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Hypotéza:  
Předpokládá se, že se v České republice i v Evropě síra bude stále častěji stávat limitující 

živinou pro rostliny.  Proto je třeba více se zaměřit na koloběh tohoto prvku v půdě a v životním 
prostředí. 

 
Anotace:  

 
V posledních třiceti letech výrazně poklesl obsah přístupných forem síry v půdě. To je 

zejména způsobeno poklesem vstupů síry prostřednictvím atmosférických depozic, pěstováním 
výkonnějších odrůd zemědělských plodin náročnějších na síru a aplikací hnojiv bez síry nebo s 
nízkým obsahem S. Proto se síra stává stále častěji limitujícím prvkem ve výživě rostlin, zejména pak 
náročných plodin (olejniny).  

Dosud používané metody pro stanovení síry v půdě vykazují značné nedostatky, jako jsou 
nízké korelace se skutečnými obsahy síry v rostlině a jejich odběry. Dále např. stanovení 
signifikantního podílu jiných forem síry, než pro které jsou metody určeny. Metody pro rozbory rostlin 
jsou pak nejednotné a často nekorespondují s výnosy a kvalitativními parametry sklizených produktů. 
Proto je třeba sjednocení a inovace diagnostických metod pro stanovení rostlinám přístupné síry 
včetně úpravy a rozšíření stávajících kritérií pro vyhodnocení obsahu S v půdě i v rostlině.  

Cílem disertační práce bude srovnání metod pro stanovení síry, popř. aktivitě enzymu 
arylsulfatázy v půdě s obsahy S v rostlině a jejími odběry v široké škále půd. Dalším cílem bude 
hodnocení obsahu S v půdě i v různých částech rostlin ve vztahu k výnosu a kvalitě produktů.   

V rámci pokusů je plánován odběr široké škály půd v České republice současně s rostlinnými 
vzorky. Následně pak analýzy půd různými metodami pro stanovení přístupné S a enzymů 
podílejících se na mobilizaci S a rozbory různých částí rostlin (nadzemní biomasa, nejmladší listy) v 
klíčových vegetačních fázích  na obsah celkové S a následný dopočet odběru síry. 
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