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Summary
The main aim of the thesis has been to study the influence of fertilization
with different doses of sulphur (0-20-40-60 mg S·kg-1) in the form of ammonium sulphate
or elemental sulphur on the release of cadmium from contaminated soil and its intake
and distribution in experimental plants. There were undertaken laboratory experiments
with unsown pots as well as pot experiments with potato varieties ‘Rosara’ and ‘Marabel’
and subsequently grown lettuce variety ‘Libusa’. All experiments were undertaken
at the experimental site of the Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology
and Plant Nutrition of the Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture
and Forestry Brno.
In the laboratory experiment the sulphur fertilization did not significantly influence
the cadmium content in soil (measured in 2M HNO3 extract).
In the pot experiment with potatoes, sulphur decreased the cadmium content in both
fresh and dried tubers. The very best results were achieved with the variety ‘Rosara’ fertilized
with elemental sulphur in different doses. The lowest content of cadmium among variants
of ‘Marabel’ showed the one fertilized with the highest dose of sulphur, although in the case
of the fresh matter there was no significant difference between this and the control variant.
While the variability of cadmium content in the dried matter was significantly influenced
by the form and dose of applied sulphur as well as by the variety grown, the latter one did not
affect the variability of the cadmium content in the fresh tubers.
‘Marabel’ deposited much higher proportion of cadmium intake in soluble saccharides
and ash material. Both varieties reacted to fertilization with increasing doses of elemental
sulphur by the decrease of cadmium content in the proteins. Moreover, with the variety
of ‘Marabel’ there was also observed a decrease of cadmium content in soluble saccharides
and ash material. On the contrary, ‘Rosara’ reacted to the fertilization with increasing doses
of ammonium sulphate by the increase of cadmium content in all other fractions
at the expense of cadmium content in the residue after extraction.
There was noticed an increase of the cadmium content in the dried tops of both grown
varieties connected with sulphur application. Still, except for the variant of ‘Marabel’
fertilized with the highest ammonium sulphate dose the increase was not statistically
significant. The variability of cadmium content in the dried tops was mainly affected
by the variety grown.
Cadmium content in both fresh and dried lettuce heads showed the increase
proportional to the increasing dose of applied sulphur. There has not been found
9

a statistically significant difference in the cadmium content in dried matter of lettuce heads
grown after the same variety. Regardless the potato variety that had been grown before,
the highest cadmium content was found in the fresh matter of the variant fertilized
with the highest dose of ammonium sulphate. In the case of lettuce grown after the variety
‘Rosara’, the cadmium content was statistically significant lower than in the control variant.
In the case of lettuce grown after the variety ‘Marabel’, the cadmium content was statistically
significant lower than in the variants fertilized with the lowest dose of sulphur in any form.
Considering the cadmium content in the roots of lettuce, only one statistically conclusive
difference was found between the control variant of lettuce grown after the variety ‘Rosara’
(showing the highest content) and the variant fertilized with the lowest dose of elemental
sulphur.
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1 Úvod
Téma předkládané dizertační práce spojuje dva poměrně aktuální problémy
současného zemědělství: výživu rostlin sírou a její možnou souvislost s příjmem a distribucí
kadmia v rostlinách.
Problematika výživy rostlin sírou se dostala do popředí zájmu zemědělců a vzápětí
i odborníků na výživu rostlin a fyziologů v 70. letech 20. století (McGrath, Zhao, Blake-Kalff,
2002), kdy snahy o snižování emisí škodlivin z průmyslu vedly k odsiřování tepelných
elektráren. Vedle očekávaného pozitivního vlivu na čistotu ovzduší se však začaly
na rostlinách projevovat příznaky nedostatku síry (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998;
Salac et al., 2003).
V České republice se během posledních šesti let roční vstupy makroprvků formou
atmosférických depozic příliš neměnily, u síry činí 7,52 - 8,93 kg·ha-1·rok-1, což je množství,
které nemůže plně pokrýt nároky zemědělských plodin na tuto živinu (Provazník, Prášková,
Malý, 2005).
Proto je v současné době prováděna řada pokusů, které se snaží upřesnit roli síry
v metabolismu rostlin, zjistit optimální dávky síry pro jednotlivé plodiny v konkrétních
půdních a klimatických podmínkách při použití různých pěstebních technologií, porovnává se
účinnost hnojiv obsahujících síru, zkoumá se vliv optimální výživy sírou na kvalitu
zemědělských produktů a na zdravotní stav rostlin.
Druhým sledovaným problémem je pěstování rostlin na zemědělských půdách
kontaminovaných těžkými kovy. Během 90. let lze u vstupu většiny rizikových prvků
do půdy atmosférickými depozicemi pozorovat klesající trend, který se však v průběhu
posledních šesti až sedmi let prakticky zastavil. Průměrné vstupy kadmia jsou v rozmezí
0,84 - 1,46 g·ha-1·rok-1 (Provazník, Prášková, Malý, 2005). Jak se uvádí v Registru
kontaminovaných ploch (2006), je průměrný obsah kadmia ve výluhu 2M HNO3 na lehkých
půdách 0,23 mg·kg-1, na středních a těžkých 0,25 mg·kg-1, přičemž nadlimitní obsahy byly
zjištěny u 2,5 % vzorků, převážně na lehkých půdách. Primárně tedy zatím obsah těžkých
kovů v půdách České republiky nepředstavuje klíčový problém pro udržení půdní úrodnosti
a kvality zemědělských produktů. Zohledníme-li však změny půdních vlastností, které
významně ovlivňují mobilitu těžkých kovů v půdním profilu, jejich přijatelnost rostlinami
a tedy i vstup do potravního řetězce, uvědomíme si potenciální nebezpečí, jaké právě souhra
mnoha zdánlivě nesouvisejících činitelů může přinést.
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Nejvýznamnější z faktorů, které se mohou podílet na přístupnosti kadmia rostlinám,
je hodnota pH půdy. Při porovnávání výsledků agrochemického zkoušení půd z období let
1993 - 1998 a z období 1999 – 2004, prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským, byl zjištěn pokles hodnoty průměrného pH u orné půdy v České
republice o 0,1 stupně. Prakticky to znamená, že více než 7 % ploch orné půdy původně
s alkalickým a neutrálním pH (6,6 – 7,7) přešlo do kategorií slabě kyselých a kyselých půd
(5,1 – 6,5) (Klement, Sušil, 2005), přičemž právě při hodnotě pH nižší než 6,5 se prudce
zvyšuje rozpustnost kadmia, a tudíž i jeho přístupnost rostlinám (Šarapatka, Dlapa, Bedrna,
2002).
V souvislosti s tím je nutno zmínit prudký pokles spotřeby vápenatých hmot (o 17,5 %
z roku 2003 na rok 2004 a v roce 2005 o 34 % oproti spotřebě v předchozím roce), což lze
přičíst

ukončení

dotačního

titulu

na podporu

vápnění

(Zemědělství

2004,

2005;

Zemědělství 2005, 2006). Přitom Kabata-Pendias a Pendias (2001) upozorňují, že právě
kationt vápníku (Ca2+) je zřejmě schopen soutěžit s kationtem kadmia v procesu vstupu
do rostlin. Vedle toho dochází také k významnému poklesu obsahu přístupného fosforu
(Klement, Sušil, 2005), který může kadmium imobilizovat ve formě málo rozpustných solí.
Zároveň klesají stavy hospodářských zvířat a tedy i produkce stájových hnojiv (Kavka
et al., 2006), čímž může v mnoha provozech docházet k omezení imobilizace těžkých kovů
půdní organickou hmotou. Rizikové prvky také snižují diverzitu a aktivitu půdních organismů
a narušují tak mnoho procesů v půdě probíhajících (Kabata-Pendias, Pendias, 2001;
Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002; Šmejkalová, Mikanová, Borůvka, 2003).
Aplikace hnojiv obsahujících síru může vést k poklesu hodnoty pH (Maier, Pepper,
Gerber, 2000; Pierzynski, Sims, Vance, 2000; Blair, 2002) a na půdách kontaminovaných
kadmiem může následkem toho dojít ke zvýšení obsahu kadmia v rostlinách. Na druhou
stranu mají rostliny možnost negativní působení kadmia potlačit pomocí sloučenin
obsahujících

síru

(Eriksen,

Murphy,

Schnug,

1998;

Newmann,

Unger,

2003;

Salac et al., 2003). V množství akumulovaného kadmia se však silně liší nejen jednotlivé
plodiny, ale také jednotlivé rostlinné orgány (Cibulka et al., 1991; Kabata-Pendias, Pendias,
2001; Zhu et al., 2004). Pokud chceme zjistit vliv aplikace hnojiv obsahujících síru na kvalitu
a zdravotní nezávadnost konkrétního zemědělského produktu, není v případě tolika různých
faktorů s protichůdnými účinky možný hodnověrný odhad situace; jedinou spolehlivou cestou
je výzkum.
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2 Literární přehled
2.1 Kadmium
2.1.1 Stručná charakteristika
Kadmium patří do skupiny těžkých kovů. Je to stříbřitý, měkký kov s hexagonální
strukturou a hustotou 8,65 g·cm-1 (Bentor, 1996; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998).
Na rozdíl od železa, mědi, rtuti nebo arsenu, které lidstvo využívalo už ve starověku, bylo
kadmium objeveno až v roce 1817 Friedrichem Stromeyerem z Göttingenu (Greenwood,
Earnshaw, 1993).
Kadmium se vyskytuje ve formě minerálů, jako greenockit (CdS), otavit (CdCO3)
a oxid kademnatý CdO. Častěji však tvoří příměs v rudách olova a mědi, ale zejména zinku,
při jejichž zpracovávání se jako vedlejší produkt také získává (Trebichavský, Havrdová,
Blohberger, 1998). Zinkové rudy vykazují nejvyšší obsah, 0,2 - 0,4 %. Kadmium se často
vyskytuje zejména ve sfaleritu (ZnS), kde může zinek izomorfně nahrazovat (Cibulka et al.,
1986; Bentor, 1996; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998).
Kadmium se používá do některých lehce tavitelných slitin, při pájení a díky své
odolnosti vůči korozi také na elektrolytické pokovování. Je významnou součástí
Ni-Cd baterií, polovodičů a fotočlánků. Osvědčilo se také jako bariéra pro řízení nukleárního
štěpení. Dále se používá k tvrzení umělých hmot a k výrobě barviv. Proto i emise ze závodů
zabývajících se vyjmenovanými výrobami bývají lokálním, avšak často významným zdrojem
antropogenního znečištění (Cibulka et al., 1986; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998).
Z biologického hlediska jde o jeden z nejtoxičtějších kovů (Alloway et al., 1990;
Kabata-Pendias, Pendias, 2001), váže se ke skupinám –SH cysteinových zbytky
v bílkovinách, a tak inhibuje enzymy obsahující tyto skupiny. Další příčinou toxicity je
kompetice kadmia se zinkem, mědí a železem (Alloway et al., 1990; Greenwood, Earnshaw,
1993; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998).
Vykazuje střední relativní toxicitu pro cévnaté rostliny, vysokou relativní toxicitu
pro půdní i terestrickou faunu a velmi vysokou pro člověka. Způsobuje snižování hmotnosti
biomasy a druhové diverzity půdních mikroorganismů i bezobratlých, čímž nepříznivě
ovlivňuje aktivitu a syntézu enzymů, přeměny organických látek v půdě a procesy
mineralizace (Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002; Šmejkalová, Mikanová, Borůvka, 2003;
Spurgeon, 2006). Tak narušuje uvolňování živin přijatelných rostlinami, syntézu humusových
látek, ovlivňuje strukturu půdy a složení půdního vzduchu, ale také odbourávání organických
polutantů.
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U cévnatých rostlin způsobuje kadmium redukci růstu a vývoje, změny v metabolismu
a v aktivitě enzymů. Bližší pojednání je v kapitole 2.1.7.
Velmi vysoká relativní toxicita u živočichů je dána bioakumulací kadmia v tkáních,
která může vést až ke změnám ve funkcích některých orgánů, zejména ledvin a jater. U řady
živočišných druhů byla zjištěna jeho mutagenní, resp. karcinogenní aktivita (Cibulka et al.,
1991; Greenwood, Earnshaw, 1993; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998; Šarapatka,
Dlapa, Bedrna, 2002). Kadmium také zasahuje do reprodukce, negativně ovlivňuje
spermatogenezi (Aoyagi et al., 2002).
2.1.2 Obsah kadmia v půdě
Podle

Cibulky

(1991)

je

průměrné

množství

kadmia

v zemské

kůře

0,15 - 0,20 mg·kg-1, což potvrzují také Greenwood a Earnshaw (1993), kteří udávají obsah
0,16 mg·kg-1. Při práci s těmito hodnotami je ovšem třeba zohlednit extrémně vysokou
prostorovou variabilitu obsahu kadmia v litosféře i pedosféře (Cibulka et al., 1986).
Významnou roli v lokálním průměrném obsahu kadmia v litosféře hraje převládající
původ hornin. Vyšší obsah kadmia byl zjištěn v jílovitých a břidličnatých usazeninách,
zatímco ve vyvřelých horninách obsah kadmia nepřesahuje 0,3 mg·kg-1 (Alloway et al., 1990;
Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
V údajích o obsahu kadmia v půdách se autoři různí. Kabata-Pendias a Pendias (2001)
uvádějí, že průměrný obsah kadmia v půdě leží mezi 0,06 a 1,1 mg·kg-1, přičemž nejvyšší
průměrný obsah mají organozemě (0,78 mg·kg-1) a nejnižší podzoly (0,37 mg·kg-1).
Govindaraju (cit. Kabata-Pendias, Pendias, 2001) uvádí obsah kadmia v referenčních půdách
z různých zemí mezi 0,06 a 4,3 mg·kg-1. Podle Cibulky (1991) kolísá koncentrace kadmia
v půdách v rozmezí 0,01 - 15 mg·kg-1. V klimatických podmínkách ČR a v podmínkách jim
podobných se kadmium v důsledku atmosférických depozic, kumulace kontaminovaných
zbytků rostlin nebo aplikace hnojiv, zejména fosforečných, a kalů kumuluje v svrchní vrstvě
(0 - 20 cm) a s postupující hloubkou v půdním profilu jeho obsah klesá (Alloway et al., 1990;
Šichorová et al., 2004; Reszel et al., 2004).
V České republice je podle analýz Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského průměrný obsah kadmia na lehkých půdách 0,23 mg·kg-1, na středních
a těžkých půdách pak 0,25 mg·kg-1, přičemž podle Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, je maximálně přípustná
hodnota 0,4 mg·kg-1 na lehkých a 1,0 mg·kg-1 na ostatních půdách. Pro všechny půdy je
celkové procento nadlimitních vzorků 2,5 %, přičemž u lehkých půd vykazuje nadlimitní
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obsah 11,1 % vzorků, zatímco u ostatních půdních druhů je to jen 1,1 % (Registr
kontaminovaných ploch, 2006).
Obr. 1 Uzanční celkový obsah kadmia v půdách ČR (stanoveno ve výluhu půdy a 2M HNO3)
v letech 1993-1998 v porovnání s maximálním povoleným množstvím, které udává Vyhláška
MŽP č. 13/1994 Sb.

Hlavními faktory ovlivňujícími přirozený obsah kadmia v půdě jsou chemické složení
matečné horniny, intenzita zvětrávání a následný transport kadmia půdou (Cibulka et al.,
1986; Kabata-Pendias, Pendias, 2001). V půdách hospodářsky využívaných oblastí je obsah
kadmia zvyšován kadmiem z antropogenních zdrojů - spalováním fosilních paliv, používáním
průmyslových a zemědělských chemikálií, zejména fosforečných hnojiv, a také z imisí
metalurgických závodů a podniků, které vyrábějí barviva, plasty či baterie. V oblastech těžby
neželezných rud mohou být zdrojem kadmia odpady po těžbě, na zemědělsky využívané půdě
může kontaminaci způsobovat nesprávné opakované používání kalů z čističek odpadních vod
a sedimentů z vodních nádrží (Cibulka et al., 1986; Alloway et al., 1990; Cibulka et al., 1991;
Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002).
2.1.3 Formy kadmia v půdě
Pro posouzení míry rizika, jaké kontaminace přináší, však není primární celkový
obsah, ale formy, v nichž se kadmium nachází. Právě na nich totiž závisí jeho pohyblivost
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v půdě a pravděpodobnost vstupu do potravního řetězce (Alloway et al., 1990; Li, Thornton,
2001).
Během zvětrávání matečné horniny přechází kadmium ve formě Cd2+ přímo
do půdního roztoku, kde může vytvářet mnoho komplexních iontů (CdCl+, CdOH+,
CdHCO3+, CdCl3-, CdCl42-, Cd(OH)3- a Cd(OH)42-) a organických chelátů (Kabata-Pendias,
Pendias, 2001). V půdním roztoku však zůstává z celkového obsahu jen malý podíl, převážná
část se váže na půdní složky. Může jít o výměnnou adsorpci na jílové minerály, vazbu
s organickou hmotou, sorpci na povrchu hydratovaných oxidů železa, manganu, hliníku
a amorfních alumosilikátů, chemickou sorpci ve formě karbonátů, fosforečnanů a sulfidů nebo
vazbu ve struktuře silikátů (Cibulka et al., 1991; Madrid, Diaz-Barrientos, 1992;
Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998; Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002; Illera et al.,
2004; Vaněk et al., 2005). Hlavními půdními vlastnostmi, které ovlivňují zastoupení
jednotlivých frakcí, a tím mobilitu a přijatelnost kadmia pro rostliny, jsou pH půdy,
kationtová výměnná kapacita, redoxní potenciál, obsah organického uhlíku a jílovité frakce
(Cibulka et al., 1991; Malandrino et al., 2006).
Adsorpce na jílové minerály je velmi významným procesem poutání těžkých kovů
v půdě. Podíl takto vázaných kationtů závisí na obsahu jílových minerálů v půdě, tedy
na půdním druhu, a zejména na kationtové výměnné kapacitě daného minerálu. Nejvyšší
kapacitu vykazují montmorillonit a vermikulit, nižší illit a chlorit, nejnižší pak kaolinit
(Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002). Adebowale, Unuabonah a Olu-Owolabi (2005) však
ve svých pokusech s upraveným kaolinitem dokázali, že i tento minerál lze použít. Obohacení
o fosfátové nebo sulfátové anionty totiž jeho sorpční kapacitu pro těžké kovy zvyšuje.
Organická

hmota

vytváří

s rizikovými

prvky

komplexy.

V případě

vazby

s huminovými kyselinami jde o nerozpustné komplexy, které jsou v půdě imobilní. Komplexy
s fulvokyselinami mohou být rozpustné v půdním roztoku, a tedy vysoce pohyblivé v půdním
profilu. Rozpustnost závisí na poměru mezi fulvokyselinami a kovem. Pokud je nižší než 2,
stávají se tyto komplexy nerozpustnými. Rozpustnost komplexů s primárními humusovými
látkami závisí na povaze těchto organických látek. Vazba kadmia na organickou hmotu
je silně závislá na obsazení vazebných míst a hodnotě pH (Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002).
Barančíková a Makovníková (2003) dospěly při sledování vazeb kadmia s organickou hmotou
k závěru, že se kadmium váže přednostně na alifatické struktury, které převažují spíše
ve vodorozpustných humusových látkách.
Sorpci na povrchu hydratovaných oxidů Fe, Mn, Al a amorfních alumosilikátů
umožňují OH skupiny na terminálních částech jejich molekul, které v podmínkách nižšího
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pH půdy vyvazují anionty z půdního roztoku a se vzrůstajícím pH roste jejich schopnost vázat
kationty (Fu, Allen, Cowan, 1991; Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002). Při pH < 5,5
se sesquioxidy na vazbě kadmia téměř nepodílejí (Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
V půdách obsahujících uhličitan vápenatý dochází na jeho povrchu k chemické sorpci
kadmia ve formě sraženiny uhličitanu kademnatého (Fuller, Davis, 1987; Kabata-Pendias,
Pendias, 2001; García-Sánchez, Álvarez-Ayuso, 2002; Thakur, Tomar, Pandeya, 2006).
Při poklesu redoxního potenciálu v půdě k dochází k redukci sulfátů na nerozpustné
sulfidy (Alloway et al., 1990; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998; Kabata-Pendias,
Pendias, 2001). Proto jsou redoxní poměry panující v půdě jedním z faktorů, které výrazně
ovlivňují rozpustnost a mobilitu kadmia v půdě.
Nejdůležitějším z nich je však hodnota pH půdy (Alloway et al., 1990;
Madrid, Diaz-Barrientos, 1992; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998). Nejpohyblivější
je kadmium při hodnotách pH 4,5 až 5,5. V minerálních půdách je pak za kritickou hodnotu
považováno pH 4,0 až 4,5. V tomto rozmezí působí pokles pH o 0,2 tří- až pětinásobný
vzestup koncentrace vodorozpustných forem kadmia v půdním roztoku (Kabata-Pendias,
Pendias, 2001). Při jednotkovém zvýšení hodnoty pH v intervalu pH 4 až 7,7 stoupá sorpční
kapacita půdy přibližně 3krát (Christensen, 1984).
V alkalickém prostředí je kadmium spíše imobilní. Za ekvilibrium kadmia je v tomto
případě zodpovědné pravděpodobně srážení sloučenin kadmia, tedy chemická sorpce.
Nicméně i v zásaditých a zasolených půdách může být za určitých podmínek nezanedbatelné
množství kadmia přítomno v půdním roztoku. Snížení adsorpce kadmia v těchto půdách
je důsledkem půdní salinity a vyšší koncentrace konkurenčních iontů, zejména Ca2+ a Mg

2+

,

které se na půdní sorpční komplex navazují přednostně (Christensen, 1984; Cibulka et al.,
1991; Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Snižují tak možnost obsadit vazebná místa
na kationtovém výměnném komplexu pro formy, které při vyšším pH v půdním roztoku
převažují (např. CdOH+).
K vyšší mobilitě kadmia v zásaditých půdách přispívá také tvorba chelátů
(Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Předpokládá se však, že rostliny přijímají kovy v chelátové
formě pouze v omezené míře a toxicita je v podstatě dána koncentrací volného (tedy
nechelatovaného) iontu Cd2+ v živném médiu. Na druhé straně by však chelatace kovu mohla
přispívat k udržení difúzního gradientu pro vstup kovu do buněk, a zesilovat tak jeho
akumulaci v pletivech (Cibulka et al., 1991).
V zasolených půdách se také zvyšuje koncentrace kadmia v půdním roztoku. Chlór
vytváří s kadmiem silné komplexy (např. CdCl2+, CdCl2, CdCl3- a CdCl42-), velmi snadno
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rozpustné ve vodě. Tak dochází ke zvýšení mobility kadmia v půdě, a tím i k jeho snažší
přijatelnosti rostlinami (Kolář, Ledvina, Kužel, 1990; Cibulka et al., 1991; McLaughlin et al.,
1994; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998; Kabata-Pendias, Pendias, 2001;
Khoshgoftar, 2004; López-Chuken, Young, 2005). Podobné účinky na mobilitu kadmia mají
i síranové anionty a draselné kationty (Kolář, Ledvina, Kužel, 1990; Zhao et al., 2004).
Jednotlivé půdní typy se ve výše uvedených vlastnostech, které ovlivňují schopnost
půdy vázat a imobilizovat rizikové prvky, významně liší. Nejnižší potenciální nebezpečí
intoxikace hrozí podle Šarapatky et al. (2002) na rendzinách, pararendzinách, smonicích,
organozemích, solončacích a slancích. Relativně nejvyššímu nebezpečí intoxikace jsou
vystaveny rankery, šedozemě, hnědozemě, luvizemě, kambizemě, pseudogleje a stagnogleje.
U litozemí, regozemí, fluvizemí, koluvizemí a glejů nelze hodnotit odolnost vůči intoxikaci
obecně, může se pohybovat od nízké po vysokou podle konkrétních vlastností daného
půdního vzorku, vycházejících z pedologických a klimatických podmínek každého stanoviště.
Jistou roli zde hrají také další skutečnosti. Bolan et al. (1999) například odhalili,
že sorpce kadmia je vyšší, probíhá-li v půdě zároveň specifická sorpce fosfátů. Naproti tomu
v půdách s převažujícími síranovými, dusičnanovými nebo chloridovými anionty je kadmium
náchylnější k vyplavování (Bolan et al., 1999; López-Chuken, Young, 2005).
Kromě výše vyjmenovaných půdních vlastností ovlivňuje zastoupení jednotlivých
frakcí kadmia v půdě také původ tohoto prvku. U antropogenně kontaminovaných půd bývá
vysoký podíl kadmia přítomen ve výměnné frakci, zatímco u nekontaminovaných půd je
převážně vázáno na oxidy manganu a železa. Kadmium antropogenního původu tedy nese
vyšší riziko vstupu do potravního řetězce než kadmium původu geogenního (Cibulka et al.,
1991; Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002; Vaněk et al., 2005;
Gondek, 2006). Alloway et al. (1990) navíc konstatují, že i mezi antropogenními zdroji jsou
významné rozdíly. Na půdách kontaminovaných v důsledku aplikace kalů dochází díky
zvýšenému přísunu organických látek do půdy k výrazně nižší akumulaci kadmia
v konzumních částech různých druhů zelenin než na půdách kontaminovaných minerálními
formami kadmia (z odpadů po těžbě rud nebo z atmosférických depozic v okolí kovodělných
závodů a tavíren).
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Obr. 2 Srovnání procentických podílů jednotlivých frakcí kadmia v půdě bez aplikace kalů
(A) a po aplikaci kalů (B) (převzato z Kabata-Pendias, Pendias, 2001)

2.1.4 Možnosti imobilizace kadmia v půdě
Ze znalosti podmínek, při nichž je kadmium v půdě přítomno v nepřístupných
formách, vyplývají možnosti, jak snížit jeho mobilitu a příjem rostlinami. Účinným opatřením
je zvýšení hodnoty pH (Cibulka et al., 1991; Vácha et al., 2002; Šichorová et al., 2004;
Puschenreiter et al., 2005; Hanč et al., 2006; Tlustoš et al., 2006). Toho je možno docílit
omezením aplikace fyziologicky kyselých hnojiv a vápněním. Na půdách pravidelně
vápněných dochází také k imobilizaci kadmia chemickou sorpcí (Cibulka et al., 1991;
Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998; Puschenreiter et al., 2005; Hanč et al., 2006).
Významným faktorem, který ovlivňuje mobilitu kadmia, je sorpční kapacita půdy,
kterou je možno zvýšit aplikací vhodných hmot, například bentonitu, zeolitu apod.
(Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998; Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002; Vácha et al.,
2002). Mühlbachová, Šimon a Pechová (2005) však v laboratorním pokusu s aplikací zeolitu
a glukózy na dlouhodobě kontaminované půdy pozorovali zvýšení obsahu vodorozpustné
frakce kadmia.
Dále je u půd kontaminovaných kadmiem nutno doplňovat organickou hmotu
a přijmout opatření, která umožní vznik kvalitních sekundárních humusových látek (Kolář,
Ledvina, Kužel, 1990; Cibulka et al., 1991; Trebichavský, Havrdová, Blohberger, 1998).
Jako nejúčinnější se jeví aplikace slatinné rašeliny, která neutralizuje kyselé půdy a zároveň
působí jako sorbent. Vyzrálý kompost způsobuje vyšší pokles mobility než chlévský hnůj,
a ten vyšší než kyselá rašelina (Šarapatka, Dlapa, Bedrna, 2002). Kromě organických hnojiv
ze zemědělské výroby je možno použít jiné materiály, například aktivní uhlí
(Cibulka et al., 1991).
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2.1.5 Faktory ovlivňující obsah a účinky kadmia v rostlinách
Množství kadmia přijatého rostlinami závisí nejen na vlastnostech půdy, které
ovlivňují podíl kadmia přítomného ve formách přístupných rostlinám (obsah jílovitých částic,
půdní reakce, obsah uhličitanů), ale také na obsahu ostatních prvků (zejména alkalických
kovů a kovů alkalických zemin a těžkých kovů) v půdním roztoku, na době expozice,
na taxonu a genotypu rostliny. Rozdílný obsah kadmia vykazují také různá pletiva (Kolář,
Ledvina, Kužel, 1990; Cibulka et al., 1991; Lombi et al., 2000; Kabata-Pendias, Pendias,
2001; Stolt et al., 2003; Zhu et al., 2004; Carginale et al., 2004; Barazani et al., 2004;
Domínguez-Solís et al., 2004; Dudjak et al., 2004; Hassan, Wang, Zhang, 2005; Kobza, 2005;
Puschenreiter et al., 2005).
Cibulka et al. (1991) uvádějí, že na rozdíl od rozpustnosti kadmia v půdě se příjem
kadmia kořeny rostlin s rostoucí hodnotou pH půdy zvyšuje. Alloway et al. (1990) zmiňují
pokus s mangoldem (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla L.), jehož listy při poklesu
hodnoty pH z 7,4 na 4,5 vykazovaly zhruba dvou- až čtyřnásobný nárůst obsahu kadmia.
Hattori et al. (2006) pozorovali vliv nízkého pH na příjem kadmia různými plodinami a došli
k názoru, že s poklesem pH půdy se u rostlin tolerantních k nízkému pH příjem kadmia
zvyšuje, zatímco rostliny vyžadující vyšší hodnotu pH vykazují vlivem rozsáhlých poškození
kořenů příjem výrazně nižší než v půdě s vyšší hodnotou půdní reakce.
Příjem kadmia rostlinami ovlivňují také interakce prvků. Významným prvkem
snižujícím za jistých podmínek příjem kadmia rostlinami je zinek, který s kadmiem soutěží
o podobná aktivní centra přenašečů (Hart et al., 2002; Cui, Wang, Christie, 2004;
Khoshgoftar, 2004). Jejich ionty mají přibližně stejnou elektronegativitu, liší se však
iontovým poloměrem, což by mohlo být jednou z příčin selektivity rostlin pro zinek
(Cibulka et al., 1991; Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Lombi et al. (2000) však v pokusech
s Thlaspi caerulescens (J. et C. Presl) snižování příjmu kadmia v závislosti na rostoucím
obsahu zinku v půdě nepozorovali. Z výsledků svého pokusu s ozimou pšenicí Zhu et al.
(2005) vyvozují, že zinek nesnižuje příjem kadmia kořeny, ale až jeho translokaci
do nadzemních částí rostlin. Rostlinám ohroženým zvýšeným příjmem kadmia z půdy
doporučují Kolář, Ledvina a Kužel (1990) aplikovat foliárně Zn2+, a to opakovaně v průběhu
celé vegetace.
Dostupnost kadmia snižuje také přítomnost dusíku ve formě dusičnanového aniontu,
zatímco v přítomnosti NH4+ přijatelnost kadmia pro rostliny prudce roste (Cibulka et al.,
1991).
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Měď inhibuje absorpci kadmia. U některých plodin byl pozorován vzájemný
antagonistický efekt kadmia a selenu (Alloway et al., 1990; Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
U rostlin hořčice bílé omezil aplikovaný selen pokles obsahu chlorofylu a akumulaci kadmia
v nadzemní části (Fargašová, Pastierová, Svetková, 2006).
V pokusech s hrachem a pšenicí Landberg a Greger (1994) naopak sledovali zvýšení
příjmu a toxicity kadmia v přítomnosti selenu.
Příjem železa rostlinami se při kontaminaci půdy kadmiem a zinkem významně
snižuje (Pavlíková et al., 2004), což může být jednou z příčin narušení fotosyntetického
aparátu. Aplikace železa v prostředí zvýšeného obsahu kadmia a zinku poskytuje rostlinám
detoxifikační efekt, nicméně ve vysokých dávkách má železo samo toxické účinky, proto je
třeba přesnost při stanovení dávky (Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
Vztah mezi kadmiem a vápníkem je spojován s pH půdy. Alloway et al. (1990)
a Kabata-Pendias a Pendias (2001) však předpokládají, že ionty Ca2+ jsou schopny nahradit
Cd2+ v mechanismu přenosu, a tak nadbytek vápníku inhibuje příjem kadmia rostlinami. Tuto
hypotézu potvrzují Helal et al. (1996), kteří sledovali rozdíl v příjmu kadmia z půd
po aplikaci NaCl a CaCl2. Obě sloučeniny zvýšily rozpustnost kadmia v půdním roztoku,
nicméně rostliny v půdě s přídavkem CaCl2 vykazovaly oproti ostatním mnohem nižší
poškození kořenů a také nižší příjem kadmia.
Mechanismy příjmu a translokace kadmia jsou zřejmě ovlivňovány zásobou jiných
prvků jako N, K a Al, ale tyto výsledky nejsou jednoznačné a mohou být spojeny s některými
druhotnými efekty. Byly pozorovány i interakce kadmia s mnoha dalšími esenciálními
živinami (Mg, Mn), které mohou souviset s kadmiem způsobeným poškozením buněčných
membrán, znemožňujícím příjem a transport těchto prvků (Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
V pokusu se semenáčky kukuřice byl také zjištěn snížený příjem manganu pod vlivem
vyššího obsahu kadmia v půdě. Avšak v porovnání s rostlinami, jimž bylo aplikováno
kadmium i mangan, vykazovaly rostliny pěstované jen pod vlivem kadmia výraznější inhibici
růstu kořenů (Paľove-Balang et al., 2006). Mangan se může podílet také na částečném
obnovení funkční struktury chloroplastů poškozených kadmiem (Baszyński et al., 1980).
Antagonistické působení kadmia na absorpci fosforu rostlinami je významné pro růst
rostlin a zemědělskou praxi. Příjem P rostlinami tak může být snížen až o 40 % v porovnání
s kontrolní variantou (Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
Na zvýšený obsah kadmia reagovaly rostliny Brassica campestris L. ssp. chinensis
var. communis snížením obsahu draslíku v nadzemní části a jeho zvýšením v kořenech.
Naopak obsah hořčíku, fosforu, manganu, bóru a železa poklesl v nadzemní části, zatímco
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v kořenech se zvýšil. Statisticky průkazně se zvýšil také celkový příjem síry (Zhu et al.,
2004).
Z hlediska vstupu kadmia do potravního řetězce je významná rozdílná distribuce
tohoto prvku mezi jednotlivé rostlinné orgány. Nejvyšším obsahem kadmia se zpravidla
vyznačují pletiva kořenů (Alloway et al., 1990; Zhu et al., 2004), a to i v případě, že k příjmu
kadmia dochází foliárně. Následují listy, stonky, plody a zásobní orgány a nejnižší obsah mají
semena (Cibulka et al., 1991; Kabata-Pendias, Pendias, 2001). Obecně lze říci, že bobovité
rostliny se vyznačují nízkou akumulací, střední pak trávy, liliovité, tykvovité a miříkovité,
vysokou akumulaci kadmia vykazují merlíkovité, brukvovité, lilkovité a hvězdnicovité
(Cibulka et al., 1991). Srovnání zelenin podle akumulace kadmia v konzumních částech
ukazuje tabulka 2.1.
Tab. 2.1 Rozdělení vybraných druhů zeleniny podle akumulace kadmia v konzumních
částech (Cibulka et al., 1991; Puschenreiter et al., 2005)
vysoký příjem
střední příjem
nízký příjem
velmi nízký příjem

salát, špenát, řeřicha, mrkev, čekankové puky, mangold, endivie
kapusta, řepa, ředkvička, brambory, tuřín
hlávkové zelí, kukuřice, brokolice, květák, růžičková kapusta, celer
luskoviny, meloun, okurka, rajče

Hlízy brambor obsahují průměrně 0,03 mg Cd·kg-1, podíl slupky brambor na celkovém
obsahu kadmia v hlíze je asi 25 % (Cibulka et al., 1991; Puschenreiter et al., 2005). Podobné
obsahy uvádějí také Kabata-Pendias a Pendias (2001), a sice 0,11 - 0,15 mg Cd·kg-1 sušiny,
tedy asi 0,02 - 0,03 ppm v čerstvé hmotě umytých a oškrábaných brambor.
2.1.6 Příjem a transport kadmia rostlinami
Kadmium je rostlinami přijímáno převážně kořeny, je však možný i příjem
mimokořenový, zejména listy z atmosféry (Cibulka et al., 1991; Trebichavský, Havrdová,
Blohberger, 1998). Proces biokumulace kadmia v rostlinných buňkách závisí na faktorech
vnějšího prostředí, a to na koncentraci kumulovaného iontu v prostředí a jeho formě, hodnotě
pH prostředí, interakci s dalšími prvky, obsahu organických a dalších komplexotvorných
látek, teplotě aj.
Příjem kadmia kořeny rostlin je přímo úměrný koncentraci volného iontu Cd2+
v živném nebo půdním roztoku (Cibulka et al., 1991; Kabata-Pendias, Pendias, 2001;
Barazani et al., 2004; Carginale et al., 2004; Pinto et al., 2004). Pohyb ke kořenům se děje
difúzí a hromadným půdním tokem; v bezprostřední blízkosti kořenů dochází k chelataci kovu
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organickými kyselinami obsaženými v kořenových exudátech, zvyšuje se difúzní gradient
a urychluje se příjem prvku (Cibulka et al., 1991).
Prvním systémem v rostlinách, kterým při vstupu do buňky ionty kadmia procházejí,
je buněčná stěna. V porovnání s cytoplasmatickou membránou je její permeabilita výrazně
vyšší. Přesto může do jisté míry představovat bariéru vstupu do cytoplasmy buněk
a redukovat tak toxické působení Cd. Kadmium v ní může totiž být nemetabolicky
irreverzibilně fixováno na pektiny nebo polysacharidy (Cibulka et al., 1991; Carginale et al.,
2004).
Nefixované ionty mohou v Donnanově volném prostoru v apoplastu reagovat
se záporně nabitými zbytky střední lamely buněčných stěn, které jsou pektinové povahy.
Jde o reverzibilní proces výměnné absorpce, po desorpci je kadmium snadno zaměnitelné
za ionty zinku, mědi nebo rtuti. Nevázané kadmium pak může procházet do symplastu ihned,
nebo může být transportováno apoplastem na větší vzdálenost (Cibulka et al., 1991).
Vstup do symplastu buňky je možný pouze přes cytoplasmatickou membránu.
Transport zprostředkovávají proteiny, které reagují na zvýšený koncentrační gradient
na vnější straně plazmalemy. Jde o metabolicky zprostředkovaný příjem. Rychlost
membránového transportu závisí na teplotě a intenzitě osvětlení (Cibulka et al., 1991;
Procházka et al., 1998).
V cytoplasmě může kadmium vytvářet s organickými sloučeninami (například
kyseliny

citrátového

cyklu

a

fenylpropanového

metabolismu,

polypeptidy

bohaté

na SH skupiny) metaloorganické komplexy a v této formě se snadno transportovat v rámci
buňky i mezi orgány. Významný je zejména transport komplexů kadmia s fytochelatiny
přes tonoplast do vakuoly, která slouží k zadržení a inaktivaci xenobiotik (Stolt et al., 2003;
Carginale et al., 2004). Kadmium se zde uvolní z vazby a s přítomnými organickými
kyselinami vytváří soli, zatímco fytochelatin se vrací do cytoplasmy (Steffens, 1990;
Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Carginale et al., 2004). Pokud není kadmium včas
inaktivováno, může se vázat na buněčné struktury organel a negativně ovlivňovat jejich
funkce.
Převážná část kadmia v rostlině se obvykle nachází v kořenech. V rostlinách
schopných hyperakumulace dochází ke snížení (zúžení) poměru obsahu kadmia v kořenech
ku obsahu v nadzemní části (Pavlíková et al., 2004).
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2.1.7 Působení kadmia v rostlinách
Kadmium nemá pravděpodobně v metabolismu rostlin funkční postavení, nejsou
známy enzymy, jejichž normální aktivita by na kadmiu závisela. Nicméně v nižších,
subletálních koncentracích aktivuje kadmium některé procesy. Stimuluje nárůst biomasy,
respiraci a proteosyntézu, zvyšuje aktivitu malátdehydrogenázy, peroxidázy a kyselé fosfatázy
(Cibulka et al., 1991; Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
Nejdůležitější biochemickou charakteristikou iontů kadmia je jejich silná afinita
k fosfátovým skupinám a k sulfhydrylovým skupinám aminokyselin (Kabata-Pendias,
Pendias, 2001). Právě reakce se sulfhydrylovými skupinami cysteinu a methioninu jsou
podstatou změn aktivity enzymů s následnými vážnými změnami v procesech, kterých se tyto
enzymy účastní (Cibulka et al., 1991; Huttová et al., 2006).
Na úrovni buňky způsobuje kadmium tvorbu nefunkčních fosfolipidových struktur
a mění permeabilitu buněčných membrán, čímž dochází k dezintegraci vnitřního
membránového systému v plastidech i mitochondriích. Dalšími důsledky jsou změny tvaru
a pokles počtu plastidů, zvýšení obsahu plastoglobulů a významná redukce plochy povrchu
tylakoidů (Cibulka et al., 1991; Carginale et al., 2004).
Krycí pletiva rostlin kontaminovaných kadmiem se vyznačují redukovanou velikostí
epidermálních buněk, zvýšeným výskytem trichomů na jednotku listové plochy, redukcí
intercelulárních prostorů a trvalým uzavřením svěracích buněk průduchů (Cibulka et al.,
1991).
S rostoucí koncentrací kadmia mírně rostl i počet stomat na jednotku plochy listu
rostlin cukrovky (Beta vulgaris L. cv ´Monohill´), stejně jako podíl malých stomat. Zároveň
byl pozorován nárůst počtu defektních a nevyvinutých stomat, která zůstávala trvale uzavřena
nebo byla schopna vytvoření jen úzké štěrbiny. Kadmium vyvolávalo také uzavření
nepoškozených stomat, jejichž počet na jednotku plochy listu byl oproti kontrolním rostlinám
nižší. Listy rostlin vystavených působení kadmia také vykazovaly vyšší specifickou listovou
plochu a zároveň nižší hustotu listových pletiv. Zatímco s rostoucí koncentrací kadmia
se zmenšovala celková plocha otevřených štěrbin na jednotku plochy listu, míra transpirace
se zvyšovala, což může být primárně důsledek vlivu kadmia na permeabilitu kutikuly
pro vodu (Greger, Johansson, 1992).
Vlivem kadmia dochází také k omezení buněčného dělení a elongace buněk, a to jak
v meristematických pletivech, tak v kulturách in vitro. Důsledkem je inhibice růstu
nadzemních částí a kořenů rostlin, pokles poměru mezi hmotností nadzemní části a kořenů
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(Cibulka et al., 1991; Cui, Wang, 2006; Barazani et al., 2004; Zhu et al., 2004) a omezení
iniciace laterárních kořenů (Cibulka et al., 1991).
Cytotoxický účinek se projevuje také zvýšeným výskytem chromozómových aberací.
Kadmium pravděpodobně vytěsňuje původní ionty v reparačních a replikačních enzymech,
čímž dává vznik záměnovým mutacím tranzičního typu, nebo se váže přímo na fosfátové
skupiny a heterocyklické báze nukleových kyselin, a destabilizuje tak strukturu DNA, zvyšuje
výskyt chromozómových aberací a působí na transkripci (Cibulka et al., 1991).
Negativní účinky kadmia závisí také na stáří a fenologickém stupni rostliny.
V mladých rostlinách dochází k významným změnám v růstových parametrech, zatímco
fotosyntetická aktivita je téměř nezměněná. S věkem citlivost rostlin ke kadmiu roste
a projevuje se spíše inhibicí činnosti fotosyntetického aparátu než poklesem růstových
parametrů (Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
Vliv kadmia na fotosyntézu je velice komplexní. Kadmium inhibuje fotosyntézu
interakcí s různými místy Calvinova cyklu. Jedná se zejména o pokles aktivity
ribuloso 1,5 bisfosfátkarboxylázy na vstupu uhlíku do fotosyntetické fixace u rostlin C3
a fosfoenolpyruvátkarboxylázy u rostlin C4. K inhibici dochází pravděpodobně v důsledku
interakce kadmia se sulfhydrylovými skupinami cysteinu v molekulách obou enzymů.
Kadmium ovlivňuje rovněž regenerační fázi cyklu (Cibulka et al., 1991).
Kadmiem způsobené trvalé uzavření průduchů a vzrůstající odpor průduchů
a listového mezofylu k příjmu oxidu uhličitého znemožňuje příjem vstupních chemických
sloučenin a vylučování produktů fotosyntézy. Dále kadmium inhibuje tvorbu a složení
antokyanů a chlorofylů v rostlinách. Množství chlorofylu je přitom funkcí koncentrace
kadmia v rostlinných pletivech, a proto je navrženo jako indikátor kritického množství kadmia
v rostlinách (Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Cui, Wang, 2006; Zhu et al., 2004).
Dalším místem inhibice fotosyntézy je fotolýza vody, na níž závisí aktivita
fotosystému II. Vzhledem k vysoké afinitě kadmia k fosforu a relativně nízké rozpustnosti
fosforečnanů těžkých kovů může docházet také k významnému omezení syntézy ATP,
což vede k inhibici necyklické fosforylace. Právě tento fakt může vysvětlit stimulaci respirace
v prostředí s nízkou koncentrací kadmia (do 1,35 µmol·l-1) – cestou oxidativní fosforylace
se rostlina snaží doplnit ATP, který nemůže vyrobit v procesu fotofosforylace. Nicméně vyšší
koncentrace kadmia působí také na respiraci inhibičně, neboť zasahuje do Krebsova cyklu.
Za primární místo působení je považován sukcinát-dehydrogenázový komplex, méně citlivá je
oxidace NADH a malátu (Cibulka et al., 1991).
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Kadmium omezuje také vodní režim rostlin. Snižuje elasticitu buněčných stěn
a způsobuje tak ztrátu turgoru při vyšším vodním potenciálu a vyšším relativním obsahu vody
v listech. Jeho působením dochází k uzavření průduchů, a tedy k inhibici transpirace,
a ke snížení schopnosti xylému vést vodu stonkem, neboť látky vznikající při rozkladu
buněčných stěn ucpávají segmenty xylému. Tracheje rostlin pod vlivem kadmia vykazují
menší průměr. Vysoká koncentrace kadmia v živném roztoku vede navíc k poškození kořenů,
a tím narušení příjmu vody rostlinou (Cibulka et al., 1991).
Kadmium mění distribuci dusíku mezi rostlinnými orgány (Ciecko al., 2004),
negativně ovlivňuje symbiózu mezi mikroorganismy a rostlinami, je efektivní a specifický
inhibitor biologické redukce NO2- na NO a zvyšuje náchylnost rostlin k napadení houbovými
chorobami (Kabata-Pendias, Pendias, 2001).
V rostlinách pěstovaných na kadmiem kontaminovaných půdách dochází také
ke změnám v syntéze některých sekundárních metabolitů. Lachman et al. (2005) pozoroval
kadmiem indukovaný pokles obsahu flavonoidů v rostlinách. Celkový obsah polyfenolů
v rostlinách se však v podmínkách abiotického stresu indukovaného kadmiem zvýšil, přičemž
nejvyšší nárůst byl zjištěn v čepelích listů ječmene, nejnižší v kořenech (Dudjak et al., 2004).
V rostlinách máku naopak zvýšený obsah kadmia indukoval zvýšení obsahu narkotinu
v semenech a morfinu v makovicích (Lachman et al., 2006).
Výše popsané zásahy kadmia do životně důležitých procesů probíhajících v buňkách
se projevují také na celkovém vzhledu postižených rostlin. Zřetelnými symptomy
způsobenými zvýšeným obsahem kadmia v rostlinách je zpomalení růstu a pokles produkce
biomasy a snížení obsahu sušiny v ní, hnědnutí kořenových vlásků, případně špiček kořenů
rostlin, chlorózy listů, výskyt fialovohnědých skvrn na listech a červeno-hnědé zbarvení
okrajů listů a žilek, v extrémních případech usychání a opad listů (Alloway et al., 1990;
Cibulka et al., 1991; Kabata-Pendias, Pendias, 2001; Jůzl, Štefl, 2002; Astolfi, Zuchi, Passera,
2004; Zhu et al., 2004; Mazen, 2004; Hajiboland, 2005). Výskyt chloróz může být důsledkem
inhibice biosyntézy chlorofylu, fyziologické deficience železa (při jeho relativně vysokém
obsahu v rostlinách) nebo nízkého obsahu hořčíku v buňkách, který s sebou kontaminace
kadmiem nese. Vznik červenohnědých skvrn na listech některých rostlin je zřejmě následkem
změn v metabolismu fenolů a fenolických látek (Cibulka et al., 1991).
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2.1.8 Principy tolerance rostlin ke kadmiu
Rostliny si vytvořily několik strategií, jak se vyrovnat s nadbytkem esenciálních kovů
a s přítomností neesenciálních rizikových prvků. Již výše, v kapitole 2.1.6, byla zmíněna
možnost nemetabolické fixace kadmia na složky buněčné stěny. Další strategií je vylučování
kovu z kořenů pomocí jistých chelátorů kovů, redukovaný influx kovů nebo zvýšený eflux
kovů, případně jejich kombinace. Rostliny mohou také účinně redukovat transport prvků přes
plasmalemu (Cibulka et al., 1991; Verkleij, Sneller, Schat, 2003).
Nicméně naprosté vyloučení těžkých kovů z pletiv rostlin není možné, proto si rostliny
vytvořily vnitřní mechanismy detoxifikace a tolerance, které zahrnují chelataci těžkých kovů
a kompartmentaci chelatovaných kovů ve vakuolách (Cibulka et al., 1991; Verkleij, Sneller,
Schat, 2003). Tímto způsobem se dosahuje v podstatě inaktivace vnitrobuněčného kadmia
a jeho vazby na cílová místa životně důležitých enzymů či stavebních bílkovin.
Mezi sloučeniny, které mohou tímto způsobem vázat těžké kovy, patří anorganické komplexy
(sulfidy), organické komplexy (citráty a maláty) a proteinové komplexy (metalothioneiny
a fytochelatiny) (Cibulka et al., 1991).
Chelatace a kompartmentace sice neřeší problém kumulace těžkých kovů
v konzumních částech zemědělských plodin, lze jí však využít pro sanaci kontaminovaných
půd. Rostliny, které odolávají inhibičním účinkům těžkých kovů na tvorbu biomasy a jsou
schopny těžké kovy kumulovat, jsou ideální pro fytoextrakci rizikových prvků z půdy
(Hajiboland, 2005). Proto se dnes intenzivně studuje hyperakumulace celého spektra těžkých
kovů různými taxony rostlin a interakce jednotlivých prvků při kombinované kontaminaci,
sleduje se jejich distribuce v rostlinách, hledají se fyziologické podklady těchto procesů,
šlechtí se rostliny s větším potenciálem a zjišťují se optimální podmínky pro jejich využití
(např. Kos, Grčman, Leštan, 2003; Vysloužilová, Tlustoš, Száková, 2003; Vysloužilová et al.,
2003; Pavlíková et al., 2004).
Schopnost hyperakumulace těžkých kovů u rostlin však s sebou nese i druhotné, avšak
přesto velice hodnotné následky. Například Jiang et al. (2005) zjistili, se zvyšujícím se
obsahem

kadmia

ve

nadzemních

částech

hyperakumulátoru

Thlaspi

caerulescens

(J. et C. Presl) se výrazně snižoval stupeň poškození listové plochy okusem (leaf feeding
damage index) třásněnkou západní Frankliniella occidentalis (Pergande), což by rostlinám
na půdách s vysokým obsahem kadmia mohlo poskytnout adaptační výhodu.

27

2.2 Síra
2.2.1 Stručná charakteristika
Síra je jedním z prvků, které znalo lidstvo již ve starověku. Je přítomna v různých
anorganických i organických formách v atmosféře, hydrosféře i pedosféře (Pierzynski, Sims,
Vance, 2000; McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
Její obsah v litosféře se pohybuje mezi 300 a 1000 mg·kg-1, díky čemuž obsadila
16. místo v pořadí výskytu v zemské kůře (Greenwood, Earnshaw, 1993), což je mimo jiné
i tím, že se vyskytuje jak v anorganických, tak i organických sloučeninách a mnoha
oxidačních stavech: –II (sulfidy, H2S a organosírové sloučeniny), -I (disulfidy S22-),
0 (elementární síra S0), IV (oxid siřičitý SO2) a VI (sírany SO42-) (Greenwood, Earnshaw,
1993; Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Do půdy se uvolňuje z minerálů. Ve vápenitých půdách suchých a semiaridních
oblastí se nachází zejména sádrovec (CaSO4 · 2H2O) a anhydrit (CaSO4). Méně častými
formami výskytu jsou baryt (BaSO4), celestit (SrSO4), jarosit [KFe3(SO4)2(OH)6] a conquibit
[Fe2(SO4)2 · 5H2O]. V anaerobních půdách je síra přítomna v redukované formě sulfidů
(pyrit FeS2), sirovodíku H2S a elementární síry S0 (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Sloučeniny síry se vyskytují také v zemním plynu a ropě, v ropných píscích, ropných
břidlicích a v uhlí (Greenwood, Earnshaw, 1993).
Původně je zdrojem vulkanická činnost. Během erupce se uvolňuje síra ve formě
sulfanu (H2S) a oxidu siřičitého (SO2). Pokud jde o podmořskou erupci, reagují plyny
s dalšími produkty. Sulfan může tvořit pyrit, oxid siřičitý pak sírany - sádrovec, baryt
a celestit. Právě horniny a ložiska fosilních paliv představují největší, ale relativně málo
aktivní rezervoár síry na Zemi (Maier, Pepper, Gerber, 2000).
V případě, že se dané plyny uvolní do hydrosféry a pedosféry, stanou se z velké části
zdrojem síry pro mikroorganismy v těchto podmínkách žijících a dostávají se tak
do potravního řetězce vyšších organismů. Sírany ve vodě oceánů jsou druhým největším,
ovšem opět relativně pasivním rezervoárem síry na Zemi. V biomase a organické hmotě
organismů žijících v oceánech i na pevnině je vázáno výrazně menší množství síry, jde však
o rezervoár, který se aktivně účastní koloběhu síry (Maier, Pepper, Gerber, 2000).
Jestliže jde o vulkanickou činnost na pevnině, oxidují se zde sulfan a oxid siřičitý
na sírany, a ty jsou z atmosféry vymývány srážkovou vodou. Proto je z uvedených systémů
atmosféra relativně nejmenším rezervoárem síry pocházející z přírodních zdrojů. Nicméně
průmyslové emise a spalování fosilních paliv, tedy antropogenní činnost, může množství síry
v atmosféře výrazně zvýšit (Maier, Pepper, Gerber, 2000).
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Ačkoli mohou mít plynné formy síry význam ve výživě rostlin jako doplňkový zdroj,
dlouhodobá expozice rostlin i relativně nízkým koncentracím může mít za následek významná
poškození. Pokud je koncentrace oxidu siřičitého v atmosféře příliš vysoká, mohou se
v pletivech vlivem omezené oxidace na sírany hromadit siřičitany až do koncentrace toxické
pro rostliny (Pierzynski, Sims, Vance, 2000). V první řadě dochází k redukci fotosyntézy
způsobené částečným uzavřením stomat a k omezení růstu, později se na listech objevují
intervenózní chlorózy a nekrózy a urychluje se opad listů. Rychlost a rozsah poškození silně
závisí na délce expozice, koncentraci, rostlinném druhu, teplotě, osvětlení, obsahu vody
v rostlinách a dalších faktorech (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998).
Negativní vliv SO2 na rostliny se projevuje na relativně omezených územích v okolí
zdrojů SO2. V atmosféře se však může vázat na molekuly vody a může být v mracích
přenášena na poměrně velké vzdálenosti od zdroje SO2. Ve vyšších polohách horských lesů
může rostliny silně poškozovat, neboť v mlze a mracích může být koncentrace H2SO4
až 10x vyšší než ve srážkách. Nicméně i kyselý déšť, tedy srážky s hodnotou pH často nižší
než 3, ovlivňují negativně životní podmínky rostlin vyplavováním přístupných kationtů
z půdy a zvýšením koncentrace hliníku v půdním roztoku až na kritickou koncentraci. Většina
zemědělských půd má dostatečnou pufrační schopnost a může odolávat těmto depozicím
mnoho let, ale na mělkých půdách chudých na živiny, např. lesních půdách, může mít kyselý
déšť na porosty devastující vliv (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998).
2.2.2 Obsah síry v půdě
Celkový obsah síry v půdě závisí na mnoha faktorech: složení půdotvorného substrátu,
fyzikálních a chemických vlastnostech půdy, topografii, klimatických podmínkách,
rostlinném krytu, pěstovaných plodinách a systému pěstování (McGrath, Zhao, Blake-Kalff,
2002).
Obsah síry v půdách se pohybuje mezi 20 mg·kg-1 v štěrkovitých, silně zvětralých,
promyvných půdách a více než 50000 mg·kg-1 v půdách na sádrovcích v aridních nebo
semiaridních oblastech nebo v půdách, které se vyvinuly na pobřežních přílivových močálech
a v rašelinných a zasolených půdách (Pierzynski, Sims, Vance, 2000; McGrath, Zhao,
Blake Kalff, 2002).
V minerálních půdách se obvykle celkový obsah síry pohybuje od 20 do 2000 mg·kg-1.
Pro většinu zemědělsky využívaných půd v humidních a semihumidních oblastech je běžný
obsah mezi 100 a 500 mg·kg-1 (McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
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Zvětráváním půdotvorného substrátu se síra do koloběhu uvolňuje poměrně pomalu.
Vstup síry do půdy zahrnuje aplikaci hnojiv a organické hmoty, adsorpci plynů, závlahovou
vodu, pohyb podzemní vody a atmosférické depozice (Blair, 2002; McGrath, Zhao,
Blake-Kalff, 2002).
2.2.3 Formy síry v půdě
Síra se v půdě nachází v řadě organických a anorganických sloučenin. Poměr mezi
anorganickými a organickými formami závisí na pH, vlhkosti půdy, obsahu organické hmoty
a jílovitých částic, na hloubce půdy a klimatických poměrech. Ve většině půd a sedimentů
převládají organické formy síry (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Celkový obsah síry obvykle klesá s hloubkou, čímž kopíruje obsah organického uhlíku
(Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002; Blair, 2002). Výjimkou
jsou půdy, ve kterých se organická hmota kumuluje v B horizontu (podzoly), a půdy, které
vznikaly v podmínkách, kde střídání eroze a depozice vedlo ke vzniku pohřbených horizontů
(McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002; Blair, 2002).
2.2.3.1 Organické formy síry
Půdní organická hmota obsahuje zhruba 0,5 % síry (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
McGrath, Zhao a Blake-Kalff (2002) udávají, že podíl organických forem síry na celkovém
obsahu ve většině půd mírných, humidních a semihumidních regionů činí více než 90 %.
Eriksen, Murphy a Schnug (1998) považují za běžný více než 95% podíl organických forem
síry. Výjimkou jsou zasolené a vápenaté půdy chudé na organickou hmotu v aridních
a semiaridních oblastech, ve kterých se v důsledku rychlé mineralizace a nízkých ztrát
vymýváním může obsah síry v anorganických formách vyrovnat obsahu ve formách
organických (Pierzynski, Sims, Vance, 2000; McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
Organické formy síry lze podle vazby a způsobu stanovení dělit do dvou skupin:
na organickou síru nevázanou na uhlík, redukovatelnou pomocí kyseliny iodovodíkové (HI),
kam se řadí sulfátové estery a sulfamáty CNS, a organickou síru přímo vázanou na uhlík, kam
patří

sirné

aminokyseliny,

merkaptany,

disulfidy,

sulfony

a

sulfonové

kyseliny.

U redukovatelných forem je síra většinou navázána na aktivní části postranních řetězců
sekundárních humusových látek, zatímco síra vázaná přímo na uhlík se v první řadě váže
na aromatická jádra těchto látek (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; McGrath, Zhao,
Blake-Kalff, 2002).
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Sírany jsou nejdříve vázány převážně do sulfátových esterů, a z nich se síra postupně
začleňuje do frakce vázané na uhlík (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998). V humidních oblastech
mírného pásu představují formy síry redukovatelné HI 30 – 70 % celkového obsahu. Jsou
považovány za nejlabilnější frakci organické půdní síry, protože se snadno hydrolyzují
kyselinami a alkáliemi na anorganické sírany, zatímco síra vázaná přímo na uhlík mnoha
rozpouštědlům odolává (McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
Sirné aminokyseliny tvoří asi 10 – 30 % celkového obsahu síry v půdě. Jsou rychle
odbourávány mikroorganismy, nebo se váží na minerální nebo organickou složku půdy.
Asi 5 % celkového obsahu S tvoří polysacharidy a lipidy obsahující síru (Eriksen, Murphy,
Schnug, 1998; Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Další podíl organické síry v půdě je vázán v tělech půdních mikroorganismů. Podle
zastoupení mikroorganismů se odhaduje obsah této síry na 1 – 3 % celkové organické síry
v půdě. Ačkoli je to podíl relativně malý, hraje významnou roli v turnover síry v půdách
(McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
Pouze zhruba 10 % organických forem S může být kdykoli uvolněno do aktivního
S poolu (Blair, 2002).
2.2.3.2 Anorganické formy síry
Ačkoli síra v anorganických sloučeninách tvoří v půdě obvykle malý podíl celkového
obsahu, z pohledu výživy rostlin jsou daleko významnější než organické formy (Eriksen,
Murphy a Schnug, 1998). Díky tomu, že síra může nabývat oxidačních čísel od -2 (sulfidy)
do +6 (sírany), lze se v půdě setkat s mnoha různými sloučeninami síry (Pierzynski, Sims,
Vance, 2000; McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002; Blair, 2002).
O tom, jaké formy anorganické síry budou v dané půdě převažovat, rozhoduje zejména
hodnota pH půdy a redoxní podmínky. V anaerobních podmínkách se síra vyskytuje ve formě
sulfidů, v aerobních podmínkách jsou běžně přítomny sírany (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Část z nich je součástí pevné fáze půdy, ovšem pro příjem síry v období, kdy rostliny vyžadují
největší množství síry, hrají nejvýznamnější roli extrahovatelné sírany. Do této kategorie
řadíme sírany rozpustné a sírany adsorbované na hydratované oxidy hliníku a železa (Eriksen,
Murphy, Schnug, 1998; Pierzynski, Sims, Vance, 2000; McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
Volné sírany jsou v půdním profilu velice pohyblivé, a tedy snadno přijatelné
rostlinami, na druhou stranu však také snadno vyplavitelné z dosahu kořenového systému
rostlin. Retenci síranů v půdě napomáhá adsorpce síranů na amorfních a slabě krystalických
hydratovaných oxidech železa a hliníku výměnou za OH- skupinu. Možná je také vazba
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na hranách alumosilikátových jílů a zřejmě i na komplexech kovů a organické hmoty, ovšem
tyto částice mají v porovnání s hydratovanými oxidy výrazně menší povrch a počet vazebných
míst (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Adsorpce síranů je ovlivňována hodnotou pH, množstvím a kvalitou přítomných
oxidů železa a hliníku a obsahem organické hmoty v půdě. Nejvyšší adsorpce probíhá
v půdách s nízkým pH kolem 3 - 4,5, kdy nabývají hydratované oxidy hliníku a železa
kladného povrchového náboje. Nicméně při extrémně nízkém pH dochází k rozkladu
hydratovaných oxidů, čímž se snižuje počet volných vazebných míst (Pierzynski, Sims,
Vance, 2000). Půdy s pH > 6 vykazují nízkou úroveň adsorpční kapacity (Eriksen, Murphy,
Schnug, 1998; McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
Na adsorpci síranů má dále vliv obsah ostatních aniontů v půdě. Nejsilnější je vazba
hydroxylového aniontu, následuje fosfátový, síranový a nitrátový, který je vázán přibližně
stejně silně jako chloridový aniont (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998).
Vazebná místa, kde by mohla probíhat potenciální adsorpce síranů, může využívat
také organická hmota, která s jílovými minerály vytváří organominerální komplexy. Tímto
způsobem může organická hmota bránit adsorpci síranů (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Na druhou stranu pro jednodušší organické látky obsahující síru představuje právě tato vazba
ochranu před rychlou mineralizací (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998).
Desorpce síranů je proces probíhající v půdách, které nemají dostatek vazebných míst
pro sírany (například z aplikovaných hnojiv), nebo jsou tato vazebná místa již obsazena.
Obsah desorbovaného síranu časem stoupá, což se vysvětluje vznikem pevnějších vazeb
specificky sorbovaných síranů, nebo přeměnou a zabudováváním síranů do organických
sloučenin (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
2.2.4 Ztráty půdní síry
Nejvýznamnějšími mechanismy zadržování síry v půdě jsou adsorpce síranů oxidy
železa a hliníku a inkorporace síry do organických sloučenin. Volné formy síry v půdě, sírany,
nízkomolekulární organické látky a plynné sloučeniny, mohou být vymývány do hlubších
vrstev nebo unikat do atmosféry a tím se stát méně přístupnými nebo zcela nepřístupnými
pro rostliny (McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002). Jak velké ztráty síry tímto způsobem
vzniknou, záleží na půdním druhu, typu, vlastnostech, klimatických podmínkách a způsobu
využití půdy a na systému pěstování (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; McGrath, Zhao,
Blake-Kalff, 2002).
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Potenciálně největší složku ztrát představuje vyplavování síranů (Blair, 2002).
Obzvláště na písčitých půdách, které dobře propouštějí vodu a mají malou adsorpční kapacitu
pro sírany, může být jejich mobilita na úrovni mobility chloridů (McGrath, Zhao,
Blake-Kalff, 2002). Proto se doporučuje hnojiva obsahující síru ve formě síranů aplikovat
na jaře, zatímco hnojiva na bázi elementární síry mohou být s ohledem na nutnost oxidace
aplikována bez větších ztrát na podzim (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; McGrath, Zhao,
Blake-Kalff, 2002). V rámci těchto hnojiv je možné minimalizovat ztráty například
nahrazením mikronizované elementární síry elementární sírou vázanou na bentonit
(Blair, 2002; Riley, Zhao, McGrath, 2002).
Také v půdách, kde nedochází k doplňování organické hmoty, je málo možností
imobilizace síry a omezení vyplavování síranů, z toho důvodu se pravidelná aplikace
organických hnojiv doporučuje jako preventivní opatření zejména u půd s nízkou adsorpcí
(McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002). Také rostlinný kryt díky příjmu síry rostlinami snižuje
riziko vyplavování síry (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998).
Koloběh síry na daném stanovišti přerušuje také odvoz zemědělských výpěstků
i posklizňových zbytků z pole. V humidních oblastech hrozí i ztráty způsobené půdní erozí
spojenou s přívalovými srážkami (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; Blair, 2002). V půdách,
v nichž panují anaerobní podmínky, se tvoří při rozkladu organické hmoty také plyny jako
sirouhlík (karbondisulfid, CS2), karbonylsulfid COS, methylmerkaptan (methanthiol,
CH3SH), dimethyldisulfid [(CH3)2S2] a sirovodík (sulfan, H2S). Ztráty síry volatilizací těchto
sloučenin jsou však podstatně menší než ztráty plynných sloučenin dusíku a uhlíku.
V aerobních půdách využívaných v zemědělské výrobě je můžeme považovat za zanedbatelné
(Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
2.2.5 Přeměny síry v půdě
Vzhledem k tomu, že rostliny přijímají síru ve formě síranů, je pro jejich výživu
nezbytná oxidace redukovaných forem síry. Ta může probíhat jako proces ryze chemický,
nebo mnohem rychleji jako součást metabolismu půdních mikroorganismů (Germida, Janzen,
1993; Blair, Sholeh, Lefroy, 1997; Pierzynski, Sims, Vance, 2000; Blair, 2002).
Oxidaci síry provádějí mnohé auto- i heterotrofní mikroorganismy lišící se svými
nároky na životní podmínky. Proto může být rychlost oxidace síry ovlivněna půdním typem,
hodnotou pH, teplotou a vlhkostí půdy a obsahem organické hmoty (Germida, Janzen, 1993;
Pierzynski, Sims, Vance, 2000). Druhy rodu Thiobacillus jsou schopny žít v půdách
s hodnotou pH od 1,5 do 9. Rod Sulfolobus se nachází v sirných geotermálních horkých
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pramenech, v nichž je teplota 60 – 80°C a pH 2 - 5. Podobně v horkých pramenech žije
i Thermothrix, ale jen v pH blízkých neutrální hodnotě. V neutrálních a alkalických půdách
se starají o oxidaci heterotrofní organismy jako Arthrobacter, Bacillus, Micrococcus,
Mycobacterium a Pseudomonas, některé aktinomycety a houby.
Rody

Thiobacillus,

Thiomicrospira,

Achromatium,

Beggiatoa,

Thermothrix,

Sulfolobus se řadí mezi obligátní nebo fakultativní chemoautotrofy, Chlorobium,
Chromatium, Ectothiorhodospira, Thiopedia, Rhodopseudomonas jsou anaerobní fototrofy
(McKane, Kandel, 1996; Maier, Pepper, Gerber, 2000).
Sulfidy a elementární síra jsou v aerobních podmínkách oxidovány na kyselinu
sírovou, což silně ovlivňuje pH půdy (Pierzynski, Sims, Vance, 2000). Mikroorganismy
zodpovědné za tuto reakci, jsou těmto podmínkám přizpůsobeny. Například pro růst
chemoautotrofní bakterie Thiobacillus thiooxidans je optimální hodnota pH 2 (Maier, Pepper,
Gerber, 2000). Při oxidaci redukovaných forem dochází k acidifikaci prostředí (Tichý et al.,
1996; Pierzynski, Sims, Vance, 2000), což může mít toxické účinky na rostliny, živočichy
i mikroorganismy (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
H2S + 2O2 ↔ H2SO4 ↔ 2H+ + SO422S + 3O2 + 2H2O ↔ 2H2SO4 ↔ 4H+ + 2SO42Elementární síra v půdách běžně nebývá přítomna, ale používá se jako hnojivo.
Oxidace elementární síry, při níž se uvolňují sírany, může být zprostředkována
chemolitotrofními bakteriemi rodu Thiobacillus, ale i heterotrofní bakteriemi a plísněmi.
Postup

oxidace

závisí

na zastoupení

jednotlivých

druhů

mikroorganismů

v půdě

a na abiotické oxidaci jak elementární síry tak thiosíranů. Heterotrofní organismy a druhy
Thiobacillus tepidarius a T. neapolitanus oxidují elementární síru cestou, v níž vystupují jako
meziprodukty thiosírany a siřičitany, podle reakce:
S0 → S2O32- → S4O62- → SO32- → SO42Naproti tomu Thiobacillus versutus neprodukuje S4O62- jako meziprodukt ani ho neumí
oxidovat na sírany (McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
V porovnání s hnojivy se síranovou formou síry se z elementární síry uvolňují
rostlinám přístupné sírany pomaleji i proto, že část produktů může být během oxidace
elementární síry imobilizována a část síry se může dočasně akumulovat ve formě
meziproduktů jako jsou thiosírany a tetrathionany (McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
Významnou roli hraje také velikost částeček elementární síry (Germida, Janzen, 1993; Blair,
Sholeh, Lefroy, 1997; Chapman, 1996; Boswell, Friesen 1993), nejrychleji je uvolňována,
pokud je průměr částeček menší než 0,075 mm (Blair, 2002).
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Mikroorganismy zřejmě potřebují přímo pro oxidaci síry dostatek přístupného fosforu.
Touto skutečností lze vysvětlit zvětšování populací bakterií, které oxidují síru, a zvýšení růstu
kořenů v půdě s dostatkem fosforu (Blair, 2002). Blair, Sholeh a Lefroy (1997) sledovali lepší
oxidaci v půdách dobře zásobených všemi základními živinami.
Oxidace probíhá nejrychleji při vlhkosti půdy blížící se polní kapacitě, což je také
optimum pro růst rostlin, takže se sírany uvolňují převážně v souladu s aktuálními požadavky
rostlin na síru (Aulakh, Jaggi, Sharma, 2002; Blair, 2002).
Některé mikroorganismy redukují v anaerobních podmínkách sírany na sulfidy.
Disimilační redukční proces je specifický například pro rody Rhodopseudomonas
a Desulfovibrio. Tyto mikroorganismy mohou žít v půdách zasolených nebo s širokým
rozsahem hodnot pH, k růstu potřebují nízký redoxní potenciál, při vysokém redoxním
potenciálu přetrvávají v dormantním stádiu (Maier, Pepper, Gerber, 2000; Pierzynski, Sims,
Vance, 2000).
Jak vyplývá z kapitoly o ztrátách, anorganická síra může být před vyplavováním
chráněna vazbou v organických sloučeninách, imobilizací. Pro rostliny pak může být
uvolněna opět v anorganické formě díky mineralizaci organické hmoty. Na obou procesech
se významně podílejí půdní mikroorganismy, rychlost přeměn a převažující reakce závisí
na druzích přítomných mikroorganismů a velikosti jejich kolonií (McGrath, Zhao,
Blake-Kalff, 2002) a na faktorech, které řídí jejich aktivitu: teplotě a vlhkosti půdy, hodnotě
pH a přístupnosti substrátu (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; Blair, 2002).
Imobilizace a mineralizace síry probíhá v půdě zároveň. O tom, který proces
za daných podmínek převažuje, rozhoduje poměr obsahu uhlíku a síry v půdě. Při poměru C:S
nižším než 200 převažuje mineralizace organických látek, pokud je poměr vyšší než 400,
probíhá imobilizace, při C:S 200 - 400, nebo obsahu síry 1000 - 2000 mg·kg-1, dochází
k dynamické rovnováze mezi oběma procesy (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; Pierzynski,
Sims, Vance, 2000; Maier, Pepper, Gerber, 2000; Blair, 2002; McGrath, Zhao, Blake-Kalff,
2002).
Prvním krokem v procesu imobilizace je příjem síry rostlinami nebo půdními
mikroorganismy a její začlenění do jednoduchých organických látek, jako jsou aminokyseliny
v bílkovinách. Po částečném rozkladu zbytků těl těchto organismů se mohou tyto jednoduché
látky dále podílet na vzniku složitějších organických struktur. Tímto způsobem dochází
ke značnému snížení ztrát vyplavováním a k akumulaci organických forem síry v půdě
(McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002).
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Jak uvádějí McGrath, Zhao, Blake-Kalff (2002), každoroční aplikace hnojiv
s výhradně anorganickou formou síry nezvyšuje obsah organické síry, síry vázané v biomase
mikroorganismů ani extrahovatelné síry v orné půdě. Změny v poměru organických
a anorganických forem síry v půdě ve prospěch organických forem

přináší až aplikace

vhodného substrátu. Tím mohou být organické látky aplikované ve formě organických hnojiv,
nebo například glukóza a celulóza.
Ke zpětné reakci, uvolňování síry z organických forem, dochází v procesu
mineralizace organické hmoty. Mikroorganismy rozkládají organické sloučeniny síry
až na sírany, z nichž část využívají dále na syntézu buněčných složek a část uvolňují
do půdního roztoku, což je významné pro výživu rostlin tímto prvkem (Pierzynski, Sims,
Vance, 2000).
Na rychlost mineralizace mají vliv faktory potřebné pro život mikroorganismů:
hodnota pH, teplota a vlhkost půdy, obsah organické hmoty a její kvalita (Pierzynski, Sims,
Vance, 2000).
Ukázalo se, že organická síra je tím snadněji mineralizovatelná, čím blíže k současné
době vznikla. Mnohem rychleji se tedy uvolňují sírany ze sulfátových esterů, zatímco síra
vázaná přímo na uhlík podléhá mineralizaci relativně pomaleji (Eriksen, Murphy, Schnug,
1998). Kromě rychlosti mineralizace se tyto dvě skupiny organických forem síry liší také
způsobem rozkladu. Biologická cesta je řízena potřebou mikroorganismů získávat energii
z uhlíkatých látek a síra uvolňovaná ve formě síranů je jen vedlejším produktem oxidace
uhlíku na oxid uhličitý. Tímto způsobem mohou být mineralizovány obě skupiny organických
látek obsahujících síru. Sulfátové estery však podléhají hydrolýze exoenzymy, sulfatázami,
pak mluvíme o biochemické cestě mineralizace (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; McGrath,
Zhao, Blake-Kalff, 2002).
V osetých půdách je čistá mineralizace vyšší než na úhoru. Příjem rostlinami totiž
zvyšuje mineralizaci půdní organické síry snižováním koncentrace síranů v půdním roztoku.
Činnost kořenů rostlin navíc také zvyšuje aktivitu mikroorganismů a extracelulárních enzymů.
Výsledkem toho je čistá ztráta organické síry v kultivovaných půdách (McGrath, Zhao,
Blake-Kalff, 2002).
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Obr. 3 Koloběh síry v agroekosystému (upraveno dle Eriksen, Murphy, Schnug, 1998;
Pierzynski, Sims, Vance, 2000)

2.2.6 Příjem, transport a přeměny síry v rostlinách
Zdrojem síry pro rostliny může být jak půda, tak atmosféra, obvykle však převažuje
příjem kořeny z půdy (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; Pierzynski, Sims, Vance, 2000;
De Kok et al., 2002). V půdách chudých na síru však mohou oxid siřičitý (SO2) a sulfan (H2S)
z atmosféry pokrýt potřebu rostlin až z 50 % (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998).
Příjem plynů probíhá především skrz stomata a rychlost příjmu závisí na vodivosti
průduchů a vnitřní rezistenci mezofylu vůči uvedeným formám síry. V případě sulfanu
má rezistence mezofylu na příjem významný vliv. Rostliny však jsou schopné se této formě
síry přizpůsobit a přijímaný atmosférický sulfan přímo zabudovávat do cysteinu a následně
do dalších metabolitů, včetně glutathionu a bílkovin (De Kok et al., 2002).
Rezistence mezofylu vůči oxidu siřičitému je nízká, neboť se jedná o formu rychle
rozpustnou v buněčné šťávě, kde je rychle hydratována a částečně enzymaticky
nebo neenzymaticky oxidována na siřičitany a sírany. Proto je mezi obsahem SO2 v atmosféře
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a jeho příjmem rostlinami téměř lineární závislost (Pierzynski, Sims, Vance, 2000;
De Kok et al., 2002).
Z pohledu výživy polních plodin je významnějším zdrojem síry půda. Pro příjem síry
kořeny je významná vysoká afinita kořenových buněk k síranům. Příjem sulfátů kořeny
a jejich transport do nadzemních částí je zprostředkován transportními proteiny řízenými
protonovou pumpou, která díky ATPázám transportuje symportem síranový aniont a proton
v poměru 3 H+ : 1 SO42- (Hell, Rennenberg, 1998; De Kok et al., 2002).
V rostlinách se vyskytují dva druhy přenašečů síranů. Při koncentracích nižších
než 0,1 mM se zapojují do transportu přenašeče s vysokou afinitou, zatímco síranové
přenašeče s nízkou afinitou jsou funkční při vyšších koncentracích. Existují přenašeče
nacházející se výhradně v kořenech a výhradně v nadzemních částech rostlin. Další skupiny
tvoří přenašeče přítomné jak v kořenech tak v nadzemních částech a přenašeče zajišťující
transport síry uvnitř buňky (De Kok et al., 2002).
Jednotlivé skupiny přenašečů jsou enzymaticky řízeny podle aktuálního výživného
stavu rostliny. V případě nedostatečného zásobení rostliny sírou jsou přenašeče nacházející se
v kořenech indukovány, zatímco při nadbytku síry se jejich funkce tlumí. V případě,
že množství oxidu siřičitého nebo sulfanu v atmosféře umožňuje jejich příjem rostlinami,
dochází ke sladění kořenového a foliárního příjmu podle aktuálních požadavků rostliny
(De Kok et al., 2002).
Ačkoli jsou i v kořenech přítomny všechny enzymy nutné k asimilační redukci síranů
v rostlinách, primárním místem, kde redukce probíhá, jsou chloroplasty. Většina přijatých
aniontů SO42- je proto převedena do xylému a transportována do nadzemních částí pomocí
transpiračního toku. Část síranů se nachází v cytoplasmě a vakuole, nicméně většina, až 80 %,
je redukováno na sulfidy, které jsou dále začleňovány do různých organických struktur
(Hell, Rennenberg, 1998; De Kok et al., 2002).
Před redukcí síranů je nutná jejich aktivace, tedy vznik adenosin-5´-fosfosulfátu
(APS). Redukce APS pak probíhá ve dvou krocích: nejdříve se za přítomnosti APS reduktázy
redukuje na sulfity, následuje redukce sulfitů na sulfidy pomocí sulfitreduktázy. K začlenění
sulfidů

do

cysteinu

serinacetyltransferáza,

je
na

nutná

přítomnost

reakci

O-acetylserinu.

umožňující

vznik

Jeho

vznik

cysteinu

katalyzuje
se

podílí

O-acetylserin(thiol)lyáza. Oba enzymy se nacházejí v cytosolu, plastidech a mitochondriích
a také se spojují v komplexu nazývaném cysteinsyntetáza (De Kok et al., 2002).
Cystein je jediná aminokyselina, jejíž postranní řetězce mohou tvořit disulfidické
můstky. Transsulfurylací z něj vzniká druhá aminokyselina obsahující síru, methionin.
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Obě aminokyseliny se podílejí na stavbě bílkovin a polypeptidů, jsou přítomny také
v zásobních bílkovinách v semenech. Cystein je součástí dalších organických sloučenin
jako glutathion a jeho homology (hydroxymetylglutathion v Poaceae, homoglutathion
ve Fabaceae), fytochelatiny, metalothioneiny a sekundární metabolity (aliiny, glukosinoláty)
(De Kok et al., 2002).
Obr. 4 Schéma struktury cysteinu
HS – CH2 – CH – COOا
NH3+
Prvním krokem syntézy glutathionu je syntéza γ-glutamylcysteinu z cysteinu
a glutamátu v reakci závislé na energii z ATP a řízené γ-glutamylcysteinsyntetázou.
V druhém kroku se na γ-glutamylcystein za přítomnosti glutathionsyntetázy a za přísunu
energie z ATP váže další aminokyselina, glycin (resp. β-alanin, nebo serin) (De Kok et al.,
2002; Cobbett, 2003).
Glutathion (γGluCysGly) a jeho homology jsou prekurzorem fytochelatinů,
polythiolpeptidů se strukturou (γGluCys)nGly, které vznikají v rostlinných pletivech
(kořenech i NČ) při expozici těžkými kovy. Fytochelatiny jsou syntetizovány enzymaticky
za přítomnosti fytochelatinsyntetázy, podle následující rovnice:
(γGluCys)nGly + (γGluCys)nGly → (γGluCys)n+1Gly + (γGluCys)n-1Gly
Počet (γGluCys)n sekvencí ve fytochelatinech se většinou pohybuje od 2 do 5. Podobná
reakce homologů glutathionu dává vznik homofytochelatinům, které se však funkčně
od fytochelatinů neliší (Harms, 1998; De Kok et al., 2002; Cobbett, 2003; Verkleij, Sneller,
Schat, 2003).
Největší zásobu síry v rostlinách většinou představují aminokyseliny cystein
a methionin v bílkovinách, v některých případech však mohou mít převahu sekundární
metabolity, například aliiny [S-alk(en)ylcysteinsulfoxidy] v rodu Allium L. a glukosinoláty
v rodu Brassica L. (De Kok et al., 2002). Za zmínku stojí i jejich role ve výživě lidí, studují
se jejich antimikrobiální a fungicidní vlastnosti a zřejmě představují i látky bránící
rakovinnému bujení, díky čemuž mohou být uvedené rody využívány jako fytofarmaka
(De Kok et al., 2002; Zukalová, Vašák, 2002).
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Aliiny fungují jako sink pro redukovanou síru, mohou představovat zásobu až 80 %
celkového obsahu síry v buňce. Při poškození pletiv jsou štěpeny aliinázou, uvolněné volatilní
sulfidy pak dodávají typický štiplavý zápach (Hell, Rennenberg, 1998; De Kok et al., 2002).
Glukosinoláty

jsou

substituované

estery

cysteinu,

methioninu

(alifatické

glukosinoláty), nebo v případě indolových glukosinolátů L-tryptofanu. Obě skupiny obsahují
síru v oxidované i redukované formě, dusík a glukózu, což z nich dělá ideální zásobní
sloučeniny v semenech (Hell, Rennenberg, 1998; Zukalová, Vašák, 2002).
Další sloučeniny, do nichž je zakomponována síra v redukované formě, jsou vitamíny
biotin a thiamin a kyselina lipoová a koenzym A (Hell, Rennenberg, 1998; Pierzynski, Sims,
Vance, 2000; Blair, 2002; Maier, Pepper, Gerber, 2000). V oxidované formě se síra vyskytuje
ve sloučeninách, které jsou potřeba k asimilaci síry a také slouží jako zásoba síry v buňce
(APS, PAPS, glukóza-sulfát, cholinsulfát) (Maier, Pepper, Gerber, 2000).
2.2.7 Funkce síry v rostlinách
Síra je často uváděna jako čtvrtá nejdůležitější živina po N, P, K. Obsah síry
v rostlinách se obvykle pohybuje mezi 0,1 a 6 % (Pierzynski, Sims, Vance, 2000;
De Kok et al., 2002). Vyšší obsah síry vykazují rody, které mají vyšší obsah sekundárních
metabolitů: Liliaceae (aliiny) a Brassicaceae (glukosinoláty). Vzhledem k tomu, že potřeba
síry je různá pro různé rostlinné druhy, v rámci druhu pro různé odrůdy a mění se také
v závislosti na vývojové fázi rostliny, není možno posoudit výživný stav rostliny
jen na základě obsahu síry. Pro tento účel je vhodnější stanovení poměru N:S,
který v rostlinách dostatečně zásobených sírou bývá zhruba 20:1 (De Kok et al., 2002).
Rostliny ječmene hnojené síranem amonným podle Matuly (2004) obsahovaly průkazně nižší
množství dusíku ve formě nitrátů než rostliny hnojené chloridem amonným. Podobný
pozitivní vliv na utilizaci dusíku v rostlinách bylo možno pozorovat při pokusech s paprikou
a špenátem (Smatanová, Richter, Hlušek, 2004).
Síra do značné míry ovlivňuje přímo nebo nepřímo také metabolismus dusíku
zahrnující redukci nitrátů, fixaci N2 a asimilaci NH4+ (Pierzynski, Sims, Vance, 2000;
De Kok et al., 2002).
Sulfidy, O-acetylserin, cystein nebo glutathion jsou pravděpodobně regulátory aktivity
APS reduktázy, čímž ovlivňují procesy asimilace síry. Ferredoxin se účastní redoxních reakcí,
zejména je stálým redoxním činitelem v procesu fotosyntézy a při redukci sulfitů na sulfidy
(Pierzynski, Sims, Vance, 2000; De Kok et al., 2002).
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Glutathion je v rostlinách přítomen převážně v redukované formě (GSH) a poměr
redukované k oxidované formě (GSSG) většinou dosahuje 7:1. V metabolismu síry může
glutathion fungovat jako přenašeč a redukční činidlo v asimilační redukci sulfátů. Navíc je to
hlavní forma pro transport redukované síry z kořenů do nadzemní části rostliny. Požadavky
na redukovanou síru v kořenech plodin jsou zřejmě převážně kryty glutathionem
transportovaným floémem z nadzemních částích do kořenů (De Kok et al., 2002).
Glutathion se zapojuje také do redukční asimilace anorganického selenitu
do selenocysteinu, což umožňuje jeho snažší příjem rostlinami, ovlivňuje aktivitu enzymů,
translaci RNA a expresi genů, moduluje a transportuje hormony. Významná je jeho účast
na procesech inaktivace superoxidů, peroxidů, lipidových hydroperoxidů a volných radikálů,
na detoxifikaci a transportu těžkých kovů a xenobiotik, čímž chrání rostliny před oxidativním
stresem a nepříznivými vlivy prostředí. Dále je zodpovědný za reakce rostlin na patogeny
a živočišné škůdce (De Kok et al., 2002).
Adaptabilita rostlin ke stresu závisí na zásobě glutathionu, jeho redoxním stavu
(poměru GSH:GSSG) a na aktivitě glutathionreduktázy a na změnách prostředí (znečištění
ovzduší, sucho, těžké kovy, herbicidy, nízká teplota, UV-B záření, výživa sírou) (Harms,
1998; De Kok et al., 2002).
Princip

detoxifikace

xenobiotik

(R-X),

lipidových

hydrooxidů

(R-OOH)

je ve schopnosti glutathionu střídat oxidovanou a redukovanou formu. Tyto reakce jsou řízeny
enzymem glutathion-S-transferázou:
R-X + GSH → R-SG + X-H
R-OOH + 2 GSH → R-OH + GSSG + H2O
Glutathion transferáza může plnit funkci i při detoxikaci lipidových hydroperoxidů,
v reakcích s endogenními metabolity, hormony a produkty degradace DNA a v transportu
flavonoidů (De Kok et al., 2002).
Při detoxikaci nadbytku esenciálních kovových prvků a těžkých kovů v rostlinách
se osvědčila chelatace, transport a kompartmentace. Na tomto procesu se glutathion podílí
nepřímo jako prekurzor chelátorů, které jsou schopny inaktivovat rizikové prvky
a transportovat je do vakuoly (De Kok et al., 2002; Cobbett, 2003; Verkleij, Sneller, Schat,
2003). Jednu skupinu těchto látek nazýváme metalothioneiny (MTs). Jde o genově kódované
nízkomolekulární bílkoviny (asi 7000 Da), tvořené asi z 25 – 30 % cysteinem a na rozdíl
od metalothioneinů obratlovců i kyselinou glutamovou (39 – 53 %), které neobsahují
aromatické aminokyseliny ani histidin. Jedna molekula je schopna vázat 6 až 7 iontů kovů.
Zdá se, že v rostlinách mají metalothioneiny své místo v detoxifikaci, toleranci
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a hypertoleranci výhradně mědi (Cibulka et al., 1991; Cobbett, 2003; Newmann, Unger,
2003; Verkleij, Sneller, Schat, 2003).
Syntéza fytochelatinů (PCs) není na rozdíl od syntézy metalothioneinů podmíněna
geneticky, nýbrž enzymaticky. Fytochelatiny se syntetizují z glutathionu a jeho homologů.
Indukci syntézy (aktivaci transpeptidázy) může vyvolat pouze přítomnost rizikového prvku,
zejména kadmia a arsenu, na přítomnost zinku, niklu a olova rostliny téměř nereagují
(Cobbett, 2003; Verkleij, Sneller, Schat, 2003). K indukci dochází okamžitě při expozici.
Syntéza PCs je široce rozšířená po celé rostlinné říši, včetně většiny řas a mnohých hub, snad
se objevují i v některých nematodách a jiných bezobratlých (Verkleij, Sneller, Schat, 2003).
Akumulace kadmia v buňkách játrovky Lunularia cruciata (L.) Dum. byla provázena
zvýšením obsahu síry ve vakuolách postižených buněk, které je možno vysvětlit právě
nárůstem syntézy fytochelatinů v důsledku stresu (Carginale et al., 2004). Podobně popisují
zvýšenou akumulaci síry a sirných sloučenin s SH skupinami po vystavení rostlin kadmiu
Domíngues-Solís et al. (2004), Astolfi, Zuchi a Passera (2004), Mazen (2004) a Pinto et al.
(2004). Pinto et al. (2004) zároveň konstatují nárůst vazebné kapacity těchto sloučenin.
Astolfi, Zuchi a Passera (2004) zjistili také zvýšenou aktivitu O-acetylserin sulfydrylázy.
Komplexy kadmia a fytochelatinů tvoří krystalické jádro sulfidu kademnatého obalené
peptidovou pochvou (Reese, White, Winge, 1992). Tyto komplexy se akumulují
ve vakuolách. Retence kadmia ve vakuolách buněk kořenů může ovlivňovat symplastický
radiální transport kadmia do xylému a dále do nadzemní části. Mezi různými varietami
pšenice pro pekárenské zpracování nesouvisel vyšší obsah kadmia v zrnu s celkovým vyšším
příjmem kadmia, ale spíš s vyšším poměrem nadzemní část:kořeny a nižší akumulací
fytochelatinů v kořenech (Stolt et al., 2003).
Díky všem výše uvedeným funkcím síry vykazují rostliny sírou dobře zásobené
schopnost lépe odolávat biotickému i abiotickému stresu. Salac et al. (2003) mluví v této
souvislosti o sírou indukované rezistenci (SIR).
Sirný metabolismus poskytuje rostlinám více možností, jak se vyrovnat s biotickým
stresem – zvýšení syntézy sloučenin jako H2S, cystein, methionin, glutathion, degradace
glykosidů (např. glukosinolátů), syntézu nových sloučenin (fytoalexiny). Oproti použití
pesticidů má sírou indukovaná rezistence rostlin tu výhodu, že není tak rychle prolomena,
pokud se objeví jiný patogen – je tedy mnohem komplexnější a širokospektrální. Je třeba
zdůraznit, že nejde o přímý účinek foliárně aplikované síry, nýbrž o fungicidní efekt síry
přijaté kořeny rostlin z půdy (Salac et al., 2003; Dubuis, Marazzi, Staedler, Mauch, 2005).
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Při infekci houbovými chorobami byla v rostlinách zjištěna syntéza a akumulace
cysteinu, glutathionu a glukosinolátů, které přispívají k rezistenci rostlin (De Kok et al., 2002;
Salac et al., 2003). Při hydrolýze glukosinolátů se mohou uvolňovat isothiokyanáty, které
poskytují rostlině ochranu díky svým biofumigačním účinkům (Zukalová, Vašák, 2002).
Rostliny jsou také schopny uvolňovat sulfan, vytvářet bílkoviny bohaté na síru (thioniny)
a cíleně vytvářet elementární síru (De Kok et al., 2002).
Bloem et al. (2004) v pokusu s řepkou pozorovali, že hnojení sírou zvyšuje průkazně
celkový obsah síry, obsah síranů, organické síry, cysteinu a glutathionu v rostlinách,
ale snižuje zároveň aktivitu L-cysteindesulfhydrázy (LCD), která hraje klíčovou roli
v degradaci cysteinu, jejímž výsledkem je uvolňování H2S stomaty. Infekce původcem
cylindrosporiózy (Pyrenopeziza brassicae) naopak aktivity LCD zvyšovalo, čímž rostliny
získaly vyšší potenciál bránit se infekci. Z toho vyplývá, že nikoli sama síra, ale až přítomnost
patogena je spouštěcím mechanismem uvolňování sulfanu.
Pozitivní účinky vykazuje hnojení sírou také u révy vinné, která je méně napadána
padlím, a u brambor, kde redukuje výskyt rakoviny stonku. (Salac et al., 2003).
Syntéza elementární síry coby reakce na napadení rostliny patogeny byla sledována
u některých zemědělsky významných plodin, například u kakaovníku (Theobroma cacao L.)
napadeného Verticillium dahliae, rajčete (Lycopersicon esculentum Mill.) jako reakce
na Verticillium dahliae a Ralstonia solanacearum, bavlníku (Gossypium L.) po infekci
Verticillium dahliae, tabáku (Nicotiana L.) a fazolu obecného (Phaseolus vulgaris L.)
infikovaných Fusarium oxysporum. Její nástup je mnohem rychlejší a intenzivnější
v rezistentních genotypech. Tvorba probíhá zřejmě specificky v xylému, poté se elementární
síra akumuluje vysoce lokalizovaně v částech rostlin bezprostředně napadených. Elementární
síra je vysoce toxická pro mnohé patogeny z tříd Ascomycetes (houby vřeckaté),
Basidiomycetes

(houby

stopkovýtrusné)

a

Deuteromycetes

(houby

nedokonalé),

ale na zástupce Oomycota (oomycety) a na bakterie nepůsobí (Williams, Cooper, 2003;
Cooper, Williams, 2004).
2.2.8 Příčiny a projevy nedostatku síry v rostlinách
Nedostatek síry se začal běžně objevovat, když se hnojiva, v nichž byla vedlejší
složkou síra (superfosfát, síran amonný), začala nahrazovat hnojivy s nízkým obsahem síry
(trojitý superfosfát, fosforečnan amonný), když se sirnaté pesticidy začaly nahrazovat
organickými a když se snížily průmyslové emise. Díky šlechtění výkonnějších odrůd a novým
technologiím pěstování dochází také ke zvyšování výnosů, s nimiž rostou také nároky
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na množství především přístupné síry v půdě (Eriksen, Murphy, Schnug, 1998; Pierzynski,
Sims, Vance, 2000; Blair, 2002; Salac et al., 2003).
Obecně se dá říct, že deficience síry se vyskytují spíše na jižní polokouli a větší
problémy s sebou nesou v tropech, než v mírných pásmech (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Síra je esenciálním rostlinným makroprvkem. Je přijímána rostlinami převážně
ve formě síranů, což ale není forma, která by převládala v půdě. Tento fakt aspoň částečně
vysvětluje, proč v některých oblastech vykazují rostliny symptomy nedostatku síry, ačkoli
celkový obsah síry v půdě je dostatečný. Transformace síry v půdě jsou regulovány převážně
biochemickými procesy, což hraje významnou roli v přístupnosti síry pro rostliny. Obvyklými
faktory v oblastech, kde se projevuje deficience S na rostlinách, jsou matečná hornina chudá
na S, vysoké srážkové úhrny, intenzivní promývání půdy, extrémně zvětralé půdy, nízká
atmosférická depozice a nevhodné životní podmínky pro mikroorganismy podílející se
na přeměnách síry (Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Deficience síry způsobuje pokles výnosu vlivem neharmonické výživy, ale také
snížení kvality zemědělských produktů, např. stravitelnost pícnin a pekařskou hodnotu mouky
(Pierzynski, Sims, Vance, 2000).
Deficit síry se na rostlinách projevuje světle zelenými až žlutými listy, přičemž
blednutí začíná kolem žilek nejmladších listů (Pierzynski, Sims, Vance, 2000). Chloróza je
způsobena vysokými nároky fotosyntézy na síru (Hell, Rennenberg, 1998). Nedostatek síry
také oslabuje symbiotickou fixaci dusíku (Pierzynski, Sims, Vance, 2000; Scherer et al.,
2006) a projevuje se zvýšenou náchylností rostlin vůči biotickým i abiotickým stresorům.
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2.3 Současný stav řešení studované problematiky
Příjmem kadmia rostlinami bramboru a jeho transportem do jednotlivých orgánů
se zabývali Reid, Dunbar a McLaughlin (2003). Dokázali, že kadmium je rostlinami
bramboru přijímáno především prostřednictvím bazálních kořenů, případně listů, naopak
podíl povrchu hlíz, stolonů či stolonových kořenů na příjmu je velmi nízký.
Transport kadmia z kořenů a listů do dalších orgánů je zajišťován jak floémem
tak xylémem, je poměrně snadný a relativně rychlý. Při příjmu kořeny pak vykazují průkazně
nejnižší obsah kadmia v jednotkové hmotnosti sušiny hlízy (v porovnání se stonky
a s mladými a starými listy). Vzhledem k vysokému výnosu čerstvých hlíz však množství
kadmia v nich představuje většinu celkového obsahu kadmia v rostlinách, přičemž se ukládá
zejména v peridermu a bezprostředně pod ním (Reid, Dunbar, McLaughlin, 2003).
Vzhledem k tomu, že hlízy vykazují nízkou transpiraci, je za transport kadmia do nich
zodpovědný téměř výhradně floém. Mobilitu kadmia ve floému (například v porovnání s Ca,
kterému by se díky srovnatelnému náboji a iontovému poloměru mohlo v principech příjmu
a transportu podobat) zvyšuje vysoká afinita k sulfhydrylovým skupinám aminokyselin
a k chlóru, které jsou ve floému obvykle hojné (Reid, Dunbar, McLaughlin, 2003).
Koncentrace kadmia se liší i v hlízách různých odrůd. Nekoreluje s pH půdy ani s obsahem
kadmia vyluhovatelným v EDTA ani s obsahem síry v půdě, je ale přímo úměrná elektrické
vodivosti půdního roztoku a obsahu chloridových iontů v něm (McLaughlin et al., 1994).
V pokusu s mangoldem (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla L. cv. Fordhook
Giant) sledovali McLaughlin et al. (1998) vliv síry na příjem kadmia. Síranové anionty sice
snižovaly aktivitu Cd2+ v roztoku, ale to nijak neovlivnilo koncentraci kadmia v rostlinách.
Autoři z tohoto faktu vyvozují, že rostliny přijímají CdSO40 stejně ochotně jako Cd2+.
Tichý et al. (1996) se zabývali vlivem elementární síry na přístupnost a příjem kadmia
rostlinami kukuřice. V souvislosti s aplikací síry sledovali pokles hodnoty pH půdy, který
přímo ovlivňoval rozpustnost přítomného kadmia v půdním roztoku a jeho koncentraci
v nadzemní části rostlin. Také Cui a Wang (2006) sledovali zvýšenou kumulaci kadmia
v nadzemních částech kukuřice po společné aplikaci kadmia a síry do půdy.
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3 Cíl práce
Jak vyplývá z literárního přehledu, obsah kadmia v půdách může významně
ovlivňovat kvalitu a zdravotní nezávadnost zemědělských produktů. Jeho příjem rostlinami
značně závisí na pěstované plodině a na vlastnostech půdy. Aplikace hnojiv obsahujících síru
může vést ke změnám těchto vlastností, může však také pomáhat rostlinám vyrovnat se
se stresovými podmínkami.
Tato práce má za úkol sledovat účinky hnojení dvěma různými hnojivy s obsahem síry
na příjem kadmia z kontaminované půdy dvěma plodinami: rostlinami bramboru (odrůdy
´Rosara´ a ´Marabel´) a hlávkovým salátem (´Libusa´). Pro řešení byly stanoveny následující
dílčí cíle:
1. porovnat v laboratorním pokusu vliv aplikace síranu amonného a elementární síry
na změny uzančního obsahu kadmia v zemině (stanovitelného ve výluhu s 2M HNO3)
2. zhodnotit vliv dávek aplikované síry na příjem kadmia rostlinami a jeho distribuci mezi
nať a hlízy brambor, hlávky a kořeny salátu
3. porovnat vliv aplikace dvou forem, síranu a elementární síry, na příjem a distribuci
kadmia v rostlinách
4. porovnat vybrané odrůdy brambor z hlediska příjmu a akumulace kadmia v hlízách
5. zhodnotit obsah kadmia v jednotlivých frakcích hlíz brambor
6. posoudit vhodnost vybraných odrůd brambor jako předplodiny pro hlávkový salát
z pohledu akumulace kadmia v hlávkách
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4 Metodika a materiál
4.1 Metodiky pokusů
4.1.1 Metodika laboratorního pokusu
Laboratorní nádobový pokus probíhal v roce 2003 v pokusných prostorách Ústavu
agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MZLU v Brně. Do nádob bylo
naváženo po 1 kg zeminy, bylo aplikováno 4 mg Cd·kg-1 ve formě octanu kademnatého a síra
ve formě síranu amonného nebo elementární síry v dávkách, které udává tabulka 4.1.
Tab. 4.1 Schéma laboratorního pokusu
označení varianty
kontrola
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

dávka S [mg·kg-1]
0
20
40
60
20
40
60

forma S
kontrola bez S
(NH4)2SO4
(NH4)2SO4
(NH4)2SO4
elementární síra
elementární síra
elementární síra

U kontrolní varianty, variant s elementární sírou a s nižšími dávkami síry ve formě
síranu byl obsah dusíku doplněn roztokem dusičnanu amonného na úroveň varianty s nejvyšší
dávkou síranu amonného.
Nádoby byly zavlažovány demineralizovanou vodou na 60 % plné polní kapacity.
Nádoby byly umístěny v prostorách při stabilní teplotě 25 (± 1)°C po dobu 6 týdnů.
Po ukončení pokusu byla zemina vysušena na vzduchu a v ní stanovena hodnota
výměnného pH, obsah kadmia ve výluhu 2M HNO3, obsah vodorozpustné síry a celkový
obsah síry.
4.1.2 Metodika nádobového pokusu
Problematika tématu dizertační práce byla řešena formou nádobového vegetačního
pokusu, vedeného v areálu MZLU v Brně v pokusném objektu Ústavu agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin. Pokusné rostliny, kterými byly brambory
a hlávkový salát, byly pěstovány v plastových nádobách s navážkou 10 kg zeminy. Schéma
pokusu je uvedeno v tabulce 4.2.
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Tab. 4.2 Schéma nádobového pokusu
označení
varianty
R0
R 20 SA
R 40 SA
R 60 SA
R 20 ES
R 40 ES
R 60 ES
M0
M 20 SA
M 40 SA
M 60 SA
M 20 ES
M 40 ES
M 60 ES

odrůda

dávka
aplikované síry
[mg·kg-1]

aplikovaná
forma síry

Rosara
Rosara
Rosara
Rosara
Rosara
Rosara
Rosara
Marabel
Marabel
Marabel
Marabel
Marabel
Marabel
Marabel

0
20
40
60
20
40
60
0
20
40
60
20
40
60

kontrola bez S
síran amonný
síran amonný
síran amonný
elementární síra
elementární síra
elementární síra
kontrola bez S
síran amonný
síran amonný
síran amonný
elementární síra
elementární síra
elementární síra

V každé variantě byly osázeny 4 nádoby, které byly rozmístěny v nepravém
opakování. Kadmium v dávce 4 mg·kg-1, dusík a síra byly aplikovány ve formě roztoku
octanu kademnatého a síranu amonného a elementární síry. U variant hnojených elementární
sírou a nižšími dávkami síranu byl obsah dusíku vyrovnán aplikací adekvátního množství
dusičnanu amonného na hladinu odpovídající obsahu dusíku u varianty s nejvyšší dávkou síry
ve formě síranu amonného.
Do každé vegetační nádoby byla zasazena jedna hlíza bramboru, pěstovány byly
odrůdy ´Rosara´ a ´Marabel´. Během vegetace byly rostliny zavlažovány demineralizovanou
vodou a ošetřovány proti plísni bramborové Phytophtora infestans (Mont.) de Bary
kombinovaným fungicidem ACROBAT MZ se systemickým a kontaktním účinkem (účinné
látky dimethomorph, mancozeb) v dávce 2 kg·ha-1. Při výskytu mšic byly rostliny ošetřeny
insekticidem Karate 2,5WG.
Při sklizni hlíz byly odebrány vzorky zeminy na agrochemický rozbor, zbytek zeminy
byl v nádobách ponechán, aby v nich mohl být založen následný pokus se salátem. Do každé
nádoby bylo vyseto vždy 10 semen hlávkového salátu ´Libusa´. Nádoby byly po celou dobu
pokusu zavlažovány demineralizovanou vodou. Dva týdny po vzejití byly rostliny
vyjednoceny na 1 rostlinu v nádobě a přihnojeny 0,5 g dusíku ve formě dusičnanu amonného.
Během vegetace byly ošetřeny insekticidem Karate 2,5WG. Taktéž po sklizni salátu byly
odebrány vzorky zeminy k analýzám.
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Tab. 4.3 Provedené práce v průběhu nádobového pokusu
pracovní operace

datum provedení

aplikace N, S, Cd
výsadba brambor
aplikace ACROBAT MZ

14.4.2004
20.4.
28.5.
9.6.
14.6.
21.6.
20.6.
28.6.
16.6.
12.7.
19.7.
20.7.
8.8.
3.9.
9.9.
15.9.
4.10.

aplikace Karate 2,5 WG
sklizeň natě
sklizeň hlíz
výsev salátu
jednocení a aplikace N
okopávka
aplikace Karate 2,5 WG
sklizeň

Sklizené hlízy byly omyty a oškrábány, z kořenů salátu byla řádně vymyta zemina.
Hlávky salátu byly zbaveny starých a poškozených listů a košťálků. Takto upravená rostlinná
hmota byla usušena při 60°C, zhomogenizována a dále analyzována.
Odebraná zemina byla vysušena na vzduchu a přesáta přes síto o velikosti ok 2 mm.
Tab. 4.4 Sledované znaky zeminy a rostlinné hmoty po ukončení pokusů
materiál

provedená stanovení a analýzy

zemina

celkový obsah síry
obsah vodorozpustné síry
výměnné pH (CaCl2)
obsah kadmia (2M HNO3)
výnos hlíz
obsah síry v sušině
obsah kadmia v sušině
obsah kadmia v čerstvé hmotě
hmotnost suché natě
obsah kadmia v sušině
hmotnost čerstvé hlávky
obsah síry v sušině
obsah kadmia v sušině
obsah kadmia v čerstvé hmotě
hmotnost kořenů
obsah kadmia v sušině

hlízy brambor

nať brambor
hlávky salátu

kořeny salátu
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4.2 Charakteristika stanoviště
Pokusné pracoviště Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
se nachází v areálu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně - Černých Polích.
Měření denních teplot po dobu průběhu nádobového pokusu bylo prováděno
v meteorologické stanici v Botanické zahradě a arboretu MZLU v Brně, v areálu v Černých
Polích. Zeměpisná šířka stanice je 49°13´01´´, zeměpisná délka 16°36´50´´. Nadmořská výška
250 m n.m. (viz internetové stránky Botanické zahrady a arboreta MZLU v Brně). Tato
stanice neprovádí dlouhodobé sledování klimatických údajů, proto byly dlouhodobé průměry
teplot v jednotlivých měsících, jak je uvádí následující tabulka (Tab. 4.5), převzaty
z meteorologické stanice Brno - Tuřany (241 m n.m., 49°09´35´´ s.š., 16°41´44´´ v.d.)
(viz internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu).
Tab. 4.5 Hodnoty dlouhodobých měsíčních teplot (Brno - Tuřany, 1961-1990; zdroj: ČHMÚ)
měsíc
průměrná teplota
[°C]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-2,5 -0,3 3,8 9,0 13,9 17,0 18,5 18,1 14,3 9,1 3,5 -0,6

Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu je 8,7°C. Délka vegetačního období
(t>10°C) v Brně je 171 dní (23.4.-10.10.) (Kavka et al., 2006).
Graf 4.1 Průběh teplot na pokusném stanovišti v průběhu roku 2004
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4.3 Charakteristika použité zeminy
Pro laboratorní i nádobový pokus byla použita zemina, která byla odebrána z orniční
vrstvy pozemku Školního zemědělského podniku MZLU v Žabčicích. Z hlediska typologie
jde o fluvizem glejovou (FMG) vytvořenou na holocénních, vápenitých fluviálních
sedimentech v aluviu řeky Svratky. Ornice o mocnosti 35 cm je tvořena ochrickým nivním
horizontem (Aon).
Zrnitostní složení odpovídá půdě středně těžké, obsah humusu v ornici činí 2,44 %.
Sorpční komplex je nasycený, obsah uhličitanů pod 0,5 % (Pokorný et al., 1997).
Protože laboratorní pokus probíhal v roce 2003 a nádobový pokus v roce 2004, byla
použita v obou pokusech zemina z jiného odběru, proto se i liší vstupní agrochemické
vlastnosti zeminy. Zemina použitá v laboratorním pokusu vykazovala neutrální výměnné pH,
dobrou zásobu fosforu a hořčíku a vyhovující obsah draslíku (stanoveno metodou
Mehlich III). Hodnota pH zeminy pro nádobový pokus spadala do oblasti slabě kyselého pH,
zásoba draslíku a fosforu byla dobrá, obsah hořčíku velmi vysoký (hodnoceno podle kriterií
pro analýzy půd metodou Mehlich III, Vyhláška MZe č. 275/1998 Sb. o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků). V porovnání
se zeminou pro laboratorní pokus vykazovala vyšší celkový obsah síry a kadmia. Obsah
vodorozpustné síry byl v obou zeminách zhruba shodný. Konkrétní stanovené hodnoty
uvádí Tab. 4.6.
Tab. 4.6 Vybrané fyzikálně-chemické a chemické vlastnosti použitých zemin
obsah živin [mg·kg-1]
pH
(CaCl2)
laboratorní
pokus
nádobový
pokus

Mehlich III
P

K

Ca

Mg

celkový
obsah S

6,95

112

163

3254

205

458

27

0,125

5,99

107

237

3850

362

561

29,1

0,182
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obsah vodorozpustné S

obsah Cd
(2M HNO3)

4.4 Charakteristika použitých odrůd pokusných rostlin
4.4.1 Brambor obecný (Solanum tuberosum L.)
´Rosara´ je velmi raná odrůda brambor. Vytváří trs přechodného typu, nízký
až střední, polovzpřímený. Počáteční růst natě je středně rychlý. Stonky jsou tenké až střední,
list střední velikosti, lístek středně velký, středně široký, zvlnění okraje střední. Květy
červenofialové, středně velké až velké, četnost květů nízká
Nárůst hlíz je středně rychlý. Počet hlíz pod trsem je střední. Při rané sklizni a v plné
zralosti poskytuje střední výnos. Vytváří středně velké, vzhledné oválné hlízy se střední
škrobnatostí. Slupka hlíz je červená, hladká až středně hrubá, barva dužniny tmavě žlutá, očka
mělká, klíček kuželovitý, silně až velmi silně červenofialový s velmi řídkým ochmýřením
báze. ´Rosara´ se řadí k varnému typu BA, vařené hlízy jsou pevné.
Tato odrůda je dosti odolná virovým chorobám a obecné strupovitosti (Streptomyces
scabies), středně odolná plísni bramborové (Phytophtora infestans), rezistentní háďátku
bramborovému Ro1 (Globodera rostochiensis) a rase 1 rakoviny brambor (Synchitrium
endobioticum) (Katalog odrůd brambor 1998).
Obr. 5 Typický vzhled hlíz odrůdy ´Rosara´
(převzato z: Katalog odrůd brambor 1998,
foto VIDEO KUNC)

Obr. 6 Typický vzhled klíčku odrůdy
´Rosara´ (převzato z: Katalog odrůd
brambor 1998, foto VIDEO KUNC)
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´Marabel´ patří mezi rané odrůdy brambor, která vytváří nízký až střední,
polovzpřímený trs přechodného typu. Počáteční růst natě je středně rychlý. Stonky jsou tenké
až střední, list střední až velký, lístek středně velký, středně široký, zvlnění okraje slabé
až střední. Kvete bílými, středně velkými květy, jejichž četnost je velmi nízká až nízká.
Vykazuje velmi rychlý nárůst středně velkých hlíz s nižší škrobnatostí. Počet hlíz
pod trsem je střední, výnos střední. Vytváří oválné hlízy s mělkými očky, slupka žlutá, hladká
až středně hrubá, barva dužniny tmavě žlutá, klíček vejčitý, červenofialový s velmi řídkým
až řídkým ochmýřením báze. ´Marabel´ se řadí k varnému typu BA-B, hlízy mají jemnou
strukturu, jsou velmi chutné, dužnina po uvaření netmavne.
Tato odrůda je dost odolná virovým chorobám a obecné strupovistosti (Streptomyces
scabies), středně odolná kořenomorce bramborové (Rhizoctonia solani), méně plísni
bramborové (Phytophtora infestans), háďátku bramborovému (Globodera rostochiensis)
patotypu Ro 1 rezistentní, rakovině brambor (Synchitrium endobioticum) rase 1 náchylná
(Katalog odrůd brambor 1998).
Obr. 8 Typický vzhled klíčku odrůdy
´Marabel´ (převzato z: Katalog odrůd
brambor 1998, foto VIDEO KUNC)

Obr. 7 Typický vzhled hlíz odrůdy ´Marabel´
(převzato z: Katalog odrůd brambor 1998,
foto VIDEO KUNC)
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4.4.2 Locika setá, hlávkový salát (Lactuca sativa L. var. capitata L.)
Libusa´ RZ je letní odrůda hlávkového salátu, odolná k vybíhání. Listy jsou středně
zelené, jemné, tvoří velkou, pevně uzavřenou hlávkou. Netrpí fyziologickou okrajovou
nekrózou listů, je rezistentní vůči virové mozaice salátu (LMV) a rasám plísně salátové
(Bremia lactucae) 1-17, 21, 23 (Sortiment Kopfsalat, 2006).
4.5 Charakteristika použitých hnojiv
Síran amonný (NH4)2SO4 je vodorozpustné dusíkaté hnojivo s obsahem síry.
Obsahuje 20,3 % dusíku a 24 % síry v síranové formě. Jde o chemicky i fyziologicky kyselé
hnojivo, má nejvyšší ekvivalent kyselosti ze všech používaných hnojiv, proto je vhodným
hnojivem do půd neutrálních a zásaditých. Při častém používání síranu na ostatních půdách je
třeba neutralizovat jeho okyselující účinek pravidelným vápněním.
Je vhodný pro hnojení plodin vyžadujících nižší pH, například ovsa, brambor, žita,
pohanky, a plodin vyžadujících vysoký obsah síry, jako je cibulová a košťálová zelenina,
chmel a další brukvovité a siličnaté plodiny (Richter, Hlušek, 1996; Vostal, 1994).
Jako hnojivo lze použít také elementární síru S0 (97 % S), která kromě hnojivých
účinků působí současně fungicidně, ale výrazně snižuje hodnotu půdní reakce, proto
se doporučuje používat zejména na alkalických, vápenatých půdách (Eriksen, Murphy,
Schnug, 1998). Po její aplikaci je nutná oxidace na rostlinami přijatelné sírany. Tento proces
může probíhat jako ryze chemická reakce, nicméně pro výživu rostlin je mnohem
významnější mikrobiální oxidace (McGrath, Zhao, Blake-Kalff, 2002). Její rychlost ovlivňují
zejména životní podmínky pro mikroorganismy (teplota a vlhkost půdy, hodnota pH, obsah
živin v půdě, zejména však síry a fosforu), které jsou určující pro zastoupení jednotlivých
druhů mikroorganismů a velikost jejich kolonií. Dalším faktorem je velikost částic hnojiva
(Blair, 2002).
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4.6 Použité analytické metody
4.6.1 Analýzy půdních vzorků
4.6.1.1 Stanovení obsahu přijatelných živin podle Mehlicha III
Ve výluhu půdy s extrakčním roztokem podle Mehlicha III byl na přístroji
UNICAM 8625 (Unicam, Cambridge, Velká Británie) stanoven obsah přijatelného fosforu
metodou UV/VIS spektrofotometrie. Obsah přístupného vápníku a hořčíku byl stanoven
metodou atomové absorpční spektrometrie v plameni acetylen-vzduch s deuteriovou korekcí
pozadí na přístroji PU 9200X (Philips, Nizozemí). Ke stanovení obsahu přístupného draslíku
byla použita metoda atomové emisní spektrometrie. Měření bylo provedeno na přístroji
AAS 30 (Carl Zeiss Jena, Německo) (Zbíral et al., 2002).
4.6.1.2 Stanovení výměnného pH zeminy
Hodnoty pH byla stanovena potenciometrickým měřením aktivity vodíkových iontů
ve výluhu zeminy s 0,01 M CaCl2 na pH metru MS 22 (Laboratorní přístroje Praha, Česká
republika) (Zbíral et al., 2002).
4.6.1.3 Stanovení celkového obsahu síry v zemině
Celkový obsah síry se stanovuje po rozkladu zeminy ve směsi HCl a HNO3
v mikrovlnném rozkladném systému. Samotné měření bylo provedeno metodou ICP-OES
na spektrometru JY-24 (JOBIN-YVON, Francie) (Zbíral et al., 2002).
4.6.1.4 Stanovení obsahu vodorozpustné síry v zemině
Obsah vodorozpustné síry byl proměřen ve filtrátu vodného výluhu zeminy metodou
ICP-OES pomocí spektrometru JY-24 (JOBIN-YVON, Francie) (Zbíral et al., 2002).
4.6.1.5 Stanovení obsahu kadmia v zemině
Uzanční obsah kadmia byl stanoven ve filtrátu výluhu zeminy s 2M HNO3
plamenovou atomovou absorpční spektrometrií (acetylen-vzduch) s deuteriovou korekcí
pozadí na přístroji Philips PU 9200X (Philips, Nizozemí) obsah kadmia (Zbíral et al., 2003).
4.6.2 Analýzy rostlinného materiálu
4.6.2.1 Stanovení obsahu síry v rostlinné hmotě
Rostlinná hmota byla rozložena ve směsi H2O2 a HNO3 v uzavřeném mikrovlnném
systému (MILESTONE ML 1200 MEGA, Bergamo, Itálie). Poté byl vzorek analyzován
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metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) na přístroji
JY-24 (JOBIN-YVON, Francie) (Zbíral et al., 2005).
4.6.2.2 Stanovení obsahu kadmia v rostlinné hmotě
Obsah kadmia byl stanoven plamenovou (acetylen-vzduch) atomovou absorpční
spektrometrií s deuteriovou korekcí pozadí na přístroji Philips PU 9200X (Philips, Nizozemí)
po rozkladu rostlinné hmoty suchou cestou (Zbíral et al., 2005).
4.6.2.3 Frakcionace rostlinné hmoty
Frakcionace bramborových hlíz byla provedena postupnou vícenásobnou extrakcí
založenou na rozdílné rozpustností jednotlivých frakcí v různých polárních a nepolárních
rozpouštědlech (Michalík, 2002; Michalík, Gálová, Szabová, 2002).
4.6.3 Metody statistického vyhodnocení výsledků analýz
Výsledky pokusů byly zpracovány v programu STATISTICA 6.0 a 7.0 firmy StatSoft,
pomocí jednofaktorové analýzy ANOVA a vícefaktorové analýzy MANOVA a následného
testování formou Tukeyova HSD testu.
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5 Výsledky a diskuse
Základní výsledky statistického vyhodnocení jsou pro přehlednost vloženy formou
tabulek přímo do textu. Tabulky uvádějící podíl jednotlivých faktorů (dávka aplikované síry,
forma síry, případně pěstovaná odrůda bramboru) a jejich interakcí na celkové variabilitě
sledovaných charakteristik se nacházejí v přílohách.
Při zakládání laboratorního pokusu byla použita jiná zemina než u pokusu
nádobového, proto byl laboratorní pokus statisticky zhodnocen zvlášť. Vzhledem k tomu,
že při zakládání následného nádobového pokusu se salátem se pracovalo se zeminou, jejíž
vlastnosti se po sklizni brambor mezi variantami často lišily v dávce síry, a všechny vysazené
rostliny salátu tudíž neměly shodné výchozí podmínky, byl pokus se salátem vyhodnocován
odděleně od pokusu s bramborami a není u něj uváděn podíl dávky na celkové variabilitě
sledovaných znaků.
5.1 Výsledky laboratorního pokusu
Tab. 5.1 Průměrné hodnoty charakteristik sledovaných v laboratorním pokusu
varianta

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

celkový obsah S
v zemině [mg·kg-1]

obsah
vodorozpustné S
v zemině [mg·kg-1]

x ± sx
454 ± 13
486 ± 19
496 ± 12
518 ± 12
459 ± 6
495 ± 26
520 ± 17

x ± sx
34,7 ± 2,8
63,2 ± 1,4
105,1 ± 18,3
133,0 ± 4,3
51,3 ± 3,3
70,3 ± 2,7
88,8 ± 6,2

a
abc
bc
c
ab
bc
c

a
bc
d
e
ab
c
d

obsah Cd v zemině
[mg·kg-1]

hodnota pH

x ± sx
6,82 ± 0,06
6,85 ± 0,01
6,84 ± 0,04
6,85 ± 0,05
6,94 ± 0,04
6,88 ± 0,05
6,86 ± 0,05

a
ab
ab
ab
b
ab
ab

x ± sx
4,153 ± 1,384
4,866 ± 1,490
3,890 ± 1,987
3,716 ± 0,653
4,487 ± 0,958
5,873 ± 1,034
6,084 ± 0,553

a
a
a
a
a
a
a

Označení variant stejným písmenem v rámci jedné sledované charakteristiky vyjadřuje, že mezi variantami není
statisticky průkazný rozdíl (α=0,05).

5.1.1 Celkový obsah síry v zemině
Aplikace hnojiv obsahujících síru dle očekávání zvýšila celkový obsah síry v zemině.
Varianty hnojené 40 a 60 mg síry v kterékoli formě vykazovaly statisticky průkazně vyšší
celkové obsahy síry v porovnání s kontrolní variantou a varianty hnojené 60 mg S v obou
formách měly vyšší obsah síry v porovnání s variantou 20 ES. Mezi variantami hnojenými
shodnou dávkou síry v různých formách však nebyly zjištěny statistické rozdíly.
V laboratorním pokusu by se měl nárůst celkového obsahu síry víceméně rovnat
aplikované dávce síry, čemuž se celkový obsah síry po aplikaci dávek 40 a 60 mg·kg-1 blíží.
57

U zeminy s nejnižší dávkou aplikované síry však celkový obsah síry předpokládané hodnotě
neodpovídá. U varianty hnojené síranem amonným by bylo možno vysvětlit vyšší
než očekávanou průměrnou hodnotu celkového obsahu síry v zemině vysokou směrodatnou
odchylkou.
5.1.2 Obsah vodorozpustné síry v zemině
V laboratorním pokusu byly mezi variantami v obsahu vodorozpustné síry zjištěny již
významnější rozdíly. Zatímco u celkového obsahu síry byla variabilita mezi variantami
výsledkem dávky aplikované síry z 87 %, u obsahu vodorozpustné síry již způsobovala dávka
jen 64 % variability, z 29 % byla výsledkem formy aplikované síry. Korelace mezi oběma
sledovanými obsahy síry byla významná na hladině p < 0,05 (r = 0,77).
Aplikace síranu amonného i elementární síry ve stupňovaných dávkách způsobila
nárůst obsahu vodorozpustné síry v zemině. Všechny varianty hnojené síranem amonným
včetně kontroly se od sebe průkazně lišily. U variant hnojených elementární sírou nebyl
nárůst vodorozpustné síry v zemině tak výrazný, mezi kontrolou a variantou 20 ES nebyl
zjištěn statistický rozdíl. Ostatní varianty se však statisticky lišily. Obsah vodorozpustné síry
u kontrolní varianty a 20 SA se statisticky nelišil od varianty 20 ES. Obsah vodorozpustné
síry u varianty 20 SA byl srovnatelný s obsahem varianty 40 ES a podobně tomu bylo také
mezi variantami 40 SA a 60 ES.
Z těchto výsledků je zřejmé, že po hnojení vyššími dávkami síranu amonného dochází
ke statisticky průkazně většímu nárůstu obsahu vodorozpustné síry v zemině než po aplikaci
stejných dávek síry ve formě elementární síry. Tyto rozdíly mezi formami jsou dány tím,
že narozdíl od síranů, které jsou vodorozpustnou formou síry, musí být elementární síra
v půdě nejdříve zoxidována, aby se mohla v této frakci půdní síry projevit. Při pokusech
s oxidací elementární síry pozorovali Aulakh, Jaggi a Sharma (2002), že v průběhu 42-denní
inkubace se v neutrální půdě zoxidovalo na síranovou formu jen 10 % elementární síry
a 19,6 % bylo imobilizováno v půdní organické hmotě. Na fakt, že část elementární síry
se neoxiduje na síranovou formu, nýbrž je imobilizována nebo je dočasně přítomna ve formě
meziproduktů, upozorňují také McGrath, Zhao a Blake-Kalff (2002). Varianty hnojené
síranem

amonným

vykazují

v porovnání

s nehnojenou

kontrolou

nárůst

v obsahu

vodorozpustné síry v zemině mnohem vyšší než byla aplikovaná dávka. Použitý síran amonný
tedy zřejmě podpořil přeměnu jiných forem síry na vodorozpustnou formu.
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5.1.3 Hodnota výměnného pH
V laboratorním pokusu neměla síra aplikovaná v různých dávkách a formách vliv
na hodnotu výměnného pH s výjimkou varianty 20 ES, u níž byla stanovena hodnota pH
průkazně vyšší než u kontrolní varianty. Mezi variantami hnojenými vždy stejnou dávkou síry
v různých formách nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl.
Jak uvádějí McGrath, Zhao a Blake-Kalff (2002) a Blair (2002), Cui, Wang a Christie
(2004), oxidaci redukovaných forem síry provází acidifikace půdního prostředí, což ve svých
pokusech potvrdili také Tichý et al. (1996). V našem pokusu snížení hodnoty pH pozorováno
nebylo. Námi použitá zemina měla však relativně vysokou původní hodnotu pH (6,95)
a dobrý obsah vápníku, díky čemuž může snadno tlumit výkyvy hodnoty pH způsobené
aplikací síry.
Korelace mezi hodnotou výměnného pH a ostatními sledovanými znaky nebyla
v laboratorním pokusu významná (p < 0,05).
5.1.4 Obsah kadmia v zemině
Tichý et al. (1996) a Cui et al. (2004) ve svých pracech uvádějí, že aplikace
elementární síry průkazně zvýšila rozpustnost kadmia. V našem laboratorním pokusu neměla
aplikace síry v jakékoli dávce a formě vliv na obsah kadmia stanoveného ve výluhu zeminy
s 2M HNO3. Korelace obsahu kadmia se všemi sledovanými charakteristikami byla oproti
očekávání nízká.
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5.2 Výsledky nádobového pokusu s bramborami
5.2.1 Celkový obsah síry v zemině
Tab. 5.2 Průměrné hodnoty celkového obsahu síry v zemině
celkový obsah S v zemině [mg·kg-1]
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

608 ± 11
624 ± 7
652 ± 8
737 ± 60
647 ± 10
648 ± 13
683 ± 9

Marabel

x ± sx
abcd
bcd
de
f
cde
cde
e

577 ± 11
594 ± 4
605 ± 6
641 ± 9
591 ± 12
625 ± 13
633 ± 11

a
ab
abc
cde
ab
bcd
bcd

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v celkovém
obsahu síry v sušině hlíz (α=0,05).

Obsah celkové síry v zemině po sklizni brambor odrůdy ´Rosara´ hnojených síranem
amonným se s aplikovanou dávkou síry zvyšoval, statisticky průkazně vyšší byl však pouze
u varianty R 60 SA (737 mg·kg-1), a to v porovnání s R 0 i oběma variantami hnojenými nižší
dávkou. Mezi variantami hnojenými elementární sírou vykazovala nejvyšší obsah také
varianta hnojená 60 mg S·kg-1 (683 mg·kg-1), statisticky se však lišil jen od kontrolní varianty.
Mezi shodnými dávkami obou hnojiv byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl v celkovém
obsahu síry v zemině pouze mezi variantami R 60 SA a R 60 ES.
V zemině po odrůdě ´Marabel´ byl zjištěn (v průměru o 23 - 96 mg S·kg-1) nižší
celkový obsah síry než u variant po odrůdě ´Rosara´. Mezi variantami hnojenými síranem
amonným vykazovala nejvyšší celkový obsah síry (641 mg·kg-1) varianta hnojená nejvyšší
dávkou síry, přičemž se významně lišila od kontrolní varianty a varianty hnojené dávkou
20 mg S·kg-1. Mezi variantami hnojenými elementární sírou nebyl zjištěn statisticky průkazný
rozdíl, ale varianty M 40 ES a M 60 ES vykazovaly statisticky průkazně vyšší celkový obsah
síry v zemině než nehnojená varianta M 0. Obě použitá hnojiva měla statisticky shodný vliv
na daný sledovaný znak.
Porovnáme-li mezi oběma odrůdami varianty hnojené stejnou dávkou i formou síry,
zjistíme, že se obsah celkové síry ve variantách 40 SA, 60 SA, 20 ES a 60 ES statisticky
průkazně liší. Ve všech případech vykazovala vyšší celkový obsah síry zemina, v níž byla
pěstována ´Rosara´ (v průměru o 47 – 96 mg S·kg-1).
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5.2.2 Obsah vodorozpustné síry v zemině
Tab. 5.3 Průměrné hodnoty obsahu vodorozpustné síry v zemině
obsah vodorozpustné S v zemině [mg·kg-1]
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

30,3 ± 0,3
55,4 ± 2,2
69,9 ± 2,4
98,3 ± 8,4
57,9 ± 4,0
74,8 ± 0,5
85,8 ± 1,8

Marabel

x ± sx
a
c
de
g
c
e
f

45,3 ± 3,4
73,1 ± 2,1
79,4 ± 2,3
114,5 ± 6,7
61,9 ± 2,9
75,5 ± 7,0
96,2 ± 0,8

b
e
ef
h
cd
e
g

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu
vodorozpusné síry v zemině (α=0,05).

V případě obou odrůd koreluje významně obsah vodorozpustné síry s celkovým
obsahem síry (u odrůdy ´Rosara´ r = 0,80; u odrůdy ´Marabel´ r = 0,86). V obsahu
vodorozpustné síry v zemině po sklizni brambor byly zjištěny mezi variantami významné
rozdíly. Stejně jako v laboratorním pokusu se obsah vodorozpustné síry v zemině zvyšoval
s rostoucí dávkou aplikované síry. U odrůdy ´Rosara´ byly rozdíly mezi všemi variantami
hnojenými síranem amonným včetně kontroly statisticky průkazné, stejně tak mezi variantami
hnojenými elementární sírou. V obsahu vodorozpustné síry po aplikaci síry v dávce
20 mg·kg-1 a 40 mg·kg-1 nebyl zjištěn mezi použitými hnojivy rozdíl. Ve variantách s nejvyšší
dávkou síry byl však po aplikaci elementární síry zjištěn statisticky průkazně nižší obsah
vodorozpustné síry v zemině (85,8 mg·kg-1) než po aplikaci síranu amonného (98,3 mg·kg-1).
V případě zeminy po sklizni ´Marabel´ byl obsah vodorozpustné síry u variant
M 20 SA a M 40 SA shodný, mezi ostatními variantami však byl statisticky průkazný rozdíl.
U variant hnojených elementární sírou byly statistické rozdíly mezi všemi dávkami i kontrolní
variantou. Po aplikaci elementární síry se obsah vodorozpustné síry zvyšoval pozvolněji
než po aplikaci síranu amonného: zemina varianty M 20 SA (73,1 mg·kg-1) vykazovala
průkazně vyšší obsah vodorozpustné síry než M 20 ES (61,9 mg·kg-1), stejně jako
při porovnávání variant M 60 SA (114,5 mg·kg-1) a M 60 ES (96,2 mg·kg-1). Mezi variantami
hnojenými dávkou 40 mg·kg-1 však statisticky průkazný rozdíl zjištěn nebyl.
Mezi oběma odrůdami byly zjištěny rozdíly v obsahu vodorozpustné síry v zemině
u následujících variant hnojení: kontrola, 20 SA, 60 SA a 60 ES. Ve všech vyjmenovaných
případech vykazovala zemina po sklizni odrůdy ´Rosara´ statisticky průkazně nižší obsah
vodorozpustné síry než zemina po ´Marabel´.
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5.2.3 Hodnota výměnného pH
Tab. 5.4 Průměrné hodnoty výměnného pH
hodnota pH
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

6,10 ± 0,01
6,09 ± 0,02
6,04 ± 0,00
6,00 ± 0,00
6,19 ± 0,00
6,08 ± 0,00
6,06 ± 0,00

Marabel

x ± sx
d
d
ab
a
f
bd
bc

6,19 ± 0,01
6,03 ± 0,01
6,04 ± 0,00
6,03 ± 0,00
6,14 ± 0,00
6,09 ± 0,01
6,04 ± 0,00

f
b
b
b
e
bd
ab

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v hodnotě pH
(α=0,05).

Na rozdíl od laboratorního pokusu se varianty pokusu s bramborami v hodnotách
výměnného pH statisticky průkazně liší a s výjimkou aplikace síranu amonného pro ´Marabel´
s dávkou síry hodnota pH klesá. To potvrzuje závěry, ke kterým došli McGrath, Zhao,
Blake-Kalff (2002), Blair (2002) a Cui, Wang a Christie (2004).
Variabilita hodnot výměnného pH v nádobovém pokusu po sklizni brambor byla
ze 38 % dána formou a ze 32 % dávkou aplikované síry. Hodnota pH významně negativně
koreluje s celkovým obsahem síry (pro odrůdu ´Rosara´ r = -0,55; pro odrůdu ´Marabel´
r = -0,63) i s obsahem vodorozpustné síry (r = -0,62; respektive r = -0,81).
Nejnižší hodnotou pH se vyznačovaly varianty R 60 SA (pH = 6,00), M 20 SA
a M 60 SA (pH = 6,03). Varianta R 20 ES vykazovala statisticky průkazně vyšší hodnotu pH
než všechny ostatní varianty bez ohledu na formu a dávku síry a odrůdu. U odrůdy ´Rosara´
se hodnota pH u variant R 40 SA a R 60 SA statisticky nelišila, ale byla průkazně nižší
než u kontrolní varianty a R 20 SA, mezi nimiž nebyl zjištěn statistický rozdíl. Mezi
variantami hnojenými elementární sírou nebyl, kromě již zmíněné varianty R 20 ES, zjištěn
v hodnotě pH statistický rozdíl. V porovnání s kontrolou R 0 však varianta R 60 ES
vykazovala statisticky průkazně nižší hodnotu pH. Při porovnání variant hnojených stejnou
dávkou síry v různých formách vykazovaly varianty hnojené elementární sírou v dávce
20 a 60 mg·kg-1 statisticky průkazně vyšší pH než varianty hnojené odpovídající dávkou
síranu amonného.
U odrůdy ´Marabel´ se od sebe varianty hnojené síranem amonným v hodnotě pH
nelišily, jejich hodnota však byla statisticky průkazně nižší než u kontrolní varianty M 0. Také
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varianty hnojené elementární sírou vykazovaly statisticky průkazně nižší hodnotu pH
než kontrolní varianta M 0. Ze statistického hlediska však nebyl patrný rozdíl v hodnotě pH
mezi variantami R 40 ES a R 60 ES. Trend poklesu hodnoty pH po aplikaci elementární síry
je však ve shodě s výsledky pokusů, jež prováděl Tichý et al. (1996). Pokud srovnáme vliv
síranu amonného a elementární síry, při dávce 20 mg·kg-1 docházelo k průkazně výraznějšímu
poklesu pH vůči kontrole v případě hnojení síranem amonným. Při dávce 40 a 60 mg·kg-1
se hodnota pH ve variantě hnojené formou síranu statisticky nelišila od varianty hnojené
elementární sírou.
Pokud porovnáme stejné varianty hnojení u obou odrůd, zjistíme, že při dávce 40 SA,
60 SA a 40 ES byl pokles pH u obou odrůd stejný. Varianta R 0 (pH = 6,10) vykazovala
v porovnání s M 0 (pH = 6,19) statisticky průkazně nižší pH, stejně tomu bylo i u R 60 SA,
ve zbývajících variantách hnojení byl zjištěn průkazně výraznější pokles pH naopak
u ´Marabel´.
5.2.4 Obsah kadmia v zemině
Tab. 5.5 Průměrné hodnoty obsahu Cd v zemině
obsah Cd v zemině [mg·kg-1]
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

3,080 ± 0,085
2,329 ± 0,079
1,767 ± 0,086
2,469 ± 0,116
3,005 ± 0,030
3,165 ± 0,106
4,013 ± 0,180

Marabel

x ± sx
bcde
abc
a
abcd
bcde
cdef
f

3,706 ± 0,088
3,228 ± 0,170
2,237 ± 0,034
2,333 ± 0,091
2,943 ± 0,214
2,366 ± 0,113
5,404 ± 1,271

ef
def
ab
abc
bcde
abc
g

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
v zemině (α=0,05).

Variabilita obsahu Cd v půdě po sklizni brambor byla nejvíce, ze 44 %, ovlivněna
formou aplikované síry. V porovnání s kontrolou u odrůdy ´Rosara´ (3,080 mg·kg-1)
vykazovala varianta R 40 SA průkazně nižší obsah Cd v půdě (1,767 mg·kg-1), zatímco
varianta R 60 ES průkazně vyšší obsah (4,013 mg·kg-1). Obsah Cd u zmíněné varianty
R 60 ES se statisticky lišil od obsahu všech variant kromě R 40 ES. V zemině varianty
R 40 SA a R 60 SA byl zjištěn statisticky průkazně nižší obsah kadmia než u hnojení stejnou
dávkou ve formě elementární síry.
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U ´Marabel´ byl obsah kadmia v zemině varianty M 60 ES (5,404 mg·kg-1) statisticky
průkazně vyšší než u všech ostatních, a to i v porovnání s variantami odrůdy ´Rosara´.
Varianty M 40 SA, M 60 SA a M 40 ES vykazovaly obsah statisticky průkazně nižší
než kontrolní varianta. Aplikace shodných dávek síry v různých formách se projevila pouze
u nejvyšší dávky, kdy byl obsah kadmia v zemině hnojené elementární sírou (5,404 mg·kg-1)
průkazně vyšší než v zemině hnojené síranem amonným (2,333 mg·kg-1).
Mezi stejnými variantami hnojení byl mezi odrůdami zjištěn statistický rozdíl nejen
v případě 60 ES, ale také u variant 20 SA. V obou případech byl obsah Cd v zemině
po ´Marabel´vyšší než po odrůdě ´Rosara´.
5.2.5 Obsah síry v sušině hlíz
Tab. 5.6 Průměrné hodnoty obsahu síry v sušině hlíz
obsah S v sušině hlíz [mg·kg-1]
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

2040 ± 71
2043 ± 53
2123 ± 31
2043 ± 41
2047 ± 39
2020 ± 36
2070 ± 120

Marabel

x ± sx
a
a
a
a
a
a
a

2313 ± 59
2417 ± 25
2427 ± 74
2507 ± 17
2427 ± 82
2457 ± 113
2387 ± 40

b
bc
bc
c
bc
bc
bc

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu síry
v sušině hlíz (α=0,05).

Celková variabilita obsahu síry v hlízách byla z 97 % dána pěstovanou odrůdou.
´Rosara´ vykazovala statisticky průkazně nižší obsah síry v hlízách než ´Marabel´ (v průměru
o 273 – 464 mg·kg-1), a to bez ohledu na dávky a formu síry. Obě odrůdy se také lišily také
v korelaci se sledovanými vlastnostmi zeminy po sklizni. Zatímco ´Rosara´ žádnou statisticky
významnou korelaci (p < 0,05) nevykazovala, obsah síry v sušině hlíz odrůdy ´Marabel´
koreloval s obsahem síry v zemině (r = 0,39 pro celkový obsah síry; r = 0,48 pro obsah
vodorozpustné síry), s obsahem kadmia (r = -0,45) a s hodnotou pH (r = -0,40) v zemině po
ukončení pokusu. Pozitivní korelaci mezi obsahem síry v zemině po sklizni hlíz a obsahem
síry v nich by mohla vysvětlit podrobnější bilance síry v systému (která nebyla provedena
kvůli chybějícím údajům o hmotnosti čerstvé natě) a přeměnách síry v půdě.
Mezi variantami odrůdy ´Rosara´ nebyl v obsahu síry v hlízách zjištěn statisticky
průkazný rozdíl. V rámci odrůdy ´Marabel´ byl jediný statisticky průkazný rozdíl mezi
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kontrolní variantou a M 60 SA, u níž byl obsah síry v hlízách průkazně vyšší. V rámci odrůdy
nebyl mezi stejnými dávkami v různých formách statistický rozdíl.
Bloem et al. (2004) naopak ve svých pokusech pozorovali průkazný nárůst celkového
obsahu síry v rostlinách po hnojení sírou ve formě síranu draselného.
Ve všech případech byl v zemině po odrůdě ´Rosara´ zjištěn nižší obsah
vodorozpustné síry než v zemině po ´Marabel´ (i když ve variantách 40 SA, 20 ES a 40 ES
nebyly rozdíly statisticky průkazné). Bez stanovení obsahu síry v nati bohužel nelze zjistit,
zda ´Rosara´ neukládá v porovnání s ´Marabel´ vyšší podíl síry do nati, nebo zda ´Marabel´
ovlivňuje půdní podmínky natolik, že dochází k vyšší mineralizaci organické síry, čímž
se zvyšuje obsah vodorozpustné síry v zemině a její příjem rostlinami.
5.2.6 Obsah kadmia v sušině hlíz
Tab. 5.7 Průměrné hodnoty obsahu kadmia v sušině hlíz
obsah Cd v sušině hlíz [mg·kg-1]
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

x ± sx
0,831 ± 0,040
0,621 ± 0,016
0,628 ± 0,051
0,811 ± 0,021
0,579 ± 0,026
0,579 ± 0,106
0,531 ± 0,025

Marabel

x ± sx
0,821 ± 0,066
0,824 ± 0,022
0,784 ± 0,114
0,792 ± 0,076
0,776 ± 0,134
0,655 ± 0,045
0,637 ± 0,037

e
ab
abc
de
a
a
a

de
e
bcde
cde
bcde
abcd
abc

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
v sušině hlíz (α=0,05).

Obsah kadmia v sušině hlíz byl stejným dílem, z 30 % ovlivňován odrůdou a formou
aplikované síry, z 21 % šlo o vliv dávky síry. U odrůdy ´Rosara´ se obsah kadmia v sušině
v kontrolní variantě statisticky nelišil od varianty R 60 SA. Obě zbývající varianty hnojené
síranem amonným vykazovaly v porovnání s těmito dvěma statisticky významně nižší obsah,
mezi sebou se však nelišily. Aplikace elementární síry ve všech dávkách se projevila
poklesem obsahu kadmia v hlízách odrůdy ´Rosara´ v porovnání s kontrolní variantou. Mezi
jednotlivými dávkami však nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl. Při porovnávání účinků
stejných dávek síry aplikované v různých formách byl statisticky významný rozdíl v obsahu
kadmia v hlízách pouze u nejvyšší dávky síry, hlízy hnojené síranem amonným vykazovaly
statisticky průkazně vyšší obsah kadmia v sušině (0,811 mg·kg-1) než varianta hnojená stejnou
dávkou ve formě elementární síry (0,531 mg·kg-1).
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U ´Marabel´ nebyl v obsahu kadmia v sušině hlíz variant hnojených síranem amonným
včetně kontroly žádný průkazný rozdíl. U variant hnojených elementární sírou byl zjištěn
pouze průkazně nižší obsah kadmia pouze ve variantě M 60 ES (0,637 mg·kg-1) v porovnání
s M 0 (0,821 mg·kg-1). Aplikace různých forem síry neměla při shodné dávce na obsah
kadmia v hlízách vliv. Obě odrůdy vykazovaly ve stejných variantách hnojení statisticky
se nelišící obsahy kadmia v sušině, s výjimkou variant hnojených dávkou 20 mg·kg-1 v obou
formách, při nichž se v hlízách ´Marabel´ kumulovalo statisticky průkazně vyšší množství
kadmia (0,824 mg·kg-1 při aplikaci SA; 0,776 mg·kg-1 při aplikaci ES) než v hlízách odrůdy
´Rosara´ (0,621 mg·kg-1 při aplikaci SA; 0,579 mg·kg-1 při aplikaci ES).
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud má dojít ke snížení obsahu kadmia v hlízách
odrůdy ´Rosara´, lze hnojit elementární sírou nebo nižšími dávkami síranu amonného,
u ´Marabel´ dojde k poklesu obsahu kadmia v hlízách jen po aplikaci 60 mg S·kg-1 ve formě
elementární síry.
Reid, Dunbar a McLaughlin (2003) ve svých pokusech dokázali, že v porovnání
se stonky, mladými a starými listy vykazují hlízy nejnižší obsah kadmia v jednotkové
hmotnosti sušiny, což potvrzují i naše výsledky (obsah kadmia v nati se pohybuje
od 12,831 mg ·kg-1 sušiny do 23,326 mg ·kg-1 sušiny).
5.2.7 Obsah kadmia v jednotlivých frakcích hlíz brambor
Tab. 5.8 Průměrné hodnoty obsahu kadmia ve frakci bílkovin a lipidů v hlízách brambor
obsah Cd v bílkovinách a lipidech [mg·kg-1]

varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

obsah Cd
v bílkovinné frakci
Rosara
Marabel
x ± sx
x ± sx
0,120
0,110
abc
± 0,022
± 0,024
0,081
0,123
a
± 0,014
± 0,009
0,151
0,150
bcd
± 0,027
± 0,014
0,277
0,120
f
± 0,021
± 0,008
0,212
0,138
e
± 0,017
± 0,024
0,199
0,163
de
± 0,038
± 0,017
0,171
0,167
cde
± 0,022
± 0,021

obsah Cd v lipidech
Rosara

x ± sx
ab
abc
bcd
abc
bc
bcde
cde

0,0020
± 0,0008
0,0020
± 0,0005
0,0023
± 0,0006
0,0024
± 0,0005
0,0015
± 0,0004
0,0016
± 0,0005
0,0012
± 0,0002

bcd
bcd
bcde
cdef
abc
abc
abc

Marabel
x ± sx
0,0008
± 0,0001
0,0035
± 0,0004
0,0028
± 0,0005
0,0034
± 0,0003
0,0021
± 0,0004
0,0012
± 0,0003
0,0013
± 0,0002

a
f
def
ef
bcd
abc
abc

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
odděleně v jednotlivých frakcích (α=0,05).
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Mezi všemi třemi variantami hnojenými síranem amonným byly v obsahu Cd
vázaného v bílkovinné složce hlíz odrůdy ´Rosara´ statisticky průkazné rozdíly, přičemž
s rostoucí dávkou se obsah kadmia vázaného do bílkovinné frakce zvyšoval. Statisticky se
však od kontroly lišila pouze varianta R 60 SA, která obsahovala téměř dvojnásobné množství
kadmia v bílkovinné frakci. Mezi variantami hnojenými elementární sírou nebyl statisticky
průkazný rozdíl zjištěn. Obsah Cd v bílkovinné frakci s rostoucí dávkou elementární síry
naopak klesal, varianty R 20 ES a R 40 ES vykazovaly statisticky vyšší obsah kadmia
než kontrolní varianta. Z výše uvedeného vyplývá, že při aplikaci 20 mg S·kg-1
se v bílkovinné složce vázal průkazně nižší podíl kadmia při použití ve formě síranu
amonného (0,081 mg·kg-1 oproti 0,212 mg·kg-1 u varianty hnojené elementární sírou), zatímco
u dávky 60 mg·kg-1 vykazovala nižší obsah kadmia varianta hnojená elementární sírou
(0,171 mg·kg-1 oproti 0,277 mg·kg-1 u varianty hnojené síranem amonným).
V případě odrůdy ´Marabel´ nebyl v rámci variant hnojených síranem amonným
zjištěn žádný statistický rozdíl, a to ani v porovnání s variantou M 0. Mezi variantami
hnojenými elementární sírou se v obsahu kadmia vázaného v bílkovinách průkazně lišila
pouze varianta M 60 ES (0,167 mg·kg-1) od kontrolní varianty M 0 (0,110 mg·kg-1).
Při srovnání variant hnojených stejnou dávkou síry nebyl zjištěn rozdíl v podílu kadmia
v bílkovinách po aplikaci různých forem síry.
Podíl kadmia v bílkovinné složce hlíz ´Marabel´ byl celkově vyrovnanější a převážně
nižší než u odrůdy ´Rosara´. Ve variantách 60 SA a 20 ES byly mezi odrůdami stanoveny
statisticky průkazné rozdíly, ´Rosara´ vykazovala 2x, respektive 1,5x vyšší podíl kadmia
v bílkovinách.
V obsahu kadmia v lipidové složce hlíz odrůdy ´Rosara´ se mezi sebou varianty
nelišily bez ohledu na dávku či formu aplikované síry. U ´Marabel´ vykazovala kontrolní
varianta M 0 (0,0008 mg·kg-1) statisticky průkazně nižší obsah Cd v tucích než všechny
varianty hnojené síranem amonným (0,0028-0,0035 mg·kg-1) a M 20 ES (0,0021 mg·kg-1).
V ostatních případech hodnocení variant hnojených vždy jednou formou síry nebyl mezi
variantami zjištěn průkazný rozdíl. Při srovnání obou forem síry však statisticky průkazně
vyšší obsahy kadmia (zhruba 1,5-2x) vykazovaly varianty hnojené síranem amonným,
a to ve všech dávkách. Hnojení obou odrůd stejnou dávkou a formou síry vedlo
ke srovnatelným obsahům kadmia v lipidové složce hlíz s výjimkou nehnojené, kontrolní
varianty, v níž ´Rosara´ vykazovala vyšší obsah Cd, a varianty 20 SA, kdy vykazovala
v porovnání s ´Marabel´naopak obsah nižší.
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Tab. 5.9 Průměrné hodnoty obsahu kadmia ve frakci rozpustných sacharidů a popelovin
a ve zbytku po extrakci
obsah Cd v rozpustných sacharidech a popelovinách
a ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]

varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

obsah Cd
v rozpustných sacharidech
a rozpustných popelovinách
Rosara
Marabel
x ± sx
x ± sx
0,040
0,178
a
f
±0,003
± 0,001
0,036
0,262
a
i
± 0,003
± 0,003
0,068
0,177
c
ef
± 0,001
± 0,002
0,171
0,261
e
i
± 0,003
± 0,003
0,074
0,292
c
j
± 0,002
± 0,003
0,084
0,228
d
h
± 0,004
± 0,004
0,053
0,216
b
g
± 0,002
± 0,003

obsah Cd ve zbytku po extrakci
Rosara
x ± sx
0,262
± 0,029
0,236
± 0,017
0,229
± 0,014
0,184
± 0,037
0,195
± 0,040
0,190
± 0,014
0,194
± 0,027

d
cd
cd
abc
bc
abc
abc

Marabel
x ± sx
0,227
± 0,013
0,189
± 0,013
0,259
± 0,025
0,260
± 0,014
0,139
± 0,016
0,137
± 0,017
0,140
± 0,014

cd
abc
d
d
ab
a
ab

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
odděleně v jednotlivých frakcí (α=0,05).

Obsah kadmia ve vodorozpustných sacharidech a popelovinách statisticky shodný
s kontrolní variantou R 0 vykazovala pouze varianta R 20 SA. Ostatní sírou hnojené varianty
odrůdy ´Rosara´ se od kontroly průkazně lišily. Vykazovaly také statisticky průkazné rozdíly
v rámci hnojení různými dávkami téhož hnojiva a také ve srovnání variant hnojených stejnou
dávkou v různých formách. Nejvyšší obsah byl zjištěn u varianty R 60 SA (0,171 mg·kg-1).
Z variant ´Marabel´ hnojených síranem amonným se s kontrolní variantou M 0
v obsahu kadmia ve frakci vodorozpustných sacharidů a popelovin shodovala pouze varianta
M 40 SA. Varianty M 20 SA a M 60 SA vykazovaly statisticky shodný obsah kadmia a lišily
se statisticky od kontroly i M 40 SA. Mezi kontrolou a variantami hnojenými elementární
sírou byl vzájemně statisticky průkazný rozdíl, stejně jako mezi variantami hnojenými stejnou
dávkou, ale různými formami síry. Nejvyšší obsah byl zjištěn u variant M 20 ES a u M 20 SA
a M 60 SA.
Ze srovnání shodně hnojených variant obou odrůd a jejich obsahu kadmia
ve vodorozpustných sacharidech a popelovinách vyplývá, že ve všech případech kumulovala
´Marabel´ statisticky průkazně několikanásobně vyšší množství kadmia v této frakci
než ´Rosara´.
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Obsah kadmia v nerozpustném zbytku po extrakci byl mezi všemi variantách odrůdy
´Rosara´ hnojených sírou statisticky shodný. Oproti kontrolní variantě R 0 však varianta
R 60 SA a všechny tři varianty hnojené elementární sírou vykazovaly statisticky průkazně
nižší obsah kadmia. Mezi variantami hnojenými stejnou dávkou síry v různých formách nebyl
zjištěn statistický rozdíl.
Varianty ´Marabel´ hnojené síranem amonným vykazovaly shodný obsah kadmia
ve zbytku po extrakci jako nehnojená varianta M 0. Varianta M 20 SA však kumulovala
statisticky průkazně nižší obsah kadmia v dané frakci (0,189 mg·kg-1) než varianty hnojené
dávkami 40 a 60 mg·kg-1 (0,259 mg·kg-1, respektive 0,260 mg·kg-1). Varianty hnojené dávkou
40 a 60 mg·kg-1 síranu amonného zároveň obsahují statisticky průkazně vyšší množství
kadmia ve zbytku po extrakci než varianty hnojené stejnou dávkou ve formě elementární síry.
Mezi variantami hnojenými elementární sírou nebyl zjištěn rozdílný obsah kadmia ve zbytku
po extrakci, u všech byl statisticky průkazně nižší než u kontrolní varianty.
Porovnáváme-li obě odrůdy z hlediska shodně hnojených variant, vykazovaly
statisticky se nelišící obsah kadmia ve zbytku po extrakci až na variantu 60 SA. Na aplikaci
této dávky síranu amonného reagovala ´Rosara´ (0,184 mg·kg-1) statisticky průkazně nižší
kumulací kadmia než ´Marabel´ (0,260 mg·kg-1).
U odrůdy ´Rosara´ lze pozorovat statisticky významnou (p < 0,05) korelaci mezi
obsahem kadmia v lipidové frakci hlíz s pH (r = -0,40) a obsahem kadmia v zemině
po ukončení pokusu (r = -0,53) a s obsahem kadmia v čerstvých hlízách i v sušině hlíz
(r = 0,60; resp. r = 0,56). Obsah kadmia v ostatních frakcích koreloval statisticky průkazně
s obsahem síry v zemině, a to pozitivně v případě kadmia v bílkovinách (pro celkový obsah
síry je r = 0,68; pro obsah vodorozpustné síry r = 0,67), rozpustných sacharidech
a rozpustných popelovinách (pro celkový obsah síry v půdě je r = 0,76; pro obsah
vodorozpustné síry r = 0,71), a v případě kadmia ve zbytku po extrakci negativně
(pro celkový obsah síry je r = -0,59; pro obsah vodorozpustné síry r = -0,60). Kromě toho byla
zjištěna také korelace mezi obsahem kadmia v bílkovinách a obsahem kadmia v rozpustných
sacharidech a rozpustných popelovinách (r = 0,84) a ve zbytku po extrakci (r = -0,55). Také
mezi obsahem kadmia v rozpustných sacharidech a popelovinách a obsahem ve zbytku
po extrakci panovala statisticky významná korelace (r = -0,49). Obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a rozpustných popelovinách dále koreloval s pH zeminy (r = -0,53) a s obsahem
kadmia v nati. Statisticky průkaznou korelaci lze najít také mezi obsahem kadmia ve zbytku
po extrakci a obsahem kadmia v čerstvé hmotě hlíz (r = 0,38).
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U odrůdy ´Marabel´ koreloval obsah kadmia v bílkovinné frakci průkazně s kadmiem
v hlízách (r = -0,58 pro obsah kadmia v sušině stejně jako v čerstvých hlízách). Obsah kadmia
ve zbytku po extrakci koreloval s obsahem kadmia v hlízách ´Marabel´ (v čerstvé hmotě
i v sušině; r = 0,53; resp. r = 0,49). Obsah kadmia v lipidech koreloval stejně jako u odrůdy
´Rosara´ negativně s hodnotou pH (r = -0,65) a obsahem kadmia v zemině (r = -0,39), a také
s obsahem vodorozpustné síry v zemině (r = 0,46). Obsah kadmia v rozpustných sacharidech
a rozpustných popelovinách koreloval průkazně s obsahem síry v hlízách (r = 0,38).
Statisticky významná korelace byla zjištěna také mezi obsahem kadmia v lipidech a obsahem
kadmia v rozpustných sacharidech a popelovinách (r = 0,41) a obsahem kadmia ve zbytku
po extrakci (r = 0,41) a mezi obsahem kadmia ve zbytku po extrakci a obsahem kadmia
v bílkovinách (r = -0,45).
5.2.8 Obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz
Tab. 5.10 Průměrné hodnoty obsahu kadmia v čerstvé hmotě hlíz
obsah Cd v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

0,165 ± 0,023
0,126 ± 0,006
0,119 ± 0,010
0,153 ± 0,008
0,110 ± 0,011
0,109 ± 0,022
0,099 ± 0,006

Marabel

x ± sx
d
abc
abc
cd
ab
ab
a

0,141 ± 0,012
0,140 ± 0,005
0,132 ± 0,022
0,140 ± 0,015
0,133 ± 0,019
0,114 ± 0,012
0,105 ± 0,003

bcd
bcd
abcd
bcd
abcd
ab
ab

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
v čerstv hmotě hlíz (α=0,05).

V hodnotách obsahu kadmia v čerstvé hmotě bylo podstatně méně statisticky
průkazných rozdílů než v obsahu kadmia v sušině hlíz. Ze 41 % byla variabilita v hodnotách
způsobena formou síry, 31 % tvořila dávka síry. Obsah kadmia v čerstvé hmotě u obou odrůd
velmi těsně koreloval s obsahem kadmia v sušině hlíz (v obou případech je r = 0,95).
S ostatními sledovanými znaky, kromě výše zmíněných obsahů kadmia v jednotlivých
frakcích, nekoreloval statisticky průkazně. Stejně i McLaughlin et al. (1994) konstatovali,
že obsah kadmia v hlízách brambor z jejich pokusů nekoreloval ani s hodnotou pH půdy,
s obsahem kadmia vyluhovatelným z půdy pomocí EDTA ani s obsahem síry v půdě.
U odrůdy ´Rosara´ nebyl mezi variantami hnojenými síranem amonným statistický
rozdíl, R 20 SA (0,126 mg·kg-1) a R 40 SA (0,114 mg·kg-1) pouze vykazovaly statisticky
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průkazně nižší obsah Cd v čerstvých hlízách v porovnání s nehnojenou kontrolní variantou
(0,165 mg·kg-1). Varianty hnojené elementární sírou se opět mezi sebou nelišily, oproti hlízám
kontroly

R

0

však

vykazovaly

statisticky

průkazně

nižší

kumulaci

kadmia

(0,099 - 0,110 mg·kg-1). Pokud srovnáme v rámci odrůdy ´Rosara´ varianty hnojené shodnou
dávkou síry, zjistíme rozdílnou reakci u dávky 60 mg·kg-1. Pokud byla aplikována ve formě
elementární síry, vykazovaly hlízy statisticky průkazně menší akumulaci kadmia v čerstvých
hlízách, odpovídající asi dvěma třetinám obsahu ve variantě hnojené síranem amonným.
McLaughlin et al. (1998) zjistili, že i přes značné snížení aktivity volných Cd kationtů
při zvyšujících se koncentracích SO42- v roztoku zůstala koncentrace Cd v rostlinách
(Beta vulgaris L. cv. Fordhook Giant) neovlivněna. K podobným výsledkům vedl také pokus
s ´Marabel´, zatímco ´Rosara na hnojení síranem amonným reagovala poklesem obsahu
kadmia ve variantách R 20 SA a R 40 SA oproti R 60 SA i nehnojené variantě.
Mezi variantami odrůdy ´Marabel´ nebyl statisticky průkazný rozdíl bez ohledu
na dávku a formu aplikované síry. Stejně tak nebyl zjištěn rozdíl v hlízách odrůdy ´Rosara´
a ´Marabel´ hnojených stejnou dávkou síry ve stejné formě, ačkoli např. McLaughlin et al.
(1994) rozdíly v koncentracích kadmia v hlízách různých odrůd pozorovali.
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska obsahu kadmia v hlízách je výhodné hnojit
odrůdu ´Rosara´ jakoukoli formou síry v jakékoli dávce, zatímco pro ´Marabel´ se jeví jako
smysluplná aplikace vyšších dávek elementární síry.
Nařízení komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách, udává jako nejvyšší přípustné množství 0,1 mg Cd·kg-1
čerstvé hmoty loupaných brambor. Tomuto požadavku vyhovují pouze hlízy odrůdy ´Rosara´
hnojené 60 mg ES· kg-1, které se obsahem 0,099 mg Cd· kg-1 čerstvé hmoty pohybují těsně
pod danou limitní hodnotou.
Překročení limitního obsahu je důsledkem dávky kadmia, kterým byla pokusná zemina
kontaminována. Tato dávka přesahuje 4x povolený limitní obsah kadmia v půdě. Takto
kontaminované půdy tvoří jen nízké procento půd na území České republiky, které se však
nesmí používat k zemědělské výrobě.
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5.2.9 Obsah kadmia v nati
Tab. 5.11 Průměrné hodnoty obsahu kadmia v sušině natě
obsah Cd v sušině natě [mg·kg-1]
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

12,831 ± 1,417
14,886 ± 1,038
17,721 ± 1,975
18,000 ± 1,012
13,256 ± 1,132
14,642 ± 1,058
15,362 ± 1,322

Marabel

x ± sx
a
ab
abcd
abcd
a
ab
ab

17,089 ± 1,268
17,716 ± 2,363
22,026 ± 2,649
23,326 ± 1,117
17,947 ± 2,918
20,289 ± 6,105
18,301 ± 2,100

abc
abcd
cd
d
abcd
bcd
abcd

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
v sušině natě (α=0,05).

V obsahu kadmia v nati hrála významnou roli odrůda (tvoří 69 % celkové variability).
´Marabel´ v nati obsahovala více kadmia než ´Rosara´ (v průměru o 1,939 - 5,647 mg·kg-1).
Při srovnání variant hnojených stejnou dávkou a formou síry však mezi odrůdami nebyl
zjištěn statistický rozdíl. U odrůdy ´Rosara´ vykazují varianty hnojené elementární sírou
mírně nižší akumulaci kadmia v nati (o 1,63 – 3,079 mg·kg-1), nicméně mezi variantami nebyl
zjištěn statistický rozdíl. U ´Marabel´ vykazovala pouze varianta M 60 SA (23,326 mg·kg-1)
průkazně vyšší obsah Cd v nati oproti M 0 (17,089 mg·kg-1), ostatní varianty se bez ohledu
na dávku a formu síry neliší.
Zhao et al. (2004) naopak referují o slabém, přesto však statisticky průkazném nárůstu
obsahu kadmia v nadzemních částech rostlin jarní pšenice (Triticum aestivum L.) v prostředí
s rostoucí koncentrací síranových aniontů. Zvyšující se příjem kadmia rostlinami považují
za výsledek snadné tvorby komplexů obsahujících síru i kadmiové kationty. Sledování vlivu
elementární síry na příjem kadmia se zabývali také Tichý et al. (1996), Cui et al. (2004)
a Cui a Wang (2006) v pokusech s kukuřicí (Zea mays L.), která na aplikaci síry reagovala
signifikantním zvýšením obsahu kadmia v nadzemní části. Cui, Wang a Christie (2004) pak
došli k obdobným výsledkům v pokusech s řepkou olejnou (Brassica napus subs. napus L.).
V porovnání s naším pokusem však používali výrazně vyšší dávky síry i kadmia.
Na rozdíl od obsahu kadmia v hlízách koreloval obsah kadmia v nati odrůdy ´Rosara´
s obsahem síry v zemině (celkovým i s obsahem vodorozpustné síry; r = 0,61 resp. r = 0,64),
s hodnotou pH (r = -0,72) a s uzančním obsahem kadmia v zemině po sklizni brambor
(r = -0,45). U ´Marabel´ byla rovněž zaznamenána korelace s hodnotou pH (r = -0,41),
obsahem kadmia v zemině (r = -0,42) a obsahem vodorozpustné síry v zemině (r = 0,51).
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5.2.10 Výnos hlíz a hmotnost suché natě
Tab. 5.12 Průměrné výnos hlíz a hmotnost suché natě
-1

-1

hmotnost čerstvé hmoty hlíz [g·nádoba ]
Rosara

varianta

x ± sx

0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

348,6 ± 53,3
329,0 ± 15,7
345,2 ± 25,7
342,3 ± 34,9
338,2 ± 17,9
349,7 ± 5,8
353,6 ± 21,3

hmotnost suché natě [g·nádoba ]

Marabel

Rosara

x ± sx
a
a
a
a
a
a
a

368,9 ± 8,1
348,0 ± 14,2
321,6 ± 22,2
330,1 ± 38,5
327,7 ± 51,3
339,2 ± 42,4
339,7 ± 12,6

Marabel

x ± sx
a
a
a
a
a
a
a

15,6 ± 0,6
14,5 ± 1,0
13,8 ± 0,9
15,0 ± 1,3
14,9 ± 0,8
14,9 ± 0,5
15,4 ± 1,5

x ± sx
a
a
a
a
a
a
a

14,0 ± 1,0
14,2 ± 0,6
13,9 ± 5,1
13,4 ± 1,0
12,0 ± 3,0
12,2 ± 4,4
11,7 ± 0,6

a
a
a
a
a
a
a

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v hmotnosti
čerstvých hlíz ani v hmotnosti natě (α=0,05).

Ve výnosu hlíz ani natě nebyl zjištěn mezi variantami bez ohledu na odrůdu, formu
a dávku síry statisticky průkazný rozdíl. S odrůdou ´Rosara´ ve svých pokusech
na kontaminované půdě pracovali Jůzl a Štefl (2002), kteří naopak pozorovali snížení výnosu
hlíz. Také kukuřice (Zea mays L.) z pokusů, které prováděli Cui et al. (2004), vykazovala
po aplikaci síry a těžkých kovů pokles tvorby biomasy.
Obr. 9 Vzhled trsů pokusných rostlin jednotlivých variant odrůdy ´Rosara´ (nahoře)
a ´Marabel´ (dole)

U odrůdy ´Rosara´ koreloval výnos natě s obsahem kadmia v zemině (r = 0,47). Další
korelace mezi hmotností natě nebo výnosem hlíz obou odrůd a ostatními sledovanými znaky
nebyly pozorovány.

73

5.3 Výsledky nádobového pokusu se salátem
5.3.1 Celkový obsah síry v zemině
Tab. 5.13 Průměrné hodnoty celkového obsahu síry v zemině
celkový obsah S v zemině [mg·kg-1]
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

Marabel

x ± sx
623 ± 7
602 ± 8
634 ± 3
648 ± 9
614 ± 16
608 ± 13
635 ± 20

x ± sx
abcd
ab
bcd
cde
abcd
abc
bcd

597 ± 16
583 ± 8
651 ± 11
647 ± 2
609 ± 15
625 ± 17
687 ± 43

ab
a
de
cde
abc
bcd
e

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v celkovém obsahu
síry v zemině (α=0,05).

V celkovém obsahu síry v zemině po sklizni salátu pěstovaném po odrůdě ´Rosara´
byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl pouze mezi variantami R 20 SA a R 60 SA, přičemž
druhá jmenovaná vykazovala nejvyšší obsah (648 mg·kg-1). U zeminy po sklizni salátu
z nádob po odrůdě ´Marabel´ hnojené síranem amonným vykazovaly varianty M 40 SA
a M 60 SA statisticky shodný obsah celkové síry, který je průkazně vyšší než u M 0
a M 20 SA. Mezi variantami hnojenými elementární sírou byl zjištěn nejvyšší obsah celkové
síry v zemině po sklizni salátu u varianty M 60 ES (687 mg·kg-1), která se statisticky lišila
od všech ostatních variant. Mezi M 0 a variantami M 20 ES a M 40 ES nebyl zjištěn
statisticky průkazný rozdíl.
Mezi účinky shodných dávek síranu amonného a elementární síry na obsah celkové
síry v půdě po sklizni salátu nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl ani u jedné z odrůd
předplodiny. Pokud však porovnáme shodné varianty hnojení u obou odrůd, zjistíme,
že varianta R 60 ES (635 mg·kg-1) vykazovala průkazně nižší obsah celkové síry v zemině
po sklizni salátu než M 60 ES (687 mg·kg-1).
Celkový obsah síry v půdě po odrůdě ´Rosara´ koreloval statistiky významně
s hodnotou pH (r = -0,52), celkovým obsahem síry (r = 0,55) a obsahem vodorozpustné síry
(r = 0,50) v zemině před výsevem salátu. V zemině po odrůdě ´Marabel´ byly tyto trendy
zachovány (r = -0,43 pro hodnotu pH, r = 0,7 pro celkový obsah síry a r = 0,60 pro obsah
vodorozpustné síry v zemině po sklizni brambor), navíc pak v ní byla zjištěna také korelace
s obsahem kadmia v půdě před výsevem salátu (r = 0,41).
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5.3.2 Obsah vodorozpustné síry v zemině
Tab. 5.14 Průměrné hodnoty obsahu vodorozpustné síry v zemině
obsah vodorozpustné S v zemině [mg·kg-1]
předplodina
Rosara
x ± sx
varianta
62,5 ± 2,4
a
0
86,4 ± 4,5
d
20 SA
115,3 ± 10,9
fg
40 SA
121,3 ± 3,9
g
60 SA
89,2 ± 4,5
d
20 ES
80,9 ± 7,5
bcd
40 ES
114,5 ± 6,9
fg
60 ES

Marabel

x ± sx
66,6 ± 4,4
70,4 ± 3,2
104,3 ± 6,4
111,7 ± 4,8
68,3 ± 1,8
82,6 ± 3,3
92,8 ± 4,2

a
abc
ef
fg
ab
cd
de

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu
vodorozpustné síry v zemině (α=0,05).

Také v zemině po sklizni salátu byly zjištěno více statisticky průkazných rozdílů
v obsahu vodorozpustné síry než v celkovém obsahu síry. V zemině po odrůdě ´Rosara´
hnojené síranem amonným stoupal obsah vodorozpustné síry se zvyšující se dávkou, přičemž
mezi všemi variantami, kromě R 40 SA a R 60 SA, byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl.
U variant hnojených elementární sírou se nelišil obsah vodorozpustné síry u variant R 20 ES
a R 40 ES. Mezi ostatními variantami byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly.
Varianty po odrůdě ´Marabel´ hnojené nejnižší dávkou síry se v obsahu vodorozpustné
síry nelišily od kontrolní varianty M 0. Obsah vodorozpustné síry u variant M 40 SA
a M 60 SA se nelišily, stejně je tomu u variant M 40 ES a M 60 ES. Mezi ostatními
variantami by zjištěn statistický rozdíl. Obsah vodorozpustné síry v zemině varianty M 40 SA
(104,3 mg·kg-1) byl statisticky průkazně vyšší než v zemině po M 40 ES (82,6 mg·kg-1).
Stejný efekt se objevil i mezi variantami M 60 SA (111,7 mg·kg-1) a M 60 ES (92,8 mg·kg-1).
Pokud srovnáme zeminy po obou odrůdách předplodiny hnojených stejnou dávkou
i formou síry, zjistíme statisticky průkazný rozdíl ve variantách 20 SA, 20 ES a 60 ES.
Ve všech případech vykazovala zemina po odrůdě ´Rosara´ statisticky průkazně vyšší obsah
vodorozpustné síry než zemina po ´Marabel´. Bylo zde tedy možno sledovat opačný trend
než v případě obsahu vodorozpustné síry v zemině po sklizni brambor.
Obsah vodorozpustných forem síry v půdě po sklizni salátu koreluje statisticky
významně s následujícími charakteristikami téže zeminy před výsevem salátu: s hodnotou pH
(r = -0,58 pro zeminu, v níž byla pěstována ´Rosara´, r = -0,69 pro zeminu, v níž byla
pěstována ´Marabel´), s celkovým obsahem síry (´Rosara´: r = 0,72; ´Marabel´: r = 0,73)
a s obsahem vodorozpustné síry (´Rosara´: r = 0,82; ´Marabel´: r = 0,81).
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5.3.3 Hodnota výměnného pH
Tab. 5.15 Průměrné hodnoty výměnného pH
hodnota pH
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

x ± sx
6,35 ± 0,02
6,27 ± 0,00
6,24 ± 0,02
6,23 ± 0,00
6,34 ± 0,00
6,31 ± 0,02
6,19 ± 0,01

Marabel
e
cd
bc
abc
e
de
ab

x ± sx
6,29 ± 0,03
6,18 ± 0,08
6,29 ± 0,00
6,19 ± 0,00
6,18 ± 0,01
6,27 ± 0,00
6,17 ± 0,00

cde
ab
cde
ab
ab
cd
a

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v hodnotě
výměnného pH zeminy (α=0,05).

Po sklizni salátu, jehož předplodinou byla ´Rosara´, klesala hodnota pH zeminy
se stoupající dávkou síry. Všechny varianty hnojené síranem amonným vykazovaly statisticky
průkazný rozdíl v porovnání s kontrolní variantou R 0, mezi sebou se však v hodnotě pH
nelišily. U variant hnojených elementární sírou vykazovala průkazně nižší hodnotu pH pouze
varianta R 60 ES (pH = 6,19). Srovnáme-li varianty hnojené stejnou dávkou síry v různých
formách, zjistíme statisticky průkazný rozdíl u dávek 20 a 40 mg·kg-1, kde aplikace
elementární síry způsobila v porovnání s hnojením síranem amonným méně výrazný pokles
hodnoty pH. V pokusu, který popisují Cui, Wang a Christie (2004), způsobila aplikace
elementární síry na vápenaté půdě také průkazný pokles hodnoty pH.
U zeminy po sklizni salátu pěstovaného po odrůdě ´Marabel´ nebyl zjištěn rozdíl mezi
oběma formami síry aplikovanými předplodině v účinku na hodnotu pH zeminy. U variant
hnojených nejnižší a nejvyšší dávkou síry (20 a 60 mg·kg-1) v obou formách se projevil pokles
hodnoty pH, přičemž všechny zmíněné varianty vykazovaly statisticky shodnou hodnotu pH
(v průměru 6,17 – 6,19). Naopak varianty hnojené dávkou 40 mg S·kg-1 se v hodnotě pH
nelišily od varianty kontrolní.
Hodnota pH v zemině po sklizni salátu se lišila i mezi variantami hnojenými shodnou
dávkou i formou síry, ale s odlišnou odrůdou brambor jako předplodinou. Variantami hnojení,
při nichž nebyl zjištěn mezi odrůdami rozdíl, byly všechny varianty s výjimkou variant
hnojených dávkou 20 mg·kg-1. V těch vykazovala zemina po předplodině ´Rosara´ vyšší
hodnotu pH než stejně hnojená zemina po ´Marabel´.
Hodnota pH v zemině po odrůdě ´Rosara´ korelovala kladně s hodnotou pH (r = 0,70)
a s celkovým obsahem síry (r = -0,56) i s obsahem vodoropustné síry (r = -0,72) v téže zemině
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před výsevem salátu. V zemině, ve které byla pěstována odrůda ´Marabel´ žádné statisticky
významné korelace s ostatními sledovanými znaky zjištěny nebyly.
5.3.4 Obsah kadmia v zemině
Tab. 5.16 Průměrné hodnoty obsahu Cd v zemině
obsah Cd v zemině [mg·kg-1]
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

Marabel

x ± sx
4,506 ± 0,163
4,436 ± 0,239
3,625 ± 0,143
3,961 ± 0,027
4,496 ± 0,045
4,893 ± 0,023
3,378 ± 0,062

x ± sx
de
d
ab
c
de
f
a

4,267 ± 0,094
3,731 ± 0,094
3,465 ± 0,073
3,417 ± 0,006
4,748 ± 0,072
3,651 ± 0,075
4,377 ± 0,068

d
bc
ab
a
ef
ab
d

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
v zemině (α=0,05).

Obsah Cd v zemině po sklizni salátu pěstovaném po odrůdě ´Rosara´ byl shodný
u kontrolní varianty a varianty hnojené 20 mg S·kg-1 v obou formách. Ostatní varianty v rámci
jedné formy aplikované síry se od sebe v obsahu kadmia v zemině statisticky průkazně lišily.
U dávky 40 mg·kg-1 byl zjištěn průkazně nižší obsah kadmia v zemině hnojené síranem
amonným (3,625 mg·kg-1, zatímco u varianty hnojené ES 4,893 mg·kg-1). Při aplikaci nejvyšší
dávky však naopak varianta hnojená síranem amonným (3,961 mg·kg-1) vykazovala
v porovnání s aplikací elementární síry vyšší obsah Cd (3,378 mg·kg-1).
V zemině po sklizni salátu pěstovaném po odrůdě ´Marabel´ byl obsah kadmia shodný
s obsahem v kontrolní variantě (4,267 mg·kg-1) zjištěn jen u M 60 ES. S rostoucí dávkou
síranu amonného obsah kadmia v zemině klesal, přičemž varianta M 60 SA (3,417 mg·kg-1)
se statisticky průkazně lišila od M 20 SA (3,731 mg·kg-1). Mezi variantami hnojenými
elementární sírou jsou v obsahu kadmia v zemině po sklizni salátu statisticky průkazné
rozdíly. Nejnižší obsah vykazovala varianta M 40 ES (3,651 mg·kg-1). Naopak nejvyšší obsah
byl zjištěn u varianty M 20 ES, který byl statisticky průkazně vyšší než všechny ostatní
varianty pěstované po ´Marabel´.
Porovnáme-li obsah kadmia ve stejných variantách hnojení obou odrůd, zjistíme,
že u variant 20 SA, 60 SA a 40 ES se v půdě po odrůdě ´Rosara´ vyskytovalo průkazně vyšší
množství než po ´Marabel´. U varianty 60 ES byl vyšší obsah Cd zjištěn naopak v zemině
po ´Marabel´.
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Obsah kadmia v zemině po sklizni salátu pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ vykazoval
statisticky průkaznou korelaci s hodnotou pH a obsahem síry v zemině před zahájením
pokusu se salátem (r = 0,48 s hodnotou pH, r = -0,43 s celkovým obsahem síry a r = -0,47
s obsahem vodorozpustné síry). U zeminy po sklizni ´Marabel´ lze pozorovat podobné trendy
(r = 0,62 u korelace obsahu kadmia s hodnotou pH, r = -0,39 s celkovým obsahem síry
a r = -0,47 s obsahem vodorozpustné síry v zemině před výsevem salátu) a navíc také
s obsahem kadmia v zemině před výsevem salátu (r = 0,53).
5.3.5 Obsah síry v sušině hlávek
Tab. 5.17 Průměrné hodnoty obsahu síry v sušině hlávek
obsah S v sušině hlávek [mg·kg-1]
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

x ± sx
1837 ± 110
1840 ± 110
1923 ± 17
1950 ± 36
1960 ± 62
1863 ± 21
1943 ± 33

Marabel

x ± sx
1927 ± 38
1923 ± 76
1858 ± 48
1837 ± 31
1923 ± 45
1883 ± 9
1970 ± 114

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu síry
v sušině hlávek (α=0,05).

V obsahu síry v hlávkách nebyl mezi variantami bez ohledu na předplodinu, dávku ani
formu aplikované síry statisticky průkazný rozdíl.
Obsah síry v hlávkách salátu pěstovaném po odrůdě ´Rosara´ koreloval s obsahem síry
v zemině po sklizni brambor, a to jak s celkovým obsahem (r = 0,39), tak s obsahem
vodorozpustné síry (r = 0,44). U salátu pěstovaného po odrůdě ´Marabel´ vykazoval obsah
síry v hlávkách statisticky významnou korelaci (r = 0,65) s obsahem kadmia v zemině
před výsevem salátu.
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5.3.6 Obsah kadmia v sušině hlávek
Tab. 5.18 Průměrné hodnoty obsahu kadmia v sušině hlávek
obsah Cd v sušině hlávek [mg·kg-1]
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

Marabel

x ± sx
9,334 ± 0,531
9,276 ± 0,664
11,119 ± 1,458
12,330 ± 1,313
9,430 ± 1,030
9,957 ± 2,030
10,768 ± 0,841

x ± sx
ab
ab
ab
b
ab
ab
ab

9,544 ± 1,059
8,339 ± 0,756
10,239 ± 1,393
11,273 ± 0,797
8,117 ± 0,782
8,862 ± 2,983
11,148 ± 1,293

ab
a
ab
ab
a
a
ab

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
sušině hlávek (α=0,05).

V obsahu kadmia v sušině hlávek salátu pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ nebyl mezi
variantami bez ohledu na dávku a formu síry zjištěn statisticky průkazný rozdíl. Stejně tomu
bylo u variant pěstovaných po ´Marabel´. Nejvyšší obsah byl stanoven u varianty R 60 SA
(12,330 mg·kg-1), která se statisticky průkazně lišila od variant M 20 SA, M 20 ES a M 40 ES.
Variabilita byla z 56 % působena dávkou síry aplikované k bramborám pěstovaných jako
předplodina.
Obsah kadmia v hlávkách salátu pěstovaném po sklizni brambor odrůdy ´Rosara´
negativně koreloval s pH zeminy před výsevem salátu (r = -0,56). Obsah kadmia v hlávkách
po obou odrůdách brambor koreluje statisticky průkazně s obsahem síry v zemině
před výsevem, a to jak s celkovým (r = 0,53 v případě variant pěstovaných po odrůdě
´Rosara´, r = 0,43 po odrůdě ´Marabel´) tak i s obsahem vodorozpustné síry (r = 0,59
po odrůdě ´Rosara´, r = 0,46 po odrůdě ´Marabel´). Zatímco však salát pěstovaný po odrůdě
´Rosara´ vykazuje statisticky významnou korelaci mezi obsahem kadmia v sušině hlávek
a obsahem kadmia v nati brambor, pěstovaných jako předplodina (r = 0,62), obsah kadmia
v sušině hlávek salátů pěstovaných po ´Marabel´ koreluje s výnosem hlíz předplodiny
(r = -0,43).
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5.3.7 Obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávek
Tab. 5.19 Průměrné hodnoty obsahu kadmia v čerstvé hmotě hlávek
obsah Cd v čerstvé hmotě hlávek [mg·kg-1]
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

Marabel

x ± sx
0,664 ± 0,045
0,738 ± 0,098
0,865 ± 0,109
0,965 ± 0,076
0,751 ± 0,098
0,822 ± 0,142
0,853 ± 0,031

x ± sx
a
abc
abc
bc
abc
abc
abc

0,774 ± 0,074
0,683 ± 0,064
0,873 ± 0,134
0,974 ± 0,090
0,682 ± 0,076
0,781 ± 0,281
0,942 ± 0,123

abc
ab
abc
c
ab
abc
abc

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
v čerstvé hmotě hlávek salátu (α=0,05).

Obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávek salátu pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ se mezi
variantami hnojenými sírou statisticky nelišil bez ohledu na dávku a formu síry. V porovnání
s obsahem kadmia v čerstvé hmotě rostlin kontrolní varianty R 0 (0,664 mg·kg-1) vykazovaly
statisticky shodný obsah všechny varianty s výjimkou R 60 SA (0,965 mg·kg-1), která
vykazovala nejvyšší obsah Cd v čerstvé hmotě z variant pěstovaných po odrůdě ´Rosara´.
U variant pěstovaných po ´Marabel´ byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl pouze mezi
variantami M 60 SA (0,974 mg·kg-1) a variantami hnojenými dávkou 20 mg S·kg-1
(0,683 mg·kg-1 u varinaty hnojené síranem amonným a 0,682 mg·kg-1 u varianty hnojené
elementární sírou).
Všechny varianty převyšují minimálně 3krát nejvyšší přípustné množství Cd
(0,2 mg·kg-1 čerstvé hmoty), které v listové zelenině povoluje Nařízení Komise (ES)
č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek
v potravinách.
V porovnání s hlízami brambor obsahuje konzumní část hlávkového salátu mnohem
vyšší množství kadmia, což odpovídá rozdělení plodin podle schopnosti kumulace kadmia,
jak jej uvádí Cibulka et al. (1991) a Puschenreiter et al. (2005).
Podobně jako u obsahu kadmia v sušině hlávek koreloval také obsah kadmia v čerstvé
hmotě hlávek salátu pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ s obsahem síry v zemině před výsevem
salátu (r = 0,58 pro celkový obsah S, resp. r = 0,71 pro obsah vodorozpustné síry)
a s hodnotou pH zeminy po sklizni brambor (r = -0,52). U salátů pěstovaných po odrůdě
´Marabel´ se projevila statisticky významná korelace pouze s celkovým obsahem síry
v zemině před výsevem salátu (r = 0,43) a s obsahem vodorozpustné síry (r = 0,46). Podobně
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jako u kadmia v sušině hlávek koreluje i obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávek salátu
pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ s obsahem kadmia v nati brambor (r = 0,66), zatímco
zatímco u salátu pěstovaného po odrůdě ´Marabel´ koreluje s výnosem hlíz (r = -0,43).
5.3.8 Obsah kadmia v sušině kořenů
Tab. 5.20 Průměrné hodnoty obsahu kadmia v sušině kořenů
obsah Cd v sušině kořenů [mg·kg-1]
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara

Marabel

x ± sx
7,923 ± 1,274
6,898 ± 0,343
7,244 ± 0,562
7,058 ± 0,202
5,668 ± 0,197
5,848 ± 0,612
6,628 ± 0,577

x ± sx
b
ab
ab
ab
a
ab
ab

6,182 ± 0,914
6,694 ± 0,308
6,876 ± 0,918
7,301 ± 0,777
6,802 ± 0,467
7,779 ± 1,858
7,830 ± 0,853

ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v obsahu kadmia
v sušině kořenů (α=0,05).

Obsah kadmia v sušině kořenů salátu se bez ohledu na předplodinu, formu a dávku
aplikované síry nelišil, s výjimkou varianty R 20 ES (5,668 mg·kg-1), která vykazovala
statisticky průkazně nižší obsah než kontrolní varianta R 0 (7,923 mg·kg-1). Variabilitu
v tomto sledovaném znaku vatvářela z 35 % interakce mezi formou síry a předplodinou,
z 39 % pak interakce předplodiny a dávky síry.
Kupodivu nebyla zjištěna statisticky významná korelace mezi obsahem kadmia
v kořenech a obsahem kadmia v zemině po sklizni brambor a před výsevem salátu. U salátů
pěstovaných po odrůdě ´Rosara´ koreloval obsah kadmia v kořenech s počáteční hodnotou pH
(r = -0,39) a s obsahem kadmia v hlízách předplodiny (r = 0,48 pro obsah Cd v sušině
a r = 0,39 pro obsah Cd v čerstvé hmotě hlíz). Obsah kadmia v kořenech salátu pěstovaného
po ´Marabel´ koreloval statisticky významně s celkovým obsahem síry v zemině
před výsevem salátu (r = 0,42).
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5.3.9 Hmotnost hlávek a kořenů salátu
Tab. 5.21 Průměrná hmotnost jedné hlávky a kořenů salátu
-1

-1

hmotnost 1 hlávky [g·nádoba ]
předplodina
varianta
0
20 SA
40 SA
60 SA
20 ES
40 ES
60 ES

Rosara
x ± sx
197,8 ± 20,2
147,0 ± 9,5
168,9 ± 27,2
170,5 ± 19,4
158,9 ± 16,4
141,4 ± 18,6
169,8 ± 15,7

b
ab
ab
ab
ab
a
ab

hmotnost kořenů [g·nádoba ]

Marabel
x ± sx
17,3 ± 3,2
17,0 ± 2,6
20,6 ± 5,1
21,2 ± 4,3
17,0 ± 1,5
14,5 ± 2,3
18,0 ± 3,1

abc
abc
bc
bc
abc
ab
abc

Rosara
x ± sx
17,3 ± 3,2
abc
17,0 ± 2,6
abc
20,6 ± 5,1
bc
21,2 ± 4,3
bc
17,0 ± 1,5
abc
14,5 ± 2,3
ab
18,0 ± 3,1
abc

Marabel
x ± sx
18,5 ± 2,0
abc
21,3 ± 2,1
bc
23,0 ± 2,5
c
20,8 ± 3,4
bc
16,3 ± 1,8
abc
13,0 ± 3,2
a
12,5 ± 2,7
a

Označení variant stejným písmenem vyjadřuje, že mezi nimi není statisticky průkazný rozdíl v hmotnosti hlávky
nebo kořenů (α=0,05).

Nejnižší hmotnost hlávky byla zjištěna u varianty R 40 ES, statisticky se lišila
od průměrné hmotnosti hlávky kontrolní varianty R 0. Mezi variantami pěstovanými
po odrůdě ´Marabel´ nebyl v hmotnosti hlávek žádný statistický rozdíl.
Hmotnost hlávek salátu pěstovaných po obou odrůdách brambor nevykazovala žádné
statisticky významné korelace s ostatními znaky sledovanými v pokusu s bramborami.
Hmotnost kořenů salátů pěstovaných po odrůdě ´Rosara´ se bez ohledu na formu
a dávku síry nelišila. U variant pěstovaných po ´Marabel´ měly nejnižší hmotnost kořeny
salátů variant M 40 ES (13 g) a M 60 ES (12,5 g), které se průkazně lišily variant hnojených
síranem amonným ve všech třech dávkách (20,8-23 g). Mezi ostatními variantami nebyl
statisticky průkazný rozdíl v hmotnosti kořenů zjištěn.
U hmotnosti kořenů byla sledována korelace s obsahem kadmia v nati odrůdy ´Rosara´
(r = 0,43) a s obsahem kadmia v sušině i čerstvé hmotě hlíz odrůdy ´Marabel´ (r = 0,52 resp.
r = 0,46) a v půdě po sklizni těchto hlíz (r = -0,45).
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Obr. 10 Vzhled kořenů pokusných rostlin salátu jednotlivých variant pěstovaných po odrůdě
´Rosara´ (nahoře) a ´Marabel´ (dole)
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6 Závěr
V předložené dizertační práci byl studován vliv hnojení sírou na příjem a distribuci
kadmia vybranými plodinami. K řešení této problematiky byla zvolena forma laboratorního
pokusu s neosetými nádobami a vegetačního nádobového pokusu s bramborami odrůdy
´Rosara´ a ´Marabel´ a následně pěstovaným hlávkovým salátem ´Libusa´.
Cílem této práce bylo porovnat v laboratorním pokusu účinek aplikace síranu
amonného a elementární síry na obsah kadmia v zemině (stanovitelného ve výluhu zeminy
ve 2M HNO3), porovnat vliv různých dávek síry (0-20-40-60 mg S·kg-1) v obou zmíněných
formách na příjem kadmia a jeho distribuci mezi jednotlivé orgány pokusných plodin
a u brambor také mezi jednotlivé frakce hlíz a posoudit vhodnost použití obou pěstovaných
odrůd brambor jako předplodiny pro hlávkový salát s ohledem na akumulaci kadmia
v hlávkách salátu. Z řešení stanovených dílčích cílů vyplynuly následující výsledky:
1. I když mezi variantami nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl, s rostoucí dávkou
elementární síry se v zemině z laboratorního pokusu zvyšoval uzanční obsah kadmia, zatímco
po aplikaci dávek 40 a 60 mg S·kg-1 ve formě síranu amonného bylo možno pozorovat
v obsahu kadmia v zemině klesající trend.
2. U obou odrůd brambor vedla aplikace síry k nárůstu obsahu kadmia v sušině natě
(byť až na variantu M 60 SA statisticky neprůkaznému) oproti nehnojené variantě. Naopak
obsah kadmia v sušině i čerstvé hmotě hlíz (až na obsah Cd v sušině hlíz varianty M 20 SA)
byl u variant hnojených sírou nižší než u kontrolních variant. Z hlediska statisticky
průkazného snížení obsahu kadmia v hlízách odrůdy ´Rosara´ se jeví jako vhodné řešení
hnojení elementární sírou v kterékoli dávce, nebo hnojení síranem amonným v dávce
20 a 40 mg S·kg-1. U ´Marabel´ byly rozdíly mezi jednotlivými variantami méně výrazné,
u obsahu kadmia v čerstvé hmotě hlíz dokonce statisticky neprůkazné. Nejnižší obsah kadmia
v hlízách (v sušině i čerstvé hmotě) vykazovaly varianty M 40 ES a M 60 ES.
U salátů po obou předplodinách vykazovaly nejvyšší obsah kadmia v hlávkách
varianty hnojené 60 mg S·kg-1 ve formě síranu amonného, v porovnání s obsahem kadmia
v hlízách brambor však byly mezi variantami zaznamenány menší statisticky průkazné
rozdíly. Nejnižší množství kadmia přijaly rostliny nehnojené sírou a při hnojení nejnižší
dávkou síry aplikované k předplodině. U salátu pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ klesal obsah
kadmia v sušině kořenů (ačkoli rozdíly nebyly ze statistického hlediska relevantní), u salátu
pěstovaného po ´Marabel´ naopak hnojení sírou k předplodině obsah kadmia v sušině kořenů
salátu oproti kontrole zvýšilo.
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Pokus potvrdil vyšší schopnost salátu kumulovat kadmium v hlávkách v porovnání
s hlízami brambor. Obsah kadmia v konzumních částech obou plodin převyšoval maximální
limit daný Nařízením komise (ES) č. 1881/2006, nicméně dávka zvolená ke kontaminaci
pokusné zeminy převyšuje 4x maximální přípustnou hodnotu danou Vyhláškou MŽP
č. 13/1994 Sb. V praxi by tedy takto kontaminovaná půda neměla být zemědělsky využívána.
3. Z obou pěstovaných odrůd reagovala na hnojení sírou sníženou kumulací kadmia
v hlízách i nati ´Rosara´. Obě odrůdy se lišily také způsobem vazby přijatého kadmia
na jednotlivé frakce: ´Marabel´ ukládala mnohem větší podíl přijatého kadmia do rozpustných
sacharidů a popelovin.
S rostoucí dávkou elementární síry mírně, i když statisticky neprůkazně, rostl podíl
kadmia v bílkovinné frakci hlíz ´Marabel´, zatímco obsah kadmia v lipidech i v rozpustných
popelovinách se snižoval. Hnojení síranem amonným v dávce 40 mg S·kg-1 vyvolalo
u ´Marabel´ v porovnání s variantami M 20 SA a M 60 SA mírný pokles podílu kadmia
v lipidech i rozpustných sacharidech a popelovinách na úkor podílu v bílkovinné frakci
a ve zbytku po extrakci.
´Rosara´ naopak reagovala na hnojení stupňovanými dávkami síranu amonného
zvyšováním podílu kadmia ve všech ostatních frakcích na úkor kadmia ve zbytku po extrakci.
Aplikace elementární síry u ní vedla k poklesu podílu kadmia v bílkovinné frakci, ačkoli
oproti kontrolní variantě byly tyto podíly statisticky průkazně vyšší.
4. Kumulace kadmia v hlávkách salátu byla po obou odrůdách brambor zhruba stejná.
Z tohoto hlediska se ´Rosara´ a ´Marabel´ jeví jako srovnatelné předplodiny.
Kromě řešení zmíněných cílů byly v rámci pokusů zjišťovány také další znaky,
z jejichž sledování vyústila v následující závěry:
5. Aplikace síry v laboratorním pokusu vedla k nárůstu jak celkového obsahu
tak obsahu vodorozpustné síry v zemině, přičemž varianty hnojené elementární sírou
vykazovaly nižší obsah vodorozpustné síry v zemině než varianty hnojené shodnou dávkou
síry ve formě síranu amonného. Hodnota pH zeminy se v závislosti na dávkách síry neměnila,
stejně tak nedošlo k statisticky významným změnám v obsahu kadmia stanoveného ve výluhu
zeminy s 2M HNO3.
6. V nádobovém pokusu s bramborami se celkový obsah síry i obsah vodorozpustné
síry v zemině také v závislosti na aplikované dávce síry zvyšoval. Na rozdíl od laboratorního
pokusu již bylo možno sledovat také pokles hodnoty pH po aplikaci síry. V zemině po sklizni
odrůdy ´Rosara´ se však projevil statisticky průkazný vliv pouze na variantě hnojené střední
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dávkou síranu amonného a na variantách hnojených nejvyšší dávkou síry v obou formách.
V zemině po odrůdě ´Marabel´ způsobil síran amonný shodný pokles hodnoty pH bez ohledu
na aplikovanou dávku, zatímco u variant hnojených elementární sírou byl pokles úměrný
dávce.
V zemině po sklizni variant odrůdy ´Rosara´ hnojených síranem amonným došlo
v porovnání s nehnojenou kontrolní variantou k poklesu obsahu kadmia, ačkoli statisticky
průkazně nižší obsah než kontrola vykazovala jen varianta R 40 SA. Obsah kadmia v zemině
po sklizni variant odrůdy ´Marabel´ hnojených dávkami 40 a 60 mg S·kg-1 ve formě síranu
amonného byl statisticky průkazně nižší než u nehnojené kontroly a varianty M 20 SA.
V případě hnojení elementární sírou byl u obou odrůd nejvyšší obsah kadmia zjištěn u variant
hnojených nejvyšší dávkou síry, v obou případech šlo o obsah statisticky průkazně vyšší
než obsah kontrolních variant. U odrůdy ´Marabel´ však vykazovala varianta M 40 ES obsah
kadmia v zemině statisticky průkazně nižší než kontrolní varianta M 0. U odrůdy ´Rosara´ se
tedy ukázalo z pohledu obsahu kadmia v zemině jako výhodnější hnojení síranem amonným,
u odrůdy ´Marabel´ hnojení vyššími dávkami síranu amonného nebo dávkou 40 mg S·kg-1
ve formě elementární síry.
7. Hnojení sírou neovlivnilo výnos hlíz ani hmotnost natě. Taktéž nebyl mezi
variantami odrůdy ´Rosara´ zaznamenán rozdíl v obsahu síry v hlízách, u odrůdy ´Marabel´
se projevila pouze aplikace nejvyšší dávky síranu amonného zvýšením obsahu síry v hlízách
oproti nehnojené kontrolní variantě. Nejnižší obsah kadmia v nati obou odrůd vykazovaly
nehnojené varianty. U odrůdy ´Rosara´ však nebyl mezi variantami zjištěn statisticky
průkazný rozdíl, z variant odrůdy ´Marabel´ se od M 0 lišila v obsahu kadmia v nati pouze
varianta M 60 SA.
8. V následném pokusu se salátem pěstovaným po bramborách se v celkovém obsahu
síry v zemině projevil vliv předplodiny, celkový obsah síry se totiž již se stupňovanou dávkou
aplikované síry nezvyšoval. U obsahu vodorozpustné síry v zemině však trend nárůstu
se stoupajícími dávkami zachován byl, s výjimkou variant salátu pěstovaného po odrůdě
´Rosara´ hnojených elementární sírou. Během pěstování salátu se zvýšilo pH zeminy, přičemž
v zemině po odrůdě ´Rosara´ lze sledovat pokles pH s rostoucí dávkou aplikované síry,
zatímco v zemině po odrůdě ´Marabel´ vykazují varianty hnojené dávkou 40 mg S·kg-1 v obou
formách hodnotu pH vyšší než ostatní sírou hnojené varianty a statisticky shodnou s hodnotou
pH varianty M 0. Také obsah kadmia v zemině po sklizni salátu je vyšší než obsah kadmia
v zemině před výsevem salátu, a to v průměru o 1mg·kg-1. I zde se projevil vliv předchozího
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pokusu s bramborami, obsah kadmia již s rostoucí dávkou síry žádný jednotný trend
nevykazuje.
9. V hmotnosti jedné hlávky salátů pěstovaných po odrůdě ´Rosara´ nebyl mezi
variantami hnojenými sírou zjištěn signifikantní rozdíl, a pouze varianta M 40 ES se
v hmotnosti jedné hlávky statisticky průkazně lišila od hmotnosti hlávky kontrolní varianty
R 0. Po odrůdě ´Marabel´ nebyl v hmotnosti 1 hlávky mezi variantami zjištěn žádný
statisticky průkazný rozdíl. V hmotnosti kořenů salátů pěstovaných po odrůdě ´Rosara´ nebyl
mezi variantami statisticky průkazný rozdíl. Hmotnost kořenů salátů pěstovaných po odrůdě
´Marabel´ hnojených sírou se nelišila od hmotnosti kořenů kontrolní varianty, avšak mezi
variantami, k nimž byly aplikovány dávky 40 a 60 mg S·kg-1 vykazovaly varianty hnojené
síranem amonným oproti variantám hnojeným elementární sírou statisticky průkazně vyšší
hodnoty.
Aplikace síry k předplodině se neprojevila na obsahu síry v sušině hlávek. V obsahu
kadmia v sušině kořenů nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly mezi variantami salátu
pěstovaného po ´Marabel´, a mezi variantami pěstovanými po odrůdě ´Rosara´ byl jediným
statisticky průkazným rozdílem nižší obsah kadmia v kořenech varianty R 20 ES v porovnání
s kontrolní variantou R 0.
Všechny tři faktory ovlivňovaly variabilitu sledovaných znaků různou měrou.
10. Dávkou síry byla statisticky průkazně ovlivněna hodnota pH zeminy po ukončení
pokusů (z 33 % v laboratorním pokusu a z 42 % v pokusu s bramborami), dle předpokladů
také obsah síry v zemině, a to jak celkový, tak obsah vodorozpustné síry (z 87 % a 64 %
v laboratorním pokusu a z 29 % a 78 % v pokusu s bramborami). Také variabilita v obsahu
kadmia v zemině po sklizni brambor byla ovlivněna aplikovanou dávkou síry (i když jen
z 19 %). Dávka síry se projevila statisticky průkazně na variabilitě obsahu kadmia v hlízách
(21 % pro kadmium v sušině, 31 % pro obsah Cd v čerstvé hmotě) i v jednotlivých frakcích
(v bílkovinné z 24 %, ve zbytku po extrakci z 13 %, v lipidech z 9 % a v rozpustných
sacharidech a popelovinách z 3 %) a v obsahu kadmia v nati (14 %).
11. Formou síry byla statisticky průkazně ovlivněna variabilita hodnoty pH zeminy
po ukončení laboratorního pokusu (z 42 %) a pokusu s bramborami (35 %), obsahu
vodorozpustné síry v zemině po laboratorním pokusu (30 %) a malou měrou i v zemině
po sklizni brambor (3 %). Projevila se také v obsahu kadmia v zemině po ukončení všech
pokusů (z 55 % ovlivnila variabilitu v laboratorním pokusu, z 44 % v pokusu s bramborami
a z 52 % v pokusu se salátem). Významnou roli hrála také ve variabilitě obsahu kadmia
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v hlízách, kterou ovlivnila v případě suchých hlíz z 30 % a z 42 % v hlízách čerstvých, a také
ve variabilitě obsahu kadmia v lipidech (z 57 %), ve zbytku po extrakci (44 %) a menší měrou
i v obsahu kadmia v bílkovinné frakci (9 %) a v nati (11 %). Forma aplikované síry se
významně podílela na variabilitě hmotnosti hlávky (81 %) a kořenů salátu (79 %).
12. Pěstovaná odrůda, jako třetí ze sledovaných faktorů, ovlivňovala variabilitu
celkového obsahu síry v půdě po sklizni brambor (47 %) i obsahu vodorozpustné síry (15 %)
a obsahu kadmia v zemině po sklizni brambor (9 %). Projevil se také významně ve variabilitě
obsahu síry v hlízách (97 %) a v nati (70 %), obsahu kadmia v sušině hlíz (30 %)
a jednotlivých

frakcích:

ve variabilitě

obsahu

kadmia

v rozpustných

sacharidech

a popelovinách z 91 %, v bílkovinné složce hlíz z 26 %, i ve zbytku po extrakci z 10 %. Také
variabilita v rámci hmotnosti suché nati byla z 64 % ovlivněna pěstovanou odrůdou. Jako
předplodina má odrůda vliv i na variabilitu obsahu vodorozpustné síry v zemině po sklizni
salátu (69 %) a její hodnoty pH (81 %).
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Příloha 1 Korelace mezi znaky sledovanými v laboratorním pokusu
obsah
hodnota
celkový
obsah síry vodorozpustné výměnného
pH
v zemině síry v zemině
-1
-1
[mg·kg ]
[mg·kg ]
celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]

1,00
0,77
-0,20
0,09

0,77
1,00
0,00
-0,09

-0,20
0,00
1,00
0,21

obsah
kadmia
v zemině
[mg·kg-1]
0,09
-0,09
0,21
1,00

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 2 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Rosara´
obsah
hodnota
obsah síry
obsah
celkový
v sušině
obsah síry vodorozpustné výměnného kadmia
pH
v zemině
hlíz
v zemině síry v zemině
[mg·kg-1]
[mg·kg-1] [mg·kg-1]
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v sušině
hlíz
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v
bílkovinné
frakci
[mg·kg-1]

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]

1,00
0,80
-0,55
0,04
-0,02
0,12
0,68
0,17

0,80
1,00
-0,62
0,05
0,09
-0,20
0,67
-0,01

-0,55
-0,62
1,00
0,27
-0,13
-0,32
-0,26
-0,40

0,04
0,05
0,27
1,00
-0,22
-0,26
0,10
-0,53

-0,02
0,09
-0,13
-0,22
1,00
-0,06
0,01
0,20

0,12
-0,20
-0,32
-0,26
-0,06
1,00
0,16
0,56

0,68
0,67
-0,26
0,10
0,01
0,16
1,00
0,15

obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]

0,76

0,71

-0,53

-0,20

-0,07

0,35

0,84

obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

-0,59
0,00
0,61
0,13
0,07

-0,60
-0,30
0,64
0,07
-0,11

0,11
-0,24
-0,72
-0,09
0,11

-0,26
-0,25
-0,45
0,13
0,47

0,04
-0,02
0,14
-0,30
-0,27

0,31
0,95
0,05
-0,07
0,14

-0,55
0,04
0,28
0,00
-0,01

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05)
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.

Příloha 2 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Rosara´

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]

obsah
kadmia
obsah
obsah kadmia
v
kadmia
ve zbytku
rozpustných
v
po extrakci
lipidech sacharidech
[mg·kg-1]
-1
[mg·kg ]
a
popelovinách
[mg·kg-1]
0,17
0,76
-0,59
-0,01
0,71
-0,60
-0,40
-0,53
0,11
-0,53
-0,20
-0,26
0,20
-0,07
0,04
0,56
0,35
0,31
0,15
0,84
-0,55
1,00
0,26
0,16

obsah
kadmia
v čerstvé
hmotě hlíz
[mg·kg-1]

hmotnost
nati
po sušení
[g·nádoba-1]

obsah
kadmia
v suché
nati
[mg·kg-1]

výnos hlíz
[g·nádoba-1]

0,00
-0,30
-0,24
-0,25
-0,02
0,95
0,04
0,60

0,61
0,64
-0,72
-0,45
0,14
0,05
0,28
0,37

0,13
0,07
-0,09
0,13
-0,30
-0,07
0,00
-0,32

0,07
-0,11
0,11
0,47
-0,27
0,14
-0,01
-0,07

obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]

0,26

1,00

-0,49

0,23

0,52

0,01

-0,01

obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

0,16
0,60
0,37
-0,32
-0,07

-0,49
0,23
0,52
0,01
-0,01

1,00
0,38
-0,34
-0,18
-0,30

0,38
1,00
-0,02
-0,28
0,18

-0,34
-0,02
1,00
0,07
-0,11

-0,18
-0,28
0,07
1,00
0,09

-0,30
0,18
-0,11
0,09
1,00

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 3 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Marabel´

celkový
obsah
hodnota
obsah obsah síry
v sušině
obsah síry vodorozpustné výměnného kadmia
pH
v zemině
hlíz
v zemině síry v zemině
[mg·kg-1]
[mg·kg-1] [mg·kg-1]
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v sušině
hlíz
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v
bílkovinné
frakci
[mg·kg-1]

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]

1,00
0,86
-0,63
0,09
0,39
-0,34
0,35
0,17

0,86
1,00
-0,81
-0,02
0,48
-0,25
0,23
0,46

-0,63
-0,81
1,00
0,07
-0,40
0,15
-0,26
-0,65

0,09
-0,02
0,07
1,00
-0,45
-0,29
0,12
-0,39

0,39
0,48
-0,40
-0,45
1,00
-0,09
0,03
0,37

-0,34
-0,25
0,15
-0,29
-0,09
1,00
-0,58
0,32

0,35
0,23
-0,26
0,12
0,03
-0,58
1,00
-0,14

obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]

0,13

0,22

-0,14

-0,14

0,38

0,06

-0,10

obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

-0,06
-0,28
0,33
-0,21
-0,11

0,18
-0,21
0,51
-0,24
-0,06

-0,18
0,16
-0,41
0,28
-0,04

-0,37
-0,33
-0,42
0,16
-0,13

0,06
-0,04
0,13
-0,27
-0,13

0,49
0,95
-0,09
-0,26
0,13

-0,45
-0,58
0,11
0,03
-0,08

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 3 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Marabel´
obsah obsah kadmia
kadmia v rozpustných obsah kadmia
ve zbytku
sacharidech
v
po extrakci
a
lipidech
[mg·kg-1]
[mg·kg-1] popelovinách
[mg·kg-1]
celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]
obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]
obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

obsah
obsah
kadmia
kadmia
výnos hlíz
v čerstvé
v suché
[g·nádoba-1]
hmotě hlíz
nati
-1
[mg·kg ] [mg·kg-1]

hmotnost
nati
po sušení
[g·nádoba-1]

0,17

0,13

-0,06

-0,28

0,33

-0,21

-0,11

0,46

0,22

0,18

-0,21

0,51

-0,24

-0,06

-0,65

-0,14

-0,18

0,16

-0,41

0,28

-0,04

-0,39

-0,14

-0,37

-0,33

-0,42

0,16

-0,13

0,37

0,38

0,06

-0,04

0,13

-0,27

-0,13

0,32

0,06

0,49

0,95

-0,09

-0,26

0,13

-0,14

-0,10

-0,45

-0,58

0,11

0,03

-0,08

1,00

0,41

0,41

0,33

0,33

-0,16

0,17

0,41

1,00

-0,37

0,10

-0,03

-0,17

-0,14

0,41

-0,37

1,00

0,53

0,34

-0,09

0,16

0,33

0,10

0,53

1,00

-0,03

-0,21

0,14

0,33

-0,03

0,34

-0,03

1,00

-0,30

0,00

-0,16

-0,17

-0,09

-0,21

-0,30

1,00

0,24

0,17

-0,14

0,16

0,14

0,00

0,24

1,00

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 4 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Rosara´ a v následném pokusu se salátem
celkový
obsah
hodnota
obsah
vodorozpustné
výměnného
síry
síry v zemině
pH
v zemině
-1
[mg·kg ]
-1
[mg·kg ]

obsah
kadmia
v zemině
[mg·kg-1]

obsah síry
v sušině
hlávek
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v sušině
hlávek
[mg·kg-1]

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]

0,55
0,50
-0,52
-0,05
0,32
0,31
0,45
0,04

0,72
0,82
-0,58
-0,17
0,31
-0,20
0,43
0,02

-0,56
-0,72
0,70
-0,01
-0,21
0,19
-0,13
-0,05

-0,43
-0,47
0,48
-0,01
-0,37
0,14
-0,07
0,06

0,39
0,44
-0,02
0,07
0,02
-0,18
0,40
-0,35

0,53
0,59
-0,56
-0,15
0,05
0,25
0,38
0,09

obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]

0,50

0,53

-0,23

-0,09

0,34

0,56

obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

-0,05
0,21
0,46
0,05
-0,14

-0,38
-0,27
0,66
-0,01
-0,23

0,26
0,23
-0,66
-0,09
0,08

0,07
0,20
-0,47
-0,15
0,11

-0,37
-0,34
0,18
0,39
0,04

-0,20
0,18
0,62
-0,13
-0,06

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 4 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Rosara´ a v následném pokusu se salátem

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]

obsah
obsah kadmia
v čerstvé hmotě kadmia
v sušině
konzumních
kořenů
částí
-1
[mg·kg-1]
[mg·kg ]
0,58
-0,13
0,71
-0,23
-0,52
-0,39
-0,13
-0,25
0,13
-0,02
0,07
0,48
0,43
-0,29
0,05
0,28

hmotnost
hlávky
[g·nádoba-1]

hmotnost
kořenů
[g·nádoba-1]

-0,04
-0,21
-0,10
0,06
-0,13
0,34
-0,07
0,02

0,29
0,20
-0,35
-0,28
0,01
0,19
0,14
0,08

obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]

0,59

-0,09

-0,03

0,30

obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

-0,37
0,03
0,66
-0,14
-0,02

0,45
0,39
0,13
0,21
-0,04

0,31
0,25
0,09
0,08
0,08

0,10
0,17
0,43
-0,09
0,13

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 5 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Marabel´ a v následném pokusu se salátem
celkový
hodnota
obsah síry obsah kadmia
obsah
obsah
obsah
v sušině
v sušině
vodorozpustné výměnného kadmia
síry
pH
hlávek
hlávek
síry v zemině
v zemině
v zemině
-1
-1
-1
-1
]
]
[mg·kg
]
[mg·kg
]
[mg·kg
[mg·kg
[mg·kg-1]
celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]

0,70
0,60
-0,43
0,41
0,05
-0,44
0,40
-0,09

0,73
0,81
-0,69
-0,18
0,37
-0,17
0,19
0,38

-0,23
-0,39
0,32
-0,30
-0,18
0,12
-0,10
-0,39

-0,39
-0,47
0,62
0,53
-0,35
-0,09
0,00
-0,54

-0,07
-0,25
0,20
0,65
-0,33
-0,14
0,10
-0,31

0,43
0,46
-0,29
0,21
0,22
0,01
-0,09
-0,06

obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]

-0,22

-0,17

-0,67

0,22

0,02

-0,25

obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

0,01
-0,47
0,25
-0,25
-0,27

0,46
-0,14
0,63
-0,27
0,02

0,31
0,09
0,03
0,07
0,11

-0,57
-0,14
-0,46
0,09
-0,23

-0,41
-0,19
-0,49
0,28
-0,05

0,35
0,03
0,12
-0,43
-0,03

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 5 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu s bramborami odrůdy ´Marabel´ a v následném pokusu se salátem

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v bílkovinné frakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v lipidech [mg·kg-1]

obsah kadmia
obsah kadmia
hmotnost
v čerstvé hmotě
v sušině
hlávky
konzumních
kořenů
-1
[g·nádoba
]
částí
[mg·kg-1]
-1
[mg·kg ]
0,43
0,42
-0,24
0,46
0,34
-0,04
-0,29
-0,28
0,04
0,21
0,02
-0,27
0,22
0,43
-0,03
0,01
-0,25
0,33
-0,09
0,32
-0,17
-0,06
-0,12
0,22

hmotnost
kořenů
[g·nádoba-1]
-0,27
0,01
-0,19
-0,45
0,06
0,52
-0,42
0,64

obsah kadmia v rozpustných
sacharidech a popelovinách [mg·kg-1]

-0,25

0,08

0,14

-0,09

obsah kadmia ve zbytku po extrakci [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlíz [mg·kg-1]
obsah kadmia v suché nati [mg·kg-1]
výnos hlíz [g·nádoba-1]
hmotnost nati po sušení [g·nádoba-1]

0,35
0,03
0,12
-0,43
-0,03

-0,19
-0,15
0,03
-0,22
-0,21

0,19
0,25
0,25
-0,03
0,02

0,71
0,46
0,16
-0,03
0,11

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 6 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu se salátem pěstovaným po odrůdě ´Rosara´
obsah
obsah
celkový
hodnota
kadmia
obsah síry vodorozpustné
výměnného
v zemině
v zemině síry v zemině
pH
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlávek [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlávek [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávek [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině kořenů [mg·kg-1]
hmotnost hlávky [g·nádoba-1]
hmotnost kořenů [g·nádoba-1]

1,00
0,62
-0,44
-0,62
0,39
0,56
0,48
0,27
0,37
0,34

0,62
1,00
-0,79
-0,79
0,55
0,57
0,62
-0,01
-0,02
0,42

-0,44
-0,79
1,00
0,80
-0,31
-0,55
-0,59
-0,12
0,02
-0,35

-0,62
-0,79
0,80
1,00
-0,47
-0,43
-0,40
-0,26
-0,24
-0,45

obsah
obsah kadmia
síry
v sušině
v sušině
hlávek
hlávek
[mg·kg-1]
-1
[mg·kg ]
0,39
0,55
-0,31
-0,47
1,00
0,25
0,30
-0,08
0,10
0,30

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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0,56
0,57
-0,55
-0,43
0,25
1,00
0,93
0,09
0,19
0,45

Příloha 6 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu se salátem pěstovaným po odrůdě ´Rosara´
obsah kadmia
v čerstvé
hmotě
hlávek
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v sušině
kořenů
[mg·kg-1]

hmotnost
hlávky
[g·nádoba-1]

hmotnost
kořenů
[g·nádoba-1]

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]

0,48

0,27

0,37

0,34

obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]

0,62

-0,01

-0,02

0,42

hodnota výměnného pH

-0,59

-0,12

0,02

-0,35

-0,40

-0,26

-0,24

-0,45

obsah síry v sušině hlávek [mg·kg ]

0,30

-0,08

0,10

0,30

obsah kadmia v sušině hlávek [mg·kg-1]

0,93

0,09

0,19

0,45

obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávek [mg·kg-1]

1,00

-0,15

-0,08

0,43

-0,15
-0,08
0,43

1,00
0,55
0,16

0,55
1,00
0,30

0,16
0,30
1,00

obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
-1

-1

obsah kadmia v sušině kořenů [mg·kg ]
hmotnost hlávky [g·nádoba-1]
hmotnost kořenů [g·nádoba-1]

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 7 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu se salátem pěstovaným po odrůdě ´Marabel´
celkový
obsah síry
v zemině
[mg·kg-1]
celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]
obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]
hodnota výměnného pH
obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]
obsah síry v sušině hlávek [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině hlávek [mg·kg-1]
obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávek [mg·kg-1]
obsah kadmia v sušině kořenů [mg·kg-1]
hmotnost hlávky [g·nádoba-1]
hmotnost kořenů [g·nádoba-1]

obsah
hodnota
vodorozpustné výměnného
síry v zemině
pH
-1
[mg·kg ]

1,00
0,70
-0,09
-0,08
0,21
0,54
0,57
0,23
-0,25
-0,21

0,70
1,00
0,02
-0,62
-0,32
0,52
0,56
0,25
-0,12
0,19

-0,09
0,02
1,00
-0,28
-0,15
-0,01
0,00
-0,11
-0,07
0,14

obsah
kadmia
v zemině
[mg·kg-1]

obsah síry
v sušině
hlávek
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v sušině
hlávek
[mg·kg-1]

-0,08
-0,62
-0,28
1,00
0,49
-0,20
-0,25
-0,09
-0,07
-0,46

0,21
-0,32
-0,15
0,49
1,00
-0,07
-0,07
-0,03
-0,08
-0,39

0,54
0,52
-0,01
-0,20
-0,07
1,00
0,97
0,46
-0,10
0,03

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 7 Korelace mezi znaky sledovanými v nádobovém pokusu se salátem pěstovaným po odrůdě ´Marabel´
obsah kadmia
obsah kadmia
v čerstvé
v sušině
hmotě
kořenů
hlávek
-1
]
[mg·kg
[mg·kg-1]

hmotnost
hlávky
[g·nádoba-1]

hmotnost
kořenů
[g·nádoba-1]

celkový obsah síry v zemině [mg·kg-1]

0,57

0,23

-0,25

-0,21

obsah vodorozpustné síry v zemině [mg·kg-1]

0,56

0,25

-0,12

0,19

hodnota výměnného pH

0,00

-0,11

-0,07

0,14

obsah kadmia v zemině [mg·kg-1]

-0,25

-0,09

-0,07

-0,46

-0,07

-0,03

-0,08

-0,39

obsah kadmia v sušině hlávek [mg·kg ]

0,97

0,46

-0,10

0,03

obsah kadmia v čerstvé hmotě hlávek [mg·kg-1]

1,00

0,50

-0,25

-0,03

obsah kadmia v sušině kořenů [mg·kg-1]

0,50

1,00

-0,25

-0,41

hmotnost hlávky [g·nádoba-1]
hmotnost kořenů [g·nádoba-1]

-0,25
-0,03

-0,25
-0,41

1,00
0,40

0,40
1,00

obsah síry v sušině hlávek [mg·kg-1]
-1

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významnou korelaci mezi danými znaky (p < 0,05).
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Příloha 8 Podíl jednotlivých pokusných faktorů a jejich interakcí na celkové variabilitě znaků sledovaných v laboratorním pokusu (%)
obsah
hodnota
celkový
obsah síry vodorozpustné výměnného
pH
v zemině síry v zemině
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
forma S
dávka S
forma S*dávka S
chyba

5
87
5
3

30
64
6
0

42
33
16
9

obsah
kadmia
v zemině
[mg·kg-1]
55
7
27
11

Červeně jsou vyznačeny případy, v nichž jde o statisticky významný vliv daného faktoru na variabilitu sledovaného znaku (p < 0,05).
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Příloha 9 Podíl jednotlivých pokusných faktorů a jejich interakcí na celkové variabilitě znaků sledovaných v nádobovém pokusu
s bramborami (%)
obsah
celkový
obsah
hodnota
kadmia
obsah síry vodorozpustné
výměnného
v zemině síry v zemině
v zemině
pH
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
odrůda
forma S
dávka S
odrůda*forma S
odrůda*dávka S
forma S*dávka S
odrůda*forma S*dávka S
chyba

47
3
29
3
6
6
4
2

15
3
78
1
1
2
0
0

1
35
42
0
14
7
1
0

9
44
19
1
2
18
7
0

obsah síry
v sušině
hlíz
[mg·kg-1]

obsah
kadmia
v sušině
hlíz
[mg·kg-1]

97
0
1
0
1
0
1
0

30
30
21
0
8
8
2
1

obsah
obsah
kadmia
kadmia
v
bílkovinné v lipidech
[mg·kg-1]
frakci
-1
[mg·kg ]
26
1
9
57
24
9
0
8
7
16
12
7
21
1
1
1

Červeně jsou vyznačeny případy, kdy jde o statisticky významný vliv daného faktoru na variabilitu sledovaného znaku (p < 0,05).
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Příloha 9 Podíl jednotlivých pokusných faktorů a jejich interakcí na celkové variabilitě parametrů sledovaných v nádobovém pokusu
s bramborami (%)

odrůda
forma S
dávka S
odrůda*forma S
odrůda*dávka S
forma S*dávka S
odrůda*forma S*dávka S
chyba

obsah kadmia
v
rozpustných
sacharidech
a
popelovinách
[mg·kg-1]
91
0
3
1
2
3
0
0

obsah
kadmia
ve zbytku
po extrakci
[mg·kg-1]

obsah kadmia
v čerstvé
hmotě hlíz
[mg·kg-1]

10
44
13
17
4
6
5
1

0
42
31
1
11
12
1
2

obsah
kadmia
výnos hlíz
v suché
[g·nádoba-1]
nati
[mg·kg-1]
70
11
14
0
0
3
1
1

1
5
35
2
24
6
7
20

hmotnost
nati
po sušení
[g·nádoba-1]
64
4
5
17
2
1
2
5

Červeně jsou vyznačeny případy, kdy jde o statisticky významný vliv daného faktoru na variabilitu sledovaného parametru (p < 0,05).
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Příloha 10 Podíl jednotlivých pokusných faktorů a jejich interakcí na celkové variabilitě parametrů sledovaných v nádobovém pokusu
se salátem (%)
celkový
obsah
obsah síry obsah kadmia obsah kadmia
obsah
hodnota
obsah síry vodorozpustné
kadmia
v sušině
v sušině
v čerstvé hmotě
výměnného
hlávek
hlávek
hlávek
v zemině síry v zemině
v zemině
pH
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
[mg·kg-1]
[mg·kg-1] [mg·kg-1]
předplodina
forma S
předplodina*forma S
chyba

14

69

81

20

0

0

2

12

11

3

52

78

72

7

56

4

10

20

0

0

8

18

16

6

8

22

28

83

Červeně jsou vyznačeny případy, kdy jde o statisticky významný vliv daného faktoru na variabilitu sledovaného parametru (p < 0,05).
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Příloha 10 Podíl jednotlivých pokusných faktorů a jejich interakcí na celkové variabilitě parametrů sledovaných v nádobovém pokusu
se salátem (%)

předplodina
forma S
předplodina*forma S
chyba

obsah kadmia
v sušině
kořenů
[mg·kg-1]

hmotnost
hlávky
[g·nádoba-1]

hmotnost
kořenů
[g·nádoba-1]

16

0

0

6

81

79

74

1

18

4

18

3

Červeně jsou vyznačeny případy, kdy jde o statisticky významný vliv daného faktoru na variabilitu sledovaného parametru (p < 0,05).
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9 Anotace
V předkládané dizertační práci byl primárně studován vliv hnojení různými dávkami
síry (0-20-40-60 mg S·kg-1 zeminy) ve formě síranu amonného nebo elementární síry
na uvolňování kadmia z kontaminované půdy a jeho příjem a distribuci v pokusných
rostlinách. Problematika byla řešena formou laboratorního pokusu s neosetými nádobami
a nádobového pokusu s bramborami odrůdy ´Rosara´ a ´Marabel´ a následně pěstovaným
hlávkovým salátem ´Libusa´. Oba pokusy probíhaly v pokusném objektu Ústavu agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MZLU v Brně.
V laboratorním pokusu se hnojení sírou na obsahu kadmia extrahovatelného kyselinou
dusičnou (2 mol·l-1) statisticky průkazně neprojevilo.
Síra snižovala obsah kadmia v suché i čerstvé hmotě hlíz brambor, nejlepších
výsledků, statisticky se průkazně lišících od kontrolní varianty, bylo u odrůdy ´Rosara´
dosaženo ve variantách hnojených elementární sírou (bez ohledu na dávku), u odrůdy
´Marabel´ vykazovala nejnižší obsah kadmia varianta hnojená nejvyšší dávkou síry, v obsahu
kadmia v čerstvé hmotě se však přesto od nehnojené kontrolní varianty nelišila. Zatímco
variabilitu obsahu kadmia v sušině významně ovlivňovaly pěstovaná odrůda, forma i dávka
aplikované síry, na variabilitě obsahu kadmia v čerstvé hmotě hlíz se již faktor odrůda
nepodílel.
´Marabel´ ukládala mnohem větší podíl přijatého kadmia do rozpustných sacharidů
a popelovin. Obě odrůdy reagovaly na hnojení stoupajícími dávkami elementární síry
poklesem obsahu Cd v bílkovinné frakci, ´Marabel´pak také poklesem obsahu kadmia
v rozpustných sacharidech a popelovinách. ´Rosara´ naopak reagovala na hnojení
stupňovanými dávkami síranu amonného zvyšováním podílu kadmia ve všech ostatních
frakcích na úkor kadmia ve zbytku po extrakci.
V obsahu kadmia v sušině natě bylo možno u obou odrůd sledovat nárůst související
se stupňovanou dávkou síry, až na variantu odrůdy ´Marabel´ hnojenou nejvyšší dávkou
síranu amonného však šlo o změnu v obsahu kadmia statisticky neprůkaznou. Ze všech tří
sledovaných faktorů měla na variabilitu obsahu kadmia v nati nejvyšší podíl pěstovaná
odrůda.
Obsah kadmia v hlávkách salátu, ať již v sušině nebo v čerstvé hmotě, vykazoval
se zvyšující se dávkou síry stoupající trend. Mezi obsahy kadmia v sušině hlávek salátu
v rámci variant pěstovaných po téže odrůdě nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl.
Bez ohledu na odrůdu brambor, která byla předplodinou, vykazovala nejvyšší obsah kadmia
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v čerstvé hmotě hlávky varianta hnojená nejvyšší dávkou síranu amonného. V případě salátu
pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ šlo o obsah statisticky průkazně nižší než obsah kadmia
kontrolní varianty, u salátu pěstovaného po odrůdě ´Marabel´ byl statisticky průkazně nižší
než obsah variant hnojených nejnižší dávkou síry v kterékoli formě. V obsahu kadmia
v kořenech salátu byl jediný statisticky průkazný rozdíl mezi kontrolní variantou salátu
pěstovaného po odrůdě ´Rosara´ (vykazující nejvyšší obsah) a variantou hnojenou nejnižší
dávkou elementární síry.
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