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Principy a nové smě ry selekcí hlízkových bakterií pro výrobu inokula čních preparát ů 
Metodika poskytuje základní informace o využitelnosti půdních bakterií  pro inokulaci polních 
plodin za účelem výživy rostlin dusíkem a fosforem. Metodika přehledně popisuje konkrétní 
postupy izolací, testací, selekcí a uchovávání provozních kmenů hlízkových  bakterií pro 
výrobu inokulačních preparátů. Součástí metodiky je popis technologie výroby inokulačních 
preparátů, kontroly jejich kvality a způsobů aplikace preparátů v zemědělské praxi. 
 
 
Principles and new trends in selection of root-nodule bacteria for inoculant production 
The methodics summarize the basic information on applicability of soil bacteria for 
inoculation of field crops for purpose of nitrogen and phosphorus plant nutrition. Specific 
procedures of isolation, screening, selection and maintaining of root-nodule bacteria strains 
are described. The technology of inoculant production, quality control and inoculant 
appliation techniques are involved.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodika je určena výrobcům očkovacích látek, zemědělcům a zemědělským poradcům. 
 
 
Metodika získala osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky vydané Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod č.1439-8KÚ/2009. 
 
 
Ministerstvo zemědělství ČR doporučuje tuto metodiku pro využití v praxi. 
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I. Cíl metodiky  
 

Cílem metodiky je poskytnout základní informace o využitelnosti hlízkových 
bakterií  - rhizobií pro inokulaci zemědělských plodin, o izolaci, testacích a selekcích 
provozních kmenů těchto bakterií pro výrobu inokulačních preparátů, o technologii 
výroby těchto preparátů a o jejich aplikaci. 
 
 
II. Vlastní popis metodiky  
 
 
II.1.Význam rhizobií pro výživu rostlin dusíkem a fosforem 
 

Dostupnost dusíku je spolu s vodou základním faktorem, který určuje 
produktivitu zemědělské produkce. Vedle výroby a aplikací minerálních dusíkatých 
hnojiv, které s sebou přinášejí i řadu známých negativních vlivů, je biologická fixace 
základním zdrojem tohoto biogenního prvku pro rostliny. Celosvětově je ročně 
fixováno přibližně 175 milionů tun dusíku a toto množství více jak 4 krát převyšuje 
celkovou průmyslovou výrobu dusíkatých hnojiv za stejné období. Biologická fixace 
je zároveň nejefektivnějším a z hlediska nároků na energii z klasických zdrojů 
optimálním způsobem zabezpečení rostlin dusíkem. Přes svůj velký rozsah a význam 
zůstává schopnost fixovat atmosférický dusík omezena na relativně malý počet 
jednoduchých mikroorganismů - prokaryontů. Podle způsobu života je můžeme 
rozdělit na volně žijící a symbiotické a kromě společné schopnosti fixovat dusík se 
jedná o skupinu mikroorganismů taxonomicky zcela odlišných a vzájemně 
nesourodých. Z hlediska zemědělské výroby má v podmínkách mírného pásma 
největší význam symbiotická fixace dusíku a to především symbióza hlízkových 
bakterií - rhizobií - s leguminózami. Bylo zjištěno, že z celkového počtu okolo 20 000 
druhů leguminóz je většina schopna tvořit symbiózu a poutat atmosférický dusík. 
Symbiózy leguminóza-rhizobium jsou schopné ročně fixovat okolo 200 kg N/ha a v 
některých případech i více jak 500 kg N/ha.  

 
 
Rhizobia jsou gram-negativní, obligátně aerobní, heterotrofní bakterie 

tyčinkovitého tvaru opatřené subpolárně umístěnými bičíky. Taxonomicky je možné je 
dělit na „rychle rostoucí“ které tvoří hlízky na vojtěšce, jeteli a hrachu protože v 
čistých kulturách rostou mnohem rychleji než „pomalu rostoucí“ nodulující např. sóju, 
lupinu a vignu. Základní schopností rhizobií je reagovat na klíčící rostlinky 
leguminózy, které produkují signální bílkoviny - noduliny a přitahují tak k sobě 
specifická rhizobia pro určitý druh leguminózy. Rhizobia se uchycují na povrchu 
kořínku, čímž dochází k jeho zakrucování, rychle se množí, tvoří infekční vlákna a 
pronikají do kortexu kořenu. Svým průnikem stimulují tvorbu buněk kořene a 
vytvoření hlízek. Tyčinky rhizobií se současně mění v morfologicky odlišnou 
bakteroidní formu, shluky bakteroidů se obklopují buněčnou membránou a dochází 
ke koordinaci metabolických pochodů obou partnerů. Po těchto pochodech je 
prostřednictvím enzymu nitrogenasy zahájena samotná fixace dusíku. Počty rhizobií 
stejně jako jejich rodové a druhové zastoupení v půdách závisí na abiotických a 
biotických vlivech prostředí a na druzích pěstovaných nebo divoce rostoucích 
leguminóz. Na vznik a vývoj hlízek mají velký vliv hlavně fyzikální vlastnosti půdy jako 
je teplota, půdní vlhkost, zásobenost živinami, hlavně dusíkem a pH. Zároveň v půdě 
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dochází ke konkurenčním vztahům s ostatními mikroorganismy o živné substráty a 
kompetičnímu vztahu uvnitř rhizobiálních populací při kolonizaci kořenů leguminóz a 
tvorbě hlízek. 

 
 

       
Rhizobiální buňka                     Hlízky na kořeni soji 

 
 
Význam biologické fixace jako zdroje dusíku pro leguminózy i pro následné 

plodiny je znám již od 80 let 19 století, kdy byly izolovány čisté kultury rhizobií. 
Pochopení základních podmínek pro symbiotickou fixaci dusíku a jejího 
ekonomického významu pro zemědělskou výrobu stimulovalo prudký vzrůst aktivity 
výzkumu v této oblasti. Biologická fixace dusíku se během let stala samostatnou 
vědeckou disciplínou a poznatky výzkumu jsou i komerčně využívány při produkci 
inokulačních látek pro leguminózy. 

 
 
Vedle dusíku je jedním ze základních makrobiogenních prvků, nezbytných pro 

téměř všechny metabolické procesy růstu a vývoje rostlin fosfor. Avšak přestože 
obsah celkového fosforu v půdě je značný, pouze jeho malá část (0,05 až 0,07%) se 
nachází ve formě rostlinám přijatelné. V přirozených ekosystémech je proto často 
limitujícím prvkem růstu a vývoje rostlin. Současné zemědělské technologie řeší 
nedostatek rostlinám přijatelného fosforu intenzivním hnojením minerálními 
fosforečnými hnojivy. Cílem tohoto postupu je udržovat dostatečnou koncentraci 
fosfátových iontů v půdním roztoku a ve formách rostlinám dostupných. Krátkodobě 
lze skutečně vysokými dávkami rozpustných fosfátů dosáhnout toho, že růst a vývoj 
kulturních rostlin není nedostatkem přijatelných fosfátů limitován. Lze však toho 
dosáhnout za cenu pravidelného, opakovaného hnojení vysokými dávkami 
rozpustných fosfátů (10 až 40 kg P/ha/rok), přičemž účinnost tohoto hnojení je nízká 
(pouze 10 až 30 % aplikovaného fosforu je rostlinami přijímáno).  
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Tento způsob udržování dostatečné hladiny rostlinám přijatelných fosfátů je 

tedy málo účinný a vyžaduje vysoké náklady na těžbu surových fosfátů, jejich 
zpracování, dopravu a aplikaci minerálních hnojiv. Z dlouhodobého hlediska 
vyčerpává zásoby těžitelných fosfátů a do agroekosystému vnáší toxické doprovodné 
prvky (kadmium, arzen a další). Jestliže je tato technologie za současných cenových 
relací (při dotované produkci) z krátkodobého ekonomického hlediska ve vyspělých 
státech přijatelná, z hlediska ekologického bude v dlouhodobé perspektivě 
nepochybně stále naléhavěji vzrůstat potřeba zvýšit účinnost  čerpání fosforu z půdní 
zásoby, lépe využívat fosfor z  organických hnojiv a posklizňových zbytků a účinněji 
využívat minerální fosforečná hnojiva. Jedním z možných způsobů, jak tohoto cíle 
dosáhnout, je využití P-solubilizační aktivity půdní mikroflóry, která může změnit 
chemické složení půdního roztoku v kořenové zóně rostlin. Z dostupných literárních 
údajů vyplývá, že asi 20 až 30 % půdních mikroorganismů má schopnost 
transformovat málo rozpustné fosfáty do rozpustných forem. Schopnost uvolňovat 
rozpustné fosfáty z málo rozpustných sloučenin fosforu byla zjištěna také u bakterií 
rodu Rhizobium a Bradyrhizobium. Navíc je známo, že rhizobia jsou schopna 
kolonizovat rhizosféru řady rostlin a mohou též endofyticky osidlovat neleguminózní 
rostliny. Přítomnost rhizobií v rhizosféře rostlin tak může mít pozitivní vliv na klíčení a 
růst rostlin. Tento efekt, v literatuře popisovaný jako plant-growth promoting effect 
(PGP) byl zaznamenán u různých rodů  a druhů rhizobií. Inokulace leguminóz ale i 
jiných zemědělských plodin vybranými kmeny rhizobií, které vykazují současně 
vysokou schopnost fixovat dusík a P-solubilizační aktivitu, je tedy perspektivní 
metodou jak zlepšit výživu rostlin těmito základními živinami a snížit  potřebu 
minerálního dusíkatého a fosforečného hnojení. 

 
 
II.2. Cíle a limitující faktory inokulace 
 

 
Obecným cílem inokulace je zvýšit půdní úrodnost introdukcí specifických 

mikroorganismů. Existují však problémy spojené s aplikací inokulantů do půdy. 
Hlavní problém introdukce mikroorganismů do půdy souvisí s jejich přežitím. 
Introdukované mikroorganismy přežívají v půdě hůře, než mikroorganismy 
dlouhodobě v půdě žijící. Ani mikroorganismus, který přežije, se však ještě nemusí 
prosadit v konkurenci s půdní mikroflorou a dále vykazovat aktivity, pro které byl 
vybrán. Stává se, že specifické mikroorganismy spolehlivě vykonávají určité funkce v 
laboratorních testech. Provedeme-li však další pokusy v nesterilní zemině nebo v 
polních podmínkách, bývají výsledky méně přesvědčivé. Je to proto, že půda je velmi 
složitý systém, ve kterém se uplatňuje celá řada vlivů. Dalším faktem je, že běžně 
používané dávky biopreparátů představují pouze nepatrný zlomek z biomasy 
mikroorganismů v půdě již přítomných. Kromě toho složení mikrobiální populace v 
půdě je velmi pestré. Půdní mikroorganismy prošly dlouhodobým velmi silným 
selekčním tlakem. V půdě totiž přežívá mnoho druhů mikroorganismů, které jsou 
téměř stále ve stavu hluboké potravní nouze. To je na jedné straně příčinou obrovské 
výkonnosti a adaptability půdní mikroflory. Na druhé straně to však velmi omezuje 
možnost přežití introdukováných mikroorganismů. Další problém je, že introdukované 
mikroorganismy mohou být v půdě vystaveny vlivům, které nebyly ve 
zjednodušených laboratorních pokusech brány v úvahu. Přes všechny tyto problémy 
je však větší využití biologického potenciálu půdní mikroflory perspektivní, a to nejen 
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z hlediska výživy rostlin ale též z důvodů ekologických. Praktická inokulace proto 
předpokládá přípravu vhodné očkovací (inokulační) látky, jejíž základem je vysoký 
počet vitálních a efektivních mikroorganismů na vhodném nosiči. Samotné přípravě 
inokulačních preparátů předchází izolace, testace a výběr provozních kmenů rhizobií. 
 
 
II.3. Izolace, testace a selekce kmen ů rhizobií  
 

 
Hlavním cílem selekčních programů hlízkových bakterií je zajistit produkci 

takového inokula, které bude obsahovat kmen nebo kmeny rhizobií, schopné tvořit 
plně efektivní dusík fixující hlízky na leguminózách, pro které je určeno, a v půdních 
a klimatických podmínkách, ve kterých jsou dané plodiny pěstovány. Další 
požadovanou vlastností je schopnost vysoké infektivity selektovaných kmenů, 
schopnost vysoké fixace N2 a prokázaná P-solubilizační aktivita. Důležitá je též 
odolnost k nepříznivým vlivům prostředí. U kmenů používaných k inokulaci pícnin, se 
též požaduje dlouhodobé přežívání. Dalším důležitým faktorem při selekcích kmenů 
rhizobií je prověření konkurenceschopnosti selektovaných kmenů proti přirozené 
populaci rhizobií vyskytující se v půdě. Vzhledem k tomu, že se rhizobiální kmeny od 
sebe vzájemně liší v mnoha vlastnostech, zvláště pocházejí-li z různých od sebe 
odlišných lokalit, je možné vyselektovat výborný kmen.  
 
 
II.3.1. Izolace rhizobií  

 
 
Pro izolaci z hlízek kulturních leguminóz se vybírají vyrovnané zdravé porosty 

na nehnojených neočkovaných pozemcích, v oblastech, kde se daný druh leguminóz 
hojně pěstuje nebo přirozená stanoviště divoce rostoucích leguminóz. Izolace se 
provádí na začátku květu rostlin, kdy jsou rhizobia v hlízkách nejaktivnější. Z kořenů 
se po opatrném promytí vodou na sítu odebere hlízka nejvhodnější pro izolaci, tj. 
největší ze zjištěných hlízek, pokud možno růžové barvy, umístěná na hlavním 
kořenu. Hlízka se omyje silným proudem vody a povrchově se dezinfikuje 2 minuty 
absolutním alkoholem. Pak se ožehnutou pinzetou přenese na 2 minuty do 0,1 % 
HgCl2. Poté se přenáší postupně do dvou až tří Petriho misek se sterilní vodou, kde 
se po dobu 5 až 7 minut promývá a potom se přenese do prázdné sterilní Petriho 
misky. Obsah hlízky se opatrně vymáčkne na agarovou živnou půdu (hrachový agar 
nebo Ashbyho agar s krystalovou violetí). Misky se inkubují 3-7 dní v termostatu při 
teplotě 28-30°C. P ři použití výše uvedené metody a dodržení sterility práce se ve 
většině případů získají čisté kultury rhizobií. Vyrostlé kolonie se mikroskopicky 
kontrolují a rhizobia se přeočkují na hrachový agar, na kterém se běžně uchovávají. 
Případné přečisťování se provádí zřeďovací metodou za použití hrachového a 
Ashbyho agaru s krystalovou violetí a následnou mikroskopickou kontrolou. 
 
 



10   
 

   
Izolace rhizobií z hlízek     Čisté kultury rhizobií na Petriho miskách 
 
 
II.3.2. Testace rhizobií  

 
 
Pro zjištění virulence a mohutnosti fixace vzdušného dusíku izolovanými 

kmeny rhizobií a jejich konkurenceschopnosti v přirozených podmínkách jsou 
zakládány laboratorní, hydroponické a skleníkové pokusy a následně i pokusy polní. 
Jejich účelem je vybrat nejúčinnější z izolovaných kmenů pro přípravu očkovací látky, 
resp. kontrolovat účinnost provozních kmenů. 
 
Laboratorní pokusy pro drobnosemenné leguminózy  

 
Na povrch sloupce vhodné živné půdy v široké zkumavce se klade sterilním 

očkem po jednom dezinfikovaném naklíčeném semeni leguminózy a pipetuje se 1 ml 
vodní suspenze buněk studovaného kmene rhizobií (kultura 48 hodin stará). 
Zakládají se nejméně 4 paralelní zkumavky. Inkubace probíhá při teplotě 23°C ve 
dne, 16°C v noci podobu 30 až 35 dní. Po ukon čení inkubace se stanoví rychlost 
nodulace (tvorby hlízek), počet, velikost, tvar a barva hlízek, hmotnost sušiny rostlin, 
popřípadě obsah celkového dusíku v rostlinách. 
 
Hydroponické pokusy  

 
Pro přesnější stanovení fixační mohutnosti nově izolovaných kmenů rhizobií 

se zakládají nádobové hydroponické pokusy. 
 
a) Zařízení pro pěstování rostlin bez půdy. Jako příklad může sloužit zařízení 
používané ve VÚRV, v.v.i., které se skládá ze soustav dvou nádobek z umělé hmoty. 
Horní nádobka je plněna chemicky netečným substrátem pro zakořenění rostlin 
(např. perlit, velikost zrn 1-3 mm). Spodní nádobka obsahuje živný roztok bez dusíku. 
Knot ze skelných vláken, umístěný v otvoru dna horní nádobky zasahuje do živného 
roztoku a vzlínajícím roztokem je sycen substrát v horní nádobě. Živný roztok musí 
obsahovat všechny potřebné makro i mikroprvky pro úspěšné pěstování rostlin. 
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Živný roztok N 77 používaný na odd. biologie půdy VÚRV, v.v.i.: 
K2HPO4 zásobní roztok  87  g/l z toho 10ml/l 
FeCl3. 6 H2O zásobní roztok 13,5 g/l z toho 10 ml/l 
CaCl2. 2 H2O zásobní roztok 73,5 g/l z toho 10 ml/l 
MgSO4. 7H2O zásobní roztok 24,6 g/l z toho 10 ml/l 
stopové prvky ze zásobního roztoku 1 ml/l 
 
 
Složení zásobního roztoku stopových prvků: 
molybdenan amonný         90 mg  
H3BO3             486 mg  
CuSO4 . 5 H2O               55 mg  
MnCl2 . 4 H2O           2500 mg  
ZnSO4 . 7 H2O               60 mg  
pH                                    6,5-6,8   
H2O            1000 ml  
Výměna roztoku je nutná 1 x týdně. 
 
 
b)  Příprava rostlinného materiálu. Do perlitu zavlaženého sterilní vodou jsou vyseta 
předem vysterilizovaná semena leguminóz. Po vyklíčení jsou rostlinky přesazeny do 
perlitu v soustavě experimentálních nádobek a ihned inokulovány daným kmenem 
rhizobií (dávka inokula 1 ml na nádobku). Od každé varianty je zakládáno 10 
pokusných nádob, aby bylo možno pokus statisticky vyhodnotit. Nádobky se umísťují 
do klimatizovaného boxu nebo do skleníku. 
 
 
c) Příprava rostlin pro  měření  nitrogenasové aktivity jako parametru schopnosti 
fixovat vzdušný dusík.  Za tímto účelem se používá standardní acetylen-ethylen 
redukční metoda. Podstatou měření je  zjistit  kolik přidaného acetylenu je 
nitrogenasou redukováno na ethylen. Nadzemní hmota rostliny se odstřihne, kořen 
se opatrně vyklepne z nádobky a uzavře do transfuzní lahve, která se uzavře 
gumovou zátkou a kovovým šroubovacím víčkem. K takto uzavřenému kořeni je 
přidán acetylen do výsledné objemové koncentrace 10 % a kořen je v tomto prostředí 
inkubován 60 minut. Po skončení inkubace  jsou odebrány vzorky atmosféry do 
injekčních stříkaček a provedeno stanovení obsahu ethylenu na plynovém 
chromatografu. Po ukončení měření se na kořeni stanoví počet a čerstvá hmotnost i 
sušina hlízek a sušina kořene a sušina nadzemní hmoty. 
 



12   
 

 
Hydroponický pokus s inokulací hrachu 
 
 
Vegetační nádobové pokusy v zemině 
 
a) Nádoby a zemina. Používají se nádoby z umělé hmoty s otvory ve dně. Na dno 
nádoby je vložen filtrační papír. Zemina z pozemku nehnojeného dusíkem je prosáta 
přes síto. Před plněním nádob se zemina promíchá a odebere se vzorek na půdní 
rozbor. Nádoby se naplní zeminou a odváží na stejnou hmotnost (obvykle 5 kg). 
 
 
b) Výsev semen leguminóz a ošetřování rostlin. Semena leguminóz jsou při výsevu 
inokulována tekutou kulturou příslušného kmene rhizobií a  seta  do nádob. Poté jsou 
nádoby zality. Nádoby jsou umístěny ve skleníku, za příznivých vegetačních 
podmínek v nezakryté části. Po vyklíčení a vytvoření lístků jsou rostliny vyjednoceny 
na stejný počet rostlin ve všech nádobách. Pokud není určeno jinak, je od každé 
varianty zakládáno 10 pokusných nádob, aby bylo  možno  pokus  statisticky  
vyhodnotit.   Po  celou  dobu  trvání   pokusu   jsou  rostliny zavlažovány. Během 
pokusuje je třeba nádoby několikrát přemístit, aby byl odstraněn případný vliv 
prostředí. 
 
 
c)  Sklizeň pokusu a měření nitrogenasové aktivity. Rostliny ve fázi začátku kvetení 
jsou  odstřiženy nad povrchem zeminy a nadzemní hmota je uložena do označených 
sáčků, sušena  a vážena. Potom je obsah nádoby vysypán a kořeny jsou opatrně 
vybrány ze zeminy a lehce otřepány. Kořeny jsou uloženy do transfuzní láhve, láhev 
uzavřena a přidán acetylen v množství odpovídajícím 10 % objemu láhve. Kořeny 
jsou inkubovány v této atmosféře 60 minut, po této době jsou odebrány vzorky plynů 
(2 x) a je stanoven obsah ethylenu (v µmol C2H2). Po skončení měření jsou kořeny z 
láhve vyjmuty a je možno stanovit počet hlízek a sušinu kořenů i hlízek. Sušiny 
kořenů, hlízek, nadzemní hmoty a semena jsou uchovávány pro pozdější celkový 
rozbor živin. 
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d) Hodnocení nádobových pokusů. Kmeny účinnější minimálně o 10 % než kmen 
standardní pro daný druh rhizobií nebo kmeny, vykazující více než 15 % zvýšení 
výnosu vzhledem k neočkovaným kontrolním rostlinám se zařazují do parcelkových 
pokusů. 
 
 

 
Nádobový pokus s inokulací jetele 
 
 
Polní pokusy 
 
a) Organizace pokusu. Pro pokusné pozemky se vybírají plochy s vyrovnanými 
půdnímu vlastnostmi, kde pokusná plodina nebyla pěstována alespoň 3 roky. 
Velikost dílců u luskovin je 10-20 m2, u pícnin 20-25 m2. Pokus je nutno uspořádat  
metodou znáhodněných bloků. Každá varianta má vždy 4 opakování. Na pokusném 
pozemku se použije agrotechnika vhodná pro místní podmínky. Jednotlivé 
agrotechnické zásahy se provádějí na celé ploše polního pokusu vždy ve stejnou 
dobu. Pokusný pozemek se hnojí obvyklými dávkami fosforu a draslíku, na kyselých 
půdách u plodin, které to vyžadují, se vápní. U pícnin, podle výsledku půdních 
rozborů se hnojí startovací dávkou maximálně 20 kg N/ha. 
 
 
b)  Sledování polního pokusu. Fenologická pozorování: doba setí, vzcházení rostlin, 
začátek a konec květu, začátek zrání, rozdíly v barvě rostlin, nestejnoměrnost 
porostu, výskyt chorob a škůdců. Sklízí se podle potřeby. Rozhodujícím zjišťovacím 
znakem je výnos nadzemní hmoty nebo semen. 
 
 
c) Hodnocení polních pokusů. Výsledky pokusů se hodnotí srovnáváním jednotlivých 
kmenů se standardním provozním kmenem a neinokulovanou kontrolou. Kmeny, 
vykazující zvýšení výnosu proti neočkovaným (a mají-li vhodné kultivační vlastnosti) 
mohou být určeny k výrobě preparátu. 
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Polní pokus s inokulací soji 

 
Pro zjištění P-solubilizační aktivity rhizobií je možno použít následující testy: 

 
 
a) P-solubilizační aktivita na agarových deskách. Petriho misky s P-agarem (živný 
agar s obsahem nerozpustného fosforečnanu vápenatého) se v několika bodech 
zaočkují testovaným kmenem rhizobí. Složení P-agaru: glukóza 10,0 g, K2SO4 0,2 g, 
asparagin 1,0 g, MgSO4 . 7H2O 0,4 g, kvasničný autolyzát 0,2 g, agar 17 g na 1 l 
destilované vody, před rozléváním se přidají roztoky Na3PO4 7 ml a CaCl2 3 ml na 
200 ml agaru, roztoky obsahují 10,9 g Na3PO4 . 12 H2O a 22,0 g CaCl2 a každý je  
doplněný na 100 ml destilovanou vodou.  Velikost  prosvětlené zóny po inkubaci při 
teplotě 28°C ukazuje P-solubiliza ční aktivitu příslušného kmene. Tato metoda je 
výhodná z hlediska malé časové i pracovní náročnosti a umožňuje rychlý a 
předběžný odhad P-solubilizační aktivity velkého množství mikroorganismů.    
 
 
b) P-solubilizační aktivita v tekutých třepaných kulturách. Testace jsou založeny na 
měření obsahu uvolněného fosforu v tekutých třepaných kulturách zaočkovaných 
jednotlivými kmeny rhizobií. Kultivační medium (stejné jako pro P-agar, ale bez 
agaru, CaCl2 a Na3PO4) je  rozléváno po 100 ml do 250ml Erlenmayerových baněk 
(EB) a do každé je přidáno 0,05 g Ca3(PO4)2.  Do jednotlivých baněk se očkuje 2 ml 
inokula (suspenze rhizobií).  Příprava inokula: bakterie se namnoží na hrachovém  
agaru ve zkumavkách, dvě zkumavky se smyjí sterilním fyziologickým roztokem, 
dohromady  se potom  odpipetuje 10 ml inokula.  Baňky se nechají inkubovat sedm 
dní při teplotě 28°C za stálého t řepání. Každá varianta má 3 opakování. Po inkubaci 
se  kultivační medium odstředí (10 min. při 5000 otáčkách), supernatant se filtruje a 
ve filtrátu se stanoví koncentrace vodorozpustného fosforu. Intenzita zbarvení 
způsobená molybdenovou modří se měří kolorimetricky při 710 nm. Nakonec je 
stanoveno pH supernatantu.  
 
 
c) P-solubilizační aktivita v asociaci s kořeny rostlin. Z hlediska praktického využití 
vlastností P-solubilizujících rhizobií je rozhodující jejich působení v asociaci s kořeny 
rostlin. Tyto pokusy probíhají jednak v inertním materiálu - perlitu, v nádobových 
pokusech se zeminou a v polních pokusech na parcelách. Cílem je  srovnání 



15   
 

inokulace kmeny s různou P-solubilizační aktivitou, srovnání různých hladin hnojení 
nerozpustným Gafsa fosfátem, zjištění rozdílu mezi různými hladinami hnojení 
rozpustným superfosfátem a porovnání inokulací komerčně vyráběným preparátem 
neobsahujícím P-solubilizující rhizobia s preparátem připraveným z efektivních P-
solubilizujících kmenů. U všech těchto pokusů je vyhodnocována sušina nadzemní 
hmoty (popřípadě hmotnost semen), sušina hlízek, sušina kořenů, nitrogenasová 
aktivita a obsah labilního fosforu v půdě. 
 

 
Konkrétní příklady testací a výběrů vhodných rhizobiálních kmenů pro přípravu 

inokulačních preparátů jsou uvedeny v publikacích, které předcházely metodice. 
 
 
II.4. Uchovávání provozních kmen ů  

 
 
U kmenů rhizobií, které vykázaly dostatečnou účinnost v pokusech uvedených 

shora se provede laboratorní studium morfologických a fyziologických vlastností. 
Vybraný provozní kmen rhizobií, který je charakterizován vysokou N2 fixační aktivitou, 
virulencí a P-solubilizací, by měl vykazovat  minimální variabilitu a intenzivní růst na 
pevných a zvláště v tekutých médiích. Nemá tvořit nadbytečný sliz. Provozní kmeny 
se uchovávají na zkumavkách s hrachovým agarem nebo jsou udržovány v 
lyofilizovaném stavu. Na agaru se kultivují 2-5 dní při teplotě 28-30°C a potom 
uchovávají přibližně při teplotě 5°C. P řeočkování se provádí pravidelně po 6 
měsících, přitom se kultury prohlížejí a nejméně jedenkrát ročně se kontrolují pod 
mikroskopem. Kmeny infikované se přečisťují zřeďovací metodou na hrachovém 
agaru nebo na Ashbyho agaru s krystalovou violetí.  
 

 
Uchovávání kmenů rhizobií na zkumavkách 
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II.5. Technologie výroby inokula čních preparát ů 
 

 
Inokulační preparáty by měly splňovat následující požadavky na kvalitu: 

inokulační preparát by měl obsahovat rhizobia schopná tvořit hlízky a účinně fixovat 
dusík na rostlinách pro které je určen a/nebo rhizobia s prokázanou P-solubilizační 
aktivitou; preparát může obsahovat jeden nebo více kmenů rhizobií. Preparát by měl 
obsahovat minimálně 1x108 živých buněk rhizobií na gram nosiče. Nosičové medium 
inokulačního preparátu by mělo chránit rhizobia a umožnit jim další množení. 
Inokulační preparát by měl být snadno aplikovatelný a měl by se dobře uchycovat na 
osivo. Inokulační preparát by neměl obsahovat nežádoucí kontaminaci jinými 
mikroorganismy. Aplikace inokulačního preparátu by měla zajistit velký počet 
životaschopných rhizobií na vysévaném semeni v počtu 104 až 106 buněk. Balení 
inokulačního preparátu by mělo zabraňovat přístupu vzduchu a mělo by mít 
odpovídající vlhkost. Balení inokulačního preparátu by mělo též obsahovat návod 
k použití, expirační dobu a název výrobce.   
 

 
Inokulační preparáty se vyrábějí v různých formách, nejčastěji jsou práškové, 

granulované a tekuté. Obecně se jako nejlepší osvědčily inokulační preparáty 
vyráběné na bázi vysoce kvalitní jemně mleté sterilní rašeliny.  

 
 
Vlastní technologii výroby inokulačních preparátů na bázi rašeliny je možné 

ukázat na příkladu výroby preparátu Nitrazon, vyráběného firmou Žiro, s.r.o. Výroba 
je dvoustupňová, prvním stupněm je příprava matečných kultur rhizobií. Kultury se 
připravují pomnožením rhizobií v hrachovém bujónu v objemu 3 litry. Očkují se 
kulturou smytou ze šikmého agaru nebo 250-500ml tekuté kultury. Při kultivaci se 
matečné kultury provzdušňují sterilním vzduchem (5 litrů/min.), kultivace probíhá 
nejméně 60 hodin při 30°C. Pro zao čkování kultur v kultivačních válcích se používá 
výhradně matečných kultur zcela čistých s vysokým titrem rhizobií a to v poměru 
1:10. Druhým stupněm je provozní kultivace. Do sterilního kultivačního válce o 
obsahu 80 litrů se napustí 20 litrů sterilního hrachového bujónu, který se asepticky 
zaočkuje 3 litry matečné kultury. Po 24 hodinách se odebere vzorek k mikroskopické 
kontrole. Při pozitivním výsledku se připustí dalších 40 až 50 litrů hrachového bujónu. 
Kultivace pokračuje dalších 24 hodin a po opakované mikroskopické kontrole je 
kultura připravena k zaočkování nosného substrátu. Po celou dobu kultivace se 
vhání do kultury sterilní vzduch v množství 1 litr vzduchu na 1 litr kultury za minutu. 
Optimální teplota kultivace je 28-30°C. K zamezení tvorby pěny během kultivace se 
do matečné kultury přidává 1 ml sterilního silikonového oleje. Kulturu je možno v 
kultivačním válci dále množit kontinuálním způsobem tak, že po odběru 5/6 kultury se 
doplní zbývající 1/6 objemu na původní objem sterilním hrachovým bujónem a 
kultivuje se dalších 24 hodin za stejných podmínek. Tímto způsobem může kultivace 
pokračovat nepřetržitě 14 až 21 dnů, není-li mezitím zjištěna kontaminace. Po 
ukončení kultivace se celá aparatura, včetně přívodních trubek, kohoutů a 
vzduchového filtru, sterilizuje parou a připraví se pro další kultivaci. Hodnota pH se 1 
x denně kontroluje a udržuje v rozmezí 6,8-7,2. V případě poklesu pH pod 
stanovenou mez je třeba provést ihned úpravu sterilním roztokem NaOH. Nízká 
hodnota pH je často příčinou nebo důsledkem rozšíření kontaminace. Během 
výrobního postupu se provádí mikroskopická kontrola všech matečných kultur před 
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jejich zaočkováním do provozního válce a kontrola provozní kultivace v kultivačních 
válcích. Takto připravenou kulturou rhizobií se očkuje nosný substrát. Jako nosný 
substrát se používá jemně mletá sterilní rašelina s upraveným pH na 6,5 - 7,2. 
Sušení rašeliny se provádí v bubnové sušárně na 5 - 8 % vlhkosti, současně se drtí 
na kladívkovém šrotovníku s použitím síta o průměru ok 2,5 mm. Takto získaná 
rašelina se proseje na vibrační prosévačce s použitím ok 0,2 mm. Rašelina se plní 
do PE sáčků a je vysterilizována pomocí gama záření. 
 
 
II.6. Kontrola kvality inokula čních preparát ů 
 

 
Ve vyrobených inokulačních  preparátech se sleduje obsah rhizobií a čistota 

přípravku.  Z každé výrobní série se namátkově odebírají tři výrobky. Ze sáčku se 
sterilně odebere 10 g preparátu. Základní suspenze pro mikrobiologický rozbor se 
připraví naředěním a dokonalým zhomogenizováním 10 g vzorku v 90 ml sterilní 
destilované vody se skleněnými kuličkami. Ze základní suspenze se připraví řada 
desetinásobných ředění postupným pipetováním 1 ml suspenze do připravených 
zkumavek s 9 ml sterilní destilované vody. Na základě pracovních zkušeností se 
ředicí řada připravuje od nultého do osmého ředění. Pro detekci rhizobií se do 
připravených sterilních Petriho misek pipetuje z ředění 10-5, 10-6, 10-7 1 ml suspenze 
vždy ve dvou opakováních. Suspenze se pipetuje na dno Petriho misky, potom se 
zalije hrachovým agarem nebo agarem obsahujícím kvasničný extrakt a mannitol a 
ihned důkladně promíchá. Misky se uloží k inkubaci při teplotě  28°C. První ode čet 
kolonií rhizobií se provádí po 5 dnech, druhý po 7 dnech. Současně se stanovením 
titru rhizobií se na Petriho miskách stanoví počet kontaminující mikroflóry. Ze 
suspenze vzorku pro stanovení titru rhizobií a bakteriální kontaminace se pipetuje 
ředění 10-4 a 10-5 ve dvou opakováních na Petriho misky a přelévá se Jensenovým 
agarem. Inkubuje se při 25°C a potom se ode čítají narostlé kolonie bakterií. Průměr 
počtu vyrostlých kolonií se přepočítá na 1 g vzorku. 
 
 
II.7. Aplikace inokula čních preparát ů 
 

 
Používání inokulačních preparátů je zcela nezbytné tam, kde se z nějakého 

důvodu nevyskytují původní přirozené populace mikroorganismů (například v půdách 
poškozených  antropogenní činností nebo v substrátech výsypek uhelných dolů 
určených k rekultivaci). Dalším příkladem je pěstování leguminóz v místech, kde se 
dříve tyto leguminózy nepěstovaly a půdy tudíž neobsahují žádná nebo obsahují 
malá množství neefektivních přirozených rhizobií nezbytných pro účinnou symbiózu. 
Je třeba zdůraznit, že inokulační preparáty obsahují vždy vybrané efektivní 
rhizobiální kmeny, které procházejí neustálým testováním na danou aktivitu, pro 
kterou byly vybrány a jsou proto ve své aktivitě výkonnější než populace přirozené. 
Proto lze používání preparátů doporučit i na orných půdách pro běžně pěstované 
plodiny. Velký přínos používáním inokulačních preparátů může být též získán 
při ekologickém (organickém) způsobu hospodaření, které se stále více rozšiřuje a 
při kterém je přímo zakázáno používání průmyslových hnojiv. 
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Inokulační preparáty mohou být aplikovány dvojím způsobem buď na osivo 
nebo přímo do půdy. Inokulace osiva před setím je používána nejčastěji, tato 
aplikace je snadná a účinná. Aplikace inokulačních preparátů přímo do půdy je 
doporučována v případech, kdy je osivo mořeno chemikáliemi toxickými pro rhizobia.  
Aplikaci preparátu na osivo je možné v zásadě provádět dvěma způsoby. Jde o 
suchý a mokrý způsob. Inokulace semen suchou cestou představuje prosté 
promíchání vysévaného množství osiva na 1 ha s jednohektarovou dávkou preparátu 
přímo v secím stroji těsně před setím. Tento způsob je sice jednoduchý, avšak méně 
účinný než mokrý způsob. Vedle menšího ulpívání preparátu na semenech může 
docházet i k ucpávání výsevního ústrojí zbytky preparátu.  U velkozrnných plodin je 
proto lepší používat mokrou cestu. Tento způsob představuje těsně před výsevem 
promíchání vysévaného množství osiva v čistém mořicím bubnu nebo míchačce na 
beton s 0,5 až 0,8 1 vody a jednou hektarovou dávkou preparátu. Místo vody je 
možné použít 50% roztok melasy, který má díky svým lepivým vlastnostem lepší 
účinky než voda. Mikrobiologickým rozborem bylo zjištěno, že po takto provedené 
inokulaci ulpí na každém semeni přibližně 106 buněk rhizobií. Toto množství je 
považováno za dostatečné k tomu, aby se efekt inokulace pozitivně projevil. Dalšími 
typy aplikací inokulačních preparátů je příprava pelet, obalování osiva vápencem 
nebo fosfáty před inokulací nebo pre-inokulace osiva a potažení osiva povlakem 
obsahujícím klovatinu nebo cukry. Inokulačními preparáty je též možno 
obalovat granule, které jsou tvořeny jílovými minerály, vápencem nebo křemičitany a 
takto obalené granule aplikovat přímo do půdy při výsevu.  
 
 
III. Srovnání „novosti postup ů“  
 

 
Metodika je založena na možnosti využití hlízkových bakterií (rhizobií) 

pro inokulaci zemědělských plodin. Novým postupem je popis testací a výběrů 
vhodných inokulačních kmenů rhizobií na kombinovanou schopnost těchto bakterií, 
kterou je jak vysoká nitrogenasová aktivita (účinnost fixace dusíku) tak především 
schopnost uvolňovat rozpustné fosfáty z málo rozpustných sloučenin fosforu 
nacházejících se v půdě. Na základě postupů testací a výběrů vhodných kmenů, 
které jsou v metodice podrobně popsány je možno založit pracovní kolekci 
efektivních rhizobiálních kmenů a použít je k přípravě inokulačních preparatů. 
Technologie výroby takových inokulantů je popsána a jsou též navrženy konkrétní 
postupy aplikace těchto preparátů. 
 
 
IV. Popis uplatn ění certifikované metodiky  
 

 
Metodika poskytuje současné znalosti o možnostech uplatnění nových 

přístupů k inokulaci polních plodin, o izolaci, testacích a selekci provozních kmenů 
těchto bakterií pro výrobu inokulačních preparátů, o technologii výroby těchto 
preparátů a o jejich aplikaci. Vychází z databáze relevantních údajů a též pokusů 
prováděných na pracovišti VÚRV, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně. Cílem bylo, aby byla 
napsána srozumitelným způsobem a obsahovala všechny důležité informace týkající 
se uvedeného tématu. Měla by sloužit jako návod, jakým způsobem lze vyrábět 
účinné inokulační preparáty a jaké práce samotnou výrobu inokulantů předcházejí.  
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Metodika bude primárně nabídnuta k využití českému výrobci očkovacích látek 

Nitrazon (Farma Žiro, s.r.o. Pražská 40, 250 81 Nehvizdy) a dalším potenciálním 
zájemcům o její praktické využití a širší odborné veřejnosti.  
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