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Hodnocení kvality půdy biologickými metodami 
Metodika poskytuje základní informace o využití biologických metod pro hodnocení půd 
z hlediska půdního zdraví. Vybrané biologické metody lze doporučit jak pro včasné 
rozpoznání degradace půdy a pro hodnocení již degradovaných půd, tak pro hodnocení 
kvality půdy z hlediska dlouhodobějších trendů při různém hospodaření na půdě.   
 
Evaluation of soil quality by some biological parameters 
The methodology summarizes the basic information on applicability of biological 
methods for evaluation of soil quality. Selected  biological methods are recommended as 
an early and sensitive indicators of contaminated soils and also as indicators with high 
sensitivity to long-term soil changes originated by management and environmental 
factors.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodika je určena zemědělcům, zemědělským poradcům, pracovníkům 
v zemědělském výzkumu a pracovníkům zabývajícím se výzkumem půd. 
 
Metodika získala osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky vydané 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod č. 496-7/KÚ/2010 
 
Ministerstvo zemědělství ČR doporučuje tuto metodiku pro využití v praxi. 
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I. Cíl metodiky 

 

Cílem je popsat biologické metody pro hodnocení půd z hlediska půdního zdraví. 

Dalším cílem metodiky je otestovat a zhodnotit tyto metody pro praktické využití a vybrat 

ty, které jsou vhodné pro hodnocení kvality půdy. Vybrané biologické metody lze 

doporučit jak pro včasné rozpoznání degradace půdy a pro hodnocení již 

degradovaných půd, tak pro hodnocení kvality půdy z hlediska dlouhodobějších trendů 

při různém hospodaření na půdě.   

 

II. Vlastní popis metodiky 

 

1. Charakteristika kvality půdy 

 

Zachování kvality půdy je jednou z podmínek  k dosažení udržitelných a 

konkurenceschopných systémů hospodaření na půdě. Funkce půdy jsou nezastupitelné 

a procesy v půdě navíc ovlivňují další složky ekosystému. Ze zemědělského hlediska je 

nejvýznamnější funkce produkční, kterou lze označit také jako půdní úrodnost. Pojem 

kvalita půdy souvisí spíše s její funkcí neprodukční - ekologickou. Kvalita půdy bývá také 

často definována jako půdní zdraví – kapacita půdy fungovat jako živý systém uvnitř 

ekosystému, uchovávající si svou produktivitu, podporující kvalitu vody a ovzduší a 

udržující zdraví rostlin, zvířat i lidí. 

 

2. Vlivy působící na kvalitu půdy 

 

K zásadním negativním změnám v půdě dochází působením lidské aktivity. 

K nejvýznamnějším negativním jevům patří: Degradace půdní struktury, ztráta půdní 

organické hmoty, zhutňování půd, eroze půd, kontaminace půd cizorodými látkami, 

acidifikace (okyselování půd) a další. Kvalita půdy je také dost zásadně ovlivňována (ať 

negativně či pozitivně) způsoby hospodaření na půdě. Nejvíce ovlivňují půdu 

agrotechnické zásahy jako je hnojení, technologie pěstování plodin a osevní postupy. 

 

 4



3. Biologické metody  

 

Biologický potenciál půd lze charakterizovat jako schopnost půdních organismů 

zajišťovat vhodné podmínky pro rostliny. K důležitým aktivitám patří rozklad organických 

zbytků, syntéza humusu, zpřístupňování živin rostlinám, tvorba půdní struktury a další. 

Metod, kterými lze sledovat biologické pochody v půdě je dnes velké množství. 

Problémem však zůstává spolehlivost a výpovědní hodnota. Použité metody musí 

sledovat celý komplex dějů v půdě a splňovat  několik základních kritérií: Vysokou 

citlivost, nízkou variabilitu, malou technickou a časovou náročnost, velkou šíři záběru, 

snadnou porovnatelnost a široký rozsah aplikovatelnosti. U biologických metod musíme 

počítat také s ovlivněním výsledků parametry prostředí, a je proto účelné doplnit 

biologická data chemickými rozbory a rozbory půdních vlastností. 

                                                                                                                                                                  

Odběry vzorků  

Díky vlastnostem mikroorganismů je téměř nemožné je sledovat přímo v terénu. 

Je tedy potřeba reprezentativní vzorek půdy, se kterým je nakládáno jako se živým 

systémem, aby se biologické společenstvo příliš neovlivnilo. Při odběrech by půda měla 

být pokud možno v takovém stavu, aby odebrané vzorky mohly být prosévány. Každý 

vzorek vznikne smísením půdních vzorků z odběrů nejméně 3 vpichů v rámci jednoho 

odběrového místa. Pokud nezkoumáme vliv hloubky na dané vlastnosti, odebírá se 

půdní vzorek v profilu 0 - 20 cm, přičemž se odstraní vegetace, větší půdní fauna a 

kameny. Odebrané vzorky se zpracovávají vzápětí po odběrech. Rozmělní se a prosejí 

na sítu s oky 2 mm. Vzorky se skladují ve tmě při 4°C s volným přístupem vzduchu 

(uzavřené vatovým tamponem) v plastových sáčcích.  

  

3.1. Půdní mikroorganismy 

 

Pro produkční i ekologické funkce půdy jsou důležité půdní mikroorganismy 

podporující růst a vývoj rostlin. Tato skupina se podílí na řadě klíčových procesů v půdě, 

přispívá ke zvyšování dostupnosti živin pro rostliny a pomáhá k udržení dobré půdní 

struktury. Půdní mikroorganismy jsou vhodným indikátorem půdní kvality zejména díky 
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jejich všudypřítomnosti, množství a důležité roli v potravních řetězcích a cyklech živin. 

Přes jejich vysoké množství jsou snadno zranitelné díky obrovskému aktivnímu povrchu. 

Půdní mikroflóra je hlavním činitelem koloběhu látek mezi půdou a rostlinou, ovlivňuje 

podmínky růstu a výživy rostlin. Půdy, ve kterých je mikrobiální činnost všestranně 

rozvinuta, proto lépe uspokojují nároky rostlin na živiny, než půdy s omezenou mikrobní 

činností. 

 

Celková biomasa mikroorganismů v půdě 

Je definována jako žijící část organické hmoty, jako organismy menší než 10µm3 . 

Je měřítkem kvantity mikroorganismů. Stanovení většinou spočívá ve vyčíslení 

komponenty mikrobiální biomasy – nejčastěji uhlíku. Tato komponenta musí být 

přítomna ve všech živých buňkách a po jejich odumření musí být buď rychle 

degradována, nebo se alespoň stává lehce extrahovatelnou (princip fumigačně-extrační 

metody). Mikrobiální biomasa je malá, ale důležitá zásobárna živin (N, C, P a S) a 

změny ve složení živin se odrážejí v mikrobiální biomase. Jedná se o základní, výchozí 

charakteristiku půdních mikroorganismů. Mikrobiální biomasa je považována za dobrý 

indikátor změn vlastností půd, protože nevychází ze separace či izolace 

mikroorganismů, ale stanovuje se přímo ve vzorcích půdy. Její pokles může signalizovat 

nepříznivé změny půdní organické hmoty. 

 

Metodika stanovení:  

Fumigačně-extrakční metoda (Vance et al., 1987). Fumigací se lyzují buňky 

mikrorganismů a uvolňuje se čerstvá organická hmota. Neživá půdní organická hmota 

není fumigací podstatně ovlivněna. Půdní vzorky se fumigují chloroformem 24 hodin. 

Organický uhlík se extrahuje 0,5 molárním síranem draselným z fumigovaných i 

nefumigovaných vzorků a rozdíl mezi nimi se připisuje uhlíku mikrobiální biomasy.  

 

Počty mikroorganismů v půdě 

Nejpočetnější a biochemicky nejaktivnější skupinou v půdě jsou baktérie. 

Stanovuje se celkové množství mikroorganismů  nebo některých skupin, či 

indikátorových druhů. Velký význam pro výživu rostlin mají baktérie poutající dusík 
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(Rhizobium spp. a Azotobacter spp.) a  baktérie uvolňující fosfor z půdních minerálů (P-

solubilizující baktérie). Počty baktérií se stanovují kultivační deskovou metodou na 

specifických agarech.  Za dobrý indikátor kvality půdy  je považován  výskyt baktérií 

rodu Azotobacter a výskyt baktérií s P-solubilizující aktivitou. Bakterie rodu Azotobacter 

jsou jedním z významných mikrobiálních zástupců, schopných využívat vzdušný dusík 

jako zdroj k tvorbě organických sloučenin. Přítomnost takových organismů je 

významným faktorem úrodnosti půd. Mikroorganismy s P-solubilizující aktivitou mají 

schopnost transformovat málo rozpustné fosfáty do rozpustných forem využitelných 

rostlinami. Tyto dvě skupiny mikroorganismů tak zajišťují alternativní výživu rostlin 

těmito základními živinami. 

  

Metodika stanovení: 

10 g  vzorku půdy se naváží do 90 ml sterilní destilované vody. 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 a zalévá se: Pro stanovení baktérií rodu Azotobscter  

Ashbyho agarem (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). Misky se 

inkubují v termostatu při 28°C asi 5 – 7 dní a odečítají se velké slizovité kolonie baktérií 

rodu Azotobacter (viz foto).  

               

               Kolonie baktérie rodu Azotobacter 
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Pro stanovení   P-solubilizujících baktérií se Petriho misky zalévají fosforečným agarem 

(složení: 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.  Misky se inkubují 

v termostatu  při teplotě 28°C a odečítají se kolonie, které mají prosvětlenou zónu (viz 

foto). 

 

                           Kolonie P-solubilizujících baktérií tvořících prosvětlené zóny 

 

                 

 

3.2. Aktivity půdních mikroorganismů 

 

Aktivity mikroorganismů mají velmi úzký vztah k funkcím v ekosystému. 

Z hlediska bioindikací jsou smysluplným a zcela nezbytným doplněním údajů o kvantitě 

mikroorganismů. K nejdůležitějším a nejčastěji stanovovaným aktivitám patří enzymové 

aktivity, respirační aktivita a měření fixace dusíku. 

 

Enzymové aktivity 

Jedná se o charakteristiku metabolických aktivit půdních organismů. Proto jsou 

někdy označovány také jako „půdní enzymy“. Tyto enzymy pocházejí z produkce 

mikroorganismů, ale také kořenů nebo mrtvých mikroorganismů. Měření aktivity půdních 

enzymů je velice důležité pro určení stavu nebo podmínek půdního prostředí, protože 

enzymy jsou nezbytné při koloběhu živin v půdě. Aktivní stav enzymů je důležitý pro 
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procesy tvorby humusu, výživy rostlin a udržení ekologické rovnováhy. Stanovení 

enzymových aktivit v půdě může být použito ke studiu biochemických procesů v půdě, 

zkoumání mikrobiální ekologie a je také indikátorem půdní kvality. Jako indikátor kvality 

půdy mají enzymové aktivity několik výhod: jsou v úzkém vztahu k důležitým půdním 

charakteristikám, mohou vykazovat změny dříve než jiné půdní vlastnosti a mohou být  

půdně biologickým indexem odrážejícím využívání půdy. Metodické postupy stanovení 

enzymových aktivit jsou mimo jiné podrobně popsány v Schinner et al. (1995).  

 

Aktivita dehydrogenasy 

Biologická oxidace organických látek je obecně dehydrogenační proces, na 

kterém se podílí mnoho specifických dehydrogenas. Aktivita dehydrogenasy představuje 

transfer energie v respiračním řetězci, takže je považována za měřítko celkové 

mikrobiální aktivity v toxikologických testech. Patří k enzymovým aktivitám, které jsou na 

jakékoliv zatížení půd velmi citlivé. Výsledek testu dehydrogenasové aktivity indikuje 

metabolickou  aktivitu půdních mikroorganismů. 

 

Metodika stanovení:    

Do čerstvých vzorků zeminy (6 g) se přidá CaCO3 a 3 % TTC (2,3,5- 

trifenyltetrazolium). Vzorek se promíchá a inkubuje 24 hodin při 37°C. Po inkubaci je 

přidán etanol a po protřepání je vzorek zfiltrován a doplněn do 100 ml. Intenzita 

červeného zabarvení je stanovována kolorimetricky při = 485 nm. 

 

Aktivita arylsulfatasy 

Sulfatasy jsou mikrobního původu, v půdě se vyskytují jako exoenzymy a mají 

úzký vztah k organické hmotě. Podílejí se na koloběhu síry a jejich aktivita spočívá 

v mineralizaci sloučenin obsahujících síru a hydrolýze organických síranů. Přesto, že se 

v půdě vyskytují různé typy sulfatas, nejvíce prozkoumaná a používaná je arylsulfatasa. 

 

Metodika stanovení:    

Do čerstvých vzorků zeminy (1 g) se přidá acetátový pufr a 0, 02 M p-

nitrofenylsulfát draselný. Inkubuje se 1 hodinu při 37°C. Aktivitou arylsulfatasy se 
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uvolňuje nitrofenol, který je extrahován, zbarven přidáním NaOH a stanoven 

kolorimetricky při = 420 nm. 

 

Aktivita ureasy 

Tato aktivita je v úzkém vztahu ke koloběhu dusíku. Aktivita ureasy spočívá 

v rozkladu organických dusíkatých látek v půdě. V půdním prostředí se podílí na 

hydrolýze močoviny na NH3 a CO2 a zpřístupňuje tak dusík pro rostliny. Jedná se o 

velmi stabilní půdní enzym, který je využíván při hodnocení úrodnosti půdy. Aktivita 

enzymu ureasy může být ovlivněna koncentrací substrátu, teplotou, pH a hospodařením 

na půdě. 

 

Metodika stanovení:    

K 5 g vlhké půdy  se nakape roztok močoviny. Uzavřené vzorky se inkubují 2 hod. 

při 37°C. Pak se přidá 2M KCl  a zfiltruje se. Po přídavku 0,3 M NaOH a 1,06 M 

salicylanu sodného s nitroprusidem sodným je vzniklý amonný iont stanovován 

kolorimetricky při = 660 nm. 

 

Aktivita invertasy 

Enzym invertasa se uplatňuje v koloběhu uhlíku. Stanovuje se jako množství 

glukosy vzniklé z dodané sacharosy působením enzymu invertasy během inkubace. 

 

Metodika stanovení:    

Do 5 g vlhké půdy se přidá fosfátový pufru, 8% roztok sacharosy a 2 kapky 

toluenu. Baňky se inkubují 4 hod. při 37°C. Suspenze se přefiltruje a k 0,25 ml filtrátu se 

přidá 2 ml indikátoru a směs se vaří 10 min. ve vodní lázni a poté zchladí. Intenzita 

zabarvení se stanovuje kolorimetricky při = 508 nm. 

 

Aktivita celulasy 

Celulosu mohou využívat jen některé mikroorganismy, které produkují enzym 

celulasu. Celulasa je komplex enzymů hydrolyzujících celulosu (buničinu) za vzniku 

glukosy jako konečného produktu. Metoda stanovení aktivity rozkladu celulosy je 
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založena na váhovém úbytku této mikroflóry v půdě. Tato metoda je přímá, vhodná pro 

aktuální sledování změn v půdě v průběhu celého roku. Mikroorganismy, rozkládající 

celulosu za aerobních podmínek, tvoří na filtrační papíru barevné skvrny, na jejichž 

místech nastává rychlý rozpad buničiny (viz foto).  

              

                                   Rozklad buničitých kotoučů mikroorganismy 

 

                          

 

Metodika stanovení:    

Naváží se 150 g nevysušené půdy a  vpraví se na dno PE misky. Opatrně se 

sklepe do roviny, na ni se položí kotouček silonové tkaniny, zvážený kotouček filtračního 

papíru a opět kotouček tkaniny, který se překryje 100 g půdy. Zakrytá miska se inkubuje 

při 28°C 3 týdny a průběžně se ovlhčuje. Výsledkem stanovení je váhový úbytek 

celulosy (filtračního papíru) po inkubaci v jednotlivých půdních vzorcích. 

 

Respirační aktivita 

Respirační aktivita je nejčastěji používaným měřítkem aktivity půdní mikroflóry. 

Odpovídá množství vyprodukovaného CO2 půdní mikroflórou ve stanoveném čase. 

Mineralizace organických látek půdní mikroflórou vyjádřená produkcí CO2, respektive 

spotřebou O2, je nejobecnějším projevem biologické činnosti půdy. Stanovuje se 

respirace bazální a respirace potenciální. Respirace potenciální se vyjadřuje stejně jako 

respirace bazální produkcí CO2, avšak s tím rozdílem, že půdní vzorek je obohacen 

glukosou (zdroj C a energie) a síranem amonným (zdroj N). Respirační aktivita půdy je 

obecným indikátorem mineralizační kapacity mikrobního společenstva, vyjadřuje 

mineralizaci organické hmoty a je používána jako index půdní úrodnosti. 
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Metodika stanovení:    

Jemnozem se naváží (100 g pro stanovení bazální respirace, 50 g  pro 

potenciální respiraci ) do 750ml skleněných lahví. Pro stanovení potenciální respirace 

zkropíme zeminu 1 ml roztoku glukosy a síranu amonného v poměru 1:1. Do nádob se 

dále umístí skleněný kalíšek s předlohou 5 ml 1M NaOH, který pohlcuje vzniklý CO2. 

Lahve se uzavřou a inkubují v termostatu při 28°C. 

Pro stanovení bazální respirace se po třídenní inkubaci stanovuje tzv. reaktivní 

respirace a po dalších čtyřech dnech inkubace je stanovena vlastní bazální respirace. 

Stanovuje se tak produkce CO2 za 3 dny a další s odstupem 4 dnů. Pro stanovení 

potenciální respirace se vzorky obohacených půd inkubují 20 hodin. Po inkubacích se 

obsah pohlceného CO2 v roztoku NaOH stanoví titračně roztokem 0,25M HCl po 

vysrážení uhličitanů jako BaCO3 chloridem barnatým (Novák, 1963). 

 

Potenciální nitrogenasová aktivita (nesymbiotická fixace dusíku)   

Biologická fixace molekulárního dusíku je proces, kterým je atmosferický N2 

redukován a tak zpřístupňován jako živina pro fixátory a následně i pro rostliny. 

Podmínkou fixace dusíku je enzym nitrogenasa. Nitrogenasa mění acetylen na etylen 

v míře úměrné množství dusíku fixovaného ve stejných podmínkách. Biologická fixace 

N2 je tedy na jedné straně proces vysoce specifický, vlastní pouze mikroorganismům 

vybaveným enzymem nitrogenasou, na druhé straně jde o proces velmi rozšířený a 

probíhající (i když různě intenzivně) snad v každé půdě. Je také dostatečně známá 

značná citlivost fixátorů dusíku k nejrůznějším změnám v půdě. Z těchto důvodů je 

fixace N2 považována za jeden z indikátorů kvality půdy. Nesymbiotickou fixaci dusíku 

v půdě zprostředkovávají zejména baktérie Azotobacter spp. Přirozená nesymbiotická 

nitrogenasová aktivita je v půdě většinou dosti nízká, přičemž limitujícím faktorem je 

často dostupný zdroj energie. Pro stanovení nesymbiotické nitrogenasové aktivity jsou 

proto podmínky optimalizovány přídavkem lehce přístupného zdroje uhlíku, například 

glukosy. 
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Metodika stanovení: 

Ke stanovení se používá metoda plynové chromatografie, která vychází ze 

zjištění, že nitrogenasa je schopná katalyzovat redukci acetylenu na etylen v míře 

úměrné množství dusíku fixovaného ve stejných podmínkách. Čerstvý půdní vzorek (15 

g) se obohatí glukosou, poté je injektován acetylen v množství 10 % objemu nádobky a 

nechá se inkubovat  48 hod. při 28 oC. Na plynovém chromatografu je stanoveno 

množství vzniklého etylenu. Měřený parametr lze pak nazvat potenciální nitrogenasová 

aktivita (Šimek, 1993). 

 

4. Testování biologických metod v praxi 

 

Půda je složitý systém, který lze popsat (ohodnotit) pomocí nejrůznějších 

charakteristik. Výběr charakteristik se nejčastěji řídí účelem. Účelem měření 

biologických charakteristik může být jednak včasné rozpoznání degradace půdy 

škodlivými látkami a dále hodnocení dlouhodobějších trendů ve vývoji půd ovlivněných 

různým hospodařením na půdě (technologií pěstování, použitým hnojením nebo 

pěstovanou plodinou). 

 

Výběr lokalit  

Pro účely testování a hodnocení biologických metod v praxi je třeba vybrat 

lokality, které budou zastupovat pokud možno všechny typy degradace půdy a 

reprezentovat i různé způsoby hospodaření na půdě. Dále je nutné ke studiu vybrat i 

odpovídající kontrolní lokalitu, se kterou by bylo možné srovnávat zjištěné změny. Při 

hodnocení musíme počítat s výrazným sezónním charakterem biologických metod. 

Porovnávat výsledky testů lze pouze mezi půdami stejného půdního typu a z míst se 

stejnými klimatickými podmínkami. K ověření citlivosti metod v praxi jsou vybrány 

příklady z lokalit přírodních i hospodářsky využívaných. 
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4.1. Kontaminace (degradace) půd 

 

Ztrátu produkční schopnosti ze zemědělského hlediska a ztrátu schopnosti plnit 

přírodní funkce z hlediska ekologického lze hodnotit jako degradaci půdy. Antropogenní 

degradace půd vyplývají především z nevhodných způsobů hospodaření a necitlivého 

využívání. Řada půd je také v rámci antropogenního ovlivnění kontaminována 

cizorodými látkami. Vzhledem k různorodosti degradačních procesů působí degradace 

na půdní biotu různými mechanismy a je proto důležité vybrat biologické metody, které 

nejlépe postihnou změny typické pro určitý degradační jev. 

K ověření výpovědní schopnosti a reprodukovatelnosti vybraných biologických 

metod jako indikátoru kvality půdy jsme zvolily 3 lokality. Povodí řeky Litavky, povodí 

Červeného potoka a Jizerské hory. Niva řeky Litavky je kontaminovaná těžkými kovy, 

především olovem, kadmiem a zinkem. Stanoviště se nacházejí v těsné blízkosti řeky 

Litavky. Obsahy těžkých kovů mnohonásobně překračují maximálně přípustné hodnoty 

pro ČR. Louky v okolí Červeného potoka  jsou kontaminovány organickými polutanty – 

polychlorovanými bifenyly (PCB). V této lokalitě koncentrace polychlorovaných bifenylů 

na kontaminovaném stanovišti překračují povolené limity. Louky na území Jizerských 

hor jsou zatíženy okyselováním půd způsobeným kyselými spady.  

Stanoviště uvedené jako čisté jsou neznečistěné pozaďové lokality (nad zdrojem 

znečistění).  Stanoviště kontaminované se nachází přímo pod zdrojem znečistění a byly 

zde naměřeny nejvyšší hodnoty jak anorganických, tak organických polutantů. U lokality 

Jizerských hor je jako pozaďová (kontrolní) lokalita uvedeno stanoviště s neutrálním pH 

ve srovnání s lokalitou silně kyselou. 
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Graf 1 – Vliv kontaminace na biologickou aktivitu půdy 
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Výsledky ukazují, že u všech zkoumaných enzymových aktivit byla zjištěna 

prokazatelná inhibice na kontaminovaných stanovištích. Výjimku tvoří aktivita 

arylsulfatasy v lokalitě Jizerské hory. Arylsulfatasa souvisí s koloběhem síry v půdě a 

proto v tomto případě neindikuje stupeň poškození půdní mikroflóry, ale je pouze závislá 

na obsahu síry v půdě, který je díky imisím SO2 vyšší. 

Podle našich výsledků lze obecně enzymové aktivity využít k indikaci degradace půd. 

Ne všechny však jsou stejně vhodné pro určitý typ degradace. Z našich stanovení 

vyplývá, že aktivita arylsulfatasy není vhodná pro indikaci půd zatížených kyselými 

spady.  

 

4.2. Hnojení 

 

Velmi důležité je sledování změn biologických vlastností půdy při dlouhodobém 

intenzivním používání nebo naopak absenci hnojiv. Zásadní význam má také použité 

hnojivo. Anorganické a organické hnojení, zejména dusíkem, zvyšuje nejen úrodnost 

půdy, ale ovlivňuje také její chemické, fyzikální a biologické vlastnosti. Minerální hnojení 

zvyšuje obsah živin v půdě, tím pozitivně ovlivňuje výživu rostlin a tím zároveň 

produkční schopnost půdy. Organické hnojení, zejména hnůj a komposty, zlepšují nejen 
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produkční schopnost půdy, ale zlepšují i půdní úrodnost zvýšením obsahu půdní 

organické hmoty. Zvýšením aktivity půdní mikroflóry přispívají ke zlepšení biologických 

vlastností půdy. Zařazení organického hnojení do systému hospodaření podporuje 

výskyt a aktivitu prospěšných půdních baktérií, včetně dusík fixujících baktérií rodu 

Azotobacter. Tyto změny se dají dobře vysledovat u dlouhodobých polních pokusů.  Vliv 

hnojení na vybrané biologické charakteristiky (počet Azotobacter spp. a nitrogenasová 

aktivita) dokumentuje graf č. 2. 

 

Graf 2 – Vliv hnojení na výskyt a aktivitu baktérií rodu Azotobacter. 
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Výsledky byly získány v pokusu, který byl založen v Praze - Ruzyni v roce 1955 s 

dvouhonným osevním postupem (cukrovka a pšenice jarní) a 4 variantami hnojení:  

1. Bez hnojení (0 + 0), 2. NPK – minerální hnojení (0 + NPK), 3. hnůj – organické 

hnojení (hnůj + 0), 4. hnůj + NPK  (hnůj + NPK). Z výsledků je vidět, že ve variantách, 

kde bylo přidáno organické hnojení ve formě hnoje, vzrostl významně počet Azotobacter 

spp. a zároveň se zvýšila nitrogenasová aktivita, která je měřítkem aktivity baktérií rodu 

Azotobacter. Z výsledků je zřejmé, že dodáním organické hmoty se podstatně  zvyšuje 

fixace molekulárního dusíku. 
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4.3. Technologie pěstování 

  

Způsoby zpracování půdy mění obsah půdní vody, teplotu půdy, její aeraci a 

stupeň míšení půdy se zbytky pěstovaných plodin. To vše se odráží v biologické aktivitě 

půdy (v zastoupení půdních organismů a mikroorganismů, v aktivitě mikroorganismů a 

v aktivitě enzymů).  Působení různého zpracování půdy dokresluje graf č. 3. Pokus 

v Praze – Ruzyni byl založen ve 4 variantách. 1. Konveční technologie (orebná), 2. 

Ochranné zpracování půdy, 3. Ochranné zpracování půdy + mulč (sláma) a 4. Ochranné 

zpracování + mulč (z meziplodiny). 

  

Graf 3 – Vliv technologií zpracování půdy na biologickou aktivitu půdy 
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Z grafu je vidět, že způsoby obhospodařování půdy ovlivňují i její biologické 

vlastnosti. Půdoochranné zpracování má za následek změny distribuce C a N v půdním 

profilu. V bezorebných systémech, kde není půda obhospodařovaná a zbytky rostlin 

zůstávají na povrchu, dekompozice (mineralizace) probíhá pomaleji, půdní organická 

hmota je akumulována ve svrchním horizontu a zásobuje půdní biotu konstantní energií. 

Růst obsahu organické hmoty má příznivý vliv nejen na zlepšování půdní struktury, ale 
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také jako zásobárna energie pro růst rostlin a rozvoj mikroorganismů. S ohledem na 

naše výsledky se dá říci, že půdoochranné zpracování (zejména varianty 

s posklizňovými zbytky) stimuluje biologickou aktivitu půdy a významně tím přispívá 

k zachování kvality půdy při uchování její produktivity. 

 

4.4. Pěstovaná plodina 

 

Významný vliv na půdní biologickou či enzymovou aktivitu mají také rostliny, které 

ovlivňují zastoupení mikrobiální biomasy díky změnám v obsahu půdní organické hmoty. 

Prostřednictvím kořenových exudátů dochází v rhizosféře k nepřetržitému uvolňování 

extracelulárních a endocelulárních enzymů, které společně se zvýšenou mikrobiální 

aktivitou příznivě působí na biologickou aktivitu půdy. Význam porostu (v tomto případě 

chrastice rákosovité) na uhlík mikrobiální biomasy dokumentuje graf č. 4. 

  

Graf 4 – Vliv rostlinného pokryvu na C mikrobiální biomasy 
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Graf ukazuje, že při pěstování chrastice na výsypkovém substrátu (při 

rekultivacích hnědouhelných dolů) stačí přídavek 120 tun kompostu na hektar, zatímco 

na pozemku bez rostlin musíme aplikovat 400 tun kompostu, abychom dosáhli stejné 

úrovně mikrobiální biomasy. Při pěstování vytrvalého porostu chrastice se s rozrůstající 
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vegetací zintenzivňuje činnost kořenů, zvyšuje se přísun organické hmoty z opadu, a to 

vede ke zvýšené biologické aktivitě půdy. 

 

5. Závěry a doporučení pro praxi 

 

Stanovení celkového uhlíku mikrobiální biomasy je obecně považováno za 

nejspolehlivější a nejčastěji používanou metodu pro stanovení změn  vlastností půd, 

protože je spojena s cykly uhlíku a dusíku. Metodu stanovení biomasy mikroorganismů 

lze doporučit ke zjištění kvality půdy i proto, že se jedná o jednoduchou metodu.  

Jako nejvhodnější enzymové aktivity pro posouzení míry degradace půd se podle 

našich stanovení ukazuje aktivita dehydrogenasy a invertasy. Aktivita ureasy je citlivá na 

kontaminaci cizorodými látkami.  Aktivita arylsulfatasy není vhodná pro indikaci půd 

zatížených kyselými spady.  

Z hlediska kvality půdy se ukazují také velmi důležitým parametrem počty 

specifických mikroorganismů  podporujících  růst a vývoj rostlin. Jedná se o baktérie 

Azotobacter spp. a P-solubilizující baktérie. Tyto skupiny půdních mikroorganismů se 

podílejí na řadě klíčových procesů v půdě, přispívají ke zvyšování dostupnosti živin pro 

rostliny a napomáhají k udržení dobré půdní struktury. 

Výraznější rozdíly v ukazatelích půdní kvality byly zaznamenány spíše mezi 

různými způsoby obhospodařování a hnojení téže plodiny, než mezi samotnými 

plodinami.  

Agrotechnická opatření se v trvale udržitelných systémech musí orientovat na 

podporu života v půdě, aniž by byla snížena produktivita půdy z ekonomického hlediska. 

K opatřením podporujícím biologickou aktivitu půdy patří pěstování meziplodin, hnojení 

organickými hnojivy s následným zvyšováním zásob organické hmoty a snaha o šetrné 

zpracování půdy. 

 

III. Srovnání novosti postupů. 

 

Vzhledem k tomu, že současná půdní mikrobiologie nabízí značné množství 

metod k hodnocení stavu a kvality půdy, jejich výběru je třeba věnovat náležitou 
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pozornost. Tato metodika nabízí  nejen popis nejčastěji používaných biologických 

metod, ale zároveň dokumentuje jejich uplatnění v praxi, doporučuje kritéria pro jejich 

výběr a upozorňuje na možná rizika spojená s jejich stanovením v souvislosti se 

zkoumanou lokalitou. Novost metodiky spočívá také v praktických agrotechnických 

doporučeních k podpoře života v půdě. Vybrané biologické charakteristiky byly 

testovány pro důležité vlivy působící na kvalitu nejen orné a jinak zemědělsky využívané 

půdy, ale i ostatních environmentálně významných stanovišť. 

 

IV. Popis uplatnění metodiky 

 

Metodika shrnuje současné znalosti využití biologických metod při hodnocení 

kvality půdy a vychází přitom z výsledků získaných na odd. biologie půdy ve VÚRV, 

v.v.i. v Praze – Ruzyni. Metodika obsahuje výběr biologických metod vhodných 

k hodnocení půd ohrožených degradací, ale i k hodnocení kvality půdy při různém 

hospodaření na půdě. Posouzení kvality půdy a předpověď jejich možných změn stejně 

jako výběr metod patří k významným problémům současného zemědělství. Využití 

půdně biologických metod k posouzení kvality půdy se stalo nedílnou součástí 

hodnocení kvality půdy.  Metodika nabízí možnosti  využití jednotlivých biologických 

metod a zároveň doporučuje agrotechnická opatření, která vedou k podpoře života 

v půdě.  
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VII. Dedikace 
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