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Využití a podpora bakterií rodu Azotobacter pro výživu rostlin 
Metodika poskytuje základní informace o využitelnosti prospěšných půdních bakterií 
rodu Azotobacter pro inokulaci zemědělských plodin. Metodika přehledně popisuje 
postupy izolací, testací a selekcí a uchovávání provozních kmenů těchto bakterií pro 
výrobu inokulačních preparátů. Součástí metodiky je popis technologie výroby těchto 
preparátů a jejich aplikace. Metodika zahrnuje zhodnocení a doporučení určitých 
způsobů hospodaření na půdě, které podporují rozvoj a aktivitu bakterií rodu 
Azotobacter.  
 

 

Utilization and support of Azotobacter spp. for plant nutrition 
The methodics summarizes the basic information on applicability of beneficial soil 
bacteria Azotobacter spp. for inoculation of field crops. Specific procedures of 
isolation, screening, selection and maintaining of bacterial strains are described. The 
technology of inoculant production, and application techniques are involved. The 
methodics includes evaluation and recommendation of specific farming practices   
supporting development and activity of Azotobacter spp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodika je určena výrobcům očkovacích látek, zemědělcům a zemědělským 
poradcům. 
 
 
Metodika získala osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu 
s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ vydané Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod č. 496-6/KÚ/2010.  
 
 
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 prospěšných 

půdních bakterií rodu Azotobacter 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. Dalším cílem je 

zhodnotit a doporučit určité způsoby hospodaření na půdě, které podporují rozvoj a 

aktivitu těchto bakterií.  

 

II. Vlastní popis metodiky 

 

II.1. Význam prospěšných půdních bakterií pro růst a vývoj rostlin 

 

Prospěšné půdní mikroorganismy, podporující  růst a vývoj rostlin, jsou často 

označovány jako rhizobakterie. 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. Mezi 

rhizobakterie patří především bakterie rodů Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, Burkholderia, Enterobacter, Erwinia, 

Flavobacterium,  Serratia.  Úspěšná kolonizace rhizosféry rostlin je vedle samotné 

aktivity těchto mikroorganismů základním předpokladem k tomu, aby se prospěšné 

působení těchto mikroorganismů projevilo.  

 

Počátky zvýšeného zájmu o využívání prospěšných půdních mikroorganismů 

jako součásti pěstitelských technologií polních plodin spadají do šedesátých let 

minulého století. Řada prací z dřívějších let a hlavně z poslední doby dokumentuje, 

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. 
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II.2. Bakterie rodu Azotobacter 

 

Mezi významné rhizobakterie patří bakterie rodu Azotobacter. Jsou to 

gramnegativní nesymbiotické volně žijící 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 velmi úzce souvisí spolu navzájem i s 

obsahem dusíku v půdě. Je známo, že aplikace průmyslových N hnojiv potlačuje 

nitrogenasovou aktivitu v půdě a tedy N2 fixační aktivitu těchto bakterií. Naopak 

aplikace organických hnojiv (jako je hnůj, kompost apod.), případně zaorávka slámy, 

zvyšuje výskyt těchto prospěšných bakterií v půdě a zvyšuje i jejich aktivitu. 

Organické hnojení a využívání slámy a meziplodin s jejich zaorávkou se 

v zemědělství používají již dlouhou dobu. Jejich cílem je zvýšit půdní úrodnost 

zvýšením obsahu půdní organické hmoty a aktivity půdní mikroflóry a tím přispět ke 

zlepšení biologických vlastností půdy. Dodržování těchto postupů pozitivně ovlivňuje 

též zastoupení přirozeně se vyskytujících bakterií rodu Azotobacter v půdě a jejich 

aktivitu. Obecně se uvádí, že biologická fixace volně žijícími fixátory dusíku jako jsou 

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. 

 

Vedle podpory podmínek pro výskyt azotobactera v půdě je možno těmito 

prospěšnými bakteriemi přímo inokulovat půdu nebo osivo před setím. 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 že  mají i další pozitivní 

vlastnosti jako je produkce růstových hormonů, produkce fungicidních látek a 

v neposlední řadě schopnost rozpouštět fosfáty v půdě a tím zpřístupňovat P 

rostlinám.   
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Využití bakterií rodu Azotobacter pro přípravu inokulantů a jejich aplikace při 

pěstování zemědělských plodin má v porovnání s běžně používanými chemikáliemi a 

hnojivy několik výhod. Hlavní výhodou je, že bakteriální inokulanty  jsou neškodné 

z hlediska životního prostředí a žádné toxické látky ani samotné mikroorganismy se 

neakumulují v potravním řetězci. Vedle těchto ekologických výhod je 

nezanedbatelnou výhodou možnost snížit vysoké dávky minerálních dusíkatých 

hnojiv používané pro kvalitní výnosy zemědělských plodin a tak zlepšit ekonomiku 

jejich pěstování.  

 

Pozitivní účinek aplikací inokula obsahujícího bakterie rodu Azotobacter 

předpokládá: 1) přípravu vhodné inokulační (očkovací) látky, jejíž základem je vysoký 

počet vitálních a efektivních bakterií na vhodném nosiči; 2) zajištění podmínek 

rozvoje a aktivity bakterií rodu Azotobacter v půdě.  

 

II.3. Izolace, testace a selekce kmenů bakterií rodu Azotobacter 

 

Hlavním cílem selekčních programů bakterií rodu Azotobacter je zajistit 

produkci takového inokula, které bude v dostatečném počtu obsahovat efektivní 

kmen nebo kmeny těchto bakterií. 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; 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.  

 

II.3.1. 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. Pro izolaci bakterií se odebírají 

čerstvé půdní vzorky, nejlépe z hloubky 0-20 cm. Jako živné médium je možno použít 
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Ashbyho agar (složení: mannitol 10,0 g, K2HPO4 0,2 g, MgSO4.7 H2O 0,2 g, NaCl 0,2 

g, CaSO4 0,1 g, CaCO3 5,0 g, agar 15 g, destilovaná voda 1000 ml, pH 7,0). 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 pátého 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 pěti 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.  

 

 

Kolonie bakterií rodu Azotobacter                    Izoláty bakterií ve zkumavkách  
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II.3.2. Testace bakterií 

 

Stanovení potenciální nitrogenasové aktivity   

 

Izoláty bakterií rodu Azotobacter se testují na nitrogenasovou 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 nitrogenasou redukováno na ethylen. Jednotlivé izoláty se 

kultivují v tekutém Ashbyho médiu tři dny na třepačce při 28 °C. Do infusních 

lahviček (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. Poté 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. Potenciální nitrogenasová aktivita izolátů se potom vyjádří 

v μmolC2H4/10ml kultury/48h.         

 

Tato standardní metoda byla modifikována a ověřena ve VÚRV, v.v.i. a na 

jejím základě lze posoudit efektivitu testovaných izolátů bakterií rodu Azotobacter. 

Metoda též slouží k posouzení nitrogenasové aktivity půdních vzorků odebraných 

z různých lokalit s různým systémem hospodaření na půdě.  

 

Shora uvedenou metodou izolací byla ve VÚRV, v.v.i. založena pracovní 

sbírka bakterií rodu Azotobacter. Tyto kmeny byly testovány na aktivitu nitrogenasy 

popsaným způsobem. Výsledky testací některých nově izolovaných kmenů jsou 

uvedeny v grafu 1.     
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Graf 1. Nitrogenasová aktivita izolátů bakterií rodu Azotobacter 
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Z výsledků testu je patrné, že se jednotlivé kmeny v aktivitě nitrogenasy výrazně liší a  

pro  použití k přípravě inokulačních preparátů je možno vybrat efektivní izoláty.  

 

II.4. Požadavky na  kvalitu inokulačních preparátů 

 

Inokulační preparáty by měly splňovat následující požadavky na kvalitu. 

Inokulační preparát by měl obsahovat bakterie rodu Azotobacter schopné  účinně 

fixovat dusík; preparát může obsahovat jeden nebo více kmenů bakterií. Preparát by 

měl obsahovat minimálně 1x106 živých buněk 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 
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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.  

 

II.5. Technologie výroby inokulačních preparátů  

 

Vlastní technologii výroby inokulačních preparátů obsahujících bakterie rodu 

Azotobacter je možné ukázat na příkladu výroby preparátů vyráběných firmou Žiro, 

s.r.o. Výroba je dvoustupňová, prvním stupněm je příprava matečných kultur bakterií. 

Kultury se připravují pomnožením v Ashbyho tekutém médiu v objemu 3 litry. Očkují 

se kulturou smytou ze šikmého agaru nebo 250-500 ml tekuté kultury. Při kultivaci se 

matečné kultury provzdušňují sterilním vzduchem (5 litrů/min.), kultivace probíhá 

nejméně 60 hodin při 30°C. Pro zaočkování kultur v kultivačních válcích se používá 

výhradně matečných kultur zcela čistých s vysokým titrem bakterií a to v poměru 

1:10. Druhým stupněm je provozní kultivace. Do sterilního kultivačního válce o 

obsahu 80 litrů se napustí 20 litrů sterilního Ashbyho 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 

Ashbyho 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 ukončení kultivace se celá 

aparatura, včetně přívodních trubek, kohoutů a vzduchového filtru, sterilizuje parou a 

připraví se pro další použití. Hodnota pH se 1 x denně kontroluje a udržuje  na 

hodnotě 7,0. 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 jejich zaočkováním do 

provozního válce a kontrola provozní kultivace v kultivačních válcích. Takto 

připravenou kulturou bakterií se očkuje nosný substrát. Jako nosný substrát se 

používají dva druhy látek. Prvním substrátem je  jemně mletá sterilní rašelina s 
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upraveným pH na 7,0. 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 v dávce 1 kg do PE sáčků a je vysterilizována pomocí gama 

záření. Poté je do takto připravených sáčků injektována kultura bakterií v objemu 

250-300 ml. Výsledná vlhkost preparátu je 50 %. Druhým substrátem je expandovaný 

jílový granulát Seramis. Tento substrát je plněn v objemu 20 litrů (cca 11,5 kg) do PE 

pytlů a zaočkován 3 - 3,5 litru kultury bakterií. Uvedená výroba může být 

modifikována přídavkem dalších prospěšných bakterií do preparátu. Těmito 

bakteriemi mohou být rhizobia a bakterie Bacillus megatherium, které jsou schopny 

uvolňovat fosfor z málo přístupných forem v půdě.  

 
 
II.6. Kontrola kvality inokulačních preparátů 

 

Ve vyrobených inokulačních  preparátech se sleduje obsah bakterií rodu 

Azotobacter a případně dalších prospěšných bakterií. Sledována je též 

mikrobiologická čistota přípravku. Z každé výrobní série se namátkově odebírají tři 

vzorky. Ze sáčku se sterilně odebere 10 g preparátu. Počet živých kolonií bakterií 

rodu Azotobacter na 1 g suchého preparátu se stanoví mikrobiologickým rozborem 

popsaným v kapitole II.3.1.  

 

II.7. Aplikace inokulačních preparátů 

 

Inokulační preparáty mohou být aplikovány dvojím způsobem buď na osivo 

nebo přímo do půdy. Inokulace osiva před setím je používána nejčastěji tehdy, 

jestliže je nosičem inokulačních bakterií jemně mletá sterilní rašelina. Tato aplikace je 

snadná a účinná. Aplikace preparátu na osivo se v zásadě provádí dvěma způsoby, 

suchým a mokrým. 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 vlhký způsob. Vedle menšího ulpívání preparátu na semenech může docházet i 

k ucpávání výsevního ústrojí zbytky preparátu. U velkozrnných plodin je proto lepší 

používat vlhkou cestu. Tento způsob představuje těsně před výsevem promíchání 

vysévaného množství osiva v čistém mořicím bubnu nebo míchačce na beton s 0,5 
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až 0,8 l vody a jednou hektarovou dávkou preparátu. Místo vody je možno použít 

50% roztok melasy, který má díky svým lepivým vlastnostem lepší účinky než voda. 

Aplikace preparátu přímo do půdy před setím je používána u preparátů 

připravovaných na bázi granulovaných materiálů, které jsou tvořeny jílovými 

minerály, vápencem nebo křemičitany. Aplikace těchto preparátů může být 

prováděna plošně pomocí malých rozmetadel sloužících k přihnojování porostů. 

Nastavení dávky je na 20 kg/ha. Aplikace je prováděna současně s přípravou půdy 

před setím (např. smykování, diskování apod.) v jedné operaci. 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. 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.  

 
 
II.8. Podpora rozvoje a aktivity bakterií rodu Azotobacter v půdě  
 
 
II.8.1. Organické hnojení 
 

 

Výskyt a aktivita prospěšných půdních bakterií, včetně bakterií rodu 

Azotobacter, je podporována zařazením organického hnojení do systémů 

hospodaření. Pozitivní vliv organického hnojení může být dokumentován sledováním 

počtu bakterií rodu Azotobacter a jejich aktivity přímo v půdních vzorcích odebraných 

z půd s různým způsobem hospodaření a hnojení na polích VÚRV, v.v.i. v Ruzyni.  

 

Dlouhodobý polní pokus v Ruzyni byl  založen v roce 1955 s  dvouhonným 

osevním postupem (střídavě cukrovka a jarní ječmen). Jsou zde praktikovány čtyři 

varianty hnojení: 1. 0 - Bez hnojení, 2. NPK - minerální hnojení, 3. Hnůj - organické 

hnojení, 4. Hnůj + NPK. Průměrné roční dávky organického dusíku ve formě hnoje 

jsou uvedeny v grafu 2. 
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Graf 2. Obsah organického N ve formě hnoje u variant dlouhodobého pokusu 
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Průměrné počty bakterií rodu Azotobacter  a nitrogenasová aktivita v půdách 

dlouhodobého pokusu udržovaného ve VÚRV, v.v.i Praha-Ruzyně jsou zobrazeny v 

grafu 3. 
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Graf 3. Počty bakterií rodu Azotobacter a nitrogenasová aktivita ve variantách 

dlouhodobého pokusu  
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Nejvyšší počet bakterií rodu Azotobacter a nejvyšší nitrogenasová aktivita byly 

stanoveny ve variantách hnojených hnojem a u kombinace hnoje + NPK.  

 

Z výsledků je zřejmé, že vytvořením vhodných podmínek pro rozvoj 

azotobaktera v půdě, zejména dostatečnou zásobou organické hmoty, se zároveň 

zvyšuje zásobování půdy dusíkem. Je však nezbytné sledovat zásobenost půdy 

přístupným dusíkem a to jak ve formě amonné, tak ve formě nitrátové. Podle našich 

dřívějších výsledků má vysoký obsah přístupného dusíku inhibiční vliv na počty 

azotobactera, a tím bývá nepříznivě ovlivněna i potenciální nitrogenasová aktivita.  

 

Pro podporu rozvoje a aktivitu bakterií rodu Azotobacter má tedy zásadní 

význam hnojení organickými hnojivy. Organické hnojení, zejména hnojem a 

komposty zlepšuje půdní úrodnost zvýšením obsahu půdní organické hmoty a aktivity  
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půdní mikroflóry a tím přispívá ke zlepšení biologických vlastností půdy. Naopak 

samotné hnojení minerálními N hnojivy potlačuje výskyt i aktivitu těchto prospěšných 

bakterií.  

 
 
II.8.2. Půdoochranné technologie 
 

 

Vedle aplikace organických hnojiv napomáhají rozvoji prospěšných půdních 

bakterií, mezi které patří i bakterie rodu Azotobacter, též určitá agrotechnická 

opatření a způsoby zpracovaní půdy před setím. V poslední době stále se rozšiřující 

půdoochranné technologie jsou jedním z nich. Ochranné zpracování půdy má za 

následek změnu distribuce uhlíku a dusíku v půdním profilu. Při redukovaném 

zpracování půdy dochází obvykle v orničním profilu ke kumulaci organických látek a 

ty se pak stávají stálým zdrojem energie pro prospěšné půdní mikroorganismy.  

 

Rozvoj a aktivitu bakterií rodu Azotobacter je možno prakticky dokumentovat 

na výsledcích z polního pokusu založeného v roce 1995 ve VÚRV, v.v.i., kde je 

praktikována konvenční orba (KZ) a ochranný způsob zpracování půdy (graf 4). 

Ochranný způsob zpracování půdy je založen ve 3 variantách: 1. bezorebné setí bez 

použití mulče (BM), 2. Sláma a posklizňové zbytky jako mulč (ZS),  3. Mulč 

z meziplodiny (MM). V pokusu je používán tříhonný osevní postup (ozimá pšenice, 

jarní ječmen a hrách). 
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Graf 4. Počty bakterií rodu Azotobacter a potenciální nitrogenasová aktivita ve 

variantách pokusu 
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Z výsledků je zřejmé, že počty azotobactera a následně i potenciální 

nitrogenasová aktivita jsou pozitivně ovlivněny zaoranými posklizňovými zbytky a 

mulčem z meziplodiny. Půdoochranné zpracování půdy mění distribuci C a N 

v půdním profilu. Při redukovaném zpracování půdy dochází v orničním profilu ke 

kumulaci organických látek. V orebné variantě  dochází naopak ke snížení množství 

uhlíku (organické hmoty) a tím i ke snížení zdroje energie pro půdní biotu. Organická 

hmota zde není přidána formou mulče a posklizňové zbytky jsou vzhledem k vyššímu 

provzdušnění orbou snadněji mineralizovány než u bezorebných variant. 

 

Agrotechnická opatření se v udržitelných systémech musí orientovat na 

zvyšování humusu v půdě a podporovat biologickou aktivitu půdy. K základním 

opatřením patří pěstování meziplodin a podsevů, hnojení hnojem nebo kompostem a 

snaha o šetrné zpracování půdy. 
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II.9. Shrnutí a perspektivy uplatnění v praxi 

 

Používání mikrobiálních inokulačních preparátů obsahujících prospěšné půdní 

bakterie se celosvětově úspěšně začlenilo mezi pěstitelské technologie. Ve srovnání 

s používáním chemických látek v zemědělství je sice stále v menšině, nicméně 

koncept využívání těchto látek se v poslední době zvyšuje. V současnosti existují 

celkem snadné způsoby izolací těchto bakterií a jejich testování. Výzkum a výsledky 

polních pokusů s prospěšnými půdními bakteriemi v posledním desetiletí otevírá 

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

jsou vyvíjeny nové formy nosičů, které by měly zajistit 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 

syntetickými nosiči, které nabízejí větší potenciál a flexibilitu pro výrobce inokulantů. 

Vedle polního použití existují další specifické oblasti jejich využití. Mezi ně patří např. 

komerční pěstování květin a zahradnictví prováděné ve sklenících. Velké možnosti 

využití inokulantů lze spatřovat též při bioremediacích např. výsypek po důlní činnosti 

nebo oblastí zatížených těžkými kovy a kontaminanty z průmyslové výroby.  

Perspektivou a možností pro zvýšené využití inokulačních preparátů je stále se 

rozšiřující ekologické a organické hospodaření na půdě, při kterém nejsou používána 

minerální průmyslová hnojiva. Použití efektivních inokulantů v těchto podmínkách 

pomáhá při výživě pěstovaných plodin a udržuje výnosy na ekonomicky  přijatelné 

úrovni. 

 

II.10. Praktická doporučení 

 

Pro úspěšné využití potenciálu inokulačních preparátů je nutné věnovat 

aplikaci těchto preparátů náležitou pozornost. Velmi důležité je aplikaci provést 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 

mohou ve velké míře projevit jejich příznivé vlastnosti a následně dochází k podpoře 

růstu a vývoje inokulovaných plodin. Vzhledem k tomu, že preparáty obsahují pouze 

přírodní nosné substráty a prospěšné nezávadné půdní bakterie, mohou být 
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využívány v rámci všech způsobu hospodaření (včetně ekologického) jako účinný 

doplněk nebo náhrada průmyslových hnojiv.  

 

Vedle přímých aplikací inokulačních preparátů existují též nepřímé způsoby 

jak podpořit rozvoj a aktivitu prospěšných půdních bakterií včetně bakterií rodu 

Azotobacter. Jsou to především takové způsoby hospodaření na půdě, které 

využívají jako zdroj živin organická hnojiva a/nebo praktikují půdochranné způsoby 

zpracování půdy včetně využití 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 postupů“ 

 

Metodika je založena na možnosti využití bakterií rodu Azotobacter pro 

inokulaci zemědělských plodin. Novým postupem je popis testací a výběru vhodných 

inokulačních kmenů na základě stanovení nitrogenasové aktivity uvedených bakterií. 

Pro tyto účely byla ve VÚRV, v.v.i. vyvinuta a ověřena vhodná metoda, kterou lze 

posoudit efektivitu testovaných izolátů bakterií rodu Azotobacter. Metoda též slouží 

k posouzení nitrogenasové aktivity půdních vzorků odebraných z různých lokalit 

s různým systémem hospodaření na půdě. Na základě postupů izolací, testací a 

výběrů kmenů, které jsou v metodice popsány, lze založit pracovní sbírku efektivních 

kmenů  rodu Azotobacter a použít je k přípravě inokulačních preparátů. Je popsána 

technologie výroby inokulantů na bázi rašeliny a jako nový postup výroba 

inokulačních preparátů na bázi expandovaného jílového granulátu Seramis. Metodika 

navrhuje též nové, konkrétní postupy aplikací těchto preparátů v praxi. 

 

IV. Popis uplatnění certifikované metodiky 

 

Metodika poskytuje současné znalosti o možnostech uplatnění nových 

přístupů k inokulaci polních plodin, o izolaci, testacích a selekci provozních kmenů  

bakterií rodu Azotobacter pro výrobu inokulačních preparátů, o technologii výroby 

těchto preparátů a o jejich aplikaci. Vedle toho metodika uvádí určité způsoby 
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hospodaření na půdě, které podporují rozvoj a aktivitu těchto prospěšných bakterií. 

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 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.  
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