4 11,8 102,6 5,5 7,9 97,4 5,6 14,1 73,2 

Masokost 5,4 13,7 82,5 5,4 11,2 93,6 5,5 16,1 71,4 
 
Tab. 4 Výnosy sušiny (t.ha-1), obsah NL (g.kg-1 sušiny) a obsah NEL (MJ.kg-1 sušiny) 

u polopřirozeného travního porostu v závislosti na hnojení, seči a sklizňovém roce 
Sušina NL NEL 

 
t.ha-1 g.kg-1 sušiny MJ.kg-1 sušiny 

Kontrola 3,4a 138,1a 5,36a 

Čist. kaly 3,8a 144,7a 5,37a 

Masokost 4,0a 155,7b 5,28a 

 
1. seč 4,4a 163,5a 5,51a 

2. seč 3,1b 128,8b 5,16b 

 
2004 3,6a 137,2a 5,20a 

2005 2,6b 135,5a 5,60b 

2006 5,0c 165,8b 5,20a 

 
Závěr 

Aplikace masokostní moučky se odrazila ve zvýšení výnosů v prvních dvou letech 
tříletého sledování. Na obsah NEL nemělo použití čistírenských kalů a masokostní moučky 
vliv. Naopak jejich aplikace ovlivnila obsah NL. Výrazný vliv na sledované charakteristiky 
mělo pořadí seče a také ročník. 
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Introduction  

Crop yields are defined by temperature, radiation, CO2 supply. Water and nutrients 
supply are limiting factors of plant growth and yielding. However, in practice crop growth 
and productivity are limited by four major factors such as drought, extreme temperatures, 
salinity and soil nutrients depletion.  

Efficient allocation of agricultural means and farmers efforts to improve agricultural 
production and prevent land degradation requires insight in the processes responsible 
for efficient water use. One of these processes refers to availability of the soil’s nutrient 
reserves.  
 
1. Plant resistance to shortages of water 

Water use by crops depends on several factors, of which three are highly significant: 
crops sensitivity to water stress at a given stage of growth (Table 1); 
actual soil water content; 
the pattern of weather course. 

Plant extracts water from the rooted soil zone by using the root system. The spatial 
pattern of water uptake from various regions of the soil depends on root distribution as well 
on the distribution of soil moisture within the soil profile. The maximum rate of water use 
by a plant occurs at field capacity, i.e. at maximum soil available water content. As the soil 
dries, the available soil water content decreases, so leading to a decrease in plant water 
potential, which does not depend solely on the soil water potential but also on plant structure, 
transpiration rate and the rate of roots ingrowth into the deeper soil layers. The prolonged 
drought disturbs plant diurnal activity. Stomata tend to lose their control of water loss 
from the leaves, further increasing the stress. Photosynthesis rate declines and respiration 
tends to increase resulting in lower rate of dry matter accumulation. Consequently decreased 
amounts of produced sugars affect many physiological processes responsible for new tissues 
growth, including roots, i.e. a plant organ responsible for water uptake. Shortage 
of assimilates in the roots decreases rate of their growth and, as a consequence root system 
may be less able to utilize reserves of water stored in deeper soil layers. 
 
Tab. 1 Critical growth stages of the main crops to water stress, Doorenbos and Pruitt (1977) 

Crop Critical growth stages Symptoms of water stress 

Small grain 
During shooting, heading, anthesis, and 

early ripening stages 
Dull green color, then firing of 

lower leaves 

Maize 
Two weeks before tasseling through silk 

stage and until kernels become firm 
Curling of leaves by mid-morning, 

darkening color 

Potato 
Flowering and tuber formation to 

harvest 
Leaves wilting during heat of the 

day 

Sugar beets Post-thinning 
Leaves wilting during heat of the 

day 
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2. Potassium as a water-stress ameliorative nutrient 
The main practical problem is the question how water deficit may be ameliorated. 

In agriculture practice irrigation and plant breeding are the main ways to overcome water 
shortages. On the one hand, the simplest solution is to supply more water, i.e. to irrigate. 
But not all farmers are in position to invest in irrigation equipment. The breeding progress is 
still to poor to overcome the problem of water scarcity to crops. However it is well known, 
that plant physiological processes are better maintained under stress conditions if nutrients are 
available throughout the growing season. Adequate supplies of N, P, and especially K, must 
be readily available to cover crop plant requirements and keeping its healthy and vigorously 
growth over the growing season. 
 
Potassium plant functions 

Potassium (K) is one of the 16 elements essential for plant growth. It is essential 
in nearly all processes needed to sustain plant growth. Although the exact physiological 
functions of potassium in a plant are not well understood, the results of K deficiency are well 
known. Potassium deficient plants (i) grow slowly (ii) have poorly developed root systems, 
weak stems, lodge frequently (iii) have poor water efficiency (iv) have poor nitrogen uptake 
(v) are more susceptible to diseases. All these processes finally results in lower yields 
and also in lower products quality.   

Inadequate potassium supply to plant causes stomata to become sluggish 
and enhancing water losses. Potassium also plays a major role in the transport of water 
and nutrients throughout the xylem. When potassium supply is reduced, translocation 
of nitrates, phosphates, calcium, magnesium and amino acids is also depressed.  
 
Potassium availability and plant stress resistance  

Plenty of research documents that drought has less influence on crop yield when K is 
readily available through the growing season. This is due to in part to its influence on earlier 
and deeper root growth. 

Potassium increases the size and depth of crop roots and makes the root system more 
extensive, so plants can obtain more nutrients and water over larger occupied soil area. 
The extensive root system gives the plant a larger capacity for storing sugars, water, 
and soluble proteins.  
Faster regrowth of stressed root system 

These features are especially important to forage and to winter crops. In spring, rate 
of growth of both groups of crops is very high. Their nutritional needs, especially 
for nitrogen, are also very high. High potassium availability and K plant content are 
prerequisite for the achieving satisfactory yield. 
 
Faster closing the canopy;  

When crop canopy closes, the ratio of transpiration to evaporation increases, which 
means more of the available water, is used by the crop. 
 
Efficient use of available water throughout the main season.  

The large root system stays in contact with moist soil for a longer time during drought.  
As a result better water availability during critical plant growth periods, i.e stem elongation 
and flowering occurs. 
 
Potassium uptake by plant 

Plants absorb potassium as the K+ ion. Its availability and plant uptake are affected by 
several factors such as soil moisture, soil aeration and oxygen level, soil temperature, cation 
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exchange complex, rooting depth. There is good evidence that higher soil moisture usually 
means greater availability of potassium. Increasing soil moisture results in increased diffusion 
of K+ ions to plant roots and their greater availability. Therefore crops response to K 
fertilization is greater in dry than in wet years. 

Unlike water relations, much less is known about the contribution of deep soil 
nutrients to the overall nutritional demands.  As a rule, potassium availability decreases 
with depth, but subsoil K resources are extremely important to meet late-season 
K requirements, especially for high-yielding crops.   

The high-yielding crop plants need large quantities of potassium, and take potassium 
in amounts as much as or even higher than nitrogen. The highest uptake rate of K by sugar 
beets is observed in July and on average amounts to 8, 5 kg K/ha/day. But the highest 
K demand uptake may reache even 15 kg K/ha/day. With respect to oil-seed rape the same 
pattern of K and N uptake was found.   In spring, since the beginning of soil-seed rape 
regrowth, the nutrient uptake starts early and is very intensive, especially for potassium. 
Potassium uptake during the period from the rosette stage up to the stage of flowering ranges 
between 3 and 7 kg/ha/day K. The same pattern of potassium uptake for winter wheat is 
observed. These high amounts of potassium can not be supply foliarly. They must be present 
in available forms in the soil solution, which largely depends on water regime and plant root 
system activity.  
 
Tab. 2 Critical growth stages of the main crops to potassium  

Crop Crop’s critical growth stages 
Cereals Shooting – anthesis 

Oil-seed rape Rosette – anthesis 
Sugar beet Post-thinning – mid-season (July/August) 

Potato Anthesis – tubering – tubers growth 
Maize Fifth leaf – tasseling 
Pea Beginning of anthesis up to full blooming 

  
3. Example of water and potassium interaction  

As is shown in the Table 3, the water and K interaction significantly influence the final 
yields of roots sugar beets. With respect to imposed drought potassium supply significantly 
affected the final roots yield of sugar beets. Thus, plants grown on the K fertilized treatments 
were able to decrease the negative effect of water stress, at least partly. However, the extent 
of the yield decrease strongly depends on K supply. The same patterns can be found 
for the final yield of technological sugar, because of almost non-significant effect 
of experimental factors on quality parameters of sugar beet roots. 
 
4. Final conclusions 

The economical need to increase yield increases crop vulnerability to drought. High 
frequency of periods with water deficiency during the vegetation period, low natural 
potassium availability and insufficient – in relation to nutrient requirements – fertilization are 
among the main reasons why farmers harvest poor yields as well as their considerable 
dependence on weather conditions. The following recommendation may be helpful 
to farmers: 

The best strategy for dealing with an expected drought is the best fertilization strategy 
for a good year. An adequate nutrition is essential to take advantage of the good growing 
seasons, but it is also the best management approach to preparing for a drought. 

The proper management of soil K is probably one of the best ways to exploit crop 
production potential and, as a result, increase N fertilizer efficiency.  



VÝŽIVA ROSTLIN A JEJÍ PERSPEKTIVY AGROCHEMICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ 
PLANT NUTRITION AND ITS PROSPECTS AGROCHEMICAL USE OF WASTE MATERIALS 

382 

An adequate K fertilization practice seems to be one of the cheapest ways to diminish 
the negative effect of naturally occurring, short-lasting drought on crops  yields. 

Potassium is a nutrient, which exerts a uniquely positive influence on water 
management of crop plants. Therefore it is important to assess conditions limiting K uptake 
by crop plants such as: (i) low soil and air temperatures (ii) deficit of precipitation in critical 
stages of plant growth (iii) occurrence of compacted soil layers in the rooting zone of a crop 
plant (iv) insufficient fertilization with potassium (v) unfavorable soil reaction. 
 
Tab. 3 The effect of water and potassium interaction on yields of  sugar beets (Musolf et al., 

2004) 
Potassium (A) and 

water (B) treatments 
Yield 
t ha-1 

Relative yields 
% 

Relative gains/losses 
% 

K fertilized 
Irrigated – I* 
Drought – D1 

Drought -  D2 

Control – C 

 
62,3 
43,8 
37,2 
50,3 

 
124 
87 
74 
100 

 
+ 24 
- 13 
- 26 
0 

K non-fertilized 
Irrigated – I 

Drought – D1 

Drought – D2 

Control – C 

 
49,2 
34,1 
33,2 
43,0 

 
98 
68 
66 
85 

 
-  2 
- 32 
- 34 
- 15 

LSD0,05 A x B 5,6 - - 
* I – irrigation up to 70% of field capacity; D1 – drought imposed in July;  

D2 – drought imposed in August;  C – natural meteorological conditions 
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Introduction 
Silting of dam reservoirs is a result of erosion of wathershed terrain which leads 

to a decrease in their retention capacity (Michalec, 2004). The RoŜnów Reservoir is the fastest 
silting dam reservoir in Poland and after 50 years of operation its length decreased by 40%. 
Reclamation is a way for restoration of primary functions of silted reservoir and to improve 
wildlife habitat (Diaz and Darmody, 2004). One of the most radical and efficient method is 
mechanical reclamation by means of dredging which involves removal of accumulated 
sediment up to natural bottom (Abulnaga and El-Sammany, 2004). Dredging generated large 
mass of sediment needing proper management (Jerzy and Wysocki, 1999). Bottom sediments 
are the main link in matter cycle in the water ecosystem and constitute the reserve of many 
elements, particularly with a sedimentary cycle, which undergo a periodical deactivation 
(Boyle et al., 1998). An increase in metallic element contents in sediments is observed 
as a result of water self-purification, therefore even bottom deposits from relatively clean 
reservoirs may contain large amounts of harmful substances (Kostecki, 2000; Nascimento 
et al., 2006). 

Bottom sediments of dam reservoirs situated on mountain rivers usually contain less 
organic matter and total nitrogen than reservoirs of lowland rivers (Ligęza et al., 2004; 
Wiśniowska-Kielian, 2006). Dredged bottom sediments, both from the natural and artificial 
reservoirs, reveal alkaline reaction and sizeable fraction of silt and clay. Therefore they may 
be considered as valuable material for improving properties of light acid soils, because they 
may affect them in a similar way as mine waste rocks or hard coal ashes (Baran et al., 1993; 
Antonkiewicz and Lošák, 2007). Sediments should be managed for environmental 
and/or agricultural purposes (Canet et al., 2003; Diaz and Darmody, 2004) but in this case 
must meet the criteria for permissible trace metals content stated in the Decree of Minister 
of Environment concerning the soil and land quality standards (Dz. U. 165, 2002). 

The investigations aimed at an assessment of potential environmental application 
of bottom sediment basing on the effect of increasing share of sediment in the substrate 
on successive plants yielding. 
 
Material and methods 

The pot experiment were conducted in 2004 in vegetation hall of Agricultural 
Chemistry Department of Agricultural University in Krakow. As components of substrate 
were used very light acid soil, quartz sand as well as dredged bottom sediment from RoŜnów 
Reservoir. Sediment was taken from upper part of reservoir (Znamirowice locality), where 
mechanical reclamation was led. Dredging is executed by hydrotransport method 
and sediment in form of slime is pumped through on lagoon where is unwatered (Dymkowski 
and Lewandowski, 2001). Partly drained sediment was taken from several points evenly 
distributed on lagoon surface, dried on air, crushed mechanically and sifted. The soil material 
taken from top layer of arable land near Krakow was prepared similarly. 

Two-factor experiment comprised: 1st factor – two kinds of substrate being a mixture 
of soil and sediment or sand and sediment, 2nd factor - different mutual proportions 
ofsubstrate components. The experiment patern enfolded 11 objects on both kinds of substrate 
in three replications. The sediment share in substrate increased from 10 to 100%. The control 
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objects were pots filled with only soil or sand (Fig. 1). The basic properties of substrate 
components as well as content of total macroelements, trace metals and available P and K 
were determined with commonly used methods (Wiśniowska-Kielian and Niemiec, 2007). 

Content of all heavy metals in sediment fulfilled the criteria stated in the Decree 
of Minister of Environment concerning the soil and land quality standards (Dz. U. 165, 2002) 
and IUNG criteria for heavy soils (Kabata-Pendias et al., 1995). Sand and soil contained 
natural amounts of Zn, Cu, Ni, Cr and Pb, Cd content in sand was natural, and soil Cd content 
was elevated in light acid soils. 

Basis fertilization was applied in all objects in doses of: 1 g N, 0.25 g P and 1.25 g K 
on pot as NH4NO3, KH2PO4 and KCl solutions and thoroughly mixed with substrate. 
In experiment test plants were growed in order: oats (Avena sativa L.) ‘Chwat’ cv. 
and narrow-leaved lupine (Lupinus angustifolius L.) ‘Sonet’ cv. The substrate moisture was 
kept first on level 50% MWC and with plants development was hightened to 60% and 70% 
by watering with redistilled water. Oats was harvested after wisps throwing out and lupine 
before blooming. Plant material was dried in the dryer and the biomass yield was assessed. 

After plants cropping substrate pH changes as an effect of sediment addition was 
executed in 1 mol KCl · dm-3 solution. 

Statistical calculations were done using Statistica program version 6.1 minor. 
The significance of differences of obtained biomass yields for kind of substrate, sediment 
share and joint-action of kind of substrate and sediment share was estimated by student’s 
T test (Trętowski and Wójcik, 1991). 
 
Results and discussion 

Biomass yield in control object equaled 12.13 g on soil and 16.14 g per pot on sand 
(Fig. 1). 
 
Fig. 1 Above-ground biomass yield (g per pot); LSD significant at α = 0.05: LSD1 – for kind 

of substrate; LSD2 – for sediment share; LSD3 – for joint-action kind of substrate 
with sediment share 
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The sediment addition significantly affected oats yielding (LSD0.05 = 2.14 g per pot). 
The smaller additions (10-30%) to the soil decreased biomass yield but only at 20% sediment 
share essential yield reduction was noted in comparison with control object. In other objects 
(with 40-90% sediment share) in general higher biomass yields were obtained than in control. 
The highest production was noted when sediment addition equaled 80% and it was essential 
difference in relation to control object as well as to objects with 10-30% sediment share. 
The largest oats biomass yield on substrate with sand was observed in control object. 
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All sediment additions in general essentially worsened plant yielding in comparison to control 
object. Oats growed only on sediment produced the least biomass, over 2 and 3 times less 
than in control objects on soil and on sand, respectively, and these differences were 
significant. On average, oats produced more biomass on substrate with soil (11.80 g per pot) 
and about 25% less on substrate with sand (8.66 g per pot). It was stated significant 
differences dependent on kind of substrate (LSD0.05 = 1.22 g per pot) and join-action of both 
studied factors (LSD0.05 = 3.03 g per pot), especially in range of higher sediment additions, 
amounting 40 to 90%. 

Lupine growed as sequent plant after oats harvesting reacted in other manner than oats 
on sediment addition to the substrate, what depended in larger degree on sediment share 
in substrate than on second its component (LSD0.05 = 0.82 g per pot). Above-ground biomass 
yield in control object on soil equaled 3.04 g and on sand 4.78 g per pot (Fig. 1). The smaller 
sediment additions (10-20%) to the soil essentially limited lupine biomass yield. Increased 
sediment share in substrate in general caused systematic bettering of biomass production 
in relation to objects with smaller its additions or control object, achieving maximum, 5.12 g 
per pot, at proportion 50%. 

Sediment added to quartz sand to a smaller degree affected lupine yielding than in case 
of oats. All additions, except amounting 40%, essentially reduced biomass production which 
was the lowest when sediment share in substrate equaled 30%. When sediment was added 
in amount larger than 30%, irregularly changed lupine biomass yields, which were higher than 
after smaller sediment doses application but lower in comparison with control object. Lupine 
growed only on sediment produced about 20% more biomass than in control object on soil 
and significantly less (about 40%) than in adequate object on sand. 

In all objects of both kinds of substrate lupine produced on average similar amount 
of biomass. The joint-action of both studied factors on biomass yield forming was significant 
(LSD0.05 = 1.16 g per pot) and lupine growed on substrate with soil produced less biomass 
at smaller sediment additions and visible more when its proportions were larger. 

Soil taken from control object after lupine harvesting showed weak acid reaction 
(pH = 5.75). The smallest sediment addition increased pH value to 7.79, next dose slightly 
raised its value, and higher additions caused very small and irregular changes of this 
parameter. 
Sand after plants gathering showed also weak acid reaction (pH = 5.65). The 10% sediment 
addition caused the strong substrate alkalisation, raising the pH value to 8.5, however 
the further increase of sediment share in substrate did not exert the radical changes 
of reaction, and even small lowering pH value was noted. It might be connected with larger 
alkaline cations uptake by cultivated plants. 

The development of cotemporary societies is connected with necessity the delivery 
of more and more larger water quantities, which attracts the need of building of dam 
reservoirs on rivers in aim of protection increased this good consumption (Kundzewicz, 
2000). One of the negative results of dams building is the stop of the rubble carried through 
river which is put aside in reservoir canopy and causes its silting. Beside of retention limiting 
sediment becomes of a source of considerable quantities of trace metals which may release 
from it and results in secondary water contamination (Sokołowska and Szwarczewski, 1998). 

The dredged sediment are often used to levelling of terrains as well as 
the superstructure of banks, and building of fish ponds dykes (Madeyski, 2003). Sediments 
with regard on their texture and reaction should be used to improvement properties 
and productivity of light acid soils as meliorative material or fertilizer. Their caused similar 
improvement of soil properties and productive value of light soils to other materials: mining 
muck rocks (Baran et al., 1993), sewage sludge from water treatment plant (Karczewska 
et al., 1991) or hard coal ashes (Antonkiewicz and Lošák, 2007). 
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Bottom sediment used in experiment had heavy clay texture, basic reaction and lower 
organic C and total N contents than lake sediments (Czekała et al., 2004), and contained very 
low available P and low K. Total content of all alkaline cations (Ca, Mg, K and Na) 
in sediment exceeded about 13 and 17 times their content in sand and soil, respectively. 

Light acid soils predominate in Poland and lower crops are obtained on them (Fotyma, 
Pietruch, 2001). Their small sorptive and water capacity are the largest defects of these soils. 
Even large doses of fertilizers do not give the positive effects with regard on quick nutrients 
losses in result of leaching or the surface runoff (Wiśniowska-Kielian and Klima, 2004), 
which enrich of superficial and underground waters. Improvement of these soils quality 
and in consequence their productiveness as well as the limitation of negative effect 
on environment are possible thanks applying different additions enhancing their properties. 
Because of high Ca and Mg content, addition of large amounts of bottom sediments to the soil 
one may treat as liming. Total alakalinity of sediment used in presented experiment equaled 
5.7% CaCO3. Carbonates provide high sediment pH, at which the toxic metals are poorly 
soluble. However the change of environment conditions resulting in acidification, may cause 
release of these elements and their inclusion in the biogeochemical cycle. 

The oats strongly reacted on bottom sediments addition to substrate. Decrease 
the yield of  plant biomass growed in objects with high sediment share might be caused 
by increased soil condensation and deterioration the air-water conditions, what underlined 
Gliński and Turski (2002). Czapla and Nowak (1995) observed similar negative effect 
studying different combinations of Mg, Na, K and Ca fertilizers application on the oats 
yielding. They affirmed the the largest decrease of green mass production in variant 
with the highest their addition. Wojnowska (1984) observed similar dependences. 

The smallest sediment doses in presented experiment introduced amount of Ca 
equivalent almost twenty values of hydrolytic soil acidity as well as over two hundred 
hydrolytic sand acidity. Deterioration the plant yielding might be cause by considerable 
change of soil acidity and the sudden rise of pH value in result of large amounts of carbonates 
contained in sediment. Góra (1987) presented similar effects of furnace ashes addition 
to the soil. 

Negative effect of sediment addition to sand on the plant yielding might be also caused 
by small content of organic matter in substrate and considerable change of its reaction directly 
after relatively large sediment additions because of small buffer ability. The larger sediment 
additions did not already alter significantly the pH value of substrate. Kalembasa 
and Wysokiński (2002) reduction of plants yields explained by considerable losses 
of mineralised nitrogen in result of alkalisation of soil environment. Łabuda et al. (1992) also 
affirmed lower oats biomass yield in phase of stalk forming as an effect of liming because 
of small soil requirements and optimum pH for oats development lying in borders 4.4-6.7. 

In presented own investigation similar lupine and oats reaction on the sediment 
additions to the soil and different their response to sediment application to sand was observed. 
Smaller sediment share in substrate with soil lowered both plants yielding and higher 
positively affected their crops. Sediment addition to sand almost systematically decreased oats 
yielding. Smaller sediment addition caused reduction of lupine yield but higher insignificantly 
affected its biomass production. It pointed to possitive post-effect sediment application to acid 
sandy soil because of improving it properties. In Koter et al. (1982) studies positive sequent 
effect of applying ashes on buckwheat yielding was affirmed, while they application caused 
lowering crop of first plant. In investigations of Baran et al. (1993) the much mining rocks 
utilized to improve of light soil properties was affirmed the larger positive effect in sequent 
than direct plant crop. Similarly Mazur and Wiśniowska-Kielian (1994) who did not affirm 
positive effect of dolomite application on maize and oats yieldings on very acid and weak acid 
soils. 
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Conclusions 
Effect of bottom sediment addition depended on kind of second component 

of substrate, share of sediment in substrate and plant species. 
Post-effect on plant yielding was dependent on kind of substrate and share 

of sediment. Oats biomass production in a larger extent depended on plant growth conditions 
and yielded better stably than oats in result of sediment addition, especially to sand. 
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Abstract 

The most active and reduced form of sulphur in biomolecules is the thiol group (-SH), 
present in number of biologically active compounds. These compounds have huge number 
of crucial biologically functions including protecting against heavy metals and scavenging 
reactive oxygen species. In plants, two main molecules, glutathione (GSH) and phytochelatins 
(PCs), protect plant cells against heavy metals. GSH a ubiquitous tripeptide thiol, is a vital 
intra- and extra-cellular protective antioxidant, which plays a number of key or crucial roles 
in the control of signalling processes, detoxifying of some xenobiotics and heavy metals 
as well as other functions. PCs are synthesized from GSH, which is catalysed by PC synthase 
(γ-glutamylcysteine dipeptidyltranspeptidase). Phytochelatins (PCs), small peptides consists 
of 4-23 amino acids; participate in the detoxification of heavy metals, because they have 
an ability to transport heavy metal ions to vacuole, where an immediate toxicity do not 
menace yet. The importance of GSH and PCs are discussed in the present paper. 
 
Úvod 

Růst rostlin je v přirozených podmínkách limitován abiotickými i biotickými vlivy, 
které v průběhu evoluce vedly k vytvoření více či méně efektivních obranných mechanismů. 
Vzhledem k tomu, že vyšší rostliny jsou fixovány na stanoviště výskytu, plní tyto 
mechanismy primární úlohu ve schopnosti rostliny odolávat stresovým faktorům prostředí. 
Rostliny mají řadu potenciálních buněčných mechanismů, které se mohou účastnit detoxikace 
těžkých kovů (TK). Důležitým detoxikačním mechanismem těžkých kovů, kterým rostlinné 
buňky disponují, je syntéza nízkomolekulárních látek schopných ionty kovů vázat. 
 
Význam thiolových sloučenin 

Specifickou obranu rostlin proti těžkým kovům uplatňující se v intracelulárních 
prostorech, představují na -SH skupiny bohaté sloučeniny. Jedním z důležitých mechanismů 
detoxikace TK u rostlin je tvorba fytochelatinů (PC). Rostlinné buňky zahájí jejich biosyntézu 
v případě, že jsou vystaveny zvýšeným koncentracím těžkých kovů (Grill et al., 1985; Grill 
et al., 1987). PC mají schopnost nejen vázat TK, ale umožňují rostlině také jejich transport 
přes tonoplast do vakuoly, kde již bezprostředně svou toxicitou rostlinný organismus 
neohrožují. PC mají základní strukturu (γ-Glu-Cys)n-Gly (Grill et al., 1985; Grill et al., 1987), 
dipeptidická repetice glutamové kyseliny a cysteinu (γ-Glu-Cys) se může opakovat 2 
až 11krát (nejčastěji 2 až 5krát) (Cobbett, 2000b). Terminální aminokyselina glycin může být 
nahrazena jinou aminokyselinou, např. Ala, Glu, Ser. Substrátem pro syntézu PC je molekula 
glutathionu (GSH). Enzymem katalyzujícím syntézu PC z GSH je fytochelatinsynthasa (PCS, 
γ-Glu-Cys dipeptidyltranspeptidasa; EC 2.3.2.15). Regulace aktivity PCS je pravděpodobně 
jedním z klíčových bodů regulace syntézy PC. Ze syntetizovaných PC vzniká za přítomnosti 
iontů kovů TK-PC komplex (Obr. 1). V tomto nízkomolekulárním komplexu, označovaném 
jako LMW TK-PC komplex (LMW - low-molecular weight), jsou cysteinovými zbytky 
vyvázány TK a komplex přejde přes tonoplast do vakuoly. Ve vakuole je LMW TK-PC 
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komplex přeměněn ve vysokomolekulární komplex, označovaný HMW (high-molecular 
weight) TK-PC komplex, pomocí inkorporace S2– (Cobbett, 2000a; Cobbett, 2000b). 
Samotný glutathion (γ-glutamylcysteinylglycin) je tripeptid obsahující neobvyklou 
γ-amidovou vazbu. Biosyntéza GSH probíhá uvnitř chloroplastů a cytosolu buněk. GSH je 
syntetizován z glutamátu, cysteinu a glycinu za postupné katalýzy 
γ-glutamylcysteinsynthetasou (GCS; EC 6.3.2.2) a glutathionsynthetasou (GS; EC 6.3.2.3). 
Volnou energii pro každou z reakcí poskytuje hydrolýza ATP. GSH se podílí na detoxikaci, 
transportu a různých metabolických pochodech (Obr. 2). Je např. substrátem v reakcích 
katalyzovaných peroxidasami, které odstraňují oxidasami produkované peroxidy, podílí se 
na biosyntéze leukotrienu a rovnováha mezi jeho redukovanou (GSH) a oxidovanou formou 
(GSSG, glutathiondisulfid) napomáhá udržovat správný oxidační stav sulfhydrylových skupin 
proteinů uvnitř buněk (Meister and Anderson, 1983). 
 
Obr. 1 Model struktury Cd3(PC3)4 komplexu. Zobrazená struktura fytochelatin-kademnatých 

iontů se skládá ze čtyř molekul (γ-Glu-Cys)3-Gly, které prostřednictvím celkově 
dvanácti -SH skupin vyvazují 3 atomy kadmia (• vyznačují karboxylové skupiny).  
Model of structure of Cd3(PC3)4. The structure of phytochelatin-cadmium ions consists 
from four molecules of (γ-Glu-Cys)3-Gly, which are able to bind three cadmium ions 
via twelve –SH groups (• carboxyl moieties). 

 

S S S SS S

S S S S S S

Cd Cd Cd

S S S SS S

S S S S S S

Cd Cd Cd

 
 
Metody pro stanovení thiolových sloučenin 

Existuje celá řada metod pro analýzu PC a analytické postupy používané pro jejich 
stanovení jsou v mnohém podobné metodám používaných k detekci metalotheinu, 
metaloenzymů, a dalších proteinů (transferrin, ceruloplasmin, cytochrom) obsahujících 
v molekule atomy kovů (Adam et al., 2007; Dabrio et al., 2002; Chu et al., 2006; Kizek et al., 
2001; Miyairi et al., 1998; Petrlova et al., 2006b; Prange and Schaumloffel, 2002). Pracovní 
postup vedoucí ke stanovení PC anebo jejich komplexů s kovy se sestává z přípravy 
biologického materiálu, dále ze separace peptidů a jejich detekce, popř. z detekce TK. Metody 
pro stanovení vybraných thiolů jsou založeny na reaktivitě thiolové skupiny s různými 
sloučeninami. Vzniklý produkt je možné následně detekovat pomocí UV-vis spektrometrie 
nebo fluorescence. Tyto metody vyžadují derivatizační postup, avšak výhodnou alternativou 
jsou metody elektrochemické, kdy se sleduje redoxní chování SH skupiny. Pro tento účel jsou 
vhodné metody využívající rtuťové elektrody a katalytických signálů (Brdičkova reakce, pík 
H). Své uplatnění v elektrochemické analýze PC nalezly kromě HMDE také pevné elektrody, 
především zlatá elektroda, jejíž povrch může být vhodně modifikován (Dorcak and Sestakova, 
2006; Fojta et al., 2006; Potesil et al., 2005; Scarano and Morelli, 1996; Selesovska-Fadrna 
et al., 2007; Yosypchuk et al., 2003). Limity detekce pro stanovení fytochelatinů za využití 
HMDE se pohybují v nanomolárních koncentracích. V případě elektrod pevných jsou tyto 
limity vyšší a dosahují řádově mikromolárních koncentrací. Pro spojení elektrochemické 
detekce a chromatografické separace není rtuťová elektroda vhodná. Zde je výhodnější 
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využití uhlíkových elektrod.V případě, že je analyzováno více thiolových sloučenin 
(kapalinová chromatografie ve spojení s elektrochemickým detektorem) je dosahováno 
detekčních limitů v řádu desítek nanomolárních koncentrací (Petrlova et al., 2006a; Potesil 
et al., 2005). 
 
Obr. 2 Glutathion-askorbátový cyklus 1 – glutathionreduktasa (EC 1.6.4.2.),  

2 – dehydroaskorbátreduktasa (EC 1.8.5.1.), 3 – monodehydroaskorbátreduktasa  
(EC 1.6.5.4.), 4 – askorbátperoxidasa (EC 1.11.1.11.).  
Glutathione-ascorbate cyclus 1 – glutathionereductase (EC 1.6.4.2.),  
2 – dehydroascorbatereductase (EC 1.8.5.1.), 3 – monodehydroascorbatereductase  
(EC 1.6.5.4.), 4 – ascorbateperoxidase (EC 1.11.1.11.). 
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Pro analýzu rostlinné stresové reakce na přítomnost těžkých kovů je nutné detekovat 
nejen obsah thiolových látek, ale také aktivitu enzymů zodpovědných za jejich syntézu. 
Rostlinný enzym fytochelatinsynthasa katalyzující syntézu PC, jak je zmíněno výše, je jedním 
z nejstudovanějších (Clemens et al., 1999; Ha et al., 1999; Chen et al., 1997). Pro stanovení 
aktivity tohoto enzymu jsou používány různé analytické a molekulárně biologické metody. 
Jeden ze zajímavých výsledků dosáhli autoři Lee et al., kteří pozorovali overexpresi PCS 
u Arabidopsis, která paradoxně vedla k hypersensitivitě ke kademnatým iontům (Lee et al., 
2003). 

Studium vztahu thiolových látek k obraně rostlin před stresem způsobeným těžkými 
kovy je stále velmi zajímavou a ne zcela probádanou oblastí, jejíž studium může přinášet 
velmi zajímavé a leckdy překvapivé výslekdy. 
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Introduction 
 Stored furnace wastes originating from hard coal burning may be arduous 
for the environment because of dusting. In order to diminish this hazard a biological 
reclamation of landfill sites is recommended (Gilewska, 2004; Pacewicz et al., 2006). 
However, physicochemical properties of furnace ashes make impossible self-induced growth 
and development of crops (Rogalski et al., 2001). One of the methods of diminishing 
the amount of deposited furnace wastes is their application for fertilization or reclamation 
of postindustrial areas (Siuta, 1998; Strączyńska and Strączyński, 2004). It generally 
considered that furnace ashes of hard coal constitute a valuable recycled raw material, which 
may be also used in agriculture to improve the quality of soil and crop yield (Bogacz, 1996; 
Gregorczyk, 2001).The advantage of furnace ash is its considerable content of calcium 
and microelements indispensable for plants, the disadvantages are sometimes excessive 
concentrations of chromium, nickel, lead and cobalt which may be toxic for plants (Czernaik, 
2004; Ferdyn and Strzyszcz, 2002; Ferraiolo et al., 1990). Furnace wastes contain amounts 
of calcium, aluminium, iron and boron, which are excessive for plant needs (Herman, 1996; 
Maciak, 1976), so the problem of harmful effect on plants of chemical elements present 
in ashes in readily soluble forms should be explained. Therefore the aim of the research was 
an assessment of Fe, Co, Mn, Al and Si in maize cultivated in soil with furnace ash 
supplement. 
 Studies on ash influence on the uptake of Fe, Co, Mn, Al and Si by maize were 
conducted in 2003-2005 as a pot experiment on mineral soil with light loamy sand texture 
and furnace ash (Tab.1). The soil contained 71% sand, 6% coarse silt, 10% fine silt,6% coarse 
silt clay, 4% fine silt clay and 3% colloidal clay (Systematyka, 1989).The soil reaction was 
acid, whereas ash reaction was strongly alkaline, seldom encountered in arable soils. 
 
Tab. 1 Physicochemical characteristics of soil and ash used for the experiment 

Parametr Unit Soil Ash 
pH(KCl) pH 4,66 9,85 
pH(H2O) pH 5,67 10,06 
Texture  lls* ssl** 

Fe  4392,5 39950,0 
Co  2,5 16,3 
Mn mg . kg-1 s.m. 250,0 857,5 
Al.  4195,0 13775,0 
Si  421,5 884,75 

* lls – light loamy sand, **ssl – sandy silt loam 
 
 The furnace ash used for the experiment originated from hard coal burning. Total 
concentrations of iron, cobalt, manganese, aluminium and silicon in ash exceeded their 
concentrations in mineral soil. The experiment was conducted in four replications, 
in polyethylene pots, 4kg in volume, filled with mineral soil and increasing doses of furnace 
ash between 13.33 and 800.0 g·pot-1. Ash doses corresponded to between 10 and 600 t · ha-1. 
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The experimental design included also the control with solely mineral soil and the object 
where only furnace ash was used (Tab. 2). The same, permanent NPK fertilization regime was 
applied every year in all pots: 0.3g N, 0.08g P and 0.2g K · kg-1 soil d.m. as NH4NO3, 
KH2PO4 and KCl. Mineral fertilizers, in the form of solutions, were applied every year two 
weeks before plant sowing and thoroughly mixed with the substratum. Maize, Kosmo 230 c.v. 
vegetation period in 2003-2005 was respectively: 91, 99 and 92 days. During vegetation 
the plants were watered with redistilled water and soil moisture was maintained at 60% 
of the maximum water capacity. The aboveground parts and roots of maize were harvested 
every year from each pot (replication) and after drying in a dryer at 75oC the dry mass was 
assessed and expressed in g d.m. · pot-1. A sample of 5g d.m. of plant material was collected 
from each pot for chemical analyses and  after its dry mineralization Fe, Co, Mn, Al and Si 
concentrations were assessed in the plant material from each replication with AES method. 
Statistical computations were conducted using Microsoft Excel 7.0 calculation sheet. 
The paper presents weighed average contents of the above mentioned elements for three 
years of the research. The significance of differences between the compared mean 
concentrations of elements were determined with Duncan method. The analysis of variance 
and Duncan test were conducted on the significance level α = 0.01 (Ulińska, 1957).  
 
Tab. 2 Content of Fe, Co, Mn, Al and Si in maize 
No Doses ash Fe Mn 

Object g/pot. t/ha Content [mg . kg-1 d.m.] Content [mg . kg-1 d.m.] 
   Ap.* R.**  Wa.*** Ap.* R.**  Wa.***  
I 0,00 0 60,37 334,43 110,15 192,83 275,54 207,83 
II 13,33 10 64,22 361,53 124,41 177,38 253,42 192,78 
III 26,67 20 68,71 393,93 131,48 149,06 211,86 161,19 
IV 66,67 50 77,10 417,04 138,02 103,21 169,16 115,02 
V 133,33 100 78,07 449,15 145,56 68,98 139,00 81,78 
VI 266,67 200 79,22 542,53 163,00 65,62 111,55 73,94 
VII 533,33 400 83,38 621,24 178,42 59,99 103,68 67,72 
VIII 800,00 600 88,30 713,99 209,96 36,81 77,19 44,65 
IX 4000,00 Ash 104,61 1978,70 592,02 29,69 54,22 36,12 
LSD-NRI (α=0,01) 8,86 140,45 30,04 13,17 26,26 13,53 
V%**** 17,10 79,80 75,48 62,04 50,28 58,63 

No Doses ash Co Al 

Object g/pot. t/ha Content [mg . kg-1 d.m.] Content [mg . kg-1 d.m.] 
   Ap.* R.**  Wa.*** Ap.* R.**  Wa.***  
I 0,00 0 0,15 1,00 0,30 47,89 1436,64 300,09 
II 13,33 10 0,12 0,91 0,28 43,99 1339,22 306,23 
III 26,67 20 0,07 0,86 0,23 40,87 1244,14 273,17 
IV 66,67 50 0,06 0,70 0,17 39,16 1090,59 227,48 
V 133,33 100 0,04 0,58 0,14 38,02 1016,94 216,76 
VI 266,67 200 0,04 0,56 0,13 34,86 987,61 207,20 
VII 533,33 400 0,03 0,51 0,11 33,06 888,28 183,81 
VIII 800,00 600 0,02 0,47 0,11 32,56 790,18 179,80 
IX 4000,00 Ash 0,01 0,27 0,08 32,38 456,33 142,66 
LSD-NRI (α=0,01) 0,01 0,10 0,02 3,10 179,43 41,24 
V% 80,03 36,17 46,55 14,34 29,17 24,92 
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No Doses ash Si 

object g/pot. t/ha Content [mg . kg-1 d.m.] 
   Ap.* R.**  Wa.***  
I 0,00 0 36,24 60,26 40,60 
II 13,33 10 42,75 62,99 46,85 
III 26,67 20 47,94 65,48 51,34 
IV 66,67 50 52,63 69,41 55,62 
V 133,33 100 57,88 76,45 61,22 
VI 266,67 200 62,18 82,14 65,78 
VII 533,33 400 64,83 88,64 69,04 
VIII 800,00 600 70,43 99,62 76,10 
IX 4000,00 Ash 75,60 106,88 83,74 
LSD-NRI (α=0,01) 6,11 11,83 6,22 

V% 22,90 20,94 22,92 
*Aboveground parts; ** Roots; *** Weighed average; **** Variability coefficient.  
 
Results 
 Element concentrations. The results of research were presented as weighed average 
contents of Fe, Co, Mn, Al and Si in the aboveground parts, roots and in the whole plant 
for the 3-year period of the experiment (2003-2005). Concentrations of selected elements 
in maize were diversified and depending on the object and plant part ranged between 60.37 
and 1978.7mg Fe; 0.01-1.00mg Co; 29.69-275.54mg Mn; 32.38-1436.6mg Al; 
36.24-106.88 mg Si · kg-1d.m. (Tab. 2, 3). From among the studied elements cobalt 
concentrations were the most diversified in the aboveground parts (V=80.03%) 
and aluminium the least (V=14.24%), whereas in roots the highest differentiation was 
registered for iron (V=79.89%) and the lowest for silicon (V=20.94%). 
 A systematic increase in the contents of silicon and iron in maize aerial parts and roots 
was noticed in effect of growing ash doses. A supplement of 13.33 g ash ·pot-1 to the soil, 
corresponding to 10t · ha-1, significantly affected elevated silicon concentrations in maize 
aboveground parts, whereas a marked increase in iron concentration was detected at the dose 
of 50 t ash per ha. In roots a significant increase in silicon content was noted at the dose 
of 100t ash per ha and iron at  200t ash per ha. At the highest ash addition to the soil, 
i.e. 600t/ha the increases in silicon and iron concentrations  in maize aerial parts were 
respectively: 94.33% and 46.25% in comparison with the control. In roots the increases 
in the above mentioned element concentrations were respectively: 65.32% and 113.50% 
in relation to the control. Maize cultivated only on ash (object IX) revealed the highest 
content of silicon and iron .Growth in silicon and iron concentrations in the aboveground 
parts, as compared with the control was respectively: 108.59% and 73.28%. In roots 
the increase in silicon concentrations was 77.37%, while iron content was almost five times 
higher (491.67%) as compared with the control. 
 Unlike iron and silicon, the contents of cobalt, manganese and aluminium in maize 
were decreasing under the influence of ash applied to the soil. Ash supplement 
of 13.33g · pot-1, corresponding to 10 t ·ha-1 significantly affected a decline in Co, Mn, and Al 
concentrations in maize aerial parts and roots. Decreases in Co, Mn and Al contents in maize 
aboveground parts observed at the highest ash dose in soil (object VIII, 600 t · ha-1 were 
respectively: 80.91% and 32.02% in relation to the control. Furnace ash used without soil had 
the greatest influence on diminishing the contents of the above mentioned elements in maize. 
Decreases in the contents of Co, Mn and Al in maize aboveground parts were respectively: 
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92.99%, 84.60% and 32.39%, and for roots 73.12%, 80.32%, 68.24% in comparison 
with the control. 
 
Conclusions 

An increase in Fe, Si but a decrease in Co, Mn and Al concentrations in maize 
aboveground parts and roots were registered with increasing ash dose in soil. 

Maize roots absorbed greater quantities of studied elements than its aboveground 
parts. 
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Abstract 

In the vessel experiment set up on the campus of the SPU in Nitra the influence 
of slug-ash fly mixture (TPZ) on selected parameters of spring barley (grain yield, straw, 
thousand kernel - weight, portion of grain of  the first class, crude protein and starch). Under 
limit content of heavy metals, very low content of Nan and P, high content of Ca and very high 
content of magnesium, pH – 12.35 was determined in TPZ. TPZ on non-fertilized soil 
significantly increased the share of grain over the 2.5 mm sieve and the content 
of N substances was nearly optimal (11.0 %). Applied industrial fertilizers compared 
to non-fertilized control significantly and demonstratively increased all observed parameters 
of spring barley, except for the starch content, which was significantly decreased by 14.9%. 
A common application of TPZ and industrial fertilizers compared to the variant fertilized only 
by the industrial fertilizers influenced the observed parameters of spring barley in different 
ways depending on the TPZ dosage. TPZ in the dosage of 3 t .ha-1 significantly 
and demonstratively increased the starch content, non-significantly the content of N 
substances, the dosage of 30 t .ha-1 insignificantly increased the grain yield and the dosage 
of 150 kg.ha-1 non-significantly increased the portion of grain of the first class.  
 
Úvod 

Použitie popola a trosiek v poľnohospodárskej výrobe je široko spektrálne. Uplatňujú 
sa pri výrobe kompostov (Prianišnikov, 1955; Duchoň a Hampl, 1959) i ako materiály vhodné 
na úpravu fyzikálnych (vyľahčovanie) a chemických parametrov pôdy (úprava kyslej pôdnej 
reakcie). Zhodnotenie trosiek v poľnohospodárstve je v súčasnosti na prahu renesancie.  

Používanie trosiek (vysokopecných, oceliarskych, trosko - popolčekových zmesí) nie 
je na území Slovenska povolené. Predmetné materiály sa nenachádzajú v zozname 
povolených hnojív, a to ani v časti pôdne pomocné látky.  
 
Materiál a metodika  

Poznajúc záujem poľnohospodárov o lacné zdroje živín, resp. látok upravujúcich 
chemické, fyzikálno-chemické a aj biologické parametre pôdy, boli otestované odpadové 
materiály vznikajúce pri výrobe železa (v širšom zmysle slove) produkované spoločnosťou 
US Steel Košice. Trosky a popol sú označované v odbornej literatúre ako materiály, ktoré 
môžu vnášať rizikové prvky do pôdy. V trosko - popolčekovej zmesi (TPZ) stanovené obsahy 
ťažkých kovov neprevyšovali limitné hodnoty platné pre pôdne pomocné látky (tab. 1).  

Za účelom zistenia pôsobenia trosko-popolčekovej zmesi na úrodové parametre 
jačmeňa jarného, odrody Expres, sa v areáli SPU v Nitre založil nádobový pokus v štyroch 
opakovaniach, v ktorom bola TPZ aplikovaná na nehnojenú a hnojenú pôdu zmiešanú 
s pieskom v pomere 2:1. Varianty pokusu sú uvedené v tabuľke 2. Základná dávka 
trosko-popolčekovej zmesi (TPZ1) vychádza z poznatkov použitia popolčekov pri pestovaní 
zeleniny, kde tvoria častokrát 0,1 % hmotnosti obrábanej vrstvy pôdy (0,2 m). Druhá dávka 
TPZ2 bola 10-násobkom prvej a tretia dávka TPZ3 50-násobkom prvej dávky. 
TPZ obsahovala veľmi malý obsah Nan a P, vysoký obsah Ca a veľmi vysoký obsah horčíka. 
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Pôdna reakcia je silne alkalická. Dávky NPK boli vypočítané na základe stanovenia obsahu 
Nan a prístupného P a K v hnedozemi modálnej (tabuľka 3) a potreby živín na plánovanú 
úrodu. Dusík bol dodaný v hnojive DAM 390, P vo forme jednoduchého superfosfátu 
a K vo forme 60 % draselnej soli.  
 
Tab. 1 Obsah ťažkých kovov v trosko-popolčekovej zmesi a limitné hodnoty ťažkých kovov 

pre pôdne pomocné látky (metóda totálneho rozkladu  
Content of heavy metals in slug-ashfly mixture and limiting values of  heavy metals 
for soil additives (method of total decomposition) 

Cd Pb Hg As Cr Ni 
Materiál (1) 

mg.kg-1 

Trosko-popolčeková zmes (2) < 1,0 < 5,0 0,366 < 0,04 34,3 34,0 
Ĺimitné hodnoty ťažkých kovov pre 
pôdne pomocné látky (3) 1,0 10,0 1,0 10,0 50,0 50,0 

(1) material, (2) slug-ashfly mixture, (3) limiting values of heavy metals for soil additives  
 

V rastovej fáze DC 91 sa vykonal zber jačmeňa jarného. Vyhodnotila sa úroda zrna, 
slamy, obsah N- látok (% N x 6,25), škrobu (Ewers) a mechanické znaky (podiel zrna 
nad sitom 2,5 mm, hmotnosť tisíc zŕn - HTZ).    
 
Tab. 2 Varianty pokusu 

Experimental treatments 
Variant (1) Dávka trosko-poplčekovej zmesi (2) 

Číslo (3) Označenie (4) g.nádoba-1 (5) t.ha-1 
1 0 - - 
2 TPZ1 (6) 25 3 
3 NPK - - 
1 NPK + TPZ1 25 3 
5 NPK + TPZ2 250 30 
6 NPK + TPZ3 1 250 150 

TPZ – trosko-popolčeková zmes 
(1) treatment,( 2) rate of slug-ashfly mixture, (3) number, (4) designation, (5) g per pot, (6)  SAFM slug- ashfly 
mixture  
 
Tab. 3 Agrochemické parametre pôdy a trosko-popolčekovej zmesi použitej v nádobovom 

pokuse 
Agrochemical characteristics of soil and slug-ashfly mixture used in pot  experiment 

N-NH4
+ N-NO3

- Nan P K Ca Mg EC 
Materiál (1) 

mg.kg-1 pH 
mS.cm-1 

Pôda + piesok (2) 9,8 2,99 12,79 19 182 1 643 363 5,07 0,25 
TPZ (3) 2,6 1,1 3,7 12 109 3 400 1450 12,35 0,05 
(1) material, ( 2) soil+ sand, (3) slug-ashfly mixture    
pHKCl  - (1,0 M KCl - exchangeable  soil reaction 1,0 M KCl), N-NH4

+ - (kolorimetricky, Nesslerovo činidlo - 
colorimetric method, Nessler agent), N-NO3

- - (kolorimetricky, kyselina fenol - 2,4 disulfónová - colorimetric 
method, phenol-2,4 disulphonic acid), Nan - ( N-NH4

+ + N-NO3
-), P - (kolorimetricky,  Mehlich II - colorimetric 

method, Mehlich II), K - (plameňová fotometria, Mehlich II – flame photometry, Mehlich II), Mg - (AAS, 
Mehlich II - atomic absorbing spectrophotometer,  Mehlich II), EC - potenciometricky – potentiometrically 
 
Výsledky a diskusia 

Trosko-popolčeková zmes, získaná pri výrobe tepla pre vysoké pece spoločnosti 
US Steel Košice, aplikovaná v základnej dávke 3 t.ha-1 (var. 2) v porovnaní s nehnojeným 
variantom nevýznamne zvýšila úrodu zrna (o 0,58 %) a HTZ  (o 1,67 %) a vysoko preukazne 
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podiel zrna nad sitom 2,5 mm (o 7 %) a obsah  N- látok o 30,49 %. Obsah dusíkatých látok sa 
tak z hodnoty 8,44 % zvýšil na 11,01 %. Ako optimálna hodnota N- látok sa dnes udáva 
10,8 %, pričom pre zaistenie kvalitných sladov by nemala byť u jačmeňa prekročená hodnota 
11,5 % (Frančáková, 2003). 

Aplikované priemyselné hnojivá (var. 3) naproti tomu v porovnaní s nehnojenou 
kontrolou vysoko preukazne zvýšili všetky sledované parametre jačmeňa jarného   
s výnimkou obsahu škrobu, ktorý sa vysoko preukazne znížil o 14,9 %. Úroda zrna bola 
vyššia o 28,5 %, úroda slamy o 363,7 % (tab. 4), hmotnosť tisíc zŕn o 18,4 %, podiel zrna 
nad sitom 2,5 mm o 16,6 % (tab. 5) a obsah N- látok o 81 % (tab. 6). Získané výsledky 
potvrdzujú názor, že jarný jačmeň citlivo reaguje na výživu a hnojenie, pretože v porovnaní 
s inými obilninami má relatívne menej vyvinutý a plytšie sa nachádzajúci koreňový systém 
a krátke obdobie výživy, počas ktorého musí prijať pomerne veľké množstvo živín (Ložek, 
2003).  

Použitie trosko-popolčekovej zmesi v pôdach hnojených NPK hnojivami ovplyvnili 
sledované parametre jačmeňa jarného rozdielne v závislosti od dávky trosko-popolčekovej 
zmesi. Úrodu zrna jačmeňa jarného nevýznamne zvýšila len TPZ v dávke 30 t.ha-1 (o 8,65 %), 
úroda slamy a HTZ sa rôznymi dávkami TPZ  v porovnaní s hnojenou pôdou znížila. Úroda 
slamy bola najnižšia na variante NPK + TPZ3, HTZ na variante s použitím TPZ v dávke 
150 t.ha-1 (45,26 g). HTZ závisí od veľkosti a vyrovnanosti zrna a je viac menej odrodovou 
vlastnosťou. HTZ nemá klesnúť pod 40 g.  
 
Tab. 4 Vplyv trosko-popolčekovej zmesi na úrodu zrna a slamy jačmeňa jarného 

Effect of slug-ash fly mixture on the dry matter yields of grain and straw in spring 
barley 

Variant (1) Úroda zrna (2) Úroda slamy (3) 
diferencia (%) (7) diferencia (%) 

číslo 
(4) 

označenie 
(5) 

g/nádoba 
(6) 0 = 100 % 

NPK = 100 
% 

g/nádoba 
0 = 100 % 

NPK = 100 
% 

1 0 17,2 0 0 17,1 0 0 
2 TPZ1 (8) 17,3 0,58 0 16,6 -2,92 0 
3 NPK 39,3 128,49 0 79,3 363,74 0 
4 NPK + TPZ1 34,6 101,16 -11,96 78,5 359,06 -1,01 
5 NPK + TPZ2 42,7 148,26 8,65 77 350,29 -2,9 
6 NPK + TPZ3 36,5 112,21 -7,12 71,3 316,96 -10,09 

Hd0,05 7,7428 4,2767 
Hd0,01 10,7045 5,9125 

(1) treatment,( 2) grain yield, (3) straw yield, (4) number,(5) designation,(6) g per pot, (7) difference, (8) SAFM 
slug - ashfly mixture  
 

Použitie TPZ v rôznych dávkach pozitívne ovplyvnilo, i keď štatisticky nevýznamne, 
podiel zrna nad sitom 2,5 mm, ktorý charakterizuje vyrovnanosť a plnosť zŕn v partii 
jačmeňa. Podiel zrna je vysoký pohybujúci sa od 95,4 (NPK + TPZ2) do 95,8 % 
(NPK + TPZ3). Pri kvalitných jačmeňoch sa má podiel zŕn nad sitom 2,5 mm pohybovať 
nad 90 %.  

Hnojenie priemyselnými hnojivami a použitie TPZ na hnojenú pôdu nepriaznivo 
ovplyvnilo obsah N- látok v zrne jačmeňa. Obsah N- látok v zrne jarného jačmeňa 
na hnojenej pôde bol 15,28 %, použitím TPZ v dávke 3 t.ha-1 sa zvýšil obsah N- látok 
o 5,04 %, vyššie dávky TPZ, t.j. 30 t.ha-1 a 150 t.ha-1 zvýšili obsah N- látok v porovnaní 
s pôdou hnojenou NPK hnojivami o 1,15 %, resp. o 1,94 %. 
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Tab. 5 Vplyv TPZ na podiel zŕn nad sitom 2,5 mm a HTZ  
Effect of SAFM on the portion of the grain over 2.5 mm sieve and thousand 
kernel - weight 

Variant (1) diferencia (%)   (3) diferencia (%) 
číslo 
(5) 

Označenie 
(6) 

Hmotnosť 
tisíc zŕn (g) 

(2) 0= 100% 
NPK = 100 

% 

Podiel zŕn nad 
sitom 2,5 mm 

(%)   (4) 0= 100% 
NPK = 
100% 

1 0 39,5 0 0 81,4 0 0 
2 TPZ1 (7) 40,16 1,67 0 87,1 7 0 
3 NPK 46,78 18,43 0 94,9 16,58 0 
1 NPK + TPZ1 44,41 12,43 -5,07 95,6 17,44 0,74 
5 NPK + TPZ2 46,35 17,34 -0,92 95,4 17,2 0,53 
6 NPK + TPZ3 45,26 14,58 -3,25 95,8 17,69 0,95 

4,1923 Hd0,05 

Hd0,01 

1,662 
2,2978 5,7958 

(1) treatment, (2) thousand kernel - weight, (3) difference, (4) portion of grain the first class, (5) number, 
(6) designation, (7) SAFM slug - ashfly mixture  
 
Tab. 6 Vplyv TPZ na obsah N- látok a škrobu v zrne jačmeňa jarného 

Effect of SAFM on the content of crude protein and starch in dry matter of spring 
barley grain 

Variant (1) diferencia (%)  (3) diferencia (%) 
Číslo 
(5) 

Označenie 
(6) 

N-látky (%)  
(2) 0 = 100% 

NPK=100 
% 

Škrob (%) 
(4) 0 = 100% 

NPK 
=100% 

1 0 8,44 - - 54,23 - - 
2 TPZ1  (7) 11,01 30,49 - 54,38 0,28 - 
3 NPK 15,28 81,01 - 46,17 - 14,86 - 
1 NPK + TPZ1 16,05 90,13 5,04 50,34 - 7,17 9,03 
5 NPK + TPZ2 15,45 83,09 1,15 49,64 - 8,46 7,52 
6 NPK + TPZ3 15,57 84,51 1,94 50,20 - 7,43 8,73 

Hd 0,05 

Hd 0,01 

1,4594 
2,0759 

1,7609 
2,5047 

(1)treatment, (2) crude protein, (3) difference, (4) starch, (5) number, (6) designation, (7) SAFM   
 

S obsahom bielkovín do značnej miery súvisí obsah škrobu v jačmeni, ktorý by sa mal 
u dobrých jačmeňov pohybovať okolo 63 - 64 % v sušine, aby tak bola zaistená minimálna 
hranica pre priemernú extraktívnosť, t.j. 81 % v sušine. Najvyšší obsah škrobu (54,4 %) bol 
zistený pri aplikácii TPZ v základnej dávke, najnižší (46,2 %) pri aplikácii priemyselných 
hnojív, kde bol stanovený najvyšší obsah N- látok (16,1 %). Aplikáciou TPZ v rôznych 
dávkach sa obsah škrobu v porovnaní s variantom hnojeným priemyselnými hnojivami 
vysoko preukazne zvyšoval, najviac pri použití TPZ v základnej dávke 3 t.ha-1 (50,3 %).  
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Abstract 

The effect of slag – ash fly mixture (SAFM), applied separately or in a combination 
with NPK fertilizers, on the content of heavy metals in the soil and in the spring barley corn 
has been studied in a pot trial conducted on haplic luvisol in a vegetation cage located 
at Slovak Agricultural University in Nitra. Achieved results showed that the use of SAFM  
as well as NPK fertilizers increases the content of heavy metals in the soil but, as a result 
of SAFM ability to lower the soil acidity, the contents of only three metals have been 
increased in the corn (Pb, Ni, Fe) contrary to NPK fertilizers which have increased the content 
of six (out of seven) metals. The variant with the NPK fertilizers had the contents of Cd, Pb, 
Zn, Co, Ni, Mn and Fe in the spring barley corn higher than the variant with slag – ash fly 
mixture. 

At the end of the trial the content of evaluated heavy metals showed that the limit 
values of their content in the soil of all variants were not exceeded. 
 
Úvod 

Slovensko sa produkciou energetických odpadov na obyvateľa a km2 zaraďuje 
do prvej desiatky štátov na svete. Pri celkovej ploche Slovenskej republiky 49 000 km2 
pripadá ročne na 1 km2 cca 23,4 t popolčeka (Michalíková et al., 2003).  

Likvidácia popolov a popolčekov, v zmysle zužitkovania ich pozitívnych vlastností, je 
v súčasnosti vo svete diskutovaným problémom, keďže sa jedná o prístupnú surovinu 
využiteľnú najmä v stavebníctve, ale i poľnohospodárstve, ktorá má potenciu predstavovať 
riziko pre životné prostredie.  

Počiatky používania popola v poľnohospodárstve spadajú do obdobia vzniku 
poľnohospodárstva, čo je obdobie staroveku. V súčasnosti z problematiky uplatnenia popolov 
a popolčekov v rastlinnej výrobe je najviac poznatkov z oblasti ich vplyvu na fyzikálne, 
chemické a biologické parametre pôdy, t.j. na sorpciu živín a možnosti mobilizácie 
a imobilizácie živín v pôde, na salinitu, pH a výživový potenciál, na pórovitosť a vodnú 
kapacitu  (Campbell et al., 1983; Khanna et al., 1996; Pathan et al., 2002). 

Napriek zisteným pozitívnym vplyvom popolov a popolčekov na viaceré parametre 
pôdy, s ich aplikáciou sú spojené riziká. Na vrchole rizík stojí nebezpečenstvo vnášania 
ťažkých kovov do pôdy a ich následného zapojenia do potravového reťazca. Z toho dôvodu 
slovenská legislatíva v súčasnosti neumožňuje ich použitie v poľnohospodárstve, čo Kováčik 
et al., (2006) považujú za neopodstatnené, najmä z dôvodu, že medzi popolmi a popolčekmi 
sú výrazné kvalitatívne rozdiely, v dôsledku čoho riziko inputu významných množstiev 
ťažkých kovov pri racionálnych dávkach hnojív môže byť minimálne. 

Cieľom pokusu bolo zistiť potenciálne riziko zvýšenia hladiny ťažkých kovov v pôde 
a zrne jačmeňa jarného po aplikácii trosko-popolčekovej zmesi produkovanej spoločnosťou 
US Steel Košice.  
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Materiál a metódy 
Nádobový pokus sa realizoval vo vegetačnej klietke umiestnenej v areáli Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre a pozostával so šiestich variantov (0, TPZ1, NPK, 
NPK+TPZ1, NPK+TPZ2, NPK+TPZ3). 0 – kontrolný variant bez aplikácie hnojív 
a trosko-popolčekovej zmesi. TPZ1 – základná dávka trosko-popolčekovej zmesi, 
NPK - aplikácia priemyselných NPK hnojív, NPK+TPZ1 – spoločná aplikácia NPK hnojív 
a trosko-popolčekovej zmesi v základnej dávke,  NPK+TPZ2 – spoločná aplikácia NPK 
hnojív a trosko-popolčekovej zmesi v dávke 10 x vyššej ako základná dávka, 
NPK+TPZ3 - spoločná aplikácia NPK hnojív a trosko-popolčekovej zmesi v dávke 50 x 
vyššej ako základná dávka 

Dávky NPK hnojív boli vypočítané na základe rešpektovania obsahu Nan a prístupného 
P, K v hnedozemi modálnej a potreby NPK pre plánovanú úrodu. Základná dávka 
trosko-popolčekovej zmesi (TPZ1) predstavovala 24 g.nádobu-1, t.j. 3 t.ha-1 a vychádzala 
z poznatkov použitia popolčekov pri pestovaní rastlín Cervelli et al. (1988).  

Obsah ťažkých kovov v pôde bol stanovený pred založením pokusu a po skončení 
pokusu metódou totálneho rozkladu pomocou lúčavky kráľovskej na atómovom absorpčnom 
spektrofotometri. Obsahy celkových foriem ťažkých kovov v pôde pred založením pokusu 
a hodnota výmenného pH boli nasledovné: Pb – 15,8 mg.kg-1; Cd – 0,5 mg.kg-1; 
Co - 9,8 mg.kg-1; Ni – 17,8 mg.kg-1; Zn – 36,4 mg.kg-1; Mn – 434,8 mg.kg-1; 
Fe - 17 588 mg.kg-1, pHKC – 5,48. 

Obsahy ťažkých kovov v použitej TPZ boli stanovené pred založením pokusu 
metódou totálneho rozkladu pomocou HClO4 + HF na atómovom absorpčnom 
spektrofotometri a neprekračovali limitné hodnoty ich obsahov dané pre pôdne pomocné látky 
využívané v poľnohospodárstve (Zb. z. 26/2001). 

Zber úrody zrna jačmeňa jarného sa vykonal v rastovej fáze (DC 91). Stanovil sa 
obsah ťažkých kovov na atómovom absorpčnom spektrofotometri pri predchádzajúcej 
mineralizácii pomocou HClO4 + HNO3.  
 
Výsledky a diskusia 

Obsahy sledovaných ťažkých kovov v pôde pred založením pokusu boli vyššie ako ich 
obsahy po skončení pokusu. Výnimkou bol obsah Cd, a to iba na variantoch 5. a 6 v ktorých 
boli aplikované zvýšené množstvá TPZ (tab. 1 a 2). Zistené má mimoriadny význam 
z hľadiska poukázania na nerizikovosť použitia racionálnej dávky 3 až 4,5 t.ha-1 TPZ 
a na schopnosť jačmeňa jarného prijať významné množstvá ťažkých kovov. 

Porovnávaním hladín ťažkých kovov v pôde stanovených na jednotlivých variantoch 
na konci pokusu sa zistilo, že aplikácia trosko-popolčekovej zmesi (var. 2) v porovnaní 
s kontrolným variantom 1 vysoko signifikantne zvyšovala obsahy celkových foriem ťažkých 
kovov v pôde (tab. 1). Zistené hodnoty sú v súlade s poznatkami Chrenekovej a Ľahučkého 
(1992) konštatujúcich, že vylepšenie vlastností pôd popolmi vytvára riziko prekročenia 
rozpätia bežných obsahov týchto zložiek v pôdach. V našom pokuse ani pri extrémne 
vysokých dávkach TPZ (cca 150 t.ha-1) sa obsahy sledovaných ťažkých kovov nezvýšili tak, 
aby došlo k prekročeniu limitných hodnôt povolených obsahov v pôde (Zb. z. 220/ 2004) – 
As (25 mg.kg-1); Cd (0,7 mg.kg-1); Co (15 mg.kg-1); Cr (70 mg.kg-1); Cu (60 mg.kg-1); 
Hg (0,5 mg.kg-1); Ni (50   mg.kg-1); Pb (70 mg.kg-1) a Zn (150 mg.kg-1). Na predmetnom 
variante 2 napriek zvýšeniu hladín obsahov celkových foriem ťažkých kovov v pôde, bol 
vplyv trosko-popolčekovej zmesi na hladinu ťažkých kovov v zrne jačmeňa jarného veľmi 
selektívny (tab. 2). Obsahy Co, Cd, Zn a Mn sa znížili, pričom pokles Co bol vysoko 
preukazný, Cd preukazný a Zn i Mn nepreukazný. Naopak obsahy troch ostatných kovov (Pb, 
Ni, Fe) sa zvýšili.  
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Tab. 1 Vplyv variantov pokusu na obsahy kovov v pôde (celkové obsahy)  
Effect of experimental treatments on the content of metals in soil (totals contents) 

Variant Pb Cd Co Ni Zn Mn Fe 
Č. Označenie mg.kg-1 

pHKCl 

1 0 11,733 0,300 8,07 13,267 23,9 322,0 10308,0 5,63 
2 TPZ1 14,000 0,367 9,40 15,333 31,0 410,0 12748,7 5,98 
3 NPK 12,933 0,300 8,67 14,133 26,1 404,9 11603,3 5,74 
4 NPK+TPZ1 9,267 0,473 6,33 10,800 20,9 258,9 8072,7 5,82 
5 NPK+TPZ2 12,800 0,660 8,13 13,667 32,3 348,1 11234,0 6,24 
6 NPK+TPZ3 13,000 0,593 7,80 13,400 32,8 337,2 10914,7 7,13 

Hd0,05 0,0235 0,0018 0,0173 0,0201 0,1503 1,5978 0,0784 0,4344 
Hd0,01 0,0335 0,0026 0,0246 0,0286 0,2138 2,2728 0,1115 0,6179 

 
Tab. 2 Vplyv variantov pokusu na obsahy kovov v zrne jačmeňa jarného (100% sušina) 

Effect of experimental treatments on the content of metals in dry matter of spring 
barley grain 

Variant Pb Cd Co Ni Zn Mn Fe 
Č. Označenie mg.kg-1 
1 0 0,4575 0,0900 0,2600 0,3425 33,575 13,925 27,350 
2 TPZ1 0,4750 0,0875 0,1575 0,3525 30,900 13,425 30,925 
3 NPK 0,5400 0,1225 0,4050 0,6825 43,050 19,450 47,125 
4 NPK+TPZ1 0,3250 0,1200 0,2675 0,5000 37,325 16,725 42,125 
5 NPK+TPZ2 0,3575 0,1050 0,2675 0,5100 41,225 16,450 44,050 
6 NPK+TPZ3 0,3750 0,1175 0,3225 0,5750 40,225 19,675 54,225 

Hd0,05 0,1094 0,0096 0,0422 0,0703 3,2136 1,7334 6,4020 
Hd0,01 0,1512 0,0133 0,0583 0,0972 4,4428 2,3964 8,8507 

 
Zistenie, že so zvýšením hladiny celkových obsahov ťažkých kovov v pôde nemusí 

dochádzať k nárastu ich hladín v zrne súvisí s poznatkom, že o množstve absorbovaného kovu 
rastlinou významne rozhoduje podiel mobilnej frakcie. Z tohto aspektu je zrejmé, že ak 
aplikáciou trosko – popolčekových zmesí sa zníži acidita pôd, napriek inputu ťažkých kovov 
do pôdy, ich obsah v pestovaných rastlinách môže byť výrazne nižší.  

Použitie NPK hnojív (var. 3) zvyšovalo obsah ťažkých kovov v pôde menej výrazne 
ako použitie PPZ (var. 2, tab. 1), avšak v dôsledku zaznamenania nižšej hodnoty pH 
na variante s NPK hnojivami ako na variante s PPZ sa v zrne jačmeňa jarného dopestovaného 
na variante 3 zistili  vyššie hladiny Cd, Pb, Zn, Co, Ni, Mn a Fe ako na var. 2. Zistený 
poznatok vytvára reálny predpoklad pre možné uplatnenie konkrétnej TPZ 
v poľnohospodárskej praxi a zvýrazňuje hygienicky význam pôdnej reakcie. 

Spoločná aplikácia trosko-popolčekovej zmesi spolu s NPK hnojením tlmila negatívny 
vplyv NPK hnojenia na zvyšovanie obsahu ťažkých kovov v pôde (var. 4, resp. 5 a 6 versus 
var. 3). So zvyšujúcou dávkou TPZ sa však v pôde postupne zvyšoval obsah Pb a Cd (vysoko 
preukazne), čo je negatívne zistenie. U ostatných sledovaných prvkov (Cu, Mn, Fe, Co, Ni) 
môžeme potvrdiť všeobecne platný pozitívny trend znižovania ich obsahu v pôde po aplikácii 
trosko-popolčekovej zmesi v interakcii s NPK hnojivami.  

So zvyšujúcou sa dávkou TPZ pri súčasnej aplikácii NPK hnojív sa však napriek 
zaznamenanému rastu obsahu Pb a Cd v pôde (var. 4, resp. 5 a 6 versus var. 3), znížili obsahy 
všetkých ťažkých kovov v zrne jačmeňa (okrem Mn a Fe).  
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Záver 
Obsahy Pb, Co, Ni, Zn, Mn, Fe zistené v pôdach všetkých variantov na konci pokusu 

boli nižšie ako ich obsahy pred založením pokusu. Výnimkou bola iba hladina Cd 
na variantoch kde boli aplikované vysoké dávky trosko-popolčekovej zmesi (30 až 150 t.ha-1) 
spolu s NPK hnojivami. Hladina hodnotených ťažkých kovov stanovená na konci pokusu 
v pôde všetkých variantov neprekračovala limitné hodnoty povolených obsahov.  

Trosko-popolčeková zmes tlmila pôdnu kyslosť. Použitie trosko-popolčekovej zmesi 
a rovnako i NPK hnojív zvyšuje hladinu ťažkých kovov v pôde, avšak v dôsledku schopnosti 
TPZ tlmiť pôdnu aciditu, jej použitie zvýšilo len obsahy troch kovov v zrne (Pb, Ni, Fe) 
na rozdiel od NPK hnojív ktoré zvýšili hladinu ôsmich kovov z deviatich. Na variante s NPK 
hnojivami sa v zrne jačmeňa jarného zistili vyššie hladiny Cd, Pb, Zn, Co, Ni, Mn a Fe ako 
na variante s trosko-popolčekovou zmesou. 
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Abstract 

The soil microbial biomass, respiratory activity, activity of dehydrogenase, 
the metabolic quotient (qCO2) and the ratio microbial biomass/organic carbon (Bc/Corg) were 
determined in arable and grassland soils with different level of heavy metal contamination 
(particularly Pb, Cd and As) in vicinity of a lead smelter in the Czech republic. The smelter is 
in operation for over 200 years, the metal concentrations up to 7745 mg Pb.kg-1 soil, 
33.5 mg Cd.kg-1 soil, 1269 mg Zn.kg-1 soil and 331 mg As.kg-1 soil were found. Significant 
relationships between Corg and microbial biomass (r = 0.78), microbial biomass 
and dehydrogenase activity (r = 0.86) and microbial biomass and respiratory activity 
(r = 0.61) were obtained irrespective of the level of the contamination, whereas only few 
significant relationships were found between microbial activities and the total or available 
heavy metal concentrations in soils.  Greater organic matter contents in grassland soils had 
positive effects on microbial communities regardless of the level of metal contamination. 
The simple monitoring of soils in Pribram area can not detect a direct influence of metal 
contamination on activities of the soil microorgnisms.  
 
Introduction 

Smelters and mines are of the greatest and often the oldest industrial sources of soil 
heavy metal contamination. Heavy metals belong to the most dangerous contaminants 
of the environment. Once these elements enter the soil they persist there for thousands years 
and it is very difficult to eliminate their effects in the soil-plant system. The heavy metal 
contamination can cause significant effects in soil microbial communities and their activities. 
It was found that extreme metal contamination in the vicinity of smelters caused clearly 
visible effects such as accumulation of deep layers of organic matter on the soil surface 
through inhibition of soil microorganisms and soil fauna. A considerable quantity 
of information has been accumulated about the effects of heavy metals on soil 
microorganisms and microbially mediated processes from both laboratory studies and field 
experiments. A summary of these studies (Baath, 1989) shows an enourmous disparity 
between studies as to which metal concentrations are toxic. Negative effects of heavy metals 
on microbial communities and activities have been reported (i.e. Brookes, 1995; Giller et al., 
1998; Nannipieri et al., 1997). On the other hand, microbial functions in soils are typically 
quite resilient towards metal contamination, i.e. they are often found to recover after an initial 
inhibition by high metal inputs (Holtan-Hartwig et al., 2002). Two factors may contribute 
to such recoveries. One is a gradual decrease in metal availability due to immobilisation 
reactions in soils. But more importantly, metal tolerant organisms may replace the metal 
sensitive ones within each functional group, thus changing the microbial community’s 
composition and increasing its metal tolerance. 

The aim of this research was to evaluate the possible changes of selected microbial 
characteristics in a smelter area long-term contaminated by lead, cadmium and arsenic.  
 
Material and methods 

The sampling site is situated in vicinity of a lead smelter in Pribram (Czech Republic) 
operating since 1786. Metal mining has been ceased in 1972, but a secondary lead smelter is 
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in operation. Since 1982 a 98% efficient dust separator and a 160 m stack have been in use 
(Riuwerts and Farago, 1996). Actually, the production of emissions is lower than 0.4 t 
per year. The studied soils were modal Cambisols according to FAO classification. Arable 
and grassland soils were sampled at different distances around the smelter in order to obtain 
samples of different heavy metal content. Some of the studied soils were intensively 
cultivated till 1995, thereafter they were converted to grasslands because of their great heavy 
metal contamination (Table 1). Soil cores of the depth 0–20 cm were sampled from each 
sampling area. The soils were after the manual removal of greater animals and plant debris 
sieved at ≤ 2 mm and stored at 4°C till the beginning of experiments. The soil characteristics 
and the total contents of heavy metals are reported in Table 1. 

The analytical procedures were performed as follows: microbial biomass C (Vance 
et al., 1987), respiratory activity and metabolic quotient - qCO2 (Anderson and Domsch, 
1990), dehydrogenase activity (Nannipieri et al., 1990), organic carbon content, total risk 
element content (Száková et al., 2000), available fractions of elements extracted 
by 1M NH4NO3 (Zeien et al., 1989). and 0.43 M CH3COOH (Quevauviller, 1998). Heavy 
metal extracts were analysed for metal content using the OES–ICP simultaneous spectrometer 
Varian VistaPro. 
 
Tab. 1 The soil characteristics and total heavy metal concentrations in soils in the area 

of the Pribram smelter 
CEC Corg pH As Cd Pb Zn 

soils 
mmol.kg-1 % CaCl2 mg kg-1 

98-292 0.9-4.7 4.6-7.2 4.3-331 0.3-33.5 12.7-7745 44-630 all soils 
medium values 160.63 2.21 5.87 64.7 3.95 734 250 

98-292 0.9-4.7 4.6-7.2 4.3-138 0.3-7.6 12.7-1917 44-630 arable soils 
medium values 152,8 2,00 6.02 49.5 2.82 494.9 204.8 

119-271 1.3-4.4 4.6-6.6 20.2-331 0.6-33.5 12.7-7745 79-1269 grassland soils 
medium values 173,3 2,61 5.51 99.3 6.52 1281.8 343.1 

 
Results and discussion 

The total heavy metal contents in the studied sites varied from concentrations 
permitted by current Czech law (13/1994) to very high metal concentrations in soils (Table 1). 
The strong significant relationships between total contents of Pb, Cd and As were obtained 
in arable and grassland soils indicating the smelter`s stack as the main source 
of contamination. Lower relationships found between zinc and main contaminating elements 
(Cd, Pb, As) indicate that zinc was not the major contaminant of the studied area (Šichorová 
et al., 2004). 

Significant relationships between Corg and microbial biomass (r = 0.78), microbial 
biomass and dehydrogenase activity (r = 0.86) and microbial biomass and respiratory activity 
(r = 0.61) were obtained throughout the spectrum of the studied arable and grassland soils 
irrespective of the level of the contamination. (Fig. 1). Positive correlations between organic 
carbon (Corg) and microbial biomass C could be partly affected by different soil 
management, because higher Corg and microbial biomass C contents were found 
in grasslands. On the other hand, lower correlation coefficients were obtained for microbial 
biomass and respiratory activity probably due to the fact, that not all CO2-evolved was 
the result of the microbial respiratory activity, but came from other sources. The ratio 
Cmic:Corg increased in correspondence with the microbial biomass C and its activities, 
no correlations were obtained for qCO2 and microbial activities. Soil type and management 
are determinant for the distribution of organic matter in soils, therefore they were analysed 
also according to the soil type or management. However, similar relationships, as if all soil 
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characteristics were evaluated together, were found for biological, microbial characteristics 
and heavy metal concentrations also if the soils were divided according to the soil 
management, soil type or both (data not shown). The decrease of microbial biomass C and its 
activities could be expected in soils contaminated with greater amounts of heavy metals 
(Brookes, 1995; Giller et al., 1998; Nannipieri et al., 1997). However, no significant 
relationships were found between microbial activities and the heavy metal concentrations 
in the whole set of the studied soils.  Significant positive correlations were found for Corg 
and total heavy metal concentrations (r = 0.20-0.44). One of the possible explanations in this 
case could be that some of the most contaminated studied sites were converted to grasslands 
in 1995 and from that time the Corg contents in soils increased. On the other hand, positive 
correlations between microbial biomass C and heavy metal total contents and their available 
fractions were found in arable soils (r = 0.26 – 0.38), which suggests that the presence 
of heavy metals did not affect negatively the total microbial biomass contents.  

The lack of correlations between microbial characteristics and heavy metal 
concentrations in soils suggests that soil microorganisms in long-term heavy metal 
contaminated soils from the vicinity of Příbram smelter during the time became tolerant 
to metal effects and in that they reached such an equilibrium in these soils.  

 
Tab. 2 The correlations between biological and microbial characteristics and heavy metal 

contents in all soils (r = correlation coeffitient, * p<0,05, ** p<0,01, *** p < 0,001) 
Parameter 
 CEC Corg 

Microbial 
biomass 

C 

Basal 
respiration 

Dehydro-
genase 
activity 

Ratio 
Corg:Cmic 

Metabolic 
quotient 
qCO2 

pH 
CaCl2 

 Correlation coeffitient (r) 
As total 0.40 

***  
0.40 
*** 

ns ns ns ns ns 
-0.18 

* 
Cd total 0.39 

***  
0.36 
*** 

ns ns ns ns ns ns 

Pb total 0.32 
***  

0.30 
** 

ns ns ns ns ns ns 

Zn total 0.53 
***  

0.42 
*** 

ns 
0.25 

* 
ns 

-0.19 
* 

ns ns 

As  
1M NH4NO3 

0.22 
* 

0.27 
** 

ns ns ns ns ns ns 

Cd  
1M NH4NO3 

0.18 
* 

0.41 
*** 

0.29 
** 

ns ns ns 
-0.20 

* 
-0.48 
** 

Pb  
1M NH4NO3 

0.20 
* 

0.34 
*** 

ns ns ns ns ns 
-0.23 

* 
Zn  
1M NH4NO3 ns ns ns ns ns ns ns 

-0.29 
** 

As  
0.43M CH3COOH 

0.21 
* 

0.25 
** 

ns ns ns ns ns ns 

Cd  
0.43M CH3COOH 

0.28 
** 

0.41 
*** 

ns ns ns ns ns 
-0.25 
** 

Pb  
0.43M CH3COOH 

0.23 
* 

0.24 
* 

ns ns ns ns ns ns 

Zn  
0.43M CH3COOH ns 

0.20 
* 

ns ns ns ns ns ns 
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Fig. 1 Relationships between Corg and microbial biomass C (a), microbial biomass C 
and respiratory activity (b), microbial biomass C and dehydrogenase activity (c),  
in soils from the vicinity of Pribram smelter 
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Abstract 

The effects of solid and liquid potassium humates on Cd, Zn and Pb contents in shoots 
and roots of spring wheat were studied in a pot experiment in climabox. Humates were 
applied into the soils in four doses (0.3; 0.15; 0.075 a 0.015 %). Both types of humates  
significantly decreased concentrations of heavy metals in shoots, non-significant decrease 
(with exception of Zn at 0.3 % humate´s dose) was found in roots. The decrease of metal 
uptake by plants was observed with increasing treatment with humates.  All treatments 
of solid potassium humate and two highest treatments (0.3 % and 0.15 %) of liquid potassium 
humate increased dry matter of shoots. The root growth was stimulated by the highest 
treatments of solid humate (0.3 %). Therefore, the total heavy metal uptake by spring wheat 
plants in a pot experiment  was in averadge equilibrated between the treated variants (data not 
shown), because the dry matter of plants in variants treated with 0.3 and 0.15 % dose 
increased. Both types of humates increased the concentrations of organically bounded metals 
and decreased concentrations of easily available metal fractions in soils treated with humates.  
The decrease of easily available heavy metal fractions was significant at 0.3 a 0.15 % humate 
treatment.  
 
Introduction 

Soil contamination with heavy metals is a problem in heavy metal polluted areas. 
Plants containing heavy metals can be toxic for animals and also for the food chain. 
The possibilities, which could resolve this problem, include for instance decontamination 
of soils by plants – the phytoremediation. On the other hand, the heavy metal availability 
and their subsequent plant uptake can be decreased by an application of added substrates 
(i.e. sorbents). One of possibilities is the use of humic substances. Humic substances (HS) 
occupy a special niche among natural biologically active substances. The main HS reserves 
are organic ores such as peat or brown coal. These humic materials can be used for production 
of organic fertilizers. In addition, they posses a high sorption capacity to heavy metals 
(Bezuglova and Shestopalov, 2005). 
 
Material and methods  

The pot experiment was carried out in climabox in autumn 2006. A long-term 
contaminated soil from vicinity of a lead smelter in Pribram (Czech Republic) operating since 
1786 was used for the experiment. The soil had the following characteristics:  
Soil type – modal cambisol, loamy soil, CEC 171 mmol.kg-1, Corg  1.78 % , pH (H2O) 6.23, 
Pb 1105.2 mg.kg-1, Cd  4.7 mg.kg-1, Zn 223.1 mg.kg-1. The air dried soil was sieved 
at < 2 mm. Two humic substances were used: 1) solid potassium humate (JV2) was prepared 
from oxyhumolite by alcaline extraction. Raw material was taken from the brown coal mine 
Václav u Duchcova  (water – 15.02 %, ash – 30.42 %, calculated humic substances - 69.58 %, 
FA 1.37, E4/E6 6.6). 2) liquid potassium humate  (B04H2) was prepared by the dissolution 
of solid humate produced in Bílina, Humatex at 70 °C, the final product was taken 
after the sedimentation (water – 89.49 %, ash – 3.72 %, ash in dry matter – 35.37 %, 
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calculated humic substances 6.79 %, humic substances calculated in dry matter – 64.63 %, 
K in dry matter – 16.3 %).  

Solid potassium humate was gently grounded in glass mortar. Both humates were 
mixed with a contaminated soil in following concentrations: 0.3 %, 0.15 %, 0.075 % 
and 0.015 %.  Non-treated variant served as a control. Each variant had four replications. 
Thereafter the plastic pots (550 g of treated soil) were placed in climabox with light regime 
16h light/ 8 h dark. Treated soils were wetted and let to incubate for14 days before sowing. 
After 14 days the pots were sown by germinated seeds of the spring wheat (variety Munk). 
13 seeds were sown for 1 pot, the germinated plants were after 6 days of growth thined 
to 11 plants. Plants were regularly fertilized by N (total dose 90 mg N/pot) and harvested 
after 28 days of growth. Harvested plants were dried at 60o C and weighed. Roots were taken 
from substrate, washed, dried and weighed.   

Heavy metal extractable fractions (Cd, Zn, Pb) in soil samples were prepared accrding 
to Zeien et al. (1989) procedure – extraction with 1 M NH4NO3 and according to Zeien (1995) 
procedure – extraction with 0,025 M EDTA. Shoots and roots were digested using 
Milestone 1200 microwave system and clear solutions of all extracts were analysed on heavy 
metal content by means of  ICP-OES spectrometer Thermo Jarrel Ash.  
 
Results and discussion 

The application of both studied humates affected growth of spring wheat shoots 
and roots (Fig. 1). The positive effects on dry matter weight were observed in variants 
receiving higher doses of humates, application of solid humate enhanced also root growth. 
The effect of humates increased with increasing doses. The decrease of Zn concentrations 
in shoots after application of both types of humates was obtained at all applied doses. Similar 
results were obtained for Cd, but the lowest treatment with humates was not significant 
in comparison with control. The decrease of Pb concentrations in shoots was observed 
after the application of liquid potassium humate, particularly at its 0.075 % dose. Tomas et al. 
(2000) explained similar effect in experiment with sodium humate as the detoxification effect, 
which was supported by an increase in rye harvest and in an increase in yield of maize silage. 
Therefore, it could be assumed that the concentrations of studied heavy metals in shoots were 
affected by treatment with humates.  

Figures 2, 3 and 4 show Cd, Zn and Pb contents in shoots and roots of plants of spring 
wheat. Heavy metal concentrations in roots decreased after the application of humates 
into the soil in dependence to the increasing humate dose. However, the decrease was not 
significant with exception of Zn at 0.3 % dose for both humates. Similarly decreased heavy 
metal concentrations in shoots, but the differences among the variants were not evident.  
 
Fig. 1 Dry matter of shoots, roots and ratio root/shoot in spring wheat 
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Fig. 2, 3 Cadmium and zinc content in shoots and roots of spring wheat.  
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Fig. 4 Lead content in shoots and roots of spring wheat.  
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Tab. 1 1M NH4NO3 – extractable heavy metal contents in soils treated with humates 

HS conc Pb Zn Cd Pb Zn Cd 
 

% mg/kg mg/kg mg/kg SD SD SD 
Control 0 0.963 1.529 0.175 0.013 0.006 0.003 

0.3 0.564 0.851 0.120 0.019 0.010 0.006 
0.15 0.749 1.111 0.133 0.028 0.017 0.004 
0.075 0.843 1.243 0.161 0.022 0.020 0.015 

JV2 

0.015 0.774 1.368 0.170 0.022 0.012 0.001 
0.3 0.608 0.949 0.130 0.018 0.010 0.002 
0.15 0.654 1.273 0.153 0.004 0.024 0.001 
0.075 0.752 1.563 0.176 0.025 0.021 0.002 

B04H2 

0.015 0.815 1.528 0.169 0.006 0.027 0.003 
 

Heavy metal concentrations were determined in treated soils after the end 
of the experiment. 1M NH4NO3-extractable metal fractions in treated soils decreased 
at the highest treatments with humates, significant results were obtained for Zn (Table 1). 
On the other hand, higher heavy metal concentrations in 0.025 M EDTA extracts were found 
in treated variants, greater differences were observed in soils treated with solid potassium 
humate (Table 2). HS can be described as ligands with variety of different functional groups 
that can bind trace metals (Stevenson, 1994). In addition HS have a strong affinity towards 
trace metals compared to other organic ligands (Kaschl et al., 2002). Our results are consistent 
with these theses and show possible reinforcement of organic ligands between added humates 
and studied heavy metals. In fact, divalent or multivalent trace metals can form chelate rings 
with two or more adjacent sites on the same macromolecule (Stevenson, 1994), however there 
is necessary to distinguish among the humates because their structure can differ according to 
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their origin. For instance HS from brown coal could be more aromatic with less carboxylic 
groups  (Dick et al., 2002). 

 
Tab. 2 0.025 M EDTA – extractable heavy metal contents in soils treated with humates 

HS conc Pb Zn Cd Pb Zn Cd 
 

% mg/kg mg/kg mg/kg SD SD SD 
Control 0 917.94 65.15 3.72 6.10 0.94 0.04 

0.3 925.44 67.70 3.81 18.43 1.46 0.05 
0.15 940.25 68.82 3.87 13.64 1.04 0.09 
0.075 947.00 67.00 3.81 11.61 1.31 0.04 

JV2 

0.015 925.25 65.55 3.79 7.03 1.45 0.04 
0.3 914.81 66.48 3.75 8.07 1.76 0.03 
0.15 932.94 66.23 3.78 13.10 2.57 0.07 
0.075 920.75 63.56 3.67 11.83 1.17 0.03 

B04H2 

0.015 912.88 64.90 3.71 13.26 0.86 0.04 
 
The effects of solid and liquid potassium humates on Cd, Zn and Pb contents in shoots 
and roots of spring wheat were studied in a pot experiment in climabox. Both humates 
significantly decreased concentrations of heavy metals in shoots, non-significant decrease 
(with exception of Zn concentrations at 0.3 % humate´s treatment) was found in roots. 
The effect of humates increased with increasing humate dose.  All treatments with solid 
humate and two highest treatments of liquid humate increased dry matter of shoots, the root 
growth was stimulated by highest doses of solid humate. Therefore, the total heavy metal 
uptake by spring wheat plants in this pot experiment  was equilibrated among the treated 
variants (data not shown). Both humates increased the concentrations of organically bounded 
metals and decreased concentrations of easily available metal fractions in soils treated 
with humates. 
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Abstract 
The effect of lime, limestone, and zeolite addition on the availability of As, Cd, Cu, 

Pb, and Zn in 3 contaminated soils have been investigated in a pot experiment in 2 vegetation 
periods of spring wheat and spring barley. The results showed different response 
of extractable element portions on soil amendment (0.01 mol.l-1 CaCl2 was applied as soil 
extraction agent). Except for natural zeolite, the ability of the ameliorative materials 
to immobilize cadmium and zinc as well as to decrease phytotoxic effect of soil 
contamination and element uptake by plants was observed. The lead availability was less 
affected and the extractability of arsenic and copper even increased in some of the treated 
pots. 
 
Úvod 

Vápnění patří již po mnoho let mezi účinná opatření používaná ke zvýšení půdního pH 
a následně ke snížení příjmu prvků rostlinami (Puschenreiter et al., 2005). Snížení mobility 
prvků jako Cd, Cu, Zn, Ni, Pb ve vyvápněných půdách a snížení příjmu těchto prvků 
zemědělskými plodinami bylo studováno jak v nádobových, tak i v polních experimentech 
(Hooda et al., 1997; Krebs et al., 1998). Po aplikaci vápence byla popsána i redistribuce zinku 
z rostlinou přijatelné půdní frakce do méně mobilních frakcí (Davis-Carter a Shuman, 1993). 
Aguilar et al. (2004), kteří studovali vztahy mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi půdy 
a mobilitou olova, zjistili, že nejúčinnějším opatřením pro imobilizaci tohoto prvku byla 
aplikace CaCO3. Byl popsán i vliv vápnění na biologické vlastnosti půdy. Vápnění zvyšuje 
biologickou aktivitu půdního uhlíku a aktivitu mikrobiální biomasy v půdě (Persson et al., 
1989; Delorme et al., 2001). Na základě poznání vlivu vápnění na mobilitu prvků v půdě byly 
vypracovány i modely, které na základě znalosti půdních vlastností umožňují optimalizovat 
postupy vápnění půdy (Hough et al., 2003). Takovýto postup, založený na dlouhodobém 
studiu mobility prvků v půdě, jejich příjmu rostlinami, a půdních vlastností jako pH, sorpční 
kapacita a obsah organické hmoty, vypracovali např. Blake a Goulding (2002).  
 
Materiál a metody 

V našem modelovém experimentu byl sledován vliv přídavku vybraných meliorantů 
do třech půd lišících se agrochemickými vlastnostmi a celkovými obsahy rizikových prvků 
(Tabulka 1) na přijatelnost toxických prvků nadzemní biomasou jarní pšenice a jarního 
ječmene. Přídavky meliorantů směřovaly ke snížení půdní kyselosti, která ovlivňuje mobilitu 
zejména Cd a Zn, a zvýšení sorpční kapacity sledovaných půd. Jako melioranty byly použity: 
nehašené vápno, vápenec, přírodní a syntetický zeolit v dávkách 15 g CaO, 26,8 g CaCO3 
a po 100 g jednotlivých forem zeolitu na nádobu obsahující 5 kg pokusné zeminy. Pokus 
probíhal ve dvou po sobě následujících vegetačních obdobích, kdy v prvním roce byla 
pěstována jarní pšenice a ve druhém roce jarní ječmen. Plodiny byly sklizeny v plné zralosti, 
rostlinný materiál byl vysušen, zhomogenizován a analyzován na obsah sledovaných 
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rizikových prvků. Po sklizni rostlinného materiálu byly rovněž odebrány vzorky zeminy, 
ve kterých byly stanoveny hodnoty výměnného pH a přístupný obsah rizikových prvků, který 
byl stanoven jako podíl prvku extrahovatelný 0,01 mol.l-1 roztokem CaCl2. 
 
Tab. 1 Základní charakteristika půd použitých v nádobovém pokusu a celkové obsahy 

rizikových prvků (mg.kg-1)  
Basic characteristics of soils used in the pot experiment and total contents of risk 
elements (mg.kg-1) 

Půda půdní typ pH Corg. (%) As Cd Cu Pb Zn 
A fluvizem 5,8 4,4 190 57,9 142 5997 7453 
B kambizem 6,0 2,1 31,7 7,14 36,4 2174 270 
C kambizem 5,7 1,9 36,9 7,5 26,2 1747 237 

 
Vybrané vzorky reprezentovaly tři typy antropogenně kontaminované půdy z lokality 

Příbram. Celkové obsahy prvků ve vybraných půdách potvrzují, že půdy z oblasti Příbramska 
jsou výrazně kontaminovány rizikovými prvky a ve většině případů překračují (zejména 
v případě Cd, Pb a Zn) hodnoty stanovené ve vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Z Tabulky 2 je zřejmé, že vápnění 
vedlo k významnému zvýšení hodnoty pH půdy, a to i ve druhém vegetačním období.  
 
Tab. 2 Hodnoty pH půdy po aplikaci jednotlivých meliorantů 

Soil pH levels after application of individual ameliorative materials 
 Půda A Půda B Půda C 

varianta 1.rok 2.rok Rozdíl 1.rok 2.rok Rozdíl 1.rok 2.rok Rozdíl 
kontrola 5,6 ± 0,1 5,8 ± 0,0 +0,2 5,8 ± 0,1 6,0 ± 0,1 +0,2 5,7 ± 0,1 5,7 ± 0,1 0,0 
CaO 6,9 ± 0,1 7,3 ± 0,0 +0,4 7,1 ± 0,1 7,4 ± 0,0 +0,3 7,0 ± 0,2 7,3 ± 0,0 +0,3 
CaCO3 6,6 ± 0,1 6,8 ± 0,0 +0,2 6,7 ± 0,0 6,9 ± 0,0 +0,2 6,8 ± 0,0 7,0 ± 0,0 +0,2 
zeolit přírodní 5,6 ± 0,2 5,8 ± 0,0 +0,2 5,8 ± 0,1 6,1 ± 0,0 +0,3 5,8 ± 0,0 5,8 ± 0,0 0,0 
zeolit synt. 6,3 ± 0,1 6,6 ± 0,0 +0,3 6,7 ± 0,1 6,8 ± 0,1 +0,1 6,2 ± 0,1 6,6 ± 0,0 +0,4 
 
Výsledky a diskuse 

Jak je vidět z Tabulek 3 a 4, na zemině A vyrostla jarní pšenice pouze na variantách 
s přídavkem vápna a vápence, které zvýšily z použitých meliorantů nejvíce pH, a tím omezily 
mobilitu těžkých kovů v půdě na úroveň, která je již vhodná pro růst pšenice. Zrno pšenice 
bylo vypěstováno na této zemině pouze po přídavku vápna. Jarní ječmen byl schopen 
v omezené míře růst na všech variantách, ale zrno bylo vypěstováno pouze na půdě upravené 
vápněním. Úroveň kontaminace jednotlivých zemin rizikovými prvky měla negativní vliv 
na výši výnosu zrna a slámy. Nejvyšší obsahy Cd, Pb a Zn v rostlinách byly zjištěny po jejich 
pěstování na půdě C. Jarní ječmen byl schopen kumulovat vyšší obsahy prvků ve slámě 
(zejména Cu, Pb a Zn) než jarní pšenice u většiny pokusných variant. Nejnižší obsah Cd a Zn 
byl zjištěn ve slámě pšenice sklizené na zeminách A a B, které byly ošetřeny syntetickým 
zeolitem (0,8 mg Cd.kg-1) a vápnem (37,5 mg Zn.kg-1). U olova došlo k nejvýraznějšímu 
snížení obsahu ve slámě pšenice na půdách s přídavkem přírodního zeolitu. Rozdíl v reakci 
rostlin na přídavek různých forem zeolitu naznačuje, že při aplikaci tohoto typu meliorantu je 
nutno mít na zřeteli chemické složení, strukturu a agrochemické vlastnosti konkrétního 
zeolitu. Syntetický zeolit byl pro zvýšení alkylity nasycen sodíkovými ionty, což se 
ale nepříznivě projevilo na růstu rostlin na této variantě. Rozdílná byla akumulace prvků 
v zrnu a slámě, kdy byla potvrzena schopnost rostlin chránit generativní orgány 
před kumulací potenciálně rizikových prvků. Ve slámě se akumulovalo více arsenu (10x), 
mědi (3x) a olova (20x) než v zrnu. 
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Tab. 3 Obsah rizikových prvků ve slámě a zrnu jarní pšenice pěstované na 3 zeminách 
ošetřených melioranty (mg.kg-1) 
Total element contents in straw and grain of spring wheat planted at 3 soils treated 
by ameliorative materials (mg.kg-1) 

Půda A As Cd Cu Pb Zn 
Varianta sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno 
Kontrola - - - - - - - - - - 
CaO 3,73 0,422 2,78 1,53 1,98 6,77 14,4 0,176 282 121 
CaCO3 2,47 - 5,28 - 2,35 - 11,0 - 800 - 
zeolit přírodní - - - - - - - - - - 
zeolit syntetický - - - - - - - - - - 
Půda B As Cd Cu Pb Zn 
Varianta sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno 
Kontrola 4,02 0,583 1,96 1,98 1,68 7,06 8,08 0,874 131 104 
CaO 3,60 0,458 1,43 1,13 1,87 5,02 9,10 0,566 63,8 62,1 
CaCO3 4,64 0,583 2,43 1,95 3,37 14,6 6,90 1,46 103 117 
zeolit přírodní 4,15 0,571 1,65 1,57 1,31 5,07 6,15 1,90 311 69,2 
zeolit syntetický 12,8 - 1,52 - 9,35 - 97,5 - 77,1 - 
Půda C As Cd Cu Pb Zn 
Varianta sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno 
Kontrola 3,15 0,191 3,52 2,24 3,59 7,13 21,6 1,55 118 86,5 
CaO 1,91 0,120 2,28 1,36 2,49 7,19 9,30 0,155 37,5 46,7 
CaCO3 1,04 0,079 2,39 1,65 2,67 5,75 8,36 0,413 42,4 55,2 
zeolit přírodní 2,32 0,295 2,34 1,70 2,55 7,20 9,07 0,767 77,6 63,2 
zeolit syntetický 11,1 0,831 0,792 0,278 6,94 103 22,3 0,321 102 31,1 
 
Tab. 4 Obsah rizikových prvků ve slámě a zrnu jarního ječmene pěstované na 3 zeminách 

ošetřených melioranty (mg.kg-1) 
Total element contents in straw and grain of spring barley planted at 3 soils treated 
by ameliorative materials (mg.kg-1) 

Půda A As Cd Cu Pb Zn 
Varianta sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno 

Kontrola 8,38 - 50,8 - 11,1 - 70,0 - 4571 - 
CaO 7,04 0,628 9,30 1,34 9,19 6,18 12,8 1,40 742 102 
CaCO3 6,77 4,54 10,6 1,46 8,23 5,86 12,8 9,43 1232 167 
zeolit přírodní 20,9 - 43,7 - 14,3 - 204 - 4371 - 
zeolit syntetický 110 - 22,6 - 39,1 - 656 - 2348 - 

Půda B As Cd Cu Pb Zn 
Varianta sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno 

Kontrola 5,41 0,72 4,52 0,58 6,18 3,82 21,9 4,55 289 76,4 
CaO 3,81 0,45 2,80 0,67 4,11 4,51 8,50 1,20 110 59,4 
CaCO3 5,62 0,46 3,61 1,04 5,88 5,22 8,57 0,41 351 79,8 
zeolit přírodní 6,04 0,43 4,13 0,84 5,67 4,20 13,3 0,43 267 69,8 
zeolit syntetický 13,55 - 2,30 - 17,0 - 74,6 - 105 - 
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Půda C As Cd Cu Pb Zn 
Varianta sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno sláma zrno 
Kontrola 7,08 0,48 7,42 1,41 7,37 5,53 18,4 1,25 193 64,0 
CaO 1,90 0,52 3,02 0,78 4,61 4,53 6,63 0,47 40,1 45,4 
CaCO3 1,89 0,44 3,84 0,62 4,26 5,06 8,35 0,65 61,8 45,7 
zeolit přírodní 6,84 0,56 5,91 0,87 4,98 5,22 9,58 0,40 169 69,8 
zeolit syntetický 7,47 0,81 2,02 0,29 3,16 3,29 5,12 0,37 21,8 31,2 

 
Na poklesu přístupného podílu prvků (extrahovatelného 0,01 mol.l-1 CaCl2), kterými 

jsou tyto půdy nejvíce kontaminovány, se z použitých opatření nejvíce podílel přídavek vápna 
do půdy. Z faktorů ovlivňujících mobilitu těžkých kovů měla nejvyšší vliv hodnota pH, která 
se zvýšila nejvíce právě po přídavku vápna (na hodnotu 7,3). Největší efekt přídavku vápna 
byl zaznamenán na zemině A, která byla z použitých zemin nejvíce kontaminována 
rizikovými prvky. Ze sledovaných prvků účinkovalo toto opatření nejvíce u zinku. Je však 
také zřejmé, že použití zvolených meliorantů nemá univerzální platnost, protože jejich 
účinnost se projevuje zejména u těch prvků, jejichž mobilita je ovlivněna zejména půdní 
reakcí (Cd, Zn). U těchto dvou prvků byly také zaznamenány podobné trendy. Přídavek 
vápenatých hmot a sorbentů na bázi jílových minerálů způsobil zvýšení mobility arsenu 
a částečně i mědi. Na mobilitu mědi má dominantní vliv obsah a složení organické hmoty 
v půdě, chování arsenu je pak ovlivněno celým komplexem půdních charakteristik a změna 
jedné z nich zřejmě není pro změnu mobility tohoto prvku dostačující. 
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Introduction  

The relatively high cadmium content is natural feature of some soils, resulting 
from property of mother rock and have no relation with living-economic man activity. 
Under such conditions the cadmium may not negatively affect amount of the plants yield, but 
it may lead to excessive its accumulation in plants and disturbance of different elements 
absorption, inter alia of basic cation, phosphates or trace elements. For correct functioning 
the plants as well as the proper quality of plan material designed on food or fodder, 
it is important not only the absolute macro- and microelements content in biomass, but also 
proper their mutual quantitative relations, assuring well-balanced composition. The valuation 
of mass or ion relations among individual mineral components is one of ways of plant 
material quality estimation. 

The aim of the study was estimate an effect of different forms of potassium fertilizers 
on quality of biomass of maize grown under conditions of raised cadmium content 
or the weak pollution of soil with this metal according to classification the IUNG 
(Kabata-Pendias et al., 1995). 
 
Materials and methods 

Pot experiment was carried out in 2004 on soil material taken from arable layer 
of brown soil with silty loam texture and acid reaction (pHKCl = 5.75), in four replications. 

The total cadmium content was 0.68 mg Cd · kg-1 d.m., which is classified as natural 
content (not polluted soil) (Kabata-Pendias et al., 1995). The uniform doses of macronutrient 
were applied: 0.6 g N, 0.2 g P and 0.7 g K per pot containing 2.5 kg of soil. KCl, KNO3 
and K2SO4 were the sources of potassium. The cadmium was added in quantity: 0 (the natural 
cadmium content - the control), 1.5, 3 and 6 mg Cd · kg-1 soil in form 
the Cd(CH3COO)2 · 2H2O. Maize (Zea mays L.) was test plant. The moisture of soil in period 
of experiment was initially kept on level 40% MWC and in measure of the plants 
development was increased to 50 and 60% by watering with the redistilled water once or two 
times daily. Maize was harvested in the beginning of blooming (throwing out wisps and butts 
forming), was cut up, dried, the plant biomass was assessed, and then it was ground. 
In obtained material the content of P, Ca, Mg, K and Na was measured after dry 
mineralisation and ash dissolvation in HNO3 (1:3). On basis of studied elements content 
the quantitative relations among them were calculated. 

The results were have worked out with the use of the Statistica program, applying 
the bifactor analysis of variance as well as the simple correlation coefficients were computed 
between studied elements content and the value of ion relations and the Cd addition. 
 
Results and discussion 

The amount of above-ground maize biomass yield was significantly dependent 
on applied chemical form of potassium fertilizer (LSD0.05 = 1. 96 g · pot-1), however 
the content of cadmium in soil as well as they cooperation with potassium form had not 
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the significant affect the formation of above-ground plant biomass. Maize fertilized with KCl 
produced on average the least of biomass (25.07 g), about 17% more after fertilization 
with KNO3 (29.38 g), and about 30% more (32.65g per pot) when K2SO4 was the potassium 
source. 

The maize above-ground biomass contained the similar quantities the P and Mg, 
independently on applied chemical form of potassium fertilizer. The plants fertilized 
with KNO3 and K2SO4 contained less K, Ca and Na in comparison with those fertilized 
with KCl, about 13 and 15%, 22 and 35%, and 7 and 20%, respectively. The amount 
of cadmium added to soil significantly affected the P and Mg content in plants fertilized 
with KCl and KNO3, systematically increasing their content in biomass. The cadmium 
addition to the soil also substantially affected the K content in maize fertilized with K2SO4, 
reducing his level in plant (the simple correlation coefficients were significant at α≤0.05). 

Wyszkowski in his investigations (2002a) affirmed similar stimulation 
of macronutrient absorption as an effect of Ni on shaping of relations between elements 
in yellow lupine. P, K, Ca and Mg contents were about 50% lower, and Na 40-90 times lower 
than optimal values in fodder plants (Underwood, 1971; Falkowski et al., 2000). 
 
Tab. 1 Quantitative ratios between macroelements in maize biomass 

Mass ratio Ionic ratio Cd addition (mg · kg-1 
soil) 

Potassium 
form Ca:P Ca:Mg K:Na K:(Ca+Mg) 

0 3.00 3.39 106.3 0.70 

1.5 2.48 2.82 178.9 0.85 

3.0 2.79 3.50 179.3 0.66 

6.0 2.79 3.25 160.5 0.69 

Mean 

KCl  

2.76 3.24 156.3 0.73 

0 2.37 2.60 124.6 0.74 

1.5 2.25 2.67 153.5 0.75 

3.0 2.17 2.48 135.6 0.72 

6.0 1.94 2.51 144.6 0.71 

Mean 

KNO 3 

2.18 2.57 139.6 0.73 

0 1.69 2.09 229.8 0.86 

1.5 1.86 2.32 216.0 0.81 

3.0 1.83 2.17 118.7 0.83 

6.0 1.79 2.31 127.2 0.76 

Mean 

K2SO4 

1.79 2.22 172.9 0.82 

Mean 2.25 2.68 156.3 0.76 

Optimum value 2:1 3:1 5-8:1 2:1 
 

The values of Ca:P ratio in biomass of maize from all control objects fertilized 
with KNO3 and K2SO4 as well as Ca:Mg ratio after KCl and KNO3 application was 
approximate to optimum in good fodder (Tab. 1) (Falkowski et al., 2000). K:Na ratio in maize 
from control objects fertilized with KCl, KNO3 and K2SO4 was over 13, 15 and 28 times 
higher than optimum, respectively. K:(Ca+Mg) ratio was about 65%, over 2.5 and over 
2 times lower than optimum, and Fe:Mn ratio about 90%, over 5 times and over 6.5 lower 
than optimum, respectively. Ca:P ratio in biomass harvested from control object fertilized 
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with KCl was about 50% higher and Ca:Mg ratio in maize from control object, in which 
K2SO4 was applied was about 50% lower than optimum. 

Quantitative relations between elements in plant biomass show large changeability 
in dependence on soil properties, fertilization and cultivated species. The main factor forming 
Ca:P ratio in biomass is to low phosphorus content, even at decreased calcium level. In Kotera 
et al. (1982) investigations the value of Ca:P ratio in maize ranged in wide extent (1.5-3.8) 
and the highest of them more diverged from optimum in fodder plants (Falkowski et al., 
2000) than obtained in investigations presented here. 

Ca:Mg ratio usually surpasses the optimum value with regard on insufficient content 
of Mg in biomass. It is not confirmed result obtained in Czapla and Nowak (1995) as well as 
Gorlach and Curyło (1990) investigations, in which this relation in maize biomass equaled 
about 1.5 and was considerably lower than stated in presented authors investigation as well as 
2 times lower than optimum (Falkowski et al., 2000). 

K:(Ca+Mg) ratio in maize was considerably lower than optimum in fodder (Falkowski 
et al., 2000) as well as 1.5 lower than affirmed by Malińska and Pietrasz-Kęsik (1988) 
in plant biomass amounting 1.25. The calcium and potassium contents in soil are the main 
factors determining K:(Ca+Mg) relation. It confirmed authors mentioned above, 
who observed widening of this ratio as an effect of liming and potassium fertilization. Gorlach 
and Curyło (1990) also noted that K:(Ca+Mg) ratio value lowered from 0.49 to 0.38 
under an influence of liming. 

Ionic K:Na relation in maize biomass at changing fertilization ranged from 16 to 36 
(Koter et al., 1982; Czapla and Nowak, 1995) and was 13 to 26 times smaller than 
in presented experiment, but also it did not achieve optimum value. The main cause of high 
value of K:Na ratio is to low sodium content in biomass of majority plant species, 
at simultaneous luxury potassium absorption. When this relation equals 20, disorder of life 
plants processes may happen (Falkowski et al., 2000). 

The soil reaction is an important factor which formative the mutual elements ratios. 
In earlier experiment on acid soil only Ca:P ratio in maize biomass (amounting 2.14) had 
similar value to registered in Author present investigations, Ca:Mg ratio was considerably 
narrower, and K:(Ca+Mg) and K:Na were considerably wider (equaled: 1.28, 1.60 and 824.9, 
respectively), but only K:Na relation drastically ran away from optimum value 
(Wiśniowska-Kielian, 2003). 
The increasing cadmium content in soil caused visible widening of K:Na ratio in biomass 
of maize fertilized with KCl what one should recognise as further deterioration the quality 
of plant material in comparison with control plant. Under these conditions decreased 
Ca:P relation was observed. The cadmium addition generally caused narrowing Ca:Mg 
and K:(Ca+Mg) ratios. Each cadmium addition caused widening of K:Na ratio in maize 
fertilized with KNO3 and deteriorated biomass quality. It was simultaneously observed 
narrowing of Ca:P ratio. Ca:Mg and K:(Ca+Mg) relations in general narrowed as an effect 
of cadmium addition to soil. The cadmium addition caused considerable restricting K:Na ratio 
in biomass of maize after K2SO4 application, however still she exceeded many times optimum 
value, but one should recognise this as positive change. Under these conditions widening 
of Ca:P and Ca:Mg were noted, which improved the quality of biomass. Reduced K:(Ca+Mg) 
ratio in maize biomass followed after every cadmium addition. However all these changes 
did not significantly affect the quality of maize biomass. 

The average value of Ca:P ratio in plants from all objects fertilized with KNO3 
and K2SO4 as well as Ca:Mg ratio in maize fertilized with KCl and KNO3 were approximate 
to optimum. K:Na ratio in maize above-ground biomass was 17-22 times higher 
and K:(Ca+Mg) about 2-3 times lower than optimum. 
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The Ca:P and Ca:Mg relations in biomass of maize fertilized with KCl were correlated 
positively and K:(Ca+Mg) were correlated negatively with amount of yield (the simple 
correlation coefficients r for α≤0.05 equaled: 0.991, 0.903 and -0.877, respectively). In case 
of plants fertilized with KNO3 was also affirmed positive correlation of Ca:P (r = 0.947) 
with maize yield. Independently on chemical form of potassium fertilizer, the K:Na relation 
in maize biomass was negatively correlated with Na content (r = -0.991; -0.963 and -0.993). 
After KCl or KNO3 application K:(Ca+Mg) ratio showed positive correlation with K content 
(r = 0.830 and 0.939). Ca:Mg relation in biomass of maize fertilized with KCl was positively 
correlated with Ca content (r = 0.911), and negatively with K content (r = -0.927). Moreover 
negative correlations showed relation K:(Ca+Mg) with Ca content (r = -0,985). In maize 
biomass fertilized with KNO3 was affirmed the negative correlations of Ca:P ratio with P 
content (r = -0.984) as well as Ca:Mg and K:(Ca+Mg) ratios with Mg content (r = -0.962 
and -0.993). After K2SO4 fertilization the positive correlations were observed of K:Na 
and Ca:Mg relations with K content (r = 0.894 and 0.959), as well as the negative correlation 
Ca: P ratio with Mg content (r = -0.877). 

Some relations between elements were negatively correlated with quantity of cadmium 
added to the soil. Such dependences were affirmed for ratios: Ca:P and K:(Ca+Mg) 
after fertilization with KNO3 (r = -0.997 and -0.818) as well as K:Na and K:(Ca+Mg) 
relations when K2SO4 was applied (r = -0.834 and -0.845, respectively). 

Ciećko and Wyszkowski (2002) found similar dependences as in objects fertilized 
with KCl and KNO3 for relations Ca:P, Ca:Mg and K:(Ca+Mg) which narrowed as well as 
K:Na which widened in result of 5, 10 and 15 mg Cd · kg-1 addition to the soil. Wyszkowski 
(2002c) informed that increasing cadmium doses (10, 20, 30 and 40 mg Cd · kg-1) had 
the same effect on Ca:Mg and K:(Ca+Mg) relations in lupine above-ground parts as in maize 
fertilized with KCl and KNO3 as well as similarly affected K:Na ratio as in objects fertilized 
with K2SO4, causing its narrowing. Moreover Wyszkowski (2002b) observed lowering 
of Ca:Mg ratio in oat above-ground parts as well as widening ionic K:Na relation after large 
lead additives to the soil. The authors mentioned above affirmed, that majority of relations 
between elements significantly correlated with macroelement content in plants, the most often 
negative correlation with dose of metals as well as in general positive correlation with amount 
of biomass yield. Similar results were obtained for maize grown in presented experience. 
 
Conclusions 
1. Quantitative relations between studied elements in maize biomass depend on amount 
of biomass yield (in general positive correlation), these elements content as well as the Cd 
additions to the soil (negative correlation). 
2. Effect of Cd on relations between elements in maize depends on chemical form 
of potassium fertilizers. Cadmium addition narrows the K:(Ca+Mg) ratio independently 
on fertilizer form. K:Na ratio wides and Ca:P and Ca:Mg ratios narrow after KCl and KNO3 
fertilization. Opposite changes one may observe in other objects. 
3. Ca:P ratio in plants growing on soil fertilized with KNO3 and K2SO4 and Ca:Mg ratio after 
KCl and KNO3 application in all plants are approximate to optimum. K:Na ratio is 
17-22 times higher and K:(Ca+Mg) is about 2-3 times lower than optimum. 
4. Changes of mutual quantitative relations between elements result from cadmium addition 
to the soil did not essentially affect quality of maize biomass, only K:Na ratio after KCl 
and KNO3 fertilization distinctly worsens maize fodder value. 
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Abstract 

The present paper reports on investigation of affecting of sugar beet by 
lead(II)-ethylenediamine tetraacetic acid complex (0, 100 and 1,000 µM) for five days. 
The complex effect on basic physiological parameters (growth and chlorophyll content) 
and on thiols content was investigated. Based on the growth observation marked growth 
depression both roots and above-ground parts of the treated plants was observed. Moreover 
content of chlorophyll in the treated plants increased at the second day of the experiment 
for more than 20 % compared to control. At the end of the experiment, we did not observe 
any change in the content of chlorophyll between treated and control plants. In addition, 
cysteine and glutathione content in plants was determined by high performance liquid 
chromatography with electrochemical detection. Using of sugar beet for heavy metal 
remediation purposes is discussed. 
 
Úvod 

Problematika znečištění životního prostředí je v dnešní době stále více diskutovanou 
otázkou. Protože se jedná o látky z chemického hlediska velmi odlišné, od polychlorovaných 
bifenylů a nejrozličnějších ropných produktů až po toxické kovy, musíme se jimi zabývat 
jednotlivě. Palčivým problémem je jak snadno a trvale odstranit toxické kovy, které mají 
neblahý vliv na živé organismy na všech potravních úrovních (di Toppi and Gabbrielli, 1999; 
Kevresan et al., 1998). Objevit vhodnou a všeobecně uznávanou metodu či metodiku je velmi 
obtížné. Jak se zdá, pro tyto účely by mohla být vhodná fytoremediace. 

Fytoremediace je druh bioremediační technologie, která využívá schopnosti zelených 
rostlin absorbovat polutanty různého druhu, ty dále ukládat ve svých pletivech a tím je převést 
do formy, kde již nepředstavují pro rostlinu výrazné nebezpečí. Ale ne všechny rostliny jsou 
vhodné pro fytoremediaci, některé rostlinné druhy nedokáží přežít v přítomnosti vysokých 
koncentracích toxické sloučeniny. Vhodné druhy rostlin, které mají takové vlastnosti 
umožňující jim přežívat i na místech s vysokými koncentracemi polutantů, se nazývají 
hyperakumulátory. Takové rostliny (slunečnice, rýže, křídlatka, hořčice) mohou absorbovat 
v krátké době poměrně velké množství kovu, aniž by jim kov extrémně škodil. Tuto 
schopnost jim pravděpodobně umožňují obrané látky obsahující thiolovou skupinu. Thioly 
dokáží na sebe vázat ionty toxických kovů. Dále je v buňkách odbouráván vzájemným 
komplexováním thiolů a přenesením do buněčné vakuoly, ze které jim není dovoleno 
uniknout (di Toppi and Gabbrielli, 1999; Kevresan et al., 1998; Meister, 1988; Meister 
and Anderson, 1983; Petrlova, et al., 2006; Zenk, 1996). Vhodný hyperakumulátor by měl být 
také schopen vyprodukovat poměrně velké množství biomasy a ukládání kovu by mělo být 
nejefektivnější v nadzemní části rostliny. 
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Práce popisuje vliv komplexu olova s kyselinou ethylendiamintetraoctovou (EDTA) 
na kulturní plodinu, řepu cukrovku. Byl sledován efekt na základní biologické ukazatele (růst 
a množství chlorofylů,) a množství thiolů pomocí kapalinové chromatografie. A dále je 
diskutována vhodnost plodiny jako možné fytoremediační rostliny. 
 
Materiál a metody 
Chemikálie 

Všechny použité chemikálie pokud není uvedeno jinak byly získány od firmy Sigma 
Aldrich (Sigma-Aldrich, USA) a byly ACS čistoty. Standardní roztoky byly připraveny 
rozpuštěním chemikálie v ACS vodě (Sigma-Aldrich, USA) a uchovávány při teplotě -20 °C. 
Pracovní roztoky byly každý den naředěny ze standardních roztoků ACS vodou. Všechny 
roztoky před HPLC analýzou byly filtrovány pomocí diskových nylonových filtrů s velikostí 
pórů 0,45 µm (Millipore, USA). Hodnota pH byla měřena na přístroji WTW inoLab Level 3 
s řídícím modulem Level 3 (Weilheim, Německo) a kontrolována na osobním počítači 
programem MultiLab Pilot (Weilheim, Německo). pH elektroda (SenTix-H, pH 0–14/ 
3 mol/dm3 KCl) byla pravidelně kalibrována pomocí WTW pufrů (Weilheim, Německo). 
 
Kultivace rostlin řepy 

Semena řepy cukrovky (Beta vulgaris var. atlissima) odrůdy Rosita byla vyseta 
do misky s perlitem a umístěna dva týdny v kultivačním boxu (Sanyo, Japan) ve tmě 
při teplotě 20 °C a vlhkosti 60 %. Naklíčené rostliny byly jednotlivě vysázeny do zkumavek 
s 25 ml živného roztoku (Richter, 1926) a kultivovány po dobu 7 dnů při režimu 14 h světla 
s intenzitou 10 000 luxů, teplotě 25 °C a vlhkosti 60 až 70 %. Režim noci trval 10 h 
s poklesem teploty na 20 °C. Poté byly kořeny rostlin omyty destilovanou vodou a živný 
roztok vyměněn za roztoky Pb-EDTA o koncentraci 100 a 1000 µM. Kontrolní rostliny byly 
umístěny do destilované vody. Komplex Pb-EDTA byl připraven smícháním Pb(NO3)2 
s 0,2 M EDTA. Následná expozice těžkým kovem trval 5 dnů za stejných podmínek jako 
předchozí kultivace. Vzorky rostlin byly odebrány před expozicí Pb, po 2 a 5 dnech expozice 
Pb. Odebrané rostliny byly omyty v destilované vodě, 0,5 M roztoku EDTA, opět 
v destilované vodě a rozděleny na nadzemní část a kořeny.  
 
Fotografická dokumentace a fluorescenční mikroskopie 

Rostliny řepy cukrovky byly v průběhu celého experimentu ve stanovených 
intervalech snímány pomocí fotoaparátu Sony DSC-H1 (Sony, USA). Rostlinný materiál byl 
fixován po dobu jednoho týdne ve směsi formaldehyd-kyselina octová-alkohol (FAA) ve tmě 
při 4 °C. FAA fixační směs byla připravena smícháním formaldehydu, ledové kyseliny 
octové, ethanolu a destilované vody v poměru 2:1:10:7 (v/v/v/v). Před vlastní mikroskopii byl 
rostlinný materiál opláchnut destilovanou vodou a mikroskopován za použití fluorescenčního 
mikroskopu Olympus AX70 (Olympus, USA). Snímané části byly fotografovány 
fotoaparátem Olympus 750 UltraZoom (Olympus, USA). Pro vlastní mikroskopické 
pozorování byla využita autofluorescence některých rostlinných metabolitů (lignin 
a polysacharidy). 
 
Stanovení a extrakce chlorofylů  

Listy řepy (0,2 g svěží hmotnosti) byly v třecí misce rozetřeny v 1 ml acetonu. 
Vzniklý homogenát byl 5 min. odstřeďován při 1 500 g na centrifuze Eppendorf. Získaný 
supernatant byl odebrán a doplněn na 25 ml v odměrné baňce. Poté proběhlo 
spektrofotometrické měření 2 ml roztoku při vlnových délkách 663 nm pro chlorofyl a 
a 645 nm pro chlorofyl b na jednopaprskovém spektrofotometru Hélios (Thermo Spectronic, 
Velká Británie) v křemenné kyvetě proti acetonu. 
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Vysoko účinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí 
Vysoko účinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí (HPLC-ED) 

systém byl složen ze dvou chromatografických pump Model 582 ESA (ESA Inc., 
Chelmsford, MA, USA) (pracovní rozsah 0.001-9.999 ml/min), a chromatografické kolony 
s reverzní fází Polaris C18A (150 × 4,6; 3 µm velikost částic, Varian Inc., CA, USA) 
a dvanácti-kanálového CoulArray elektrochemického detektoru (Model 5600A, ESA, USA). 
Detektor je složen z dvanácti průtočných analytických komůrek (Model 6210, ESA, USA), 
přičemž každá obsahuje referentní (hydrogen paládiovou), pomocnou a porézní grafitovou 
elektrodu. V řídícím modulu je uložena chromatografické kolona, elektrochemický detektor, 
prostor byl termostatován na 30 °C. Jednotlivé vzorky byly injektovány autosamplerem 
(Model 542, ESA, USA) při teplotě 4 °C. Injektovaný objem byl 50 µl. 
 
Výsledky a diskuse 

Práce je zaměřena na studování vlivu iontů olova ve formě komplexu na rostliny řepy 
cukrovky (Petrek et al., 2005; Vacek, et al., 2004). Čtrnácti-denní rostliny byly exponovány 
chelátem Pb-EDTA o koncentracích 0, 100 a 1000 µM. V průběhu experimentu byly 
odebírány jednotlivé rostliny pro posouzení vlivu Pb-EDTA na jejich růst (0., 2. a 5. den 
expozice). Zjistili jsme, že již ve druhém dnu experimentu byl pozorovaný škodlivý vliv 
Pb-EDTA na rostliny. Rostliny vykazovaly známky výrazného abiotického stresu 
způsobeného vlivem Pb-EDTA, byl snížený turgor v listech a celkově byly rostliny ochablé. 
Z výsledků hodnotící růstové charakteristiky byla patrná výrazná růstová deprese jak 
kořenové, tak listové části. Tento vliv byl výraznější s rostoucí koncentrací a dobou expozice 
sledovaných rostlin. Dále byly rostliny analyzovány na obsah chlorofylu pomocí tenkovrstvé 
chromatografie. Již získané chromatogramy ukázaly na rozdíly mezi rostlinami kontrolními 
a vystavenými působení Pb-EDTA. Separovaný chlorofyl a a b byl dále kvantifikován 
spektrofotometricky. Bylo zjištěno, že  ve druhém dnu experimentu u rostlin exponovaných 
100 µM Pb-EDTA se množství chlorofylu zvýšilo asi o 50 % v porovnání s kontrolní 
variantou. V případě koncentrace 1000 µM Pb-EDTA množství chlorofylu a narostlo asi 
o 28 % a chlorofylu b asi o 40 % v porovnání s kontrolní variantou. V pátém dnu 
experimentu došlo k snížení obsahu chlorofylu u obou aplikovaných koncentrací Pb-EDTA 
přibližně na úroveň rostlin bez ovlivnění chelátem Pb-EDTA, což bylo pravděpodobně 
způsobeno celkovým vyčerpáním rostliny v souvislosti abiotickým stresem. 
 
Obr. 1 Příklad chromatogramu thiolových sloučenin ve vzorku řepy cukrovky z kořenové 

části ve druhém dnu  experimentu. Koncentrace Pb-EDTA je 100 µM 
Typical chromatogram of thiols detected in roots of sugar beet treated with 100 µM 
of Pb-EDTA, the second day of the exposition 
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HPLC-ED analýza thiolových sloučenin cysteinu (Cys) a redukovaného glutathionu 

(GSH) ukázala na výrazné změny množství thiolů v kořenové a nadzemní části rostlin. 
Typický chromatogram thiolových sloučenin ve vzorku řepy cukrovky je ukázán na Obr. 1. 
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Procentický obsah cysteinu v kořenech se v 0. a 2. dnu experimentu prakticky výrazně 
nezměnil. Mezi 2. a 5. dnem došlo nárůstu obsahu o 8 % u rostlin vystavených koncentraci 
100 µM Pb-EDTA téměř o 90 % u koncentrace 1000 µM Pb-EDTA. V listech se procentický 
obsah, ve 2. dnu u koncentrace 100 µM EDTA, zvětšil asi o 50 % a u koncentrace 1000 µM 
Pb-EDTA byl nárůst asi jen o 5 %. Zvýšení obsahu Cys v jednotlivých částech rostlinného 
těla je asi způsoben vyčerpáním přirozených zásob a nutností syntézy dalších molekul Cys 
k syntéze GSH. Obsah GSH se v závislosti na dnu expozice v kořenech zvyšoval s rostoucí 
koncentrací. Největší pozorovaný nárůst byl pozorován u koncentrace 1000 µM Pb-EDTA. 
V listech se obsah GSH nejvíce zvýšil u koncentrace 100 µM a to asi o 75 %. To 
je pravděpodobně způsobeno tím, že aplikovaná koncentrace je pro rostlinu ještě stimulující 
a tím se zrychluje její metabolismus. Koncentrace 1000 µM Pb-EDTA v 5. dnu experimentu 
způsobuje u obou thiolů obsažených v nadzemní části výraznou inhibici jejich množství, což 
pravděpodobně souvisí s celkovým stavem rostlin, kdy rostliny byly celkově vyčerpané 
a jejich obranné mechanismy velmi porušeny.  
 
Závěr 

Dobrá schopnost zkoumaných rostlin řepy cukrovky absorbovat toxický kov 
a odolávat jeho působení byla potvrzena. Rostliny byly schopny při experimentu přežít 
expozici vysoce toxických koncentrací kovu v šestidenním experimentu. Mechanismy rostlin 
vystavených jejich působení vyvolávají tvorbu thiolových sloučenin. Vyšší koncentrace 
těchto kovů a také dlouhá doba expozice pak ovlivňuje fyziologické funkce rostliny i její 
samotný vzhled (celková ochablost rostlin, růstová deprese jak kořenové, tak nadzemní části). 
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Agronomická fakulta
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Fakulta připravuje odborníky zabývající se problematikou krajiny (Agroekologie, Pozemkové
úpravy, ochrana a využití půdního fondu, Rozvoj venkova), produkčních systémů a technologií
v zemědělství (Fytotechnika, Zootechnika, Provoz techniky), technologií zpracování zemědělských
produktů (Technologie potravin, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin) a hospodaření s odpady
(Odpadové hospodářství, Biotechnologie a management odpadů).

Nabízí obory:
• bakalářské (titul Bc.) - 3 roky studia,
• magisterské (titul Ing.) - 2 roky studia,
• doktorské (titul Ph.D.) - 3 roky studia.
V následující tabulce jsou uvedeny všechny studijní programy a obory a přímé návaznosti

jednotlivých oborů bakalářského a magisterského studia:

Bakalářské studium (3leté) Navazující magisterské studium (2leté)

Studijní program Obor Studijní program Obor

Technologie odpadů Odpadové hospodářství (K) Biotechnologie
odpadů Biotechnologie a management odpadů (K)

Chemie
a technologie potravin Technologie potravin Chemie a

technologie potravin

Technologie potravin

Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

Agrobiologie

Fytotechnika Fytotechnika
Fytotechnika

Genetika a šlechtění rostlin

Biotechnologie rostlin Fytotechnika Biotechnologie rostlin

Všeobecné zemědělství (K) Zemědělská
specializace Zemědělské inženýrství (K)

Zootechnika Zootechnika Zootechnika

Zootechnika

Chov koní a agroturistika

Krmivářství

Rybářství a hydrobiologie

Živočišné biotechnologie (K)

Rostlinolékařství Rostlinolékařství Rostlinolékařství Rostlinolékařství

Zemědělská
specializace

Agroekologie Zemědělská
specializace

Agroekologie

Rozvoj venkova

Provoz techniky Zemědělská
specializace

Automobilová doprava

Management techniky

Pozemkové úpravy,
ochrana a využití půdního
fondu1)

- -

Zemědělská
specializace

Informační systémy venkovských regionů a
zemědělství

Zemědělské
inženýrství

Podnikání
v agrobyznysu2) - -

Studium kombinované formy: studijní obory nabízené i ve formě kombinované jsou označeny (K) – studium je určené pro
zájemce z praxe, probíhá zhruba jednou za 14 dnů v pátek a v sobotu
1) Studenti přijatí do bakalářského stupně studia v roce 2008/09 mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu v
oborech Agroekologie a Rozvoj venkova
2) Navazující magisterský stupeň studia na oboru Podnikání v agrobyznysu je připravován a studenti přijatí v ak. roce 2008/09 již
budou mít možnost pokračovat ve studiu na stejnojmenném oboru po ukončení bakalářského studia



Přijímací řízení:

• na bakalářský stupeň jsou studenti přijímáni na základě prospěchu na střední škole,

• na magisterský stupeň jsou studenti přijímáni na základě výsledků předcházejícího
bakalářského studia (viz tabulka) a na základě výsledků testů z předmětů státní závěrečné
zkoušky předcházejícího bakalářského studia.

Dny otevřených dveří:

7. prosince 2007 ve 13 hodin a
11. ledna 2008 v 10 hodin.

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
děkan fakulty

Studijní oddělení:
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: 545 133 008, fax: 545 212 044
e-mail: viktori1@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz





CUPRICUPRISTIM CSSTIM CS
listové kapalné hnojivo pro podzimní ošetření ozimé pšenice 

185, Kč

• vyšší tvorba cukrů 
• vyšší tvorba aminokyselin
• podpora tvorby odnoží
• vyšší příjem půdního N a P

Obsahuje v 1 litru: 
125 g Cu 

100 g C 
70 g S 

Výrobce:
KLOFÁČ, spol. s r.o. Brtnice 
provoz Bořitov – Černá Hora
telefon: 603 274 778
 603 115 814
 602 573 917



The International Potash Institute
(IPI) mission is to develop and

promote balanced fertilization
for the production of higher
yields and more nutritious
food, together with ensuring
sustainability of production
through the conservation 

of soil fertility for future 
generations.

International Potash Institute
CH-8810 Horgen, Switzerland
P.O. Box 569, Baumgärtlistrasse 17
Phone (41) 43 810 49 22 • Telefax (41) 43 810 49 25
E-mail: ipi@ipipotash.org • Website: www.ipipotash.org

Field trials, publications, workshop/field days

Optimizing Crop Nutrition

Our coordinators are operating in Latin America, 
West Asia/North Africa (WANA), Central and East Europe,
Central Asia, India, China and South East Asia.



60er KaliChlorure de Potassium 60%

Potash, magnesium and sulphur fertilisers 
for quality crop production.

K+S KALI fertilisers = Products of nature

Granular
and Foliar
Fertilisers

K+S KALI GmbH
Tel. +49 561 9301-2316 · kaliagro@kali-gmbh.com · www.kali-gmbh.com



AM
AD

EO
 •

 B
EL

LE
VU

E 
• 

K
W

S 
23

76
LA

C
TA

 •
 M

EN
U

ET
 •

 R
O

M
AR

IO
R

O
N

AL
D

IN
IO

 •
 S

AL
G

AD
O

H
EL

IA
TO

P 
• 

H
EL

IA
R

O
C

SW
EE

T 
• 

B
AR

O
LO

D
IG

G
ER

 •
 R

EM
Y 

• 
R

O
B

U
ST



K
W

S 
O

SI
VA

 s
.r.

o.
Po

d 
H

ra
db

am
i 2

00
4/

5
59

4 
01

 V
el

ké
 M

ez
iří

čí
te

l.:
 5

66
 5

20
 1

43
fa

x:
 5

66
 5

20
 7

54
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

kw
s.

cz

w
w

w
.k

w
s.

cz

S 
ná

m
i t

o 
za

čí
ná











Sborník z mezinárodní konference „Výživa rostlin a její perspektivy“

Vydavatel:   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Autoři publikace:   Kolektiv autorů

Do tisku připravil:   Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
   Ing. Eva Doleželová
   Ing. Ľubica Zemková

Lektor:    Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
   Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.
   Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
   Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
   Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

Tisk:   REKLAMA SMĚR PLUS CZ, s. r. o.

Počet stran:   438

Náklad:   250 ks

Rok vydání:   2007

Vydání:    první

Texty neprošly jazykovou úpravou.
Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.


	1_sbornik
	2_sbornik
	3_sbornik


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




