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Forma studia/Form of Study:  prezenční  

 

Téma/Theme: Toxické  působení bóru u obilnin vyvolané intenzivním organickým hnojením 

Hypotéza/ Hypothesis: Při dlouhodobé intenzivní aplikaci chlévského hnoje a čistírenských kalů dochází ke 
zvýšení obsahu mobilních forem bóru v půdě, což může vyvolat toxické působení na metabolismus citlivých 
rostlin jako je např. jarní ječmen 

Anotace/Annotation: Obsah bóru v půdě činí v humidních oblastech zpravidla 5 – 80 mg/kg. Na písčitých 
půdách je obsah 5 – 20 mg/kg, u humózních půd 30 – 80 mg/kg. V půdě je sorbován na organické látky, na oxidy 
Fe, Al, na jílové minerály (silně na illit a vermikulit, slabě na smectit a kaolinit). Proto v půdách nalézáme pozitivní 
korelaci mezi obsahem B a obsahem jílnatých částic a dále obsahem organických látek. Čistírenské kaly jsou 
obecně vnímány jako zdroj organických látek, živin, ale též rizikových prvků a látek. Velmi intenzivně je studován 
vliv čistírenských kalů na rostliny v souvislosti s mikroelementy, jako jsou měď, zinek, mangan, železo, ale téměř 
chybí poznatky v souvislosti s bórem. V našich dlouhodobých stacionárních polních  pokusech jsme zaznamenali 
signifikantní zvýšení obsahu B  v ornici po extrakci horkou vodu. Obsahy bóru v zrně a slámě ozimé pšenice a 
jarního ječmene však nebyly signifikantně zvýšeny. Přitom na rostlinách ječmene (plodina citlivá ke zvýšenému 
obsahu bóru)  byly nalezeny počáteční  nekrózy, ukazující na možné toxické působení.   

Cílem práce bude sledovat změny v obsahu bóru v rostlinách   ozimé pšenice a jarního ječmene během vegetace 
(zejména v kritických růstových fázích), přitom se zaměřit na změny ve struktuře pletiv a dále stanovit množství  
bóru vyplavené z poškozených částí rostlin. 

Financování/Source of: Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním 
řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika 
kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce. (CZ.02.1/0.0/0.0/ 16 019/ 0000845) 
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