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Metodika vývoje a výroby inokula čních preparát ů na bázi prosp ěšných p ůdních 
bakterií 
Metodika poskytuje základní informace o využitelnosti prospěšných půdních bakterií  
pro výživu zemědělských plodin a udržení půdní úrodnosti. Metodika přehledně 
popisuje postupy izolací, testací, selekcí a uchovávání provozních kmenů těchto 
bakterií. Součástí metodiky je popis vývoje a výroby kombinovaných inokulačních 
preparátů a jejich aplikace v praxi.  
 
 
 
Methodology of development and production of inocul ants based on beneficial 
soil bacteria 
The methodology summarizes the basic information on applicability of beneficial soil 
bacteria for field crop nutrition and maintaining soil fertility. Specific procedures of 
isolation, screening, selection and retention of bacterial strains are described. Part of 
the methodology is to describe the development and production of combined inoculats 
and their application in practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodika je určena výrobcům očkovacích látek, zemědělské praxi, zemědělskému 
poradenství a pracovníkům v zemědělském výzkumu. 
 
 
 
 
 
Metodika získala osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu 
s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ vydané 
Ministerstvem zemědělství - odborem rostlinných komodit pod č.j. 165256/2012-
MZE-17221. 
 
 
 
Ministerstvo zemědělství ČR doporučuje tuto metodiku pro využití v praxi. 
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I. Cíl metodiky  

 

Cílem metodiky je podat základní informace o využitelnosti prospěšných 

půdních bakterií pro výživu zemědělských plodin. Hlavním účelem je poskytnout 

návody na izolace, testace a selekce provozních kmenů těchto bakterií a popsat 

konkrétní postupy vývoje a výroby kombinovaných inokulačních preparátů na jejich 

základě. Dalším cílem je  podat informace o postupech jejich aplikace a o výhodách 

jejich použití v praxi.  

 

 

II. Vlastní popis metodiky  

 

II.1. Význam prosp ěšných p ůdních bakterií pro rostliny a p ůdu  

 

Půda,  její kvalita a úrodnost je často negativně ovlivňována působením lidské 

činnosti. K významným negativním jevům patří kontaminace půd cizorodými látkami, 

eroze půd, acidifikace, zhutňování půd a degradace půdní struktury spojená se 

ztrátou půdní organické hmoty. Kvalita půdy je také významně ovlivňována  způsoby 

hospodaření na půdě. Největší vliv mají agrotechnické zásahy jako je hnojení, 

technologie zpracování půdy a osevní postupy. Pro udržení produkčních a 

ekologických funkcí půdy jsou důležité půdní mikroorganismy podporující růst a vývoj 

rostlin. Tato skupina půdních mikroorganismů kolonizuje kořeny rostlin, fixuje 

vzdušný dusík a produkcí a uvolňováním metabolitů jako jsou růstové regulátory, 

fytohormony a biologicky aktivní látky stimuluje růst rostlin. Podílí se též na řadě 

klíčových procesů v půdě, přispívá ke zvyšování dostupnosti živin pro rostliny a 

napomáhá k udržení dobré půdní struktury. Podle vztahu k rostlinám je můžeme dělit 

na symbiotické bakterie (rhizobia) a volně žijící rhizobakterie. 

 

II.1.1. Symbiotické hlízkové bakterie (rhizobia) 

 

V podmínkách našeho pásma má největší význam symbióza hlízkových 

bakterií - rhizobií - s leguminózami. Rhizobia jsou gram-negativní, obligátně aerobní, 

heterotrofní bakterie schopné fixovat vzdušný dusík. Mají tyčinkovitý tvar a jsou 

opatřeny subpolárně umístěnými bičíky. Taxonomicky se dělí na „rychle rostoucí“ 
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které tvoří hlízky na vojtěšce, jeteli a hrachu, protože v čistých kulturách rostou 

mnohem rychleji než „pomalu rostoucí rhizobia“ nodulující např. sóju a lupinu. 

Základní schopností rhizobií je reagovat na klíčící rostlinky leguminóz, 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 nitrogenázy 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. Potřeba pochopit základní 

podmínky pro symbiotickou fixaci dusíku a její ekonomický význam pro zemědělskou 

výrobu vyvolaly 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. Symbiózy 

leguminóza-rhizobium jsou schopné ročně fixovat okolo 200 kg N/ha (luskoviny) a za 

příznivých podmínek  i více jak 500 kg N/ha (víceleté pícniny).  

 

II.1.2. Bakterie rodu Azotobacter 

 

Mezi významné rhizobakterie patří bakterie rodu Azotobacter. Jsou to gram-

negativní nesymbiotické volně žijící půdní bakterie, které jsou schopny fixovat 

vzdušný dusík.  Buňky jsou 2-10 µm dlouhé a 1-2 µm široké, některé druhy mají 

bičíky a jsou pohyblivé. Vyskytují se především v orných půdách mírného pásma 

s neutrálním pH a vyšším obsahem organických látek. Výskyt a počty bakterií rodu 

Azotobacter a jejich schopnost fixovat vzdušný dusík úzce souvisí spolu navzájem i s 

obsahem dusíku v půdě. Aplikace vysokých dávek průmyslových N hnojiv potlačuje  

N2 fixační aktivitu těchto bakterií, naopak používání organických hnojiv (hnůj, 

kompost, zaorávka slámy) zvyšuje výskyt těchto prospěšných bakterií v půdě i jejich 

aktivitu. Obecně se uvádí, že biologická fixace volně žijícími fixátory dusíku jako jsou 
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bakterie rodu Azotobacter se pohybuje ročně od 5 do 10 kg N na hektar, vyšší fixace 

až 30 kg N/ha/rok je dosahovaná při vyšší vlhkosti a teplotě půdy a při vyšším 

zásobení půdy organickou hmotou. Prospěšnost použití bakterií rodu Azotobacter 

pro inokulace zemědělských plodin byla sledována v řadě studií. Výsledky těchto 

pokusů ukazují, že inokulace osiva obilovin, ale i jiných  plodin těmito bakteriemi, 

zvyšuje výnos i koncentraci dusíku v rostlinách. Další studie ukazují, že použití 

bakterií rodu Azotobacter jako půdního inokulantu je nejen efektivní tím, že tyto 

bakterie fixují molekulární dusík, ale i tím, že mají další pozitivní vlastnosti jako je 

produkce růstových hormonů a fungicidních látek a v neposlední řadě schopnost 

rozpouštět fosfáty v půdě a tím zpřístupňovat fosfor rostlinám.   

 

II.1.3. Fosfor solubilizující bakterie  

 

Schopnost transformovat málo rozpustné fosfáty do forem rozpustných má  

asi 20 - 30 % půdních mikroorganismů. Jsou to zejména P-solubilizující bakterie a P-

solubilizující houby. Primárním mechanismem solubilizace je uvolňování organických 

kyselin P-solubilizujícími mikroorganismy. To je obvykle provázeno snížením pH a  

změnou chemického složení půdního roztoku v kořenové zóně rostlin. Z bakterií se 

v půdě vyskytují například rody Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas a řada dalších. 

Tyto bakterie mohou být izolovány přímo z půdy nebo z rhizosféry kořenů různých 

rostlin. Schopnost uvolňovat fosfor byla zjištěna také u bakterií rodu Rhizobium, 

Bradyrhizobium a Sinorhizobium. 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. Vedle rhizobií a bakterií rodu Azotobacter je významnou bakterií 

schopnou uvolňovat fosfor z fosfátů Bacillus megatherium. Jsou to půdní gram-

pozitivní eubakterie tyčinkovitého tvaru, často se spojující do řetězců. Tvoří spory a 

jsou proto schopny přežít i v extrémních podmínkách jako je např. pouštní prostředí.  

 

Využití uvedených rodů bakterií, které vykazují současně vysokou schopnost 

fixovat dusík a P-solubilizační aktivitu pro výrobu inokulačních preparátů určených 

pro očkování osiva  leguminóz ale i jiných zemědělských plodin je tedy perspektivní 

metodou jak zlepšit výživu rostlin těmito základními živinami a snížit potřebu 

minerálního dusíkatého a fosforečného hnojení. Aplikace takových preparátů do 
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půdy navíc zlepšuje mikrobiologickou aktivitu půd a oživuje půdy zasažené 

antropogenní činností. Zvýšený zájem o využívání prospěšných půdních 

mikroorganismů jako součásti pěstitelských technologií polních plodin je v poslední 

době podpořen výsledky řady výzkumných  prací, které dokumentují, že aplikace 

takovýchto mikroorganismů k zemědělským plodinám zvyšuje jejich výnos a může 

zlepšit jejich odolnost k nepříznivým vlivům prostředí, jako je nedostatek vody a živin 

nebo kontaminace půdy těžkými kovy.  

 

Praktická inokulace 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 půdních bakterií. 

 

 

II.2. Izolace, testace a selekce kmen ů prosp ěšných p ůdních bakterií  

 

Hlavním cílem izolací a testací vybraných půdních bakterií je získat soubor 

kmenů, které budou vykazovat požadované vlastnosti pro které byly izolovány. 

Kritéria pro úspěšnou selekci provozních kmenů zahrnují:  

  a)   vysoký výskyt těchto bakterií v půdě, ze které mají být kmeny izolovány;  

  b)   izolované kmeny musí vykazovat vysokou aktivitu, což znamená pro:  

Rhizobia: schopnost tvořit plně efektivní dusík fixující hlízky na leguminózách; 

Rhizobia + bakterie rodu Azotobacter: schopnost vysoké fixace N2;  

Rhizobia + bakterie rodu Azotobacter  + Bacillus megatherium: prokázaná    

P-solubilizační aktivita;  

  c) kmeny se musí rychle množit na sterilních i nesterilních médiích a  

  d) kmeny nesmějí způsobovat kořenové choroby rostlin.  

 

Před samotnou přípravou inokulačních preparátů musí být účinnost kmenů 

prověřena v různých půdních a klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu, že se  

kmeny od sebe vzájemně liší v mnoha vlastnostech, zvláště pocházejí-li z různých od 

sebe odlišných lokalit, je možné selektovat kmeny s ohledem na požadované 

vlastnosti nebo cílové lokality.  
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II.2.1. 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 

kořeni. 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. Použitím uvedené metody a dodržením ster ility práce se získají 

čisté kultury rhizobií. Narostlé kolonie se mikroskopicky kontrolují a  čisté izoláty se 

označí čísly a přeočkují na zkumavky se šikmým hrachovým agarem a uchovají 

v ledničce při teplotě 7 °C. Složení hrachového agaru: 50 g hrách, 17 g a gar, 10 g 

glukosa, 1 g K2HPO4. Do odvaru hrachu v 1 l vody se přidají chemikálie a agar, pH 

se upraví na 7,1-7,2.  

  

II.2.2. Izolace bakterií rodu Azotobacter 

 

Pro izolaci bakterií rodu Azotobacter se vybírají půdy s hojným výskytem 

přirozených bakterií tohoto rodu; jsou to především půdy nehnojené průmyslovými N 

hnojivy s vyšším obsahem půdní organické hmoty a neutrálním pH. Při vyhledávání 

vhodných lokalit pro odběr vzorků půd za účelem izolace kmenů lze cíleně vybrat též 

takové oblasti, kde se vyskytují specifické kolonie těchto bakterií, které se 

přizpůsobily méně příznivým podmínkám (např. omezená dostupnost živin, nízká 

biologická aktivita půdy apod.) a byly tak tlakem okolního prostředí vyselektovány 

k vyšší životaschopnosti a vyšší aktivitě. Vedle půd lze pro izolace perspektivních 

kmenů využít také podorniční vrstvu nebo sedimenty, kde se bakterie rodu 

Azotobacter též vyskytují. Pro izolaci bakterií z půdy se odebírají čerstvé půdní 

vzorky, nejlépe z hloubky 0-20 cm. Jako živné médium je možno použít Ashbyho 
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agar. Základní suspenze vzorků pro izolaci bakterií se připraví naředěním  a 

dokonalým  zhomogenizováním 10 g  vzorku půdy 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. Ředicí řada se připraví od prvního do šestého ředění. Do 

připravených sterilních Petriho misek se pipetuje 1 ml z každého ředění suspenze 

(ve třech opakováních) na dno Petriho misky, potom se nalije ochlazená živná půda, 

která se ihned důkladně promíchá. Po utuhnutí živných půd se misky uloží k inkubaci 

do termostatu při teplotě 28 °C. Po p ěti dnech se misky s narostlými koloniemi 

bakterií vyjmou z termostatu a pro izolaci bakterií rodu Azotobacter se vyberou misky 

s typickými slizovitými nárůsty kolonií. Z vybraných kolonií se očkovací smyčkou 

přenese obsah na nové Petriho misky s Ashbyho agarem. Čistota izolátů se ověří 

barvením podle Grama a mikroskopováním. Získané čisté izoláty se označí čísly a 

přeočkují na zkumavky se šikmým Ashbyho agarem a uchovají při teplotě 7 °C 

v ledničce. Složení Ashbyho agaru: 0,2 g KH2PO4, 0,2 g MgSO4.7H2O, 0,2 g NaCl,   

5 g CaCO3, 0,1 g CaSO4, 10 g mannitol, 15 g agar, doplnění dest. vodou na 1 l, 

úprava pH na 7.  

 

II.2.3. Izolace P-solubilizujících bakterií 

 

Izolace bakterií se provádějí na agarových deskách s obsahem nerozpustného 

fosforečnanu vápenatého. U fosfor solubilizujících mikroorganismů se tvoří kolem 

kolonií mikroorganismů prosvětlené zóny. Petriho misky s P-agarem (živný agar s 

obsahem nerozpustného fosforečnanu vápenatého) jsou v několika bodech 

zaočkovány testovaným mikroorganismem. 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 jsou přidány 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 ukazuje P-

solubilizační 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. Izolované bakterie s P-solubilizační 

aktivitou patřící k druhu Bacillus megatherium se dále uchovávají na zkumavkách s 
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masopeptonovým (MP) agarem:  10 g masový extrakt, 5 g pepton, 5 g NaCl, 20 g 

agar, doplnění dest. H2O na 1 l, úprava pH na 7,2.  

  

II.3. Testace ú činnosti p ůdních bakterií 

 

Stanovení nitrogenázové aktivity   

 

Izoláty bakterií rodu Rhizobium, Bradyrhizobium a Azotobacter se testují na 

nitrogenázovou aktivitu jako ukazatele schopnosti fixovat vzdušný dusík. Za tímto 

účelem se používá standardní acetylen-ethylen redukční metoda. Podstatou měření 

je zjistit, kolik přidaného acetylenu je enzymem nitrogenázou, přítomným v buňkách 

těchto bakterií, redukováno na ethylen.   

• Rhizobia: Vybrané druhy leguminóz se zaočkují izoláty rhizobií a pěstují do 

začátku květu v nádobách s perlitem syceným živným roztokem bez dusíku. 

Nadzemní hmota rostliny se odstřihne, kořen s hlízkami se opatrně vyklepne z 

nádobky a přemístí do infusní lahvičky, 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.  

• Azotobacter: Jednotlivé izoláty se kultivují v tekutém Ashbyho médiu tři dny na 

třepačce při 28 °C. Do infusních lahvi ček (objem 100 ml) se naváží 50 g 

nehnojené prosáté zeminy (2mm síto)  a přidá 10 ml třepané bakteriální 

kultury a 2 ml 7,5% roztoku glukosy a lahvičky se plynotěsně uzavřou. 10 % 

objemu lahviček se potom injekční stříkačkou nahradí stejným objemem 

acetylenu a lahvičky se nechají inkubovat 48 hodin při teplotě místnosti. 

Lahvičky se během této doby několikrát protřepou. 

 

Po inkubaci se z lahviček odeberou vzorky plynu (2ml stříkačky) a za použití 

plynového chromatografu (např. Hewlett-Packard 5890, FI detektor) se ve vzorcích 

plynu stanoví množství vytvořeného ethylenu. Nitrogenázová aktivita se potom 

vyjádří v µmolC2H4/rostlina/hod u rhizobií a v µmolC2H4/10ml kultury/48hod u bakterií 

rodu Azotobacter.         
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Praktické výsledky testace nitrogenázové aktivity jsou uvedeny v grafu 1. 

 

 

 

Graf 1. Průměrná nitrogenázová aktivita kmenů bakterií rodu Azotobacter  izolovaných 

z půdy černého úhoru (ČÚ), písčitého podloží (N) a výsypkového substrátu (CH). 

 

Stanovení nitrogenázové aktivity umožňuje posoudit efektivitu izolovaných 

kmenů bakterií rodu Azotobacter a poskytuje možnost vybrat efektivní izoláty pro 

další použití.  

 

Stanovení P-solubilizační aktivity  

 

Testace jsou založeny na měření obsahu uvolněného fosforu v tekutých 

třepaných kulturách zaočkovaných jednotlivými kmeny půdních bakterií. Kultivační 

medium (glukóza 10,0 g, K2SO4 0,2 g, asparagin 1,0 g, MgSO4 . 7H2O 0,4 g a 

kvasničný autolyzát 0,2 g na 1 l destilované vody) je rozléváno po 100 ml do 250ml 

Erlenmeyerových baněk a do každé je přidáno 0,05 g Ca3(PO4)2.  Do jednotlivých 

baněk jsou očkovány 2 ml inokula (suspenze bakterií).  Příprava inokula: Bakterie se 

 

0,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 
12,0 
14,0 
16,0 
18,0 
20,0 
22,0 
24,0 
26,0 
28,0 
30,0 

ČÚ1 ČÚ2 ČÚ3 ČÚ4 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 CH2 CH3 

(µ
m

ol
C

2H
4/

10
m

l/4
8h

) 



 13

namnoží na masopeptonovém agaru (Bacillus megatherium) nebo hrachovém agaru 

(rhizobia) ve zkumavkách, dvě zkumavky se smyjí sterilním fyziologickým roztokem, 

dohromady  se potom odpipetuje 10 ml inokula. Baňky se nechají inkubovat čtyři dni 

při teplotě  28 °C za stálého t řepání. Po inkubaci je kultivační medium odstředěno (10 

min. při 5000 otáčkách), supernatant se filtruje a ve filtrátu se stanoví koncentrace 

vodorozpustného fosforu. Princip stanovení: Za přítomnosti vinanu antimonyl-

draselného reaguje fosforečnanový iont v prostředí kyseliny sírové s molybdenanem 

amonným za vzniku kyseliny fosfomolybdenové, která se redukuje kyselinou 

askorbovou na molybdenanovou modř. Intenzita zabarvení způsobená 

molybdenovou modří se měří kolorimetricky při 710 nm.  Nakonec je stanoveno pH 

media. 

 

Praktické výsledky testace P-solubilizační aktivity jsou uvedeny v grafu 2. 

 

 

Graf 2. Průměrná P-solubilizační aktivita kmenů bakterií rodu Bacillus megatherium (BM) 

Rhizobium leguminasorum (RL) Sinorhizobium meliloti (SM), Rhizobium trifolii (RT) a 

Bradyrhizobium japonicum (BJ). 
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I v tomto případě stanovení P-solubilizační aktivity umožňuje posoudit 

efektivitu testovaných kmenů rodu Bacillus a Rhizobium a poskytuje možnost vybrat 

účinné kmeny pro další použití.  

 

 

II.4. Výroba kombinovaných inokula čních preparát ů 

 

Inokulační preparáty by měly splňovat následující požadavky na kvalitu. 

Inokulační preparát by měl obsahovat kombinace půdních bakterií rodů Rhizobium, 

Azotobacter a Bacillus schopných účinně fixovat vzdušný dusík a  uvolňovat fosfor 

z nerozpustných forem v půdě. Preparát může obsahovat jeden nebo více kmenů 

jednotlivých bakterií. Preparát by měl obsahovat minimálně 1x108 živých buněk 

rhizobií a 1x106 živých buněk bakterií Azotobacter a Bacillus megatherium na gram 

nosiče. Nosičové medium inokulačního preparátu by mělo chránit bakterie a umožnit 

jim další množení. Inokulační preparát by měl být snadno aplikovatelný do půdy nebo 

by se měl dobře uchycovat na osivo. Inokulační preparát by neměl obsahovat 

nežádoucí kontaminaci jinými mikroorganismy. Aplikace inokulačního preparátu by 

měla zajistit přísun velkého počtu životaschopných bakterií k vysévanému osivu nebo 

do půdy a  jejich přežití a další množení v půdě. Balení inokulačního preparátu by 

mělo zabraňovat přístupu vzduchu; preparát by měl mít přiměřenou vlhkost. Balení 

inokulačního preparátu by mělo též obsahovat návod k použití, expirační dobu a 

název výrobce.   

 

Inokulační preparáty se vyrábějí v různých formách. Nosné substráty pro 

mikroorganismy by měly nabídnout určité specifické vlastnosti jako je vysoká 

vododržnost, chemická a fyzikální stabilita, nepřítomnost toxických látek a šetrnost k 

životnímu prostředí. Zároveň by mělo jít o materiály s neutrálním nebo snadno 

nastavitelným pH, které se v daných oblastech použití hojně vyskytují nebo jejichž 

výroba je ekonomicky výhodná. Obecně se jako nejlepší osvědčily inokulační 

preparáty vyráběné na bázi vysoce kvalitní jemně mleté sterilní rašeliny. V poslední 

době je rašelina i díky nižší dostupnosti nahrazována jinými materiály jako jsou např. 

granulované jílové minerály.  
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Konkrétní  technologii výroby inokulačních preparátů obsahujících prospěšné 

půdní bakterie  je možné ukázat na postupu výroby inokulačních preparátů ve firmě 

Žiro, s.r.o. Nehvizdy. 

 

II.4.1. Výběr nosných substrát ů  

 

Rašelinový preparát 

Jako nosný substrát je použita jemně mletá rašelina od firmy Rašelina a.s. 

Soběslav. Jedná se o pravou přírodní rašelinu převážně přechodového nebo 

slatinného typu, která má zemitější, tmavší barvu a je těžena v místních lokalitách.  

Sušení rašeliny se provádí v bubnové sušárně na 7 - 10 % vlhkosti, rašelina se 

současně drtí na kladívkovém šrotovníku s použitím síta o průměru ok 2,5 mm. 

Úprava pH na cca. 6,8-7,2 se provádí přídavkem mletého vápence. Takto získaná 

rašelina se proseje na vibrační prosévačce s použitím ok 0,2 mm. Potom se 

v míchačce vlhčí na 21 % přídavkem 12 – 15 l vody na 55 kg suché rašeliny. Pro 

zvýšení lepivého účinku a lepšího ulpívání rašeliny na semenech se do rašeliny 

přidávají retortové saze (Monarch® 120 od firmy CS Cabot Valašské Meziříčí) 

v množství 1 kg sazí na 55 kg rašeliny. Takto připravená rašelina s přídavkem sazí 

se plní do sáčků z PE folie, zataví a sterilizuje gama zářením 25 kGy (Bioster a.s. 

Veverská Býtíška). Hmotnost jednoho balení rašeliny je cca. 700 g.   

 

Granulovaný preparát 

Pro výrobu granulovaného preparátu je jako nosný substrát použit 

expandovaný jílový granulát Seramis®. Je to expandovaný jílový granulát, který 

vzniká při vysokých teplotách z westerwaldského jílu. Seramis je tvořen malými 

pórovitými zrny, která mohou zadržet větší množství vody nebo jiné kapaliny než je 

jejich váha a podle potřeby ji mohou uvolňovat rostlinám. Seramis má stabilní 

fyzikální strukturu, nedochází tak k jeho slehávání. Původní využití Seramisu je 

použití jako substrátu v zahradnictví a při pěstování pokojových rostlin. Seramis má 

asi 12% vlhkost a plní se do PE pytlů po 5 kg a zataví.  

Takto připravené nosné substráty jsou v dalším výrobním postupu zaočkovány 

čistými tekutými  kulturami půdních bakterií.   

 

 



 16

 

II.4.2. Příprava tekutých kultur bakterií 

 

Jako základ pro přípravu tekutých kultur jednotlivých půdních bakterií slouží 

smyv kultur bakterií uchovávaných ve zkumavkách (viz část II.2.). Smyv ze 

zkumavek je sterilně přenesen do 250ml Erlenmeyerových baněk obsahujících     

100 ml příslušného tekutého média pro jednotlivé bakterie (rhizobia: hrachový bujón, 

Azotobacter: Ashbyho médium; Bacillus megatherium: MP médium). Erlenmeyerovy 

baňky se zaočkovanými médii se potom třepou 4 dni při teplotě 28°C.       

Následuje příprava matečných kultur bakterií. Kultury se připravují 

pomnožením v odpovídajícím  tekutém médiu v objemu 3000 ml. Očkují se 100 ml 

tekuté kultury kultivované v Erlenmeyerových baňkách. 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 bakterií a to v poměru 1:10. Dalším 

stupněm je provozní kultivace. Do sterilního kultivačního válce s obsahem 80 litrů se 

napustí 20 litrů sterilního tekutého média, které 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 odpovídajícího média. 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. Po ukon čení kultivace se celá aparatura, včetně přívodních 

trubek, kohoutů a vzduchového filtru, sterilizuje parou a připraví se pro další použití. 

Hodnota pH se denně kontroluje a udržuje  na hodnotě 7,0-7,2. V případě poklesu 

pH pod stanovenou mez je provedena úprava sterilním roztokem NaOH. Nízká 

hodnota pH je často příčinou nebo důsledkem rozšíření nežádoucí kontaminace. 

Během výrobního postupu se provádí mikroskopická kontrola všech matečných 

kultur před jejich zaočkováním do provozního válce a kontrola provozní kultivace v 

kultivačních válcích.  

 

 

 

 



 17

II.4.3.  Zaočkování nosných substrát ů 

 

a) Rašelinový substrát – preparát na rašelinovém nosiči se připravuje ve dvou 

baleních, které se následně expedují a aplikují společně. Jedna část obsahuje 180 

ml kultury bakterií Rhizobium v 700 g rašeliny. Druhá část obsahuje bakterie rodu 

Azotobacter + Bacillus megatherium (90 + 90 ml) na 700 g rašeliny (výsledná vlhkost 

preparátu je 42 - 45 %). Tato dvě balení se před aplikací smíchají a jsou určena na 

dva hektary. 

b) Substrát Seramis – preparát na jílovém granulátu Seramisu se připravuje 

přidáním  2,25 l směsné kultury na 1 preparát o hmotnosti 5 kg. Kultury jednotlivých 

rodů bakterií (Rhizobium, Azotobacter, Bacillus)  se před zaočkováním nosných 

substrátů za sterilních podmínek slijí dohromady v předem nakultivovaných 

objemech v poměru 1:1:1. Potřebné množství směsné kultury bakterií na jeden 

výrobek (preparát) se odměří nastavením dávkovacího čerpadla (výsledná vlhkost 

preparátu je 35 %). Hektarovou dávku tvoří dvě balení po 7,25 kg.   

Očkování preparátů: Vrchní část sáčku obsahujícího sterilní rašelinu nebo 

Seramis se očistí vatou navlhčenou lihem, propíchne injektážní jehlou a plní 

stanoveným objemem kultur bakterií. Místo vpichu se ihned po naplnění přelepí 

izolepou. Sáčky se potom lehce několikrát převrátí, aby se kultury bakterií 

rovnoměrně rozptýlily v nosném substrátu. Sáčky se nechají ležet při teplotě 

místnosti bez přímého slunečního záření a během následujícího týdnu několikrát 

převrátí. Dále se skladují v chladnější místnosti bez většího přístupu světla. 

Vyrobené inokulační preparáty se označí názvem, účelem použití, datem výroby 

expirační dobou a jménem výrobce. 

 

II.5. Kontrola kvality inokula čních preparát ů 

 

Ve vyrobených inokulačních  preparátech se sleduje obsah bakterií rodů 

Rhizobium, Azotobacter a Bacillus. Sledována je též mikrobiologická čistota 

přípravku a případná kontaminace plísněmi. Z každé výrobní série se namátkově 

odebírají tři vzorky. Ze sáčků se sterilně odebere 10 g preparátu. Počet živých kolonií 

bakterií na 1 g preparátu se stanoví mikrobiologickým rozborem popsaným v kapitole 

zabývající se izolací bakterií (II.2.). Současně se stanoví sušina preparátu. 
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II.6. Aplikace inokula čních preparát ů 

 

Hlavním cílem aplikací inokulačních preparátů je dodat prospěšné půdní 

bakterie obsažené v preparátech v maximálním množství k vysetému osivu a 

umožnit jejich přežití v období od vnesení do půdy do období klíčení rostlin.  

 

Rašelinový  preparát 

 Aplikace inokulačních preparátů na povrch semen je tradiční, nejpoužívanější 

a nejlevnější metodou inokulace. Je využívána nejčastěji tehdy, jestliže je nosičem 

inokulačních bakterií jemně mletá sterilní rašelina. Aplikace preparátu na osivo se v 

zásadě provádí dvěma způsoby, suchým a mokrým.  

1) Inokulace semen suchou cestou představuje postupné promíchání 

vysévaného množství osiva na 1 ha s jednohektarovou dávkou preparátu přímo v 

secím stroji těsně před setím. Potřebná část přípravku se nasype do tenké vrstvy 

osiva v násypce secího stroje a ručně promíchá. Tento způsob je sice jednoduchý, 

avšak méně účinný než vlhký způsob. Vedle menšího ulpívání preparátu na 

semenech může docházet i k ucpávání výsevního ústrojí zbytky preparátu. Je ho 

možno ale použít též před výsadbou brambor, kdy se sadba během plnění zásobníku 

sadbovače promíchá s inokulantem. 

2) U velkozrnných plodin je lepší používat vlhkou cestu. Tento způsob 

představuje těsně před výsevem promíchání vysévaného množství osiva v čistém 

mořicím bubnu nebo míchačce na beton se 100 ml vody na 100 kg osiva. Místo vody 

je možno 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 dostatečný počet buněk bakterií, aby se efekt 

inokulace při klíčení a růstu rostlin pozitivně projevil. 

 

Granulovaný preparát 

Aplikace přímo do půdy před setím je používána u preparátů připravovaných 

na bázi granulovaných materiálů, které jsou tvořeny jílovými minerály. Přímá aplikace 

do půdy má výhodu v tom, že předchází poškození tenkého obalu rašelinového 

preparátu na povrchu semen při setí a snižuje riziko ztrát životaschopných bakterií 
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aplikovaných suchou cestou během setí. Zabraňuje též nepříznivým účinkům 

pesticidů a fungicidů na dodané bakterie.  

1) Aplikace granulovaných preparátů může být prováděna plošně pomocí 

malých rozmetadel sloužících k přihnojování porostů. Seřízení rozmetadla se 

provede tak, aby byl preparát rozmetán na šíři záběru připravované půdy. Nastavení 

dávky je do 20 kg/ha. Aplikace je prováděna současně s přípravou půdy před setím 

(např. smykování, diskování apod.) v jedné operaci. Při samostatné aplikaci je třeba 

zajistit zapravení do půdy v co nejkratší době, zvláště při intenzivním slunečním 

záření.  

2) Dalším způsobem používaným především u kukuřice je aplikace preparátu 

pod patu tzn. že na secím stroji je umístěn zásobník na průmyslová hnojiva a ten je 

využit k aplikaci preparátu. Při tomto způsobu padají granule preparátu přímo 

k vysévanému osivu.  

3) Aplikace granulovaného preparátu k obilovinám může být úspěšně 

provedena při využití radličkových secích strojů pro plošný výsev do pásů, které 

mají dělený zásobník a dva dávkovače. Způsob spočívá v plošném setí přesného 

množství osiva a granulovaného preparátu, které může být aplikováno společně 

s osivem bez rizika poškození rostlin. Technologie umožňuje variabilně měnit poměr 

vysévaného osiva a granulovaného preparátu. Aplikaci preparátu lze přesně 

nastavit i při malých hektarových dávkách a po výsevu docílit těsný kontakt klíčících 

rostlin s granulemi preparátu. Vyšší účinek preparátu lze dosáhnout zvýšením 

aplikačních dávek na hektar. Aplikace je možná v jarním i podzimním termínu. 

 

 

II.7. Výhody použití inokula čních preparát ů a perspektivy uplatn ění v praxi 

 

Používání mikrobiálních inokulačních preparátů obsahujících prospěšné půdní 

bakterie se celosvětově úspěšně rozvíjí, i když je v porovnání s používáním 

chemických látek v zemědělství stále v menšině. Výzkum a pozitivní výsledky polních 

pokusů s prospěšnými půdními bakteriemi v posledním desetiletí otevírají nový 

prostor pro výrobu přípravků na jejich základě. Při přípravě inokulačních látek jsou 

vyvíjeny nové formy nosičů, které zajišťují prodlouženou dobu skladování a 

uživatelskou a cenovou výhodnost. Přípravky na bázi rašeliny, která je stále 

považovaná za efektivní a akceptovaný nosič pro mikroorganismy jsou doplňovány 
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dalšími nosiči, které nabízejí větší potenciál a flexibilitu pro výrobce inokulantů. 

Uživatelé inokulačních preparátů  akceptují, že jsou tyto přípravky šetrné k životnímu 

prostředí a obsahují pouze přírodní kmeny prospěšných mikroorganismů. Zároveň 

oceňují, že tyto preparáty mají delší dobu účinnosti než chemické výrobky a tím 

mnohdy i lepší poměr ceny k dosaženému výsledku. Mnozí z uživatelů proto považují 

použití těchto preparátů za efektivní alternativu k dosavadním způsobům výživy 

rostlin. Uvědomují si též, že aplikací inokulačních preparátů obsahujících prospěšné 

půdní bakterie napomáhají ke zvýšení biologické aktivity půdy a tím k udržení její 

úrodnosti.  

Inokulační preparáty nacházejí uplatnění jak v konvenčním zemědělství, tak 

při ekologickém či organickém způsobu hospodaření bez používání minerálních 

hnojiv. Použití efektivních inokulantů v těchto podmínkách pomáhá při výživě 

pěstovaných plodin a udržuje výnosy na ekonomicky přijatelné úrovni. Využití 

nacházejí též při přechodu od konvenčních způsobů hospodaření k půdoochranným 

technologiím, při snaze o zúrodňování půd, rekultivacích výsypek po důlní činnosti 

apod. Výhodou je, že je lze používat i v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo 

v chráněných krajinných oblastech, kde se nesmějí používat minerální hnojiva a 

chemické přípravky. Své uplatnění nacházejí i při komerčním pěstování květin a v 

zahradnictví prováděném ve sklenících. V současnosti je ověřována též možnost 

jejich uplatnění při výsadbě vinic. Nejčastěji jsou tyto přípravky používány při 

pěstování polních plodin, jako jsou jarní i ozimé obiloviny, luskoviny, kukuřice, 

brambory, cukrová řepa a slunečnice.   

 

II.8. Praktická doporu čení 

 

Pro úspěšné využití potenciálu inokulačních preparátů je nutné výběr a 

aplikaci preparátů přizpůsobit účelu, který mají preparáty plnit a dostupnému 

technickému vybavení.  

Proto je třeba: 

• vybrat správnou kombinaci preparátů, 

• preparáty skladovat ve vhodných podmínkách,  

• preparáty použít před uplynutím záruční doby,  
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• preparáty aplikovat za vhodných podmínek (pozor na přímé sluneční záření,   

vysoké teploty a optimální vlhkost půdy), 

• neaplikovat současně se silnými dávkami chemických látek na ochranu rostlin. 

  Velmi důležité je použít vhodný způsob aplikace a aplikaci provádět tak, aby 

se účinné mikroorganismy, které tyto preparáty obsahují, vždy dostaly do co 

nejtěsnějšího kontaktu s klíčícím osivem. Jenom tak bude zajištěna jejich správná 

funkce. Díky kolonizaci rhizosféry vyvíjejících se plodin dodanými bakteriemi se ve 

velké míře projeví jejich příznivé vlastnosti a následně dojde k podpoře růstu a vývoje 

ošetřených porostů plodin. Vzhledem k tomu, že preparáty obsahují pouze přírodní 

nosné substráty a prospěšné nezávadné půdní bakterie, mohou být využívány 

v rámci všech způsobu hospodaření jako účinný doplněk nebo náhrada 

průmyslových hnojiv. Podpořit rozvoj a aktivitu prospěšných půdních bakterií lze též 

nepřímým způsobem, který zahrnuje především takové způsoby hospodaření na 

půdě, které používají pravidelné střídání plodin se zařazením leguminóz do osevních 

sledů, využívají jako zdroj živin organická hnojiva a/nebo praktikují půdoochranné 

způsoby zpracování půdy včetně využívání posklizňových zbytků a meziplodin jako 

mulče.  Díky všem těmto technikám dochází k rozvoji a aktivitě prospěšných půdních 

bakterií, které potom napomáhají při růstu a vývoji pěstovaných plodin, zajišťují 

stabilní výnosy a udržují vysokou půdní úrodnost.  

 

 

III. Srovnání „novosti postup ů“  

 

Metodika je založena na možnosti využití prospěšných půdních bakterií  pro 

inokulaci půdy a zemědělských plodin. Novým postupem je popis izolací, testací a 

výběrů inokulačních kmenů tří specifických rodů půdních bakterií (Rhizobium, 

Azotobacter, Bacillus) s kombinovanou schopností, kterou je a) vysoká 

nitrogenázová aktivita (účinnost fixace dusíku) a b) prokazatelná schopnost 

uvolňovat fosfáty z málo rozpustných sloučenin fosforu nacházejících se v půdě. Pro 

tyto účely byly ve VÚRV, v.v.i. vyvinuty a ověřeny vhodné metody, kterými lze 

posoudit efektivitu testovaných izolátů bakterií. Metodika navrhuje praktické postupy 

výroby nových kombinovaných inokulačních preparátu obsahujících vybrané půdní 

bakterie, které slučují několik pozitivních efektů do jednoho produktu. Metodika 

obsahuje též nové, konkrétní postupy aplikací těchto preparátů v praxi. 
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IV. Popis uplatn ění certifikované metodiky  

 

Metodika poskytuje současné znalosti o uplatnění nových přístupů při 

zásobování rostlin dusíkem a fosforem pomocí inokulace půdy a osiva polních plodin 

prospěšnými půdními bakteriemi. Metodika popisuje postupy izolací, testací a selekcí 

provozních kmenů těchto bakterií. V metodice je podrobně popsána výroba 

konkrétních kombinovaných inokulačních preparátů na bázi rašeliny a granulovaného 

jílového minerálu Seramis obsahujících tyto bakterie. Metodika současně uvádí 

vhodné aplikační metody a postupy použitelné v praxi a shrnuje výhody využití 

prospěšných půdních bakterií pro výživu rostlin a udržení půdní úrodnosti.  Metodika 

vychází z databáze relevantních údajů a též pokusů prováděných ve VÚRV, v.v.i. 

Praha 6 - Ruzyně. Měla by sloužit jako návod, jakým způsobem lze vyrábět a 

aplikovat účinné inokulační preparáty a jaké práce samotnou výrobu inokulantů 

předcházejí.  

Metodika bude primárně nabídnuta k využití českému výrobci očkovacích látek  

(Farma Žiro, s.r.o. Pražská 40, 250 81 Nehvizdy) a dalším potenciálním zájemcům o 

její praktické využití a širší odborné veřejnosti.  

 

V. Ekonomické aspekty  

 
 Náklady na zavedení nových postupů při výrobě kombinovaných inokulačních 

preparátů na bázi rašelinových a granulovaných minerálních nosičů uvedených 

v metodice lze vyčíslit na 200 000 Kč za rok. Provozní náklady zahrnují především 

prostředky vynaložené na kultivaci půdních mikroorganismů, nákup a přípravu 

nosných substrátů a finální očkování a balení hotových výrobků.  

Předpokládané ekonomické přínosy pro uživatele je cca. 20 % ušetřených 

nákladů na minerální hnojení při použití inokulantů obsahujících prospěšné půdní 

bakterie s kombinovanou aktivitou. Dalším nevyčíslitelným přínosem je zvýšení 

mikrobiální diverzity půdy vnesením půdních mikroorganismů, které podporují rozvoj 

kořenového systému rostlin, fixují vzdušný dusík a zlepšují čerpání fosforu z půdy.   
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