
 
 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA CHEMICKÁ 

FACULTY OF CHEMISTRY 
 
 

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE 

INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY 
 
 
 
 
 
 

STUDIUM VLIVU APLIKACE BIOUHLU NA 
ORGANICKOU HMOTU V PŮDĚ 

STUDY ON THE EFFECT OF BIOCHAR APPLICATION ON ORGANIC MATTER IN SOIL 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Marie Kurková 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. Michal Kalina, Ph.D. 

BRNO 2020   

 



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce

Číslo práce: FCH-BAK1495/2019 Akademický rok: 2019/20

Ústav: Ústav fyzikální a spotřební chemie

Studentka: Marie Kurková

Studijní program: Chemie a chemické technologie

Studijní obor: Spotřební chemie

Vedoucí práce: Ing. Michal Kalina, Ph.D.
 

Název bakalářské práce:
Studium vlivu aplikace biouhlu na organickou hmotu v půdě

Zadání bakalářské práce:
1) Vypracovat literární rešerši zabývající se problematikou využití biouhlu v zemědělství.
2) Seznámit se s certifikovanou metodikou stanovení obsahu organické hmoty v půdě a metodami
posouzení mikrobiálních pochodů probíhajících v půdě.
3) Optimalizovat jednoduché laboratorní kultivační experimenty v pěstebním boxu pro posouzení vlivů
biouhlu na půdní charakteristiky.
4) Posoudit vliv biouhlu na distribuci organické hmoty v půdě během kultivací.
5) Zhodnotit získaná experimentální data a formulovat závěry práce.

Termín odevzdání bakalářské práce: 31.7.2020:
Bakalářská práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí bakalářské práce.

 

       
 Marie Kurková

student(ka)  Ing. Michal Kalina, Ph.D.
vedoucí práce  prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       
 V Brně dne 31.1.2020    prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce studuje, jaký vliv má aplikace biouhlu na složení organické hmoty dvou 
rozdílných vzorků půd. Konkrétně byl sledován celkový obsah organické hmoty v půdě a poměr 
huminových a fulvinových kyselin v těchto půdách před a po aplikaci biouhlu. Složení půdní 
hmoty bylo pozorováno termogravimetricky a také na základě využití certifikované metodiky 
izolace huminových a fulvinových kyselin ze vzorků studovaných půd. Dále byl pozorován vliv 
biouhlu na růst modelové rostliny (kukuřice setá – Zea mays), kdy už od počátku experimentu 
bylo možné pozorovat rozdíly v růstu, a to jak v porovnání vzorků s biouhlem a bez biouhlu, 
tak také v porovnání vzorků s různou dávkou biouhlu. Vliv na růst rostlin měl také druh půdy, 
která byla využita pro kultivační experimenty.  

ABSTRACT 
This bachelor thesis studies the effect of the application of biochar on the composition of 
organic matter of two different soil samples. Specifically, the total content of organic matter in 
the soil and the ratio of humic and fulvic acids in these soils before and after the application of 
biochar were monitored. The composition of the soil mass was also observed 
thermogravimetrically and by using the certified method of humic and fulvic acids isolation 
from samples of studied soils. Furthermore, the effect of biochar on the growth of a model plant 
(maize – Zea mays) was observed. From this point of view, differences in plant growth were 
possible to observe from the beginning of the experiment, both in comparison with samples 
with and without biochar and in comparison with samples containing different doses of biochar. 
The type of soil used for cultivation experiments also influenced on plant growth. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
biouhel, půda, organická hmota, kultivace rostlin 

KEY WORDS 
biochar, soil, organic matter, plant cultivation 
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1 ÚVOD 
Lidská populace na Zemi v posledních desetiletích narůstá stále rychlejším tempem. Aby ale 
nedocházelo k světovému hladomoru, je nutné zajistit dostatek potravy, pokud možno pro 
všechny. Se zvyšujícím se počtem obyvatel planety, se ale také zvyšují plochy, které zabírají 
jejich obydlí, továrny apod., a místa na zemědělské plochy tudíž ubývá. Navíc intenzifikace 
zemědělské výroby zaměřená na produkci může výrazně snižovat kvalitu a množství půdy. 
Kvalitu půdy rovněž snižuje nedostatečné či nevhodné hnojení, okyselování a znečišťování 
cizorodými látkami. Většina zemědělských půd trpí nedostatkem organické hmoty, dochází 
k poklesu pH a má nevyhovující strukturu. Je tedy zapotřebí zajistit, aby orná půda byla co 
nejkvalitnější, měla vhodné složení a poskytovala, například díky vhodným hnojivům, co 
nejlepší úrodu [1, 2]. 

Další problém pro ornou půdu představují sucha, která se v posledních letech ještě 
zintenzivňují. Teplota vzduchu v ročním průměru se od 60. let minulého století zvedla přibližně 
o 1 °C. Změnil se také objem srážek během roku. Na jaře a v létě dochází k jejich poklesu oproti 
minulému století. Navíc se snižuje i vydatnost pramenů. Klimatické změny postupují rychleji, 
než se původně předpokládalo. Zemědělská půda měla dříve lepší schopnost držet vodu, ale 
hlavně díky erozím a často nevhodnému způsobu obdělávání ji postupně ztrácela. V dnešní 
době je její schopnost zadržovat vodu na asi 50 %. Kdyby česká zemědělská půda, které je asi 
3,5 milionu hektarů, byla schopná držet vodu dobře, udržela by jí okolo 9 miliard m3. Díky 
těmto vlivům dnes udrží sotva 5 miliard m3 [1, 2]. 

K řešení obou problémů by mohl napomáhat biouhel, jehož studiu s ohledem na potenciální 
využití v zemědělství se tato práce věnuje.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Definice biouhlu 
Biouhel, (anglicky „biochar“), je pevný produkt získaný termochemickou karbonizací biomasy 
za nedostatku kyslíku. V techničtějším pojetí je biouhel produktem tepelného rozkladu 
organického materiálu (jako je dřevo, listí, slupky či hnůj) za omezeného přístupu kyslíku 
a teploty nepřekračující 700 °C [3]. 

2.1.1 Fyzikální vlastnosti 
Biouhel je charakteristický svou pórovitostí. Póry v biouhlu dělíme dle velikosti na [4]: 

 Makropóry (1000–0,05 μm) 
 Mesopóry (0,05–0,002 μm) 
 Mikropóry (0,05–0,0001 μm). 

Biouhel je povahy hydrofobní, což je způsobeno povrchovými funkčními skupinami. Jeho 
hydrofobnost však klesá se zvyšující se teplotou, která byla při přípravě použita. Díky svým 
velkým retenčním schopnostem zadržuje v půdě vodu [4]. 

2.1.2 Chemické složení 
Chemické složení biouhlu závisí na materiálu, ze kterého byl vyroben, a na podmínkách 
pyrolýzy. Mezi prvky, které tvoří biouhel, patří především uhlík, vodík, kyslík, dusík a síra. 
Největší zastoupení má uhlík, který může dosahovat až 90 hm %. Uhlík se v biouhlu vyskytuje 
ve formě aromatických struktur, kdy lze předpokládat, že v biouhlu jsou přítomny alespoň dva 
typy aromatických struktur [4]. Dusík se v biouhlu vyskytuje do 4 hm. % a síra pod 1 hm. %. 
Biouhel také obsahuje stopové množství fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku, mědi, železa, 
manganu, molybdenu, sodíku a zinku [5]. 

2.2 Výroba biouhlu 
Nejznámějším typem biouhlu je uhlí, avšak všechny biogenní materiály lze převést na biouhel 
[4]. Můžou to být zbytky ze zemědělského či lesního hospodaření, hnojiva z chovů zvířat nebo 
také zelený odpad, například ze zahrad [6]. 

Biouhel se průmyslově vyrábí pyrolýzou. Ta může být jak rychlá, tak pomalá, a také jí lze 
rozlišit dle teplot na pyrolýzu za nízkých teplot (do 500 °C) a za teplot vysokých [4]. Všechny 
tyto podmínky mají výrazný vliv na vlastnosti výsledného produktu. Tyto vlivy na vlastnosti 
jsou více diskutovány v kapitole 2.2.2. 

2.2.1 Pyrolýza 
Nejdynamičtější teplotní rozmezí pyrolýzy je mezi 250 a 350 °C, kde téměř všechny vlastnosti 
biouhlu podléhají významným změnám v důsledku rozkladu hemicelulózy a částečného 
rozkladu celulózy a ligninu [4]. 

Pyrolýza biomasy začíná jejím sušením. Materiál se dále zahřívá a díky tomu se těkavé látky 
uvolňují z pevné formy. Tyto těkavé látky mohou tvořit permanentní plyny (např. CO2, CO, 
CH4 a H2) nebo kondenzovatelné organické sloučeniny (např. CH3OH, a CH3COOH). Dále 
následují reakce v plynné fázi jako je krakování a polymerace [4]. 
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Produkty tohoto procesu lze rozdělit na tři skupiny: permanentní plyny, jedna nebo více 
kapalných fází (dehet a voda) a pevný zbytek [4]. 

2.2.2 Vliv podmínek přípravy na vlastnosti biouhlu 
Mezi podmínky pyrolýzy, které ovlivňují fyzikální i chemické vlastnosti biouhlu, patří rychlost 
zahřívání, doba působení a teplota pyrolýzy, která tyto vlastnosti ovlivňuje nejvýrazněji. 
Dřívější výzkumy, které se týkaly biouhlu získaného z bavlníkových slupek naznačily, že se 
zvyšující se teplotou pyrolýzy se zvýšila specifická plocha povrchu a také se snížila kyselost 
biouhlu. Avšak vyšší CEC1 byla pozorována u biouhlu získaného z arašídových slupek, 
borovicových třísek či drůbežího odpadu, který byl vyroben pyrolýzou za nižších teplot [7]. 

Vliv na pH 
Teplota pyrolýzy ovlivňuje i pH výsledného produktu. Vzorky splaškových kalů a biouhlu, 
které byly produkované při 300 °C, byly kyselé, zatímco biouhel, který byl produkován 
v rozmezí 400–700 °C, byl povahy alkalické. Yuan a kol. [7] to přikládají tomu, že při vyšších 
teplotách dochází během pyrolýzy k rozkladu organických kyselin a uhličitanů. Ke zvýšení 
hodnoty pH dochází například prodloužením doby karbonizace materiálu. Účinek je však 
výrazný pouze v prvních 5–10 minutách. Jedná se o známku toho, že většina kyselých 
funkčních skupin se uvolňuje poměrně brzy v průběhu karbonizace [4,7]. 

Vliv na výtěžek 
Teplota a doba pyrolýzy mají hlavní vliv na výtěžek biouhlu. Yuan a kol. [7] zjistili, že při 
stoupající teplotě z 300 na 700 °C se výtěžek biouhlu postupně snižuje z 83,3 na 65,0 %. Toto 
snížení bylo způsobeno převážně organickými materiály, které se při vyšších teplotách 
rozkládaly [7]. 

Autoři této publikace déle také popisují, že teplota pyrolýzy ovlivnila obsah těkavých látek, 
popela a pevného uhlíku v biouhlu. Těkavé látky, popel a pevný uhlík v biouhlu, který byl 
aplikován do půdy, měly různý vliv na její kvalitu. Obecně lze říci, že těkavé látky, které jsou 
biologicky rozložitelnou složkou, by mohly okamžitě zvýšit organický uhlík v půdě. Nicméně 
dlouhodobé účinky těkavých látek, vedoucí ke zlepšení organické hmoty v půdě, byly velmi 
omezené [7]. 

Oproti těkavým látkám je pevný uhlík v biouhlu stabilnější, protože jeho abiotická 
a mikrobiální degradace by trvala stovky až tisíce let. Popel byl složen z různých minerálních 
prvků, které by poskytovaly mikroživiny prospěšné rostlinám. Proto biouhel, který byl 
vyprodukován pyrolyticky za vyšších teplot, měl trvale udržitelnější účinek na zvyšování 
organických látek v půdě [7]. 

Těchto poznatků se využívá pro návrh ekonomické výroby biouhlu [4]. 

Vliv na stabilitu 
Pokud se provádí pyrolýza za poměrně nízkých teplot (300 °C až 600 °C), tak se chemické 
vlastnosti uhlíku, který je vázán v biomase, transformují do podoby, která je výrazně odolnější 

 
1 CEC (cation exchange capacity) – kapacita výměny kationtů s půdou, je to množství kationtů, které je půda 
schopná pojmout. 
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vůči mikrobiálnímu rozkladu, a díky tomu se uvolňování CO2 a dalších skleníkových plynů do 
atmosféry zpomaluje. Materiál, který byl tedy zpracován pyrolýzou za daných podmínek, je 
v půdě přibližně o 1,5 až 2 řády stabilnější než organická hmota, která pyrolýze nebyla 
podrobena [6]. 

Vliv na aromaticitu 
Jak již bylo dříve zmiňováno v kapitole 2.1.1, biouhel obsahuje aromatické struktury. 
Aromatičnost biouhlu se rychle zvyšuje mezi teplotami 200 a 500 °C. Nejvýznamnější změny 
jsou pozorovány v teplotním rozsahu torrefakce2. Maximální aromaticity je dosaženo 
v teplotním rozmezí 500 až 800 °C, kdy může být celý uhlík některých biouhlů vázán 
v aromatických strukturách [4]. 

2.3 Využití biouhlu 
Biouhel se vyrábí a využívá již několik tisíc let a nachází mnohá uplatnění. Využívá se 
například k výrobě tepla a energie, čistění spalin, metalurgickým aplikacím, používá se také 
v zemědělství a chovu zvířat. Biouhel lze využít i jako stavební materiál a nachází i lékařské 
uplatnění [4]. 

Biouhel má také pozitivní vliv na skleníkový efekt a globální oteplování, a tedy, že odebírá CO2 
z atmosféry [8]. 

Obrázek 1: Vliv aplikace biouhlu na snížení oxidu uhličitého v atmosféře [9]. 

 
2 Torrefakce je pyrolýza v teplotním rozmezí mezi 200 a 300 °C. 
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2.3.1 Využití v zemědělství 
V zemědělství se biouhel využívá jako meliorační přípravek, tedy přípravek, který zlepšuje 
úrodnost půdy. Je to nejen díky jeho příznivým fyzikálně-chemických vlastnostem a poměrně 
vysokému obsahu přístupných živin (K, Ca, Mg, P a S), ale také proto, že se jedná o účinný 
nástroj efektivního hospodaření s bioodpady [10]. 

Biouhel zlepšuje retenční a akumulační schopnosti půdy pro vodu, zvyšuje pH půdy, zvyšuje 
kumulativní plochu pro interakci všech živých složek půdy atd. Uvažuje se o něm také jako 
o slibném způsobu regenerace degradovaných půd [8, 11]. 

2.4 Půda 

2.4.1 Definice půdy 
Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar, které vznikl z povrchových zvětralin zemské 
kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů. Jedná se o životní prostředí 
půdních organismů, stanoviště planě rostoucí vegetace a slouží také k pěstování kulturních 
rostlin. Je zároveň regulátorem koloběhu látek, funguje jako úložiště, ale i zdroj potenciálně 
rizikových látek [12]. 

Půda je dynamický, stále se vyvíjející živý systém, na němž záleží přežití a prosperita všech 
suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých [12]. 

Soubor všech půd na Zemi se nazývá pedosféra a v planetárním měřítku to je tenká vrstvička 
na styku litosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry [13]. 

2.4.2 Funkce půdy 
Jak již bylo zmíněno, půda slouží jako platforma pro růst rostlin, životní prostředí půdních 
organismů a regulátor koloběhu látek. Mezi další ještě nezmíněné funkce patří např.: [13] 

 zásobník vody a regulátor vodního režimu, 
 prostor recyklace odumřelé organické hmoty a živin 
 zásobník humusu, 
 úložiště uhlíku, 
 regulátor výměny plynů a klimatu, 
 základ pro zemědělskou činnost, 
 základ pro materiální infrastrukturu, 
 banka mikrobiálních producentů léčiv, 
 zdroj informací o historii a poznání. 

2.4.3 Vznik půdy 
Geologická definice půdy říká, že půda je akumulace sypkého materiálu vzniklého na zemském 
povrchu mechanickým i chemickým zvětráváním hornin a obsahující různě velkou příměs 
organických látek [14].  

Může trvat až stovky let, než dojde k vytvoření tenké vrstvičky půdy. Hornina je vystavena 
styku s atmosférou, což zahrnuje činnosti deště, větru, slunečního záření, mrazu a mnoha dalším 
vlivům. Dochází tedy ke zvětrávání hornin a obnažení skal. Zvětrávání se rozděluje 
na mechanické, chemické a biologické [14]. 
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Mechanické neboli fyzikální zvětrávání je v podstatě rozpad hornin na menší části bez 
výraznějších změn v jejich chemickém složení [15]. Děje se tak pomocí změn teploty, kdy se 
hornina ohřívá slunečním zářením. Změna teploty způsobuje změnu objemu horniny. Tyto 
změny však nejsou v celé hornině stejné, a tak dochází ke vzniku pnutí a tlaků, které způsobují 
vznik prasklin. Hornina je nakonec roztrhána na menší kousky, které jsou dále unášeny vodou 
a větrem a dále se rozrušují [14]. 

Při chemickém zvětrávání dochází k fyzikálním a chemickým změnám za vzniku nových 
minerálních látek. Hlavními pochody zde jsou rozpouštění, oxidace, redukce, hydratace 
hydrolýza a karbonatizace [14]. 

Biologické zvětrávání je podmíněné činností organismů. Tyto dílčí pochody se obvykle v různé 
míře kombinují a doplňují [15]. 

Substrát vytvořený zvětráváním však ještě nelze nazývat půdou. Ta vzniká teprve působením 
půdotvorných procesů. Jedná se o soubor procesů fyzikální, chemické a biologické povahy, 
které určují výsledné vlastnosti půdy a její složení. Mezi faktory, určující vlastnosti a složení 
půd, patří např. mateční hornina, klima, podzemní voda, biologické faktory a činnost člověka. 
Jako půdotvorné podmínky se označují reliéf terénu a stáří půd [14]. 

2.4.4 Fyzikální vlastnosti půdy 
Základní vlastnost půdy, kterou lze rozeznat i pouhým okem je její barva. Barvu půdy ovlivňuje 
přítomnost chemických prvků a sloučenin v půdě (železo – žlutá, hnědá, červená; mangan – 
hnědočerná až nafialovělá; uhličitan vápenatý a kaolinit – bílá, šedá, žlutá; křemen a jíl – světle 
zbarvení; humus – hnědá nebo černá) [16]. 

Dále se půda vyznačuje její pórovitostí a texturou, která je ovlivněna zastoupením frakcí v půdě. 
Vliv na vlastnosti půdy má také obsah vody a obsah vzduchu [16]. 

 

Obrázek 2: Půdní profil [17]. 

2.5  Interakce biouhlu a biotických složek půdy 
Biouhel v půdě působí na mnoho aspektů. Má vliv na mikroflóru a mikrofaunu, na půdní 
enzymy, na patogenní organismy v půdě, na mezofaunu a makrofaunu v půdě. Biouhel také 
ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy, jako je struktura pórů a povrchová plocha. Má také vliv 
na pH půdy a ovlivňuje i sorpční jevy [11, 18]. 
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2.5.1 Vliv biouhlu na půdní mikroflóru a mikrofaunu 
Biouhlu se přisuzuje pozitivní vliv na mykorhizní houby. Zvýšení kolonizace kořenů rostlin 
mykorhizními houbami3 zvyšuje dostupnost fosforu. Vzhledem k obtížné rozložitelnosti 
biouhlu v půdě, funguje biouhel pro většinu půdních biot spíše jako minerální složka půdy. 
Aplikací biouhlu do půdy se tedy využívá především proto, že zlepšuje fyzikální a chemické 
vlastnosti půd, které pak poskytují mikrobům příznivější prostředí pro jejich existenci. Zároveň 
však také biouhel díky jeho poréznímu charakteru, který byl zmiňován v kapitole 2.1.1, může 
působit jako útočiště pro některé půdní mikroby a chránit je před konkurencí a jejich predátory. 
Biouhel tyto mikroby, díky jeho vysoké retenci půdní vody, může také chránit před vysušením 
za podmínek stresu suchem. Biouhel vpravený do půdy tedy může modifikovat množství 
mikrobů v půdě, jejich aktivitu a strukturu společenství [11, 19]. 

Mikrobiální aktivita a úrodnost půdy jsou obecně úzce spjaty, protože mikroorganismy hrají 
zásadní roli při mineralizaci důležitých organických prvků včetně uhlíku, dusíku, fosforu a síry. 

2.5.2 Vliv biouhlu na půdní enzymy 
Půdní enzymatická aktivita je spolehlivým ukazatelem odrážejícím biologický stav půdy [20]. 
Půdní enzymy jsou skupina enzymů, které jsou důležité při katalýze různých významných 
reakcí, které jsou nezbytné pro životní procesy půdních mikroorganismů. Slouží také 
k stabilizaci půdní struktury, rozkladu organických odpadů, tvoření organických látek 
a koloběhu živin. Účinek biouhlu na aktivitu těchto enzymů je klíčový, ale také velice 
variabilní, protože závisí na typu půdy a na konkrétním enzymu [11]. Obecně lze ale říci, 
že aplikace vysokých dávek biouhlu zhoršuje aktivitu půdních enzymů [20].  

2.5.3 Vliv biouhlu na patogenní organismy v půdě 
Biouhel může potlačit půdní patogeny prostřednictvím několika mechanismů, které doposud 
nebyly příliš popsány. Biouhel také napomáhá zlepšení rozpustnosti a přijmu živin, což vede 
ke zvyšujícímu se růstu rostlin a odolnosti vůči patogenním půdním mikroorganismům. Dále 
také stimuluje mikroby, které poskytují přímou ochranu proti půdním patogenům a indukuje 
obranné mechanismy rostlin proti chorobám [11]. 

Aplikace biouhlu do půdy vykazuje přímé a nepřímé dopady na půdní prostředí, hostitelskou 
rostlinu, patogen a mikrobiom rhizosféry, což může mít dominový efekt na vývoj rostlin 
i na průběh jejich nemocí [21]. 

2.6 Vliv biouhlu na půdní fyzikálně-chemické vlastnosti 
Díky svým jedinečným vlastnostem má biouhel potenciál změnit některé fyzikálně-chemické 
podmínky půdy, zejména pak má vliv na hydrologii půdy. Jsou to např. velká povrchová plocha 
a přítomnost mikropórů, které potenciálně mění povrchovou plochu, rozmístění pórů různé 
velikosti, vodní kapacita a objemová hmotnost [11, 22]. 

2.6.1 Biouhel a dynamika dusíku v půdě 
Vliv biouhlu na koloběh dusíku v půdě byl potvrzen mnoha dřívějšími studiemi [23–25]. Mezi 
příklady toků a přeměn dusíku v půdě, které jsou ovlivňovány biouhlem patří např.: [11, 24]. 

 
3 Mykorhizní houby jsou houby žijící v symbiotickém soužití s kořeny vyšších rostlin 
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 mikrobiální fixace atmosférického dusíku, 
 snížení volatilizace amoniaku, 
 snížení vyplavování minerálního dusíku, 
 potlačení emisí oxidu dusného, 
 adsorpce NH3 nebo organického dusíku. 

2.6.2 Biouhel a remediace kontaminovaných půd 
Biouhel může být efektivním nástrojem pro remediaci kontaminovaných půd z hlediska 
ekonomického a zároveň prospěšným z hlediska ekologického. Jedná se o levný adsorbent 
chemických sloučenin, včetně některých nejběžnějších látek, které znečišťují životní prostředí. 
Bylo prokázáno, že biouhel má schopnost silné sorpce různých typů pesticidů a jiných 
organických kontaminantů [11]. 

Kontaminace půdy těžkými kovy je hlavním problémem životního prostředí, zemědělství a má 
velký dopad na zdraví po celém světě [20].  Biouhel dokáže díky přítomnosti mnoha funkčních 
skupin na povrchu jeho struktury, vytvářet komplexy s těžkými kovy, čímž snižuje jejich 
biologickou dostupnost [11]. 

2.7 Půdní organická hmota 
Organická část půdy tvoří ve většině běžných zemědělských půd jen malý podíl celkové 
hmotnosti pevné fáze půdy (většinou 1–5 hm.%). Zbytek je minerální podíl, který vznikl 
z původní matečné horniny. Ale i přes toto nízké procento, organická hmota v půdě významně 
ovlivňuje řadu jejich vlastností. Této skutečnosti si lidé všímali již v dávné minulosti [26]. To, 
že i tak nízká procenta dokážou ovlivnit vlastnosti půdy, lze dokázat změnami obsahu prvků 
v litosféře, půdách a organismech [27]. 

Organická část půdy je tvořena živou a neživou částí. Obě složky jsou na sobě závislé, vzájemně 
se podmiňují a působí na celkovou biologii půdy, mineralizační a imobilizační procesy, včetně 
transformace organických látek na složité a stabilní sloučeniny v půdě [26]. Živou část půdy 
tvoří kořeny rostlin a edafon4, který se dá dále rozdělit na mikroedafon, mesoedafon 
a makroedafon. Za nejaktivnější skupinu živé části půdy, která se podílí na většině rozkladných 
i transformačních procesech, lze považovat mikroedafon, který je tvořen houbami, bakteriemi, 
aktinomycetami, sinicemi atd. Do neživé části půdy spadá primární organická hmota 
a humusové látky [27].  

Primární organickou hmotu představuje původní organická hmota, která se dostává do půdy 
a nachází se v různém stupni rozkladu. Rychlost rozkladu živočišných a rostlinných zbytků 
a jejich metabolitů je rozdílná podle látkového složení a půdních podmínek [27]. 

Organickou hmotu v půdě tvoří z 85 % humus, tedy odumřelé organické látky. Z 10 % se jedná 
o kořeny rostlin a 5 % zaujímají půdní organismy. Humus tvoří odumřelá organická hmota 
rostlinného a živočišného původu. Ze zemědělského hlediska lze humus rozdělit na dvě frakce: 
trvalý humus a živinný humus. Trvalý humus je stabilní frakce humusu s dlouhou životností, 
která je odolná proti mikrobiálnímu rozkladu. Je důležitý pro schopnost půdy zadržovat vodu 
a půdní strukturu. Živinný humus se snáze rozkládá. Půdní mikroorganismy ho využívají 

 
4 Edafon je společenstvo organismů žijících v půdě. 
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ke svému metabolismu, je zdrojem oxidu uhličitého a živin s pomalým uvolňováním. Také 
hraje významnou roli při ochraně půdy před patogeny [28]. 

Humusové látky jsou složité heterogenní látky, které vznikají humifikací. Produktem 
humifikace jsou fulvinové kyseliny, huminové kyseliny a huminy. Přehled klasifikace 
jednotlivých frakcí huminových látek je znázorněn na obrázku 3. Během humifikace podléhá 
původní organická hmota souboru rozkladných a syntetických procesů, při kterých se 
spotřebovává energie [27]. 

 

Obrázek 3: Klasifikace frakcí huminových látek [29]. 

2.8 Huminové látky 
Jedná se o heterogenní látky s velkým rozsahem molekulárních hmotností, které se pohybuje 
v rozmezí od 2000 g/mol do 200 000 g/mol. Za hlavní složky huminových látek jsou obvykle 
považovány huminové kyseliny, fulvinové kyseliny a huminy [30]. 

Jsou to přírodní organické sloučeniny, které vznikly chemickým a biologickým rozkladem 
organické hmoty a syntetickou činností mikroorganismů. Jejich vznik popisují různé teorie 
např. degradační (lignitová) nebo také syntetická (polyfenolová teorie) [31]. 

Degradační teorie popisuje vznik huminových látek mikrobiálním rozkladem odumřelého 
rostlinného materiálu, kdy z těžko rozložitelných látek, jako je např. lignin, kutin nebo melanin 
vznikají vysokomolekulární huminy. Následuje oxidace, kdy postupně dochází k transformaci 
huminových kyselin na fulvinové kyseliny a dále na ještě menší molekuly. Pokud degradační 
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mechanismus pokračuje, jsou huminové látky postupně rozloženy na oxidu uhličitý 
a vodu [31]. 

Syntetická teorie na tuto problematiku nahlíží naopak a to tak, že předpokládá, že rostlinné 
tkáně jsou nejprve degradovány na malé molekuly (karbonylové kyseliny, fenoly atd.) a z nich 
se pak syntézou tvoří huminové látky. Dle syntetické teorie tedy nejprve vznikají fulvinové 
kyseliny, poté huminové kyseliny a až nakonec huminy [31]. 

Huminové látky se přirozeně vyskytují v sedimentech, zeminách, hnědém uhlí, lignitu 
a mimořádně vysoké procento se vyskytuje v rašelině [30]. 

V současnosti mají huminové látky využití v mnoha oblastech jako jsou: aplikace 
v zemědělství, průmyslové použití, využití v oblasti ochrany životního prostředí, 
farmakologické použití a lze je také využít jako palivo. V zemědělství se huminové látky 
využívají jako hnojivo v podobě humátů [30]. Dalšího využití dosáhly huminové látky v oblasti 
kosmetiky, kde se používají v bahenních lázních a v léčebných zábalech [32]. 

Huminové látky zvyšují výnosy kukuřice, ovsa, kořenů tabáku, sójových bobů, arašídů, jetele, 
rostliny čekanky, tropických plodin a dalších rostlin [33]. Jsou také známé svou schopností 
chelatace organokovových látek a sekvestrace toxických těžkých kovů [34]. 

2.9 Huminové kyseliny 
Huminové kyseliny lze extrahovat z humusu, který se nachází v půdě, sedimentu nebo vodném 
prostředí. Proces, kterým se v humusu tvoří huminové kyseliny, není zcela objasněn, ale vědci 
se shodují na tom, že se postupně hromadí jako zbytek z metabolismu organismů [35]. 

Huminové kyseliny jsou supramolekulární asociace složené z relativně malých heterogenních 
molekul, které drží pospolu za pomocí slabých dispezních sil, jako jsou van der Waalsovy síly, 
π-π a CH-π interakce [36]. Jejich průměrný chemický vzorec je C187H186O89N9S1. Poměr vodíku 
k uhlíku 1:1 naznačuje významný stupeň aromatického charakteru, zatímco nízký poměr 
kyslíku k uhlíku indikuje méně kyselých funkčních skupin, než jaké se vyskytují 
ve fulvinových kyselinách. Huminové kyseliny silně reagují s přechodnými a těžkými kovy, 
jako jsou Fe3+ nebo Pb2+, a také s aromatickými nebo hydrofobními strukturami. Díky této 
vlastnosti jsou účinným činitelem při odstraňování mnoha znečišťujících látek 
v suchozemském a vodním prostředí [35]. 

Huminové kyseliny nejsou rozpustné v kyselých a neutrálních vodných roztocích, rozpouští se 
až za vyššího pH. Huminové kyseliny tedy mohou být získány alkalickým loužením vhodné 
matrice a následným okyselením výluhu [30]. 
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Obrázek 4: Dřívější pohled na strukturní vzorec huminových kyselin podle Stevensona [37]. 

 

Obrázek 5: Supramolekulární strukturní vzorec huminových kyselin dle Simpsona [38]. 

 

2.10 Fulvinové kyseliny 
Název fulvinové kyseliny pochází z latinského slova fulvus, což naznačuje jejich zabarvení, 
které se pohybuje v rozmezí od světle žluté do žlutohnědé. Jejich průměrný chemický vzorec 
je C135H182O95N5S2. Poměr vodíku k uhlíku, který je větší než 1:1, naznačuje méně aromatický 
charakter, zatímco poměr kyslíku k uhlíku vyšší než 0,1:1 značí kyselejší charakter než v jiných 
organických humusových frakcích [30, 39]. 

Struktura fulvinových kyselin je podobná struktuře huminových kyselin, kdy se jedná 
o supramolekulární látky. Fulvinové kyseliny jsou ale menší a více alifatické s více funkčními 
skupinami. Díky těmto vlastnostem jsou pak fulvinové kyseliny více rozpustné. Představují 
takovou frakci huminových látek, která je rozpustná ve vodě v celém rozmezí pH a která 
zůstává v roztoku po odstranění huminových kyselin okyselením. 

Jsou zvláště reaktivní s kovy a vytváří silné komplexy zejména s Fe3+, Cu2+ a Al3+ [39]. 
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Obrázek 6: Dřívější – polymerní pohled na strukturní vzorec fulvinové kyseliny podle Buffla [40]. 

2.11 Huminy 
Huminy představují takovou frakci huminových látek, která se ve vodě nerozpouští ani při 
kyselém ani při alkalickém pH. Huminy se vyznačují černou barvou [30]. Díky jejich 
nerozpustnosti v celé škále pH nebyly doposud příliš popsány.  

2.12 Teoretické základy použitých metod 

2.12.1 Termogravimetrie 
Termogravimetrie je základní metoda spadající do termické analýzy, která studuje změny 
hmotnosti, které probíhají v měřeném systému v závislosti na teplotě. Výsledkem je 
termogravimetrická křivka (termogram), která znázorňuje závislost hmotnosti na teplotě nebo 
na čase [41]. 

Přístroj pro termogravimetrii se skládá z elektrické pece, analytických vah, zařízení pro měření 
a řízení teploty, nosičů vzorků a registračního zařízení [41]. Měření je v dnešní době založené 
převážně na tzv. kompenzačním principu. Tento princip spočívá v automatickém 
elektromagnetickém vyrovnání změny hmotnosti vzorku, kdy díky tomuto principu lze velmi 
jednoduše převádět tyto změny přímo na elektrický signál. Lze se také setkat v principu 
s dvojím uspořádáním termovah – horizontálním a vertikálním [42]. 

Mezi parametry, které ovlivňují termogravimetrickou analýzu, patří např.: [41] 

 příprava vzorku (napěchování vzorku, navážka, velikost částic, homogenita), 
 tvar a velikost nosiče, 
 pecní atmosféra, tlak a vlhkost, 
 teplotní režim. 
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Obrázek 7: Schéma přístroje pro termogravimetrii [43]. 

2.13 Lyofilizace 
Principem lyofilizace je zmrazení materiálu, následné snížení tlaku a přidání tepla, aby se 
zmrzlá voda v materiálu mohla vysublimovat [44].  

Proces se dělí na tři separátní etapy: [45] 

 mražení, 
 primární sušení (sublimace), 
 sekundární sušení (desorpce). 

Při mražení používá lyofilizátor různé způsoby k zmrazení produktu. Zmrazení může být 
provedeno v mrazničce, v chladící lázni nebo na polici v lyofilizátoru. Lyofilizátor chladí 
materiál pod jeho trojitým bodem, aby se zajistilo, že dojde k sublimaci [44]. 

Druhou fázi lyofilizace je primární sušení (sublimace). Tlak je zde snížen a do materiálu je 
přidáno teplo, aby voda mohla sublimovat. Vakuum lyofilizéru urychluje sublimaci. V této fázi 
se odstraní asi 95 % vody v materiálu [44]. 

Poslední fází lyofilizace je sekundární sušení (adsorpce), během které jsou odstraněny iontově 
vázané molekuly vody. Zvýšením teploty, která je vyšší než v první fázi sušení, dochází 
k přerušení vazeb mezi molekulami vody a materiálem. Lyofilizované materiály si zachovávají 
porézní strukturu. Poté, co lyofilizátor dokončí svůj proces, může být vakuum přerušeno 
inertním plynem [44]. 
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Mezi výhody lyofilizace patří například snadná manipulace s tekutinou, zvýšená stabilita 
produktu, šetrné odstranění vody (bez potřeby zahřátí produktu) a rychlé rozpuštění produktu. 
Nevýhodou této metody je časová a finanční náročnost [45]. 

2.14 Kvantifikace huminových a fulvinových kyselin v půdě 
V minulosti byla publikována řada metod pro extrakci huminových látek z půdy pomocí 
hydroxidu sodného. Tyto metody jsou obecně úspěšné a přinášejí srovnatelné výsledky. Postup, 
který byl v této bakalářské práci použit, vyvinula IHSS (The International Humic Substance 
Society). IHSS byla založena, aby spojila vědce se zájmem o huminové látky. Cíle společnosti 
zahrnují vytvoření a udržování sbírky standardních vzorků huminových a fulvinových kyselin 
z hnědého uhlí, vody, minerální a organické půdy a shromažďování charakteristických údajů. 
IHSS také ve spolupráci s předními vědci svolávají konference [46]. 

Nová standardizovaná metoda pro kvantifikaci huminových a fulvinových kyselin z půd je 
metoda, která byla schválena organizací AAPFCO (Association of American Plant Food 
Control Officials). Tato metoda je založena na extrakci huminových a fulvinových kyselin 
z přírodních materiálů silnou bází, kdy po odstranění nerozpustných složek, se alkalický roztok 
okyselí a tím se vysráží huminová kyselina [47].  

Tato nová metoda navíc přidává krok, kdy dochází k adsorpci na koloně a k oddělení 
fulvinových kyselin. Fulvinová kyselina je zde definovaná jako materiál, který se váže na 
neiontovou makroporézní akrylovo-esterovou pryskyřici se střední polaritou při nízkém pH 
(tj. DAX-8). Z alkalického roztoku fulvinových kyselin se kation Na+ odstraní pomocí katexu 
AMBERLITE IR 120 výměnou za ionty H+. Katex tvoří náplň skleněné chromatografické 
kolony, kdy se roztok nechá opakovaně tímto katexem protékat. Následně se kolona promyje 
vodou a roztok fulvinových kyselin se nechá zakoncentrovat. [47]. 

Hmotnost izolovaných kyselin se pak stanovuje po vysrážení a vysušení a jedná se o hmotnost 
bez popela [47]. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
Vliv biouhlu na organickou hmotu v půdě je důležitým faktorem pro vylepšení vlastností 
a stavu půdy, která, jak již bylo zmíněno, je např. díky působení člověka v nepříliš uspokojivém 
stavu. Poničená půda se nedá ihned a jednoduše obnovit. Ke zlepšení kondice půd je zapotřebí 
např. půdních kondicionérů, kterým je také biouhel. Někteří autoři ale poukazují na skutečnost, 
že ne vždy má biouhel pozitivní vliv na půdu, rostliny či mikrofaunu. Proto je potřeba se 
tématem biouhlu i nadále zabývat.  

Lehman a kol. [48] ve své práci zdůrazňují, že i přesto, že znalosti ohledně biouhlu značně za 
poslední desetiletí pokročily, stále se účinky biouhlu v půdě na růst rostlin jeví jako 
nepředvídatelné. V některých případech vedou ke zvýšenému a v některých případech 
ke sníženému výnosu plodin. 

To že aplikace biouhlu do půdy má vliv nejen na růst rostlin dokazuje mnoho studií. Zde však 
docházím k diskuzím, jak velké množství biouhlu v půdě má ještě pozitivní vliv a kdy naopak 
dochází k negativnímu působení. Arancon a kol. [33] zjistili, že se růst rostlin zvyšoval v reakci 
s ošetřením rostlin s 50–500 mg/kg huminových kyselin, ale významně se snížil, když 
koncentrace huminových kyselin v kontejneru překročila 500–1000 mg/kg. 

Aby bylo možné provést kultivační experimenty, bylo zapotřebí stanovit množství biouhlu, 
který se následně aplikoval do půdy. Randon a kol. [49] použili dávkování 30, 60 a 90 g/kg 
půdy. Jejich studie se zabývala zkoumáním potenciálu, velikosti a příčiny zvýšené biologické 
fixace dusíku fazolemi (Phaseolus vulgaris L.) prostřednictvím přidání biouhlu do půdy. Podíl 
vázaného dusíku vzrostl z 50 % (bez přídavku biouhlu) na 72 % (přidání 90 g/kg biouhlu). 
Celkový dusík z atmosféry se významně zvýšil o 49 a 78 % s 30 a 60 g/kg, v tomto pořadí. 
Syuhada a kol. [50] dávkovali biouhel do půdy v množství 5, 10 a 15 g/kg. Ve své studii 
zkoumali vliv biouhlu na chemické vlastnosti a příjem živin kukuřicí v písčité půdě. Vzorky 
s biouhlem měly zvýšený obsah celkového dusíku a snížené pH půdy v důsledku nitrifikace 
dusíkem. Zvýšil se také výtěžek sušiny a výška kukuřice. Kombinací těchto prací jsme stanovili 
jako nejvhodnější množství biouhlu 20 g/kg půdy. Chtěli jsme však také ověřit, zda větší 
množství biouhlu vede ke snížení růstu rostliny, jak na to poukazuje Arancon a kol. [33] , proto 
byla použita také dávka 40 g/kg půdy. 

Dalším důležitým aspektem bylo, jakou rostlinu pro sledování vlivu biouhlu v půdě použít. 
Weng a kol. [51] testovali vliv biouhlu na jílku mnohokvětém (Lolium multiflorum). Jejich 
experiment prokázal důležitost experimentálního časového rámce pro zachycení přechodného 
vlivu vyvolaného biouhlem od pozitivního (0 až 62 dní) po negativní (62 až 388 dní). Také 
zaznamenali, že přítomnost či nepřítomnost rostliny neměla žádný vliv na mineralizaci uhlíku 
z biouhlu během měření. Graber a kol. [52] porovnávali rostliny pepře (Capsicum annuum L.) 
a rajčata (Lycopersicum esculentum Mill.) ošetřená biouhlem s rostlinami, které takto ošetřené 
nebyly. U rostlin pepře došlo k tomu, že rostliny, které s biouhlem interagovaly, měly větší 
plochu listů, vyšší výnos pupenů, květin a plodů. Rajčata, která měla v půdě přídavek biouhlu, 
dorůstala do vyšší velikosti, měla větší plochu listů, ale vliv na výnos květin a plodů nebyl 
žádný. Gaskin a kol. [53] pro své studie, které se zabývali vlivem biouhlu na stav výživy 
kukuřice a na její výnos, použili kukuřici setou (Zea mays). Zjistili, že v prvním roce se zvýšilo 
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množství draslíku ve tkáni rostlin, ale v druhém roce tomu tak nebylo. Také zjistili, že biouhel 
ovlivnil pH půdy. Butnan a kol. [54] pro své studie, které se problematikou biouhlu zabývali, 
použili rovněž kukuřici setou (Zea mays). Butnan a kol. [54] zkoumali účinky podmínek 
pyrolýzy (teplota 350 °C a 800 °C) na vlastnosti biouhlu, který následně ovlivňuje úrodnost 
půdy a růst rostlin. Oba druhy biouhlu významně snížily koncentraci manganu ve tkáni rostlin. 

Také bylo třeba určit, v jakém typu půdy se experimenty budou provádět. Chemg a kol. [55] 
prováděli své experimenty s biouhlem v černozemi. Přišli na to, že by aplikace biouhlu mohla 
být možnou strategií pro řízení dlouhodobé sekvestrace uhlíku z biouhlu bez zvýšení rychlosti 
produkce N2O, ale nelze efektivně imobilizovat NO3

-. Karer a kol. [56] zkoumali účinky 
biouhlu na vlastnosti půdy, absorpci živin a úrodu plodin. Jako vzorky půd používali kambizem 
a černozem. Biouhel aplikovaný do černozemě měl pozitivní vliv na schopnost zadržovat vodu 
v půdě v období sucha a také měl pozitivní vliv na výnos úrody ječmene. Při aplikaci biouhlu 
do půdy není jasné, zda a jak může ovlivnit půdní živiny. Touto problematikou se zabývali Yao 
a kol. [57], kteří pro své laboratorní experimenty, aby stanovili účinek biouhlu na změnu sorpce 
a vyluhováni dusičnanů, amoniaku a fosfátů, použili vzorky písčité půdy. Testovali celkem 
13 vzorků biouhlu a většina z nich vykazovala malou nebo žádnou schopnost sorbovat 
dusičnany nebo fosfáty. Devět vzorků biouhlu však odstranilo amoniak z roztoku. Výsledky 
jejich pokusu však ukazují, že účinek biouhlu na vyluhování zemědělských živin v půdě není 
jednotný a liší se podle typu biouhlu a živin. 

 



23 

4 CÍL PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na optimalizaci jednoduchého laboratorního 
kultivačního experimentu, na jehož základě bude možné studovat potenciální využití biouhlu 
v zemědělství. 

V první části práce je cílem vypracovat literární rešerši zabývající se problematikou využití 
biouhlu jakožto půdního kondicionéru v zemědělství. Tedy definovat optimální formu a dávku 
biouhlu pro následné laboratorní kultivační experimenty v tzv. kultivačním (pěstebním) boxu. 
Následně na základě rešerše bude rovněž zvolena vhodná modelová rostlina a modelová půda 
pro následné kultivační experimenty, při kterých bude studován jednak vliv biouhlu na obsah 
a kvalitu půdní organické hmoty a také kvantitativní vliv na růst použité modelové rostliny. 

Výstupem z práce by měla být metodika definující optimální formu dávkování biouhlu do půdy, 
podmínky kultivačního experimentu a také metody, na jejichž základě bude možné posoudit 
jednak vliv biouhlu na půdní organickou hmotu a také kvantifikovat vliv tohoto půdního 
suplementu na růst modelové rostliny. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
5.1 Použité chemikálie, přístroje a pomůcky 

Chemikálie 
 Difosforečnan tetrasodný ≤ 95% (Sigma-Aldrich s.r.o.) 
 Hydroxid sodný (PENTA s.r.o.) 
 Kyselina chlorovodíková (Lach-Ner, s.r.o.) 
 Písčitá aridní půda z lokality Pánov u Hodonína 
 Modální černozem z lokality Hrušovany u Jevišovky 
 DAX-8 resin (Sigma-Aldrich s.r.o.) 
 AMBERLITE IR resin (Sigma-Aldrich s.r.o.) 

Přístroje a pomůcky 
 Váhy, d=0,0001 g, (SCALTEC SBC 31) 
 Váhy, d=0,01 g, (MERCI, s.r.o.) 
 Sušárna (ECOCELL, BMT) 
 Třepačka (Vibramax 100) 
 Magnetická míchačka (Variomag Poly, MERCI, s.r.o.) 
 Centrifuga (Hettich ROTINA 46R) 
 Odparka rotační vakuová (Heidolph LABOROTA 4000) 
 Vývěva membránová (LABOPORT KNF) 
 Ponorný chladič (HUBER TC 40E) 
 Lyofilizátor (4KBTZL-105, BENCHTOP K) 
 Spektrofotometr (U-3900H, HITACHI) 
 pH a konduktometr (S74 SevenMulti, METTLER TOLEDO) 
 Termogravimetrický analyzátor (TGA Q 50, TA Intruments) 
 Kultivační box 7(Probox BASIC 80, 80×80×160 cm) 
 Osvětlení (Viparspectra V450 Reflector) 
 Manuální spínací hodina (Elektobock ZS10 s 24 h cyklem) 
 Ruční impulsní svářečka (C & C Líně spol. s r.o.) 
 Polypropylenová tkanina 
 Běžné laboratorní sklo a pomůcky 

5.1.1 Charakteristika vlastností použitých modelových půd 
Pro experimentální část této práce byly použity dva druhy půd. Prvním druhem je černozem 
modální (dále v práci označována jen „černozem“), kde vzorek byl odebrán z Hrušovan nad 
Jevišovkou (48.8645964°N, 16.4005794°E). Tento vzorek byl odebrán ze svrchní vrstvy (0 až 
20 cm) zemědělské půdy. V době odběru byla v dané lokalitě půda nechána 1 rok ležet ladem. 
Druhý typ půdy byla aridní písčitá půda (dále v práci označována jen „písčitá půda“). Tento 
vzorek byl rovněž odebrán ze svrchní vrstvy (0 až 20 cm) pokusného pozemku Mendelovy 
University v lokalitě Hodonín – Pánov (48.8771844°N, 17.1320397°E). 

Na Petriho misky bylo naváženo 1,0007 g černozemě a 1,0056 g písčité půdy. Petriho misky 
byly umístěny do sušárny na 24 hodin při 90 °C. Po uplynutí této doby byly vzorky na Petriho 
miskách vytaženy se sušárny a po vychladnutí zváženy na analytických vahách.  
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5.1.2 Stanovení celkového obsahu organiky, vlhkosti a popela 
Z obou půd bylo odebráno 5 vzorků z různých míst, které byly umístěny do plastových 
ampulek. Vzorky byly charakterizovány pomocí termogravimetrie. Nastavení TGA bylo 
následující: navážka vzorku (cca. 20–50 mg) byla zahřívána rychlostí 10 °C za minutu, dokud 
teplota nedosáhla 800 °C. Průtok vzduchu byl 60 l/min a jako plyn se zde využíval dusík. Ze 
získaných termogravimetrických záznamů byla pomocí softwaru TA Universal Analysis 2000 
(verze 4.5A) stanovena celková vlhkost vzorku (váhový úbytek vzorku do 200 °C), obsah 
organické hmoty (váhový úbytek mezi 200 a 700 °C) a zbytkový obsah anorganických látek 
(tzv. popel, zbytková hmotnost při 700 °C). 

5.1.3 Izolace organické hmoty a huminových látek 
Z obou půd byl odebrán vzorek cca 100 g půdy, ten byl přesíván přes síto s velikostí ok 2 mm. 
Tyto předupravené vzorky byly umístěny na 24 hodin do sušárny při 45 °C. 

Izolace huminových kyselin 
Z takto předsušené hlíny bylo naváženo 50,00 g černozemě a 50,04 g písčité půdy. Každý 
ze vzorků byl přelit 500 ml extrakčního činidla, které obsahovalo 0,5 M NaOH a 0,1 M 
Na4P2O7. Láhve s roztoky byly třepány přes noc na třepačce. 

Získaná suspenze byla odstředěna na centrifuze při 4000 RPM po dobu 20 minut. Kapalný podíl 
byl přefiltrován přes Büchnerovu nálevku za sníženého tlaku a uschován pro pozdější použití. 
Pevný podíl byl opět podroben extrakci přes noc. 

Kapalný podíl z druhé extrakce byl opět odstředěn na centrifuze při 4000 RPM po dobu 
20 minut a přefiltrován přes Büchnerovu nálevku za sníženého tlaku. S pevným podílem se již 
dále nepracovalo. Kapalné fáze z první a druhé extrakce se slily dohromady a byly okyseleny 
koncentrovanou HCl na pH okolo 1. Takto okyselené roztoky se nechaly hodinu míchat 
na magnetické míchačce. Poté se nádoby s roztoky přikryly parafilmem a nechaly se přes noc 
odstát. 

Další den se slil čirý roztok. Zbytek roztoku byl odstředěn na centrifuze při 4000 RPM po dobu 
20 minut. Kapalný podíl byl uschován v chladničce pro pozdější využití. Pevný podíl byl 
umístěn do sušárny na 48 hodin při 45 °C. 

Vysušené vzorky huminových kyselin byly zváženy na analytických vahách. 

Izolace fulvinových kyselin 
Kolona, která obsahovala resin DAX-8 byla nejprve nabita promytím následující sekvencí 
činidel – ultračistá destilovaná voda, 0,1M NaOH, ultračistá destilovaná voda, 0,1M HCl 
a ultračistá destilovaná voda. Kapalný podíl získaný v předchozím kroku po okyselení na pH 
okolo 1 byl pomalým prokapáváním převeden přes nabitou DAX-8 kolonu. Následně kolona 
byla promyta pomalým prokapáváním ultračistou destilovanou vodou, dokud nebyla 
absorbance roztoku vykopávajícího z kolony při vlnové délce 350 nm menší než 0,015 oproti 
ultračisté destilované vodě. Kolona byla poté promyta 0,1M NaOH, dokud absorbance 
eluovaného roztoku nesplňovala stejné hodnoty jako v předchozím kroku. Kolona byla opět 
zregenerována jako na počátku. 
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Takto promytý vzorek byl následně 10 až 15× promyt přes kolonu s AMBERLITE IR resinem, 
který byl předtím promyt 1M HCl a ultračistou destilovanou vodou. Poté se vzorek z kolony 
promýval ultračistou destilovanou vodou, dokud konduktivita roztoku vytékajícího z kolony 
nebyla oproti vodě menší než 120 μS/cm. Kolona byla na závěr opět promyta 1M HCl. 

Takto vzniklé roztoky byly zakoncentrovány na vakuové rotační odparce a poté vymraženy. 
Následně byla provedena na obou vzorcích lyofilizace. Vzorky fulvinových kyselin byly 
zváženy na analytických vahách. 

5.2 Kultivační experimenty 

Za pomocí ruční impulsní svářečky byly vyrobeny pytlíky z polypropylenové tkaniny. 
Do těchto pytlíků byl navážen biouhel požadovaného množství (viz tabulka 2 a tabulka 3). 

Do 24 kelímků (označených 1 až 24) bylo naváženo 300,0±0,1 g černozemě a do určených 
kelímků byl přidán i pytlík s požadovaným množstvím biouhlu. 

Do dalších 24 kelímků (označení A až X) bylo naváženo 300,0±0,1 g písčité půdy a do určených 
kelímků byl opět přidán pytlík s požadovaným množstvím biouhlu. 

V první fázi experimentu bylo potřeba nechat vyklíčit kukuřici (Zea mays – kukuřice setá). 
Vyloupaná semínka z klasu kukuřice byla zabalena do ubrousku, který byl vložen do kádinky 
s vodou a 3 dny se tato kádinka nechala stát.  

 

Obrázek 8: Vyklíčená kukuřice. 

Naklíčené kukuřice (viz Obrázek 8: Vyklíčená kukuřice. byly 22.10.2019 zasazeny do 
vybraných květináčů a umístěny do pěstebního boxu. Pěstební box byl opatřen umělým 
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osvětlením, kdy za pomocí mechanické spínací zásuvky bylo toto osvětlení řízeno. Světlo se 
vždy zapnulo v 6:15 a vypnulo v 18:30. Tyto hodnoty představují průměrnou dobu východu a 
západu slunce v České republice. Všechny květináče byly pravidelně zalévány odstátou 
kohoutkovou vodou. Před každým zavlažováním bylo změřeno pH a konduktivita. Také byla 
zapsána teplota v pěstebním boxu (průměrné hodnoty viz tabulka 1, jednotlivá naměřená data 
viz tabulka 14 v příloze bakalářské práce). 

Tabulka 1: Průměrné hodnoty naměřených charakteristik odstáté kohoutkové vody použité pro 
závlahu modelových rostlin a průměrná teplota v pěstebním boxu. 

teplota (°C) pH konduktivita (μS/cm) 
23,2±1,3 7,39±0,28 410±50 

Tabulka 2: Navážky černozemě a dávky biouhlu využité pro kultivaci kukuřice. 

  označení mbiouhel (g) ms pytlíkem (g) mkelímek (g) mhlína (g) 

s rostlinou 
1 12,01 12,37 12,09 298,72 
2 12,02 12,55 12,15 303,23 
3 12,05 12,57 12,09 301,50 

bez rostliny 
4 12,05 12,54 12,10 303,46 
5 12,02 12,49 12,04 298,00 
6 12,01 12,53 11,96 305,24 

s rostlinou 
7 6,03 6,35 12,08 304,53 
8 6,00 6,35 11,94 302,68 
9 6,00 6,31 12,12 302,35 

bez rostliny 
10 6,01 6,47 12,05 304,42 
11 6,00 6,34 12,18 302,98 
12 6,00 6,36 12,01 302,64 

s rostlinou 
13 1,51 1,75 12,13 303,23 
14 1,51 1,72 12,04 304,23 
15 1,50 1,74 12,09 303,82 

bez rostliny 
16 1,51 1,80 12,06 303,77 
17 1,53 1,80 12,03 302,16 
18 1,50 1,73 12,09 303,11 

s rostlinou 
19 0,00 0,00 12,04 302,68 
20 0,00 0,00 12,03 304,26 
21 0,00 0,00 12,11 301,81 

bez rostliny 
22 0,00 0,00 12,16 302,49 
23 0,00 0,00 11,98 303,22 
24 0,00 0,00 12,12 300,98 
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Tabulka 3: Navážky písčité půdy a dávky biouhlu využité pro kultivaci kukuřice. 

  označení mbiouhel (g) ms pytlíkem (g) mkelímek (g) mhlína (g) 

s rostlinou 
A 12,01 12,41 12,16 301,14 
B 12,04 12,51 12,06 302,89 
C 12,03 12,54 12,05 301,53 

bez rostliny 
D 12,01 12,51 12,14 300,10 
E 12,05 12,53 12,12 303,07 
F 12,04 12,50 12,06 302,29 

s rostlinou 
G 6,01 6,32 12,16 304,07 
H 6,03 6,32 12,16 302,68 
I 6,04 6,33 12,08 301,46 

bez rostliny 
J 6,03 6,40 12,11 301,49 
K 6,00 6,43 12,16 304,77 
L 6,02 6,43 12,13 304,41 

s rostlinou 
M 1,53 1,78 12,15 300,15 
N 1,52 1,76 12,03 302,20 
O 1,50 1,73 12,05 304,67 

bez rostliny 
P 1,50 1,74 12,05 301,65 
Q 1,54 1,71 12,16 303,13 
R 1,50 1,72 12,06 301,47 

s rostlinou 
S 0,00 0,00 11,99 300,08 
T 0,00 0,00 11,95 302,77 
U 0,00 0,00 12,04 304,40 

bez rostliny 
V 0,00 0,00 12,09 301,51 
W 0,00 0,00 12,08 302,89 
X 0,00 0,00 11,96 303,02 

5.2.1 Ukončení a vyhodnocení kultivačních experimentů 
Dne 25.2.2020 byly kultivační experimenty ukončeny (celková délka kultivačního experimentu 
byla 126 dní). Týden rostliny nebyly zalévány, aby se nasimulovalo období sucha. Pro 
posouzení vlivu biouhlu na organickou hmotu dvou modelových půd byly jednotlivé vzorky 
půd z květináčů zpracovány následujícím způsobem. Nejprve byly jednotlivé půdy vysušeny 
v sušárně na 40 °C. Následně byla takto předsušená půda z každého květináče 
zhomogenizována a byl odebrán vzorek pro stanovení celkové vlhkosti, organické hmoty 
a celkového popela termogravimetrickou analýzou. U vybraných vzorků byl rovněž stanoven 
celkový obsah huminových a fulvinových kyselin metodikou popsanou v kapitole 5.1.3.   

Pro posouzení vlivu biouhlu na růst a výnos rostlin byly vysušené rostliny separovány tak, aby 
byly zvlášť kořeny, stébla, listy a klasy. Každá část byla zvlášť zvážena na analytických vahách. 
V případě listů a stébel byla změřena jejich délka. U listů se jednalo o délku nejdelšího z nich. 
Všechny údaje byly zapsány do tabulky.  
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 
Cílem této práce bylo posoudit vliv biouhlu na kultivaci modelové rostliny – Kukuřice seté 
(Zea mays). Podmínky kultivačních experimentů jsou popsány v kapitole 5.2. V experimentální 
části jsme se zaměřili na dvě oblasti – jednak jaký vliv mají různé dávky biouhlu na růst 
modelové rostliny (této problematice se věnuje kapitola 6.2) a dále také vliv na celkový obsah 
organické hmoty v půdě (touto problematikou se zabývá kapitola 6.3). U vybraných vzorků byl 
také pozorován vliv dávky biouhlu na zastoupení dvou hlavních frakcí půdní organické hmoty, 
které jsou zodpovědné za úrodnost půdy a její reaktivitu – huminových a fulvinových kyselin. 

6.1 Charakteristiky použitých modelových půd 
V rámci charakterizace zvolených půd – aridní písčité z oblasti Pánov u Hodonína a modální 
černozemě z oblasti Hrušovany nad Jevišovkou, byly sušením v sušárně a za využití 
termogravimetrické analýzy určeny základní charakteristiky – vlhkost a obsah organické hmoty 
a popela. 

Tabulka 4: Výsledky z termogravimetrie pro vzorek černozemě před kultivačními experimenty. 

vzorek č. vlhkost (hm.%) obsah organické hmoty (hm.%) obsah popela (hm.%) 
1 4,968 6,555 88,477 
2 6,057 6,289 87,654 
3 3,413 6,722 89,865 
4 7,441 6,052 86,507 
5 6,872 6,688 86,440 

průměr 5,750 6,461 87,789 

Tabulka 5: Výsledky z termogravimetrie pro vzorek písčité půdy před kultivačními 
experimenty. 

vzorek č. vlhkost (hm.%) obsah organické hmoty (hm.%) obsah popela (hm.%) 
1 2,472 2,169 95,359 
2 1,243 2,691 96,066 
3 0,319 1,862 97,819 
4 0,089 2,077 97,835 
5 0,481 1,694 97,825 

průměr 0,921 2,099 96,981 
 

Z tabulky 4 a tabulky 5 je patrné, že černozem má větší zastoupení organické hmoty. Půdní 
organická hmota je schopna zadržovat vodu v půdě, a proto je tato půda vlhčí. Černozem tedy 
obsahuje ve všech místech vyšší procenta vlhkosti než půda písčitá. Písčitá půda naopak měla 
větší zastoupení popela, tedy anorganické složky půdy (SiO2, CaO, K2O, MgO, Fe2O3, Al2O3, 
SO3 a další [50]), které zde slouží hlavně jako dopočet do sta procent.  
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Tabulka 6: Stanovení vlhkosti půdy sušením v sušárně pro vybrané vzorky černozemě a písčité 
půdy před a po ukončení kultivačních experimentů. 

typ půdy vzorek dávka biouhlu (g/kg) rostlina mv (g) ms (g) ws (%) 

če
rn

oz
em

 

původní 0 NE 
1,0072 0,9958 1,13 
1,0021 0,9809 2,12 
0,9963 0,9768 1,96 

vzorek č. 3 40 ANO 
0,9952 0,9766 1,87 
1,0614 1,0436 1,68 
1,0359 1,0169 1,83 

vzorek č. 9 20 ANO 
1,0039 0,9883 1,55 
0,9899 0,9760 1,40 
1,0229 1,0080 1,46 

vzorek č. 10 20 NE 
1,0179 0,9915 2,59 
0,9981 0,9732 2,49 
1,0039 0,9911 1,28 

Pí
sč

itá
 p

ůd
a 

původní 0 NE 
1,0056 1,0021 0,35 
1,0029 1,0003 0,26 
1,0068 1,0029 0,39 

vzorek A 40 ANO 
1,0009 0,9982 0,27 
0,9969 0,9938 0,31 
0,9979 0,9955 0,24 

vzorek G 20 ANO 
1,0028 1,0003 0,25 
1,0057 1,0034 0,23 
1,0081 1,0058 0,23 

vzorek J 20 NE 
0,9992 0,9964 0,28 
1,0172 1,0147 0,25 
0,9953 0,9922 0,31 

Vlhkost daných vzorků byla vypočítána dle vztahu: 

Kdy ws je vlhkost vzorku (%), mv je hmotnost vlhkého vzorku (g) a ms je hmotnost vysušeného 
vzorku (g). 

Z tabulky 6 je patrné, že černozem obsahovala vyšší procento vlhkosti oproti písčité půdě. 
Černozem obsahovala víc jak 6× tolik vlhkosti co písčitá půda. Tento fakt bylo možné 
pozorovat i u kultivace kukuřice, kdy při zalévání černozem zůstávala už i dotekem vlhčí po 
delší dobu než písčitá půda. 

Srovnáme-li hodnoty vlhkosti, které jsme takto zjistili s hodnotami, které jsme získali 
termogravimetrií TGA (viz tabulka 4 a tabulka 5), pozorujeme, že v případě obou vzorků 
hodnoty určené termogravimetricky jsou vyšší, jelikož touto metodou můžeme detekovat 
i vázanou vodu. Obě metody se ale shodují v tom, že černozem obsahuje vyšší procento 
vlhkosti. 

𝑤 =
𝑚 −𝑚

𝑚
∙ 100  

 
(1) 
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6.2 Vliv biouhlu na růst modelové rostliny 
Cílem této části práce bylo posouzení vlivu biouhlu na růst modelové rostliny ve dvou 
zvolených půdách (písčitá půda z Pánova a modální černozem z Hrušovan nad Jevišovkou). 
V prvé řadě byla pozorována první fáze růstu rostlin – klíčení. Zde došlo nejprve k vyklíčení 
kukuřice z písčité půdy. Toto pozorování bylo nejspíše způsobeno tím, že vzorek černozemě 
představuje hutnou kompaktní půdu. Po zalití se utvořila na povrchu pevná krusta, která byla 
patrně hůře prostupná pro klíčící modelovou rostlinu. Písčitá půda byla měkčí a lépe v ní 
modelová rostlina klíčila. 

Z počátku tedy rostlina v písčité půdě rostla rychleji. V průběhu kultivace rostlin v černozemi 
se uplatňovala vyšší dávka organické hmoty, která vedla k tomu, že modelové rostliny 
v černozemi svým růstem dohnaly modelové rostliny v půdě písčité. 

Vliv biouhlu na růst modelové rostliny byl patrný po celou dobu kultivace. Rostliny, které 
s biouhlem interagovaly, byly v některých případech až 2× větší než rostliny bez interakce 
s biouhlem. Lze tedy pozorovat, že přítomnost biouhlu v kultivačním experimentu pozitivně 
ovlivnila růst modelové rostliny.  

Pozorování zaměřující se na dávku biouhlu ukázalo, že rostliny s dávkou biouhlu 40 g/kg 
a 20 g/kg byly výškou srovnatelné. Rostliny s 5 g/kg biouhlu byly o poznání menší, ale stále 
předčily rostliny bez dávky biouhlu. Pozorování tedy ukázalo, že vhodná dávka biouhlu je pro 
růst rostliny rovněž důležitá. Rozdíl mezi dávkou 40 g/kg a 20 g/kg biouhlu byl pak více patrný 
během simulovaného sucha (podrobněji popsáno dále).  

Tabulka 7: Naměřená výška rostlin a délka listů modelových rostlin pěstovaných v černozemi 
a v písčité půdě po ukončení kultivací. 

dávka (g/kg) 
výška rostliny (cm) velikost listů (cm) 

černozem písčitá půda černozem písčitá půda 

40 
18,0 21,0 41,5 55,0 
15,5 25,0 50,0 46,0 
25,5 20,0 45,0 43,0 

20 
15,0 20,0 43,0 36,0 
19,0 26,0 58,0 45,0 
15,5 23,0 41,0 50,0 

5 
16,5 15,5 59,0 54,5 
20,0 21,0 51,0 45,0 
26,0 21,0 47,0 38,0 

0 
21,0 17,5 41,0 44,0 
17,0 13,0 50,0 46,0 
28,0 19,0 50,5 43,0 
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Tabulka 8: Naměřené hmotnosti jednotlivých částí modelových rostlin pěstovaných 
v černozemi a v písčité půdě po ukončení kultivací. 

dávka (g/kg) 
mkořenů (g) mnadzemní části (g) mklas (g) 

černozem písčitá půda černozem písčitá půda černozem písčitá půda 

40 
0,8104 1,3646 1,6295 2,4066 0,1929 0,0706 
1,4804 1,1646 1,5590 1,8748 0,1825 0,1351 
1,6404 4,1846 1,7124 1,5320 0,0932 0,0000 

20 
1,1804 1,4586 1,5624 1,8562 0,1154 0,0909 
1,5304 3,0986 2,2323 2,1875 0,1030 0,0585 
1,3304 4,2886 1,8838 1,4905 0,0576 0,0852 

5 
1,1004 3,2280 1,9559 1,5910 0,1640 0,0318 
1,0904 2,7680 1,5366 1,8769 0,1201 0,1716 
1,3604 2,3680 2,0425 1,7748 0,1233 0,1867 

0 
0,8104 1,3112 1,8430 1,3653 0,0931 0,1146 
1,2504 0,5333 1,7102 0,9126 0,1263 0,0799 
1,0304 2,0786 2,0876 1,9536 0,0938 0,0653 

 

 

Obrázek 9: Porovnání výšky rostlin v závislosti na dávce biouhlu a typu půdy. 

Tabulka 7 zaznamenává výslednou výšku a velikost listů u všech modelových rostlin. Tabulka 8 
obsahuje hmotnosti jednotlivých částí rostlin po vysušení v sušárně při 40 °C. Obrázek 9 
obsahuje průměrné výšky rostlin v závislosti na dávce biouhlu a typu půd a slouží pro ilustraci. 
Pozorování ukazuje, že kromě rostlin v černozemi s dávkou biouhlu 20 g/kg všechny rostliny 
v kontaktu s biouhlem svou výškou předčily rostliny bez interakce s biouhlem. Nejpatrnější 
rozdíly ve vzrůstu rostlin lze pozorovat u písčité půdy, kdy biouhel výrazněji ovlivnil růst 
modelové rostliny a sloužil patrně jako zdroj organické hmoty, který by jinak tato půda 
v takovém množství neměla.  
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Tabulka 9: Průměrné hodnoty výšky rostlin a délky listů rostlin pěstovaných v černozemi 
a v písčité půdě s různými dávky biouhlu. 

dávka (g/kg) 
hrostliny (cm) lvelikost listů (cm) 

černozem písčitá půda černozem písčitá půda 
40 19,7±5,2 22,0±2,7 47,5±4,3 48,0±6,2 
20 16,5±2,2 23,0±3,0 47,3±9,3 47,5±7,1 
5 20,8±4,8 19,2±3,2 49,0±6,1 45,8±8,3 
0 19,0±5,6 16,5±3,1 47,2±5,4 44,3±1,5 

Tabulka 10: Průměrné hodnoty hmotností pro jednotlivé části rostlin pěstovaných v černozemi 
a v písčité půdě s různými dávky biouhlu. 

dávka (g/kg) mkořenů (g) mnadzemní části (g) mklas (g) 
 černozem písčitá půda černozem písčitá půda černozem písčitá půda 

40 1,3±0,4 2,2±1,7 1,6±0,1 1,7±0,4 0,16±0,05 0,07±0,07 
20 1,4±0,2 3,0±1,4 1,9±0,3 1,8±0,4 0,11±0,03 0,08±0,02 
5 1,2±0,2 2,8±0,4 1,9±0,3 1,8±0,1 0,14±0,02 0,13±0,09 
0 1,0±0,2 1,3±0,8 1,8±0,2 1,4±0,5 0,10±0,02 0,09±0,03 

 

 

Obrázek 10: Celkové hmotnosti rostlin v závislosti na dávce biouhlu a typu půdy. 

V tabulce 10 a na Obrázek 10 lze pozorovat, že největší hmotnost má skupina rostlin, která 
obsahovala 20 g/kg biouhlu, tedy optimální množství. Druhá skupina s největší hmotností 
rostlin je ta, která v půdě obsahovala 5 g/kg biouhlu a hned za ní je skupina, která měla biouhlu 
40 g/kg. V případě kukuřice, která rostla v černozemi, všechny rostliny měly klasy a vždy ze 
skupiny tří vzorků dva měly dva klasy na jedné rostlině. Takže v případě černozemě i když 
rostliny s dávkou biouhlu 20 g/kg byly menší oproti rostlinám bez biouhlu, tak tyto rostliny 
měly větší hmotnost a byly výnosnější. Lze zde tedy pozorovat pozitivní vliv biouhlu jakožto 
půdního kondicionéru. 
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U rostlin v písčité půdě lze pozorovat stejný trend, jako u rostlin v černozemi, a to že největší 
hmotnost mají rostliny s 20 g/kg biouhlu, poté jsou rostliny s 5 g/kg biouhlu, po nich je skupina 
s 40 g/kg biouhlu a nejmenší hmotnost měly kukuřice, které biouhel neobsahovaly. U písčité 
půdy bylo pozorováno, že ve všech skupinách rostlin vždy jen jedna rostlina obsahovala dva 
klasy na jedné rostlině, a dokonce skupina kukuřic, která měla v květináči 40 g/kg biouhlu 
u jedné rostliny neměla klas žádný. 

Porovnáme-li kukuřice vyrostlé v černozemi s kukuřicemi, které rostly v písčité půdě, tak 
rostliny v písčité půdě dosahovaly větších hmotností celkové rostliny, ale kukuřice v černozemi 
měly větší množství kukuřičných klasů.  

Při ukončení kultivačních experimentů, kdy na konci bylo simulováno sucho, bylo také 
provedeno vizuální porovnání seschlosti rostlin. O trochu méně byly seschlé rostliny 
v černozemi. V obou případech rostliny s 40 g/kg biouhlu v půdě patřily ke skupinám, které 
sucho snášely nejhůře. U černozemě se nejlépe se simulovaným suchem vedlo rostlinám 
s 20 g/kg biouhlu a bez biouhlu. U písčité půdy to byly skupiny rostliny s 5 g/kg biouhlu a bez 
biouhlu. 

Nevýhodou tohoto experimentu bylo použití menších květináčů, takže se nám růst rostlin 
po dvou měsících zastavil a nebylo tedy možné dále pozorovat nějaké změny. Je možné, 
že kdyby rostliny měly větší květináče a měly by tedy větší prostor pro růst, tak by rozdíly mezi 
půdami a také mezi různými množstvími biouhlu byly znatelnější. 

6.3 Vliv biouhlu na půdní organickou hmotu 
Pro účely posouzení vlivu biouhlu na obsah a kvalitu půdní organické hmoty byly provedeny 
dva experimenty. Nejprve byl stanoven obsah organické hmoty ve vzorcích pomocí 
termogravimetrické analýzy. Dále byly izolovány huminové látky jakožto hlavní organická 
složka půdy zodpovědná za její úrodnost. Vlhkost se trochu lišila podle doby odběru vzorku, 
stupně vysušení atd., proto se pro lepší srovnání přepočítal obsah organické hmoty a popela 
u půd před a po kultivaci na suchý vzorek bez vlhkosti. 

Tabulka 11: Charakteristika vzorků černozemě za pomocí termogravimetrické analýzy. 

  vlhkost (hm.%) obsah organické hmoty (hm.%) obsah popela (hm.%) 
původní půda 1,57±0,58 6,53±0,12 93,47±0,12 
40 g s rostlinou 1,60±0,20 6,29±0,18 93,71±0,32 
40 g bez rostliny 1,62±0,10 6,52±0,06 93,51±0,06 
20 g s rostlinou 1,62±0,08 6,28±0,11 93,72±0,11 
20 g bez rostliny 1,72±0,20 6,47±0,24 93,64±0,24 
5 g s rostlinou 1,82±0,09 6,34±0,23 93,56±0,23 
5 g bez rostliny 1,87±0,22 6,47±0,13 93,60±0,13 
0 g s rostlinou 1,79±0,11 6,10±0,36 94,00±0,36 
0 g bez rostliny 1,86±0,10 6,34±0,18 93,76±0,18 
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Tabulka 12: Charakteristika vzorků písčité půdy za pomocí termogravimetrické analýzy. 

 vlhkost (hm.%) obsah organické hmoty (hm.%) obsah popela (hm.%) 
původní půda 0,441±0,079 2,14±0,24 97,86±0,30 

40 g s rostlinou 0,440±0,102 2,01±0,10 97,99±0,10 
40 g bez rostliny 0,432±0,066 2,18±0,05 97,82±0,15 
20 g s rostlinou 0,457±0,012 2,03±0,17 97,97±0,17 
20 g bez rostliny 0,426±0,046 2,11±0,23 97,89±0,56 

5 g s rostlinou 0,451±0,037 1,97±0,14 98,03±0,19 
5 g bez rostliny 0,478±0,053 2,15±0,17 97,85±0,17 
0 g s rostlinou 0,432±0,052 2,03±0,14 97,97±0,34 
0 g bez rostliny 0,477±0,029 2,15±0,07 97,85±0,33 

 

Stěžejní parametr, který byl sledován, byl obsah organické hmoty, a to ve vztahu 
k přítomnosti/absenci rostliny a aplikované dávce biouhlu v půdě. Ohledně vlivu biouhlu, 
u obou typů půd byly naměřeny srovnatelné charakteristiky nebo se hodnoty lišily jen v rámci 
experimentální chyby stanovení. Pokud byla ovšem při kultivacích přítomna i rostlina, tak byl 
ve všech případech pozorován pokles obsahu organické hmoty a nárůst obsahu popela. 
S rostoucí dávkou biouhlu byl tento trend mírnější zejména u kultivace v černozemi. U písčité 
půdy došlo naopak k mírnému poklesu obsahu organické hmoty v půdě po kultivaci. 

Při porovnání černozemě a písčité půdy lze pozorovat trend, že vzorky z černozemě obsahují 
větší hm. % vlhkosti a obsahují také více organické hmoty. Zatímco vzorky půdy z Pánova mají 
větší hm. % popela. 

Dále se tato práce zaměřuje na obsah huminových a fulvinových kyselin v půdách. Jedná se 
o hlavní složku organické hmoty zodpovědnou za kvalitu půdy, její úrodnost, výměnnou 
kapacitu, schopnost zadržovat vodu atd., proto bylo důležité zaměřit se na bližší charakterizaci 
vlivu dávky biouhlu a přítomnosti/absenci rostliny v kultivačních experimentech na obsah 
a zastoupení jednotlivých frakcí huminových látek. Vzorek černozemě a vzorek písčité půdy 
před kultivací byly podrobeny izolaci jednotlivých frakcí (postup podrobněji popsán 
v kapitole 5.1.3). Abychom porovnali, jak biouhel působil na půdní organickou hmotu při 
kultivaci a jaký vliv měla také jeho dávka, podrobili jsme vybrané vzorky půd po kultivaci také 
této izolaci organické hmoty. Byly vybrány vzorky (3, 9, 10 pro černozem a A, G, J pro písčitou 
půdu), u nichž se termogravimetrickou analýzou potvrdil rozdíl v obsahu organické hmoty před 
a po kultivaci ve vztahu k dávce biouhlu a přítomnosti/absenci rostliny v kultivačním 
experimentu. 
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Tabulka 13: Vyizolované množství huminových a fulvinových kyselin pro vybrané vzorky 
u obou typů půd. 

typ 
půdy vzorek 

dávka 
biouhlu 
(g/kg) 

rostlina přepočet H.K. na 100 g 
půdy 

přepočet F.K. na 100 g 
půdy 

Poměr 
H.K/F.K. 

če
rn

oz
em

 

původní 0 NE 2,1261 0,2920 7,28 
vzorek č. 3 40 ANO 2,6118 0,5916 4,41 
vzorek č. 9 20 ANO 2,3624 0,5216 4,53 

vzorek č. 10 20 NE 2,2932 0,5260 4,36 

Pí
sč

itá
 

pů
da

 původní 0 NE 1,1026 0,1602 6,88 
vzorek A 40 ANO 1,4572 0,4334 3,36 
vzorek G 20 ANO 1,6182 0,4534 3,57 
vzorek J 20 NE 1,5502 0,4358 3,56 

 

Tabulka 13 zobrazuje celkový obsah huminových a fulvinových kyselin přepočítaný na 100 g 
půdy, který byl stanoven na základě certifikované metodiky izolace huminových a fulvinových 
kyseliny popsané v kapitole 2.14.  

Obsah huminových i fulvinových kyselin má v obou případech černozem vyšší než písčitá 
půda. U obou vzorků půd lze také pozorovat trend, že huminové kyseliny mají větší zastoupení 
než kyseliny fulvinové. 

V případě černozemě se množství huminových i fulvinových kyselin po působení biouhlu 
zvýšilo. Nejvíce to je znatelné u vzorku č. 3, který obsahoval 40 g/kg biouhlu, a tedy byl pro 
půdu největším zdrojem organické hmoty. Nejmenší vliv na zvýšení množství huminových 
kyselin je u vzorku č. 10, který obsahoval 20 g/kg biouhlu a vzorek neinteragoval s modelovou 
rostlinou. Nejmenší vliv na zvýšení obsahu fulvinových kyselin lze zaznamenat u vzorku č. 9, 
který měl 20 g/kg biouhlu a květináč s tímto vzorkem modelovou rostlinu obsahoval. 

Porovnáme-li vzorky písčité půdy, tak ve všech případech vliv biouhlu způsobil zvýšení 
množství huminových i fulvinových kyselin. Nejvyšší navýšení lze zaznamenat u vzorku G, 
který obsahoval 20 g/kg biouhlu, a to platí jak pro obsah huminových, tak i fulvinových kyselin. 
Nejmenší vliv pak měl vzorek A, který obsahoval 40 g/kg biouhlu. 
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7 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký vliv má aplikace biouhlu na růst modelové rostliny 
– kukuřice seté (Zea mays) ve dvou zvolených typech půd a dále jak biouhel ovlivňuje celkový 
obsah organické hmoty a jednotlivých frakcí huminových látek. 

Prvním typem půdy byla písčitá půda, která obsahuje menší množství humusu, ale je vzdušnější. 
Již zmíněný menší obsah humusu vedl k výraznějším změnám při přídavku biouhlu do půdy, 
díky kterému se půdě dodalo potřebné množství organické hmoty. Dodání potřebného množství 
biouhlu vedlo k rychlejšímu růstu modelové rostliny. V případě dávky biouhlu 40 g/kg toto 
nadměrné množství sice vedlo k rychlejšímu růstu rostliny, ale ta pak neměla dostatečné zdroje 
pro větší tvorbu klasů. Také tyto modelové rostliny, ač byly větší, tak měly menší hmotnost než 
rostliny s optimální dávkou biouhlu (20 g/kg) a při kultivaci na poli by vlivem větru mohlo dojít 
k poškození této vysoké, ale slabé rostliny. Modelové rostliny s dávkou biouhlu 40 g/kg také 
hůře snášely simulované sucho. Potvrzuje se tedy, že nadměrné množství biouhlu může mít 
negativní vliv na růst rostlin a jejich výnosnost. 

V případě černozemě, která obsahovala větší množství humusu, změny nebyly až tak veliké, 
ale pozorovatelné byly. Modelová rostlina s dávkou biouhlu 20 g/kg nebyla sice nejvyšší, ale 
měla nejvyšší hmotnost, nejvyšší výnosnost a zároveň nejlépe snášela simulované sucho. Tyto 
výsledky potvrzují závěry vyplývající z rešerše literatury, kdy autoři definují 20 g/kg jako 
optimální dávku biouhlu pro kultivaci rostlin. 

Tato práce sloužila především pro optimalizaci nastavení kultivačních experimentů, aby se 
zjistila vhodná dávka biouhlu, podmínky kultivace a postupy při frakcionaci. Pro optimálnější 
průběh kultivačních experimentů by bylo vhodné použit objemnější květináče, aby se zabránilo 
zastavení růstu modelových rostlin v důsledku nedostatku prostoru pro kořenový systém. Díky 
objemnějším květináčům by bylo možné kultivační experimenty nechat probíhat delší dobu. 
Dosáhlo by se přesnějších výsledků, které by nebyly ovlivněny zastavením růstu rostliny a tím 
pádem by tyto experimenty lépe popisovaly přírodní podmínky. 

Vhodná doba závlahy modelových rostlin byla každý 2. až 3. den. Když se rostliny zalévaly 
častěji oba typy půd měly sklony k tvorbě plísně, zatímco když se závlaha prováděla s většími 
rozestupy, rostliny začínaly usychat.  

Také by pro kultivace bylo vhodné použití spíše lehčí a vzdušnější půdy, než je například 
modální černozem, kterou lze charakterizovat jako úrodnou ale poměrně těžkou, hutnou 
a jílovitou půdu. Při závlaze se na povrchu modální černozemě tvořila krusta, která bránila 
rostlinám ve snadnějším vyklíčení a půda se také nedala tak dobře kypřit. 

Součástí této práce také bylo zaměření se na obsah organické hmoty a její kvality, jako je poměr 
huminových a fulvinových kyselin. Zde se vliv biouhlu na obsah organické hmoty moc 
neprojevil, pouze při přítomnosti rostliny došlo k mírnému poklesu obsahu organické hmoty. 
Naopak obsah huminových látek narostl po přídavku biouhlu ve všech případech. Z toho tedy 
vyplývá, že v důsledku malého objemu použitého květináče rostlina postupně během růstu 
vyčerpávala dostupnou organickou hmotu v půdě, ale biouhel dokázal poskytnout alespoň 
drobnou náhradu ve formě huminových látek. 
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PŘÍLOHA 

Tabulka 14: Naměřené charakteristiky kohoutkové odstáté vody pro závlahu modelových 
rostlin při kultivačních experimentech a teplota v pěstebním boxu. 

datum teplota (°C) pH konduktivita (μS/cm) 
22. říjen 2019 24,0 6,628 431 
23. říjen 2019 24,0 7,022 525 
24. říjen 2019 27,0 7,005 405 
25. říjen 2019 24,0 7,050 381 
26. říjen 2019 24,5 7,125 490 
27. říjen 2019 24,5 7,126 455 
28. říjen 2019 24,0 7,209 459 
29. říjen 2019 25,5 7,185 490 
30. říjen 2019 25,5 7,665 402 
31. říjen 2019 22,0 7,354 508 

1. listopad 2019 22,0 7,671 386 
2. listopad 2019 25,0 7,319 419 
3. listopad 2019 23,0 7,226 371 
4. listopad 2019 24,5 7,296 400 
5. listopad 2019 22,5 7,324 354 
6. listopad 2019 22,0 7,281 366 
7. listopad 2019 22,0 7,199 391 
8. listopad 2019 22,0 7,536 340 
9. listopad 2019 22,5 6,891 360 

10. listopad 2019 23,5 7,011 397 
11. listopad 2019 23,5 7,265 403 
12. listopad 2019 24,0 7,543 414 
13. listopad 2019 25,0 7,537 384 
14. listopad 2019 24,5 7,524 465 
15. listopad 2019 22,5 7,726 420 
16. listopad 2019 23,0 7,658 404 
17. listopad 2019 22,0 7,493 366 
18. listopad 2019 23,0 7,674 477 
19. listopad 2019 22,0 7,653 456 
20. listopad 2019 22,5 7,655 435 
21. listopad 2019 21,0 7,238 392 
22. listopad 2019 21,5 7,735 458 
23. listopad 2019 23,0 7,814 412 
24. listopad 2019 21,0 7,832 488 
25. listopad 2019 23,0 7,342 382 
26. listopad 2019 22,5 7,832 406 
27. listopad 2019 24,0 7,562 472 
28. listopad 2019 22,0 7,135 393 
29. listopad 2019 23,0 7,325 339 
30. listopad 2019 21,5 7,428 348 
1. prosinec 2019 23,0 7,385 354 
2. prosinec 2019 22,0 7,695 392 
3. prosinec 2019 21,5 7,563 380 
4. prosinec 2019 24,0 7,432 378 

 


