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Úvod 

Zavedenie minerálnych hnojív a pesticídov do poľnohospodárstva v 

XX. Storočí spôsobilo výrazné zlepšenie výroby potravín na celom svete. 

Po desaťročiach intenzívneho poľnohospodárstva sa však objavili vážne 

problémy so znečistením pôdy a vody, degradáciou pôdy a zvyškami 

škodlivých látok v potravinách. Orba polí ťažkými zariadeniami 

kombinovaná s nadmerným využívaním hnojív a zníženou rotáciou 

plodín výrazne zhoršila štruktúru pôdy, biologickú funkčnosť a 

biodiverzitu. Odhad plochy orných pôd na svete, ktoré boli doteraz 

degradované, je zložitý a informácie z literatúry naznačujú asi 30 - 40%. 

Takéto pôdy podliehajú erózii, ktorá je oveľa rýchlejšia ako miera tvorby 

humusovej vrstvy. Je to veľmi vážny problém, najmä v podmienkach 

sucha pri globálnom otepľovaní. Okrem toho zníženie biodiverzity 

poľnohospodárskeho prostredia podporuje šírenie patogénov a škodcov 

rastlín, čo vedie k zvýšenému využívaniu pesticídov. Silný tlak pesticídov 

zase spôsobuje, že sa patogény stanú rezistentnými na najbežnejšie 

účinné látky používané v ochrane plodín (Brent a Hollomon 2007). 

V takýchto podmienkach si pestovanie plodín vyžaduje stále väčšie 

úsilie, aby sa dosiahol uspokojivý a vysoko kvalitný výnos. Mikrobiálna 

aktivita v pôde je rozhodujúcim faktorom jej funkčnosti a produktivity 

rastlín. Aby sa obnovila prirodzená rovnováha v pôdnom ekosystéme, 

mikrobiálne očkovacie látky sa podieľajú na zlepšení 

poľnohospodárskych metód v udržateľnom poľnohospodárstve (Vimal a 

kol. 2017, Gouda a kol. 2018, Qiu a kol., Článok v tlači). V posledných 

rokoch sa zvýšila popularita mikrobiálnych očkovacích látok, pretože 

boli zapojené nové techniky skríningu a skúmania interakcií medzi 

rastlinami a mikróbmi. Zistilo sa, že asi 1% - 35% mikroorganizmov 

izolovaných z pôdneho prostredia je schopné preukázať antagonistickú 

aktivitu na inhibíciu rastu patogénov in vitro a podiel izolátov, ktoré 

exprimujú znaky podporujúce rast rastlín, sa našiel až do 2/3 

pestovateľskej populácie (Berg 2009).  

 



 

Len riedke izoláty z tejto skupiny však majú vlastnosti, vďaka 

ktorým sú vhodné na komerčné použitie v poľnohospodárstve. V 

skutočnosti sa niekoľko skupín mikroorganizmov vo väčšej miere používa 

ako biopesticíd alebo biofertilizér kvôli ich schopnosti chrániť rastliny a 

podporovať rast. Medzi nimi najobľúbenejšie sú baktérie huby Bacillus a 

Trichoderma, ktoré sú schopné prežiť vo vysoko konkurenčnom 

prostredí. 

Druhy Trichoderma sú známe ako saprotrofy alebo mykoparazity, 

ktoré sú bežné v pôdnom ekosystéme. V posledných rokoch tieto huby 

priťahujú osobitný záujem kvôli ich biologickej aktivite proti ekonomicky 

dôležitým hubovým chorobám kultúrnych rastlín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prečo Trichoderma? 

Trichoderma sú obzvlášť invazívne huby a dobré kolonizátory nových 

lokalít. Interagujú s rastlinami a fytopatogénmi pomocou viacerých 

mechanizmov a širokého spektra sekundárnych metabolitov. Okrem toho 

sa ľahko vyrábajú a skladujú po dlhšiu dobu. 

Atribúty Trichoderma na poľnohospodárske použitie: 

• Rozšírený výskyt - Trichoderma intenzívne kolonizuje životné prostredie 

vrátane koreňovej zóny a vnútorného tkaniva rastlín, vďaka schopnosti 

používať veľmi odlišné látky ako zdroj živín, ako aj produkovať širokú škálu 

metabolitov: extracelulárne proteíny, lytické enzýmy, antibiotiká, prchavé 

zlúčeniny (VOC). 

• Trichoderma spp. Nachádza sa v mnohých ekosystémoch, v rôznych 

klimatických zónach. Ide o najčastejšie izolované huby z pôdy (asi 103 

CFU/ g pôdy). 

• Vysoká reprodukovateľnosť, intenzívna kolonizácia nového prostredia 

po zavedení a schopnosť prežiť v rôznych nepriaznivých podmienkach. 

• Viaceré mechanizmy pôsobenia. 

• Produkcia mnohých sekundárnych metabolitov. 

• V poľnohospodárstve pôsobí Trichoderma ako rastlinné biostimulátory a 

biokontrolné látky. 

• Ľahká hromadná výroba - intenzívny rast v podmienkach umelého 

rozmnožovania a produkcia početných spór. 

• Trichoderma má počas skladovania dobrú trvanlivosť. 

• Trichoderma spp. majú vrodenú odolnosť voči väčšine 

poľnohospodárskych chemikálií, vrátane fungicídov, hoci jednotlivé 

kmene sa líšia svojou odolnosťou. 

• Trichoderma má početné vlastnosti, ktoré možno použiť aj v priemysle 

(napr. Papierenský, textilný, potravinársky a krmivársky priemysel).



Obrázky Trichoderma 

 

 

Fot. 1. Zľava: kolónie Trichoderma spp. izolované z pôdy na ružovom bengálskom 

agare; rast kultúry Trichoderma na agare so sladovým extraktom; Trichoderma 

konidiofory v mikroskope. 

 

 

 

T. atroviride T. harzianum T. virens 

Fot. 2. Rast izolátov Trichoderma na PDA 

 

 

 

 

 



Mechanizmy účinku a tvorba sekundárnych metabolitov 

Mnohé roky intenzívneho výskumu ukázali, že Trichoderma môže byť 

alternatívnou metódou ochrany rastlín voči pesticídom a tiež faktorom 

podporujúcim rast rastlín v stresových podmienkach. Takéto vlastnosti 

týchto húb závisia od ich schopnosti produkovať rôzne sekundárne 

metabolity a od použitia širokého spektra mechanizmov pôsobenia 

rastlín a mikroorganizmov v pôde: 

zvýšenie dostupnosti a príjmu výživných látok ťažko dostupných pre 

rastlinnú výrobu fytohormónov stimulujúcich rast, 

• indukcia mechanizmov rezistencie v rastlinách, 

• súťaž o živiny a priestor, 

• antibióza, 

• mycoparasitism. 

Vďaka takým širokým schopnostiam môžu huby Trichoderma účinne 

súťažiť v rôznych prostrediach s inými mikroorganizmami a súčasne 

interagovať s rastlinami. Výsledkom týchto interakcií je prospešný pre 

oba organizmy. 

Skríning prospešných izolátov sa zvyčajne začína laboratórnym 

vyšetrením antibiotických a mykoparazitických vlastností, schopnosti 

súťažiť o živiny a potom stimuláciou rastu rastlín a indukciou rezistencie 

rastlín voči biotickým a abiotickým stresom, ktoré sa študujú v 

kontrolovaných podmienkach. V terénnom prostredí však stimulácia rastu 

rastlín a indukcia rezistencie môžu hrať hlavnú úlohu v aktivite 

Trichoderma.  

Výhoda použitia týchto húb pre rastliny spočíva v rýchlom vytvorení 

stabilnej komunity v rhizosfére, kde dochádza k interakciám rastlín 

Trichoderma (Mendoza-Mendoza a kol. 2018). Ostatné mechanizmy 

(konkurencia, mykoparazitizmus, antibióza) môžu v týchto interakciách s 

rhizosférou zohrávať podpornú úlohu. Je dôležité si uvedomiť, že spôsob 

pôsobenia Trichoderma v prírodných podmienkach je zložitý a závisí od 

viacerých mechanizmov. Vo väčšine prípadov nie je možné oddeliť priamy 



účinok Trichodermy na rast rastlín od kontroly patogénnych a iných 

škodlivých mikroorganizmov, ktoré znižujú rast rastlín. 

Stručný opis mechanizmov Trichoderma: 

Solubilizácia živín 

• Trichoderma môže zvýšiť prístup k zle dostupným rastlinným živinám (P, 

Cu, Mn, Zn), 

• rozpustnosť výživných látok je spôsobená tvorbou organických kyselín v 

hubách (napr. Kyselina citrónová alebo fumarová), 

• produkcia siderofórov chelátujúcich Fe3+, sprístupňuje ich pre rastliny a 

obmedzuje množstvo železa potrebné pre vývoj plesňových patogénov. 

Stimulácia rastu rastlín 

• zvýšenie rozpustnosti živín pomocou Trichoderma zvyšuje ich príjem 

rastlinami, 

• modulácia koreňovej architektúry na zlepšenie účinnosti absorpcie vody 

a živín a ich translokácie v častiach rastlín a tiež zmiernenie abiotických 

stresov (napr. Sucho), 

• stimulácia klíčenia semien a rastu rastlín výrobou látok, ktoré pôsobia 

ako rastové hormóny rastlín: 

- kyselina indolyl-octová (IAA) - stimuluje rastlinnú biomasu a zvyšuje 

počet koreňov, 

- ACC deaminize redukuje etylén (stresový faktor pre rastliny), 

• stimulácia procesu fotosyntézy v rastlinách a rýchlosť metabolizmu 

uhľohydrátov, 

• zvýšiť obsah chlorofylu. 

 



 

Fot. 3. Stimulácia biomasy paradajok a koreňového systému Trichoderma. 

 

Indukcia mechanizmov rezistencie v rastlinách 
 

 interakcia elicitorov (nízkomolekulových zlúčenín) uvoľňovaných 

Trichoderma hyfami môže viesť k vyvolaniu lokálnych obranných 

reakcií a k systémovým zmenám v metabolizme a imunite rastlín, 

 typ indukovanej rezistencie môže byť ťažké určiť kvôli rozmanitosti 

biochemických ciest aktivovaných v rastlinách pomocou 

Trichoderma, 

 v závislosti od kmeňa Trichoderma, rastlinných druhov a patogénu 

môže mať rezistencia formu indukovanej systémovej rezistencie (ISR) 

s kyselinou jasmonovou (JA) a etylénom (ET) ako signálnymi 

molekulami alebo získanou systémovou rezistenciou (SAR) s 

kyselinou salicylovou (SA). ako sprostredkovateľ imunitných reakcií, 

 nedávno sa navrhlo, že existuje zmiešaný odpor ISR / SAR 

kombinujúci aktivačné cesty oboch typov rezistencie. Tento typ 

rezistencie indukovanej Trichoderma sa označuje ako systémový 

rezistencia indukovaná Trichoderma (TISR), ktorá zahŕňa širšiu škálu 

signalizačných trás. 



• Schéma indukcie obrany v rastlinách: 

Interakcie elicitorov uvoľňovaných Trichoderma s rastlinnými 

receptormi 

depolarizácia bunkovej membrány a zmeny pH, ktoré vedú k zvýšenej 

produkcii reaktívnych druhov kyslíka 

aktivácia základných obranných mechanizmov v rastlinách: 

- enzýmy antioxidačného systému 

- enzýmy zapojené do posilňovania štrukturálnych obranných bariér 

- syntéza sekundárnych metabolitov. 

Súťaž 

• súťaž o výživné látky - v prípade Trichoderma sa spomína najmä 

konkurencia s patogénmi pre železo; Trichoderma produkuje proteínové 

zlúčeniny s nízkou molekulovou hmotnosťou nazývané siderofóry, ktoré 

majú vysokú afinitu k iónom železa, 

• konkurencia v priestore - Trichoderma má schopnosť rýchlo 

získavať a efektívne využívať výživné látky z rôznych zdrojov, takže môže 

rásť rýchlejšie, kolonizovať prostredie a konkurovať iným 

mikroorganizmom v priestore. 

Antibióza 

• antibióza je jedným z typov antagonizmu založeného na sekrécii 

rôznych sekundárnych metabolitov, ktoré inhibujú alebo zabíjajú iné 

organizmy, 

• Trichoderma produkuje početné sekundárne metabolity (molekuly 

s nízkou molekulovou hmotnosťou), ktoré nemajú priamy vplyv na ich rast 

a reprodukciu, ale zohrávajú dôležitú úlohu ako signálne molekuly a pri 

tvorbe interakcií s inými mikroorganizmami, 



• Trichoderma produkuje pyróny, terpenoidy, polycetidy, peptaiboly, 

terpény a množstvo prchavých zlúčenín (VOC), 

• jeden kmeň Trichoderma môže produkovať niekoľko rôznych 

zlúčenín, 

 kvalitatívna a kvantitatívna produkcia antibiotík sa môže líšiť v 

závislosti od kmeňa a dokonca aj od štádia rastu huby a tiež úzko 

súvisí s okolitými podmienkami a dostupnosťou živín. 

Mycoparasitism 

•  Trichoderma môže parazitovať a degradovať mycélium a spóry 

iných húb vrátane patogénov, 

• degradácia patogénnych štruktúr je výsledkom činnosti 

enzýmových komplexov degradujúcich bunkovú stenu 

podporovaných antibiotikami, 

• fázy mykoparazitizmu: 

- zisťovanie iných húb a ich rastu v ich smere (chemotrofický rast), 

- kontakt s hubou a stočenie okolo jej hýf, 

- vytvorenie penetračných štruktúr podobných apresoriu na povrchu 

hýf hostiteľa (afinita k lektínu v stene hostiteľa), 

- produkcia enzýmov degradujúcich bunkovú stenu, 

- prienik do svetla hostiteľských štruktúr končiacich jeho smrťou.



 

 

Fot. 4. Mykoparazitizmus Sclerotium cepivorum sclerotia autor Trichoderma. 

 

Podrobné mechanizmy aktivity Trichoderma boli opísané v mnohých 

prehľadných publikáciách, napr.: Harman a kol. (2004), Nawrocka a 

Małolepsza 2013, López-Bucio a kol. (2015), Contreras-Cornejo a kol. 

(2016), Waghunde a kol. (2016) a v knihách, napr. Gupta a kol. (2014). 

 

Trichoderma sekundárne metabolity, enzýmy a ich funkcie 

Huby Trichoderma sú producentmi mnohých sekundárnych 

metabolitov, ako sú napríklad ribozomálne peptidy, terpenoidy, pyróny, 

polyketidy, peptaibiotiká, siderofóry, zlúčeniny odvodené od indolov a 

prchavé organické zlúčeniny (VOC) (Contreras-Cornejo a kol. 2016, Lee a 

kol. 2016), Zeilinger a kol. 2016). Tieto metabolity sa priamo 

nezúčastňujú normálneho rastu húb, ale podporujú ich prežitie v 

rôznych prostrediach. Malo by sa uviesť, že prevalencia a 

konkurencieschopnosť Trichoderma v prírode a ich úspech ako 

biokontrolného činidla alebo biostimulantu väčšinou súvisia so 

schopnosťou týchto húb produkovať variabilné metabolity a ich 

kombinovanými účinkami. 



Úloha sekundárnych metabolitov Trichoderma (podľa Zeilinger a 

kol. 2016): 

• podpora kompetencie v oblasti rhizosféry s inými 

mikroorganizmami (napr. Produkcia siderofórov obmedzuje množstvo 

železa, vďaka čomu je nedostupná pre konkurenčné mikroorganizmy, 

antibiotiká s fungicídnou a antibakteriálnou aktivitou), 

• kombinovaný účinok s hydrolytickými enzýmami pri 

mykoparazitickej aktivite, 

• zapojenie sa do samoregulácie zvinutia Trichoderma okolo 

parazitizovaných plesňových hýf, 

• sprostredkovanie komunikácie medzi rastlinami a hubami, 

• spustenie lokalizovaných a systémových reakcií v rastlinách, 

• prichytenie Trichoderma ku koreňom, 

• zapojenie sa do sebaochrany Trichoderma pred nepriaznivými 

biotickými a abiotickými faktormi, 

• samoregulačné látky regulujúce klíčenie spór, morfogenézu kolónií a 

asexuálny vývoj. 

Produkcia sekundárnych metabolitov pomocou Trichoderma závisí od 

kmeňa a líši sa vo vzťahu k rovnováhe medzi vyvolanou biosyntézou a 

biotransformáciou alebo biodegradáciou. Expresia génov súvisiacich s 

metabolizmom tiež vysoko súvisí s vonkajšími faktormi (napr. Výživná 

báza, pH, vlhkosť), inými interakciami organizmov a ich signálnymi 

molekulami. Napriek identifikácii takmer 400 rôznych metabolitov 

produkovaných Trichoderma (Contreras-Cornejo a kol. 2016), v mnohých 

prípadoch nie je ich špecifická aktivita a interakcie neznáma. Navyše nie 

všetky zlúčeniny sa môžu syntetizovať v laboratórnych podmienkach, 

takže vedomosti o biosyntetických cestách a ich regulácii sú stále 

obmedzené. 

 

 

 



 

Ďalšími dôležitými zlúčeninami produkovanými hubami 

Trichoderma sú lytické enzýmy, ako sú: chitinázy, proteázy a glukanázy 

(prehľad Viterbo a kol. 2002, Hasan a kol. 2014). Tieto enzýmy, hlavne 

chitynázy a glukanázy, sa podieľajú na mykoparazitických vlastnostiach 

Trichoderma a hrajú úlohu pri degradácii bunkovej steny húb 

parazitovaných. Enzýmy sú zvyčajne extracelulárne, majú nízku 

molekulovú hmotnosť a sú vysoko stabilné. Histochemické štúdie 

ukázali, že spôsobujú lokalizovanú lýzu bunkových stien v bode kontaktu 

hostiteľa s antagonistom. V mnohých prípadoch je však inhibícia rastu 

hostiteľa komplexným pôsobením lytických enzýmov s antibiotikami. 

Hlavné funkcie lytických enzýmov produkovaných Trichoderma 

(Hasan a kol. 2014, Saravanakumar a kol. 2016): 

• štiepenie polysacharidov, chitínu a glukánov, ktoré sú súčasťou 

bunkových stien húb, a ničí integritu bunkových stien, 

• ničenie spiacich štruktúr patogénov v pôde, 

• inaktivácia enzýmov súvisiacich s patogenézou produkovaných 

patogénmi a zničenie ich schopnosti poškodiť rastlinné bunky, 

• spustenie indukovanej systémovej rezistencie v rastlinách. 



Kroky selekcie Trichoderma na poľnohospodárske využitie (upravený 

protokol opísaný Köhlom a kol. 2011): 

Tab. 1. Kroky pre výber Trichoderma 

1 Výber plodín a na aký účel sa má použiť Trichoderma 

2 Výber zdroja na izoláciu húb 

3 Klasifikácia druhov (eliminácia 
potenciálnych patogénnych druhov pre 

ľudí a huby) 

 
Vývoj metódy rýchleho skríningu 

veľkého počtu izolátov, stanovenie ich 
vlastností v kontrolovaných pokusoch 

4 Vývoj pilotnej formulácie pre 
počiatočné testovanie v teréne 

Posúdenie kapacity hromadnej 
výroby 

5 Testovanie najlepších prípravkov na 
rôznych miestach a počas niekoľkých 

vegetačných období, v spojení s 
metódami poľnohospodárskych systémov 

Posúdenie výrobných nákladov a 
registrácia 

6 Polotechnická výroba 
prípravku 

poľné testovanie 

 

V prírodnom prostredí existuje mnoho mikroorganizmov, ktoré 

naznačujú antagonistické schopnosti proti patogénom in vitro alebo 

prospešné vlastnosti pre rastliny v štádiu výskumu. V mnohých 

prípadoch sa však vo fáze vykonávania vyvinutej prípravy zdá, že existujú 

určité technické problémy s hromadnou výrobou a integráciou s 

poľnohospodárskymi technikami, alebo výroba v obchodnom meradle 

nie je nákladovo efektívna. Preto je od samého začiatku potrebné 

vyvinúť úsilie na posúdenie možnosti komercializácie plánovaných 

riešení, ako sa uvádza v tabuľke vyššie. 

 

 

 

 

 



Mikrobiálny kmeň určený na komerčné použitie by mal spĺňať tieto 

požiadavky: 

• široké spektrum činností; 

• dobré množenie ľahko dostupných a lacných materiálov pre 

hromadnú výrobu; 

• stabilita a dobrá životaschopnosť počas skladovateľnosti; 

• hospodárna výroba; 

• trhový dopyt po jeho aplikácii. 

 

Hromadná výroba a príprava Trichoderma 

Hromadná výroba mikrobiálnych očkovacích látok je v mnohých 

prípadoch hrdlom fľaše úspešného zavedenia pre komerčné použitie. 

Prevod výroby v laboratórnom meradle do priemyselného rozsahu je 

niekedy komplikovaný alebo nákladný. Medzi inými mikroorganizmami 

má Trichoderma dobré saprofytické vlastnosti a všeobecne je ľahké 

hromadenie v kvapalných médiách alebo na rôznych organických 

materiáloch. Intenzita rastu rôznych druhov sa však môže výrazne líšiť v 

závislosti od špecifických požiadaviek na živiny (Obr. 1). 

 

 

 

 



 
 

Na hromadnú výrobu Trichoderma sa používajú kvapalné a tuhé 

fermentácie (Kumar a kol. 2014). 

• Na fermentáciu v tekutom stave (LSF) sa používa kvapalné médium 

obsahujúce veľké množstvo vody zmiešané s vhodným pre výživové 

látky z húb. Pre Trichoderma LSF sa používa bujón zemiakovej dextrózy, 

šťava V-8, melasa-droždie. Tento systém vyžaduje špecifické vybavenie 

(bioreaktory). 

• Na fermentáciu v pevnom stave (SSF) sa používajú pevné organické 

látky, nerozpustné vo vode. Tieto materiály (napríklad obilné zrná alebo 

otruby, rastlinné zvyšky) sa navlhčia vodou, naočkujú sa Trichoderma a 

inkubujú sa asi dva týždne, aby sa zarastilo médium hubovým myceliom 

a vytvorili sa spóry. 

V prípade SSF môže organický materiál používaný na rast húb slúžiť 

ako nosič Trichoderma. Takýto prípravok sa môže použiť priamo na 

aplikáciu do pôdy alebo sa môže skladovať po vysušení. Na komerčné 

použitie húb produkovaných v LSF by sa malo uskutočniť zloženie s 

vhodnými nosičmi na podporu prežitia Trichoderma. Bežne sa používajú 

tieto organické a anorganické nosiče: vermikulitové pšeničné otruby, 

pšeničná múka, kávové šupky, bageta z cukrovej trstiny, zvyšky rastlín, 

mastenec, vermikulit, alginát sodný. 

 



Je dobré si uvedomiť, že rôzne druhy a dokonca aj kmene Trichoderma 

môžu mať počas skladovania rôznu prežitie. Preto sa odporúča kontrola 

životaschopnosti počas doby použiteľnosti. 

Formulované prípravky by mali mať tieto vlastnosti: 

• dobrá skladovateľnosť v okolitých podmienkach; 

• stály; 

• lacné; 

• nie sú fytotoxické, 

• nosič pre mikroorganizmy by mal mať presne definované zloženie a 

jeho výroba by mala byť štandardizovaná; 

• ľahké použitie a prispôsobenie na použitie s použitím bežného 

poľnohospodárskeho vybavenia; 

 kompatibilné s agrochemikáliami. 



Hlavné faktory ovplyvňujúce očkovanie Trichoderma v teréne 

• Obsah živín v pôde. 

• Množstvo organických látok v pôde. 

• Pôdna vlhkosť a teplota. 

• Pestované druhy rastlín. 

• hnojenie. 

• Aktivita iných pôdnych mikroorganizmov. 

 

Účinky Trichoderma na rastliny v poľnohospodárstve 

• Ochrana rastlín proti škodlivým mikroorganizmom patogénov a 

stresovým faktorom (napr. Sucho, slanosť). 

• Spúšťanie rezistencie rastlín voči chorobám. 

• Zvýšenie dostupnosti a príjmu živín. 

• Zlepšenie rastu rastlín a výnosov. 

• Pozitívny vplyv na parametre kvality výnosu. 

• Degradácia xenobiotík vrátane pesticídov. 

 

Čo iného sa dá vedieť o použití Trichoderma pri pestovaní rastlín? 

 

• Prípravky s Trichoderma sa môžu aplikovať v poľnohospodárstve ako 

poťahovanie semien, bioprevádzkovanie semien (ošetrenie semien 

spórami huby a ich inkubácia za teplých a vlhkých podmienok až do 

vzniku semien), namáčanie koreňov sadeníc, aplikácia pôdy, listový 

sprej. 

• Trichoderma sa neodporúča používať v systémoch na fertilizáciu 

rastlín, pretože rastúce mycélium môže blokovať tok vody a živín v 

skúmavkách. 

 

 

 

 

 



Trichoderma môže kolonizovať tkanivo zakrývajúce korene, ale 

neprenikajú hlbšie v dôsledku aktivácie mechanizmov rezistencie v 

rastlinách, takže nie sú pre rastliny patogénne (Vinale a kol. 2012). 

Niektoré kmene Trichoderma môžu znižovať klíčenie semien alebo rast 

sadeníc, keď sa používajú vo vysokých koncentráciách, kvôli produkcii 

zlúčenín inhibujúcich rastliny (Contreras-Cornejo a kol. 2016). Preto 

je nevyhnutné stanoviť maximálnu dávku, najmä pre produkciu 

sadeníc. 

 • Účinok Trichoderma na rastliny môže byť modulovaný rastlinným 

genotypom (Tucci a kol. 2011). 

 • Pri poľnej kultivácii je najúčinnejšou aplikačnou technikou aplikácia 

pôdy alebo obaľovanie semien. 

 • Aplikačná technika by sa mala prispôsobiť druhu kultivovanej 

rastliny (napr. Povlak z uhoriek, korenie a šalátová pôda). 

 • Po aplikácii do pôdy sa prípravok s Trichoderma musí zmiešať s 

vrstvou ornice. 

 Systematické využívanie Trichoderma v poľnej kultivácii môže 

zlepšiť jeho výkonnosť stabilizáciou populácie a zlepšením 

interakcií medzi rastlinami a hubami a patogénmi a hubami.



 

Príklady použitia Poľských kmeňov Trichoderma v poľnohospodárstve 

V dôsledku prác vykonaných v rámci projektu s názvom „Poľské 

kmene Trichoderma v ochrane rastlín a nakladaní s organickým 

odpadom“č. UDA-POIG.01.03.01-00-129 / 09-07, niekoľko prípravkov 

obsahujúcich pôvodné Boli vyvinuté poľské kmene húb Trichoderma, 

ktoré sa môžu použiť na integrovanú kultiváciu rôznych druhov zeleniny. 

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho 

regionálneho rozvoja. 

Všetky kmene Trichoderma použité na výskum patria do zbierky 

Výskumného ústavu záhradníctva a boli klasifikované pomocou 

biotechnologických metód a ich sekvencie boli uložené v GenBank. 

Všetky izoláty sa tiež testovali na vhodnosť pre poľnohospodárstvo. Tieto 

kmene sa použili na výrobu biologických prípravkov na aplikáciu pri 

pestovaní zeleniny. Inováciou vyvinutého riešenia bolo použitie rôznych 

organických odpadov z agropotravinárskeho priemyslu ako nosičov húb 

Trichoderma. 

Účinky vyvinutých prípravkov boli komplexne testované v 

laboratórnych podmienkach, ale najmä v poľných podmienkach pri 

pestovaní niekoľkých druhov zeleniny. Hodnotili sa účinky rôznych 

izolátov Trichoderma, nosičov a aplikačných metód. Štúdie sa 

uskutočňovali na pokusných pozemkoch, ale aj na produkcii v 

záhradníckych farmách. Boli stanovené účinky prípravkov Trichoderma 

na mrkvu, cibuľu, paradajky, papriku, šalát, uhorky a zemiaky. Bol 

skúmaný vplyv vybraných kmeňov Trichoderma na úrodu rastlín, jej 

štruktúru a obchodovateľné množstvo úrody, ako aj na obsah pro-

zdravotných zložiek v jedlých častiach zeleniny, ich senzorická kvalita a 

trvanlivosť. Intenzita a dynamika chorôb rastlín vyskytujúcich sa v 

plodinách sa monitorovala pri poľných experimentoch. 

 

 



Vyvinuté prípravky s Trichoderma majú pozitívny vplyv na koreňové 

systémy rastlín a ich výnos. Zistilo sa, že Trichoderma najlepšie fungovala 

pri pestovaní solených rastlín: paradajok, papriky a zemiakov. Pozitívne 

výsledky sa získali aj pri iných druhoch, ako sú šalát, mrkva a uhorka. 

Bioprípravky majú pozitívny vplyv na obsah zložiek prospešných pre 

zdravie, ako sú: lykopén v rajčiakových plodoch (zvýšenie obsahu dokonca 

o 30%) alebo vitamín C v korení, zemiakoch a šaláte. Bolo dokázané, že 

použité kmene Trichoderma majú schopnosť indukovať rezistenciu v 

rastlinách, čo sa prejavilo výrazným znížením múčnatky na uhorkách, 

alterariózou na listoch mrkvy a plesňou zemiakov. Huby Trichoderma 

používané ako povlaky semien znižujú tlmenie sadeníc rôznych druhov 

zeleniny a zlepšujú vzostup rastlín. Tieto prípravky môžu byť alternatívou 

syntetických záhradníckych produktov, ako sú minerálne hnojivá a 

pesticídy. Stručná charakteristika účinkov Trichoderma na rôzne plodiny je 

uvedená nižšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účinky Trichoderma na pestovanie paradajok 

 • Paradajky boli pestované v pôde bez pôdy, v skleníku; 

 • Trichoderma sa aplikovala ako máčanie koreňových sadeníc pred 

výsadbou so suspenziou sušených spór získaných fermentáciou v 

tuhom skupenstve na organickom odpade; 

 • Pokusy sa uskutočňovali v experimentálnom skleníku, ako aj v 

komerčnej výrobe; 

 • Najlepší účinok sa dosiahol s T. virens TRS106 (významne zvýšený 

predajný výnos - tab. 2 a 3); 

 Aplikácia Trichoderma významne zvýšila koncentráciu licopenu v 

rajčiakoch (Obr. 2). 

 
Tab. 2. Výťažok z paradajok v pokusoch uskutočňovaných vo Výskumnom ústave 
záhradníctva (Skierniewice, Poľsko), leta 2013 – 2014 

 
Liečba   

Yield (kg.m-2) 

 

        zavčas predajný       totálnej 

ovládanie 19,0 a 45,4 b 47,7 a 

komerčná príprava (T22) 19,0 a 45,7 b 47,9 a 

TRS106 20,4 a 48,2 a 50,4 a 

TRS25 20,0 a 46,4 b 48,8 a 

 



Tab. 3. Výťažok z paradajok v pokusoch uskutočňovaných na inom mieste, v 
komerčnej výrobe, leta 2013 – 2014 

 
Liečba Yield (kg.m-2) 

zavčas predajný 

ovládanie 2,8 b 29,3 b 

TRS106 3,4 a 31,5 a 

TRS25 3,1 b 29,8 b 

 

 

Fot. 5. Miera dozrievania skorých paradajok v komerčnej výrobe: rastliny na 

kontrolu ľavého; pravé rastliny ošetrené Trichoderma. 

 

 

 

Fot. 6. Kolonizácia koreňov rajčiaka Trichoderma pri kultivácii bez pôdy. 

 

 

 



Účinky Trichoderma na pestovanie korenia 

• Rastliny papriky sa pestovali v zemi v plastových tuneloch; 

• Trichoderma sa aplikovala na pôdu pred výsadbou korenia, ako biomasa 

mycélia a spór na organický nosič zložený zo zvyškov rastlín; 

• Pokusy sa uskutočňovali v experimentálnom skleníku, ako aj v 

komerčnej výrobe; 

• Najlepší účinok sa dosiahol so zmesou dvoch kmeňov Trichoderma 

TRS123 + TRS43, TRS123 + TRS90 a jedného kmeňa TRS43; 

• Aplikácie Trichoderma významne zvýšili celkový a obchodovateľný výnos 

(Obr. 3, Fot. 7); 

• Použité zmesi zvýšili aj koncentráciu vitamínu C v ovocí (Obr. 4). 

 

Fot. 7. Príklad zberu jedného korenia po aplikácii Trichoderma (celé rodenie - 

september). Ľavý - ovládanie; pravé plody získané z rastlín ošetrených TRS123+90. 



 

 

 

 

 

 

 



Účinky Trichoderma na pestovanie zemiakov 

• Pokusy s zemiakmi sa uskutočňovali v komerčných oblastiach; 

• Trichoderma sa aplikovala na pôdu pred výsadbou zemiaka ako 

biomasa mycélia a spór na organický nosič zložený zo zvyškov rastlín; 

• Najlepšie a najstabilnejšie účinky sa vo všeobecnosti dosiahli použitím 

jednotlivých kmeňov Trichoderma TRS43 a TRS123; 

• Zmes TRS43 + TRS123 bola tiež účinná (Obr. 8), ale menej ako 

jednotlivé kmene (Obr. 5); 

• Aplikácia Trichoderma významne zvýšila celkový a najmä predajný 

výnos (Fot. 8), hľuzy zemiakov boli lepšie tvarované a mali väčšiu váhu; 

• Výnosotvorný účinok pri pestovaní zemiakov ukázal aj organický 

nosič; 

Trichoderma znížila výskyt zemiakovej plesne na rastlinách (Obr. 6). 



  

 

Fot. 8. Úroda zemiakov ošetrených Trichoderma (experiment 

Skierniewice, Poľsko).  

 

 

 



Ľavý - ovládanie; pravá pôda pridaná s Trichoderma TRS43 

+ 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účinky Trichoderma na kultiváciu uhoriek 

 

• Uskutočnil sa trojročný experiment v experimentálnej oblasti 

Výskumného ústavu záhradníctva v Skierniewiciach; 

• Trichoderma sa používa ako povlak semien alebo sa aplikuje na pôdu 

pred výsevom uhoriek na organický nosič; 

• Kontrolné rastliny neboli chránené proti plesniam plesniam alebo boli 

postrekované fungicídmi ihneď po objavení sa prvých príznakov 

choroby. 

• Najlepšie účinky sa dosiahli s T. atroviride TRS25 použitým na 

poťahovanie semien; 

• Táto aplikácia významne zvýšila klíčivosť semien a oneskorený výskyt 

plesní (obr. 7 a 8); 

• Účinok jednorazovej aplikácie Trichoderma na výťažok uhoriek v 

týchto experimentoch nebol významný v porovnaní s chemickým 

postrekom. 



 

 

 

 

Obr. 8. Znížený výskyt plesní na rastlinách uhoriek s Trichoderma TRS25 (for 

more information see publication presented above). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účinky Trichoderma na pestovanie šalátu 

• Pokusy so šalátom sa uskutočnili na experimentálnom poli Výskumného 

ústavu záhradníctva v Skierniewiciach av komerčnej oblasti; 

• Trichoderma sa aplikovala na pôdu pred výsadbou šalátu na organickom 

nosiči zloženom zo zvyškov rastlín; 

• Vo všetkých experimentoch boli zmesi dvoch kmeňov Trichoderma 

najúčinnejšou liečbou, pri ktorej bol výťažok šalátu výrazne vyšší v 

porovnaní s jednotlivými kmeňmi a kontrolnými rastlinami; 

• Tabuľky 4 a 5 predstavujú účinok zmesí Trichoderma na predajný výnos 

šalátu v „experimentálnych“ a „komerčných“ pokusoch; 

• Trichoderma obohatená biomasa koreňov šalátu (Fot. 10); 

• Obsah vitamínu C sa zvýšil v listoch šalátov ošetrených Trichoderma. 

• Aplikácia Trichoderma v pôde na organický nosič tiež spôsobila 

významné zvýšenie obsahu dusičnanov v šaláte. Jeho koncentrácia však 

nepresiahla prijateľný limit pre hlávkové šaláty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 4. Výťažok (%) a obsah chlorofylu v šaláte ošetrenom zmesami 
Trichoderma v pokusoch vykonávaných dvakrát ročne (jar a jeseň) vo Výskumnom 
ústave záhradníctva v Skierniewice, roky 2013 - 2014. 
 

ndex 
 

 

 

 

 

Tab. 5. Vplyv zmesi Trichoderma a komerčných prípravkov (A, B) na výťažok 

(%) šalátu v pokusoch uskutočňovaných v komerčnej výrobe, roky 2013 - 2014. 

 

Liečba Rok 2013 Rok 2014 

ovládanie 100 100 

dopravcu 110 111 

TRS59+TRS90 118 116 

Komerčný A 97 102 

Komerčný B 105 119 

 

 

Fot. 9. Obchodné pokusy so šalátom. 

        Liečba Obchodovateľný výnos (%)  
 pružina    jeseň pružina    jeseň 

ovládanie 100 100 17,4 16,5 

dopravcu 119 118 15,7 14,2 

TRS43+TRS85 133 121 21,2 19,7 

TRS25+TRS59 133 95 15,3 14,2 

TRS25+TRS106 135 112 21,0 20,1 

 



 

 

Fot. 10. Trichoderma stimulovaný vývoj koreňového systému šalátu. 

 

Účinky Trichoderma na pestovanie mrkvy 

 

• Prezentované experimenty s mrkvou sa uskutočnili na experimentálnom 

poli Výskumného ústavu záhradníctva v Skierniewiciach; 

• Trichoderma sa používa ako povlak semien alebo sa aplikuje na pôdu 

organickým nosičom pred výsevom mrkvy; 

• Organický nosič významne znížil klíčenie mrkvy a v dôsledku toho výnos 

týchto rastlín (Tab. 6); 

• Obaľovanie semien prípravkami spór Trichoderma nemalo vplyv na 

klíčenie semien, ale zvýšený výnos; 

• Zvýšenie výnosu súviselo so zvýšenou biomasou koreňov (Fot. 11); 

• Vo všetkých experimentoch sa pozorovalo významné zníženie alterácie 

na listoch mrkvy (Obr. 12); 

• Trichoderma neovplyvnila senzorickú a biochemickú kvalitu mrkvy. 

 

 

 



 

Fot. 11. Trichoderma používa sa ako povlak semien stimulovaný rast koreňov 

mrkvy. 

 

 

Tab. 6. Vplyv Trichoderma a organického nosiča na rast a výnos mrkvy v 

poľných experimentoch (roky 2013 - 2014). 

 

 

Liečba 

 

Klíčenie osiva (%) 

O b c h o d ov a  
e ľ n ý v ý o s  

(t/ha) 

 
Koreňová 

biomasa (g) 

ovládanie 100,0 92,8 119,5 

organický nosič 57,7 73,7 135,3 

TRS14 + dopravcu 61,6 71,2 135,5 

TRS20 + dopravcu 62,4 64,0 123,3 

TRS43 + dopravcu 67,1 73,5 138,0 

chemický povlak semien 103,0 108,2 149,5 

TRS14 poťahovanie  semien 101,1 100,4 144,9 

TRS20 poťahovanie semien 99,4 99,3 145,0 

TRS43 poťahovanie semien 108,8 96,4 132,3 
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Tuohy M. (Eds.) (2014) Biotechnology and Biology of Trichoderma. 

Elsevier 

Mukherjee P.K., Horwitz B.A., Singh U.S., Mukherjee M., Schmoll M. 

(Eds.) (2013) 

Trichoderma biology and applications, CAB International 

Odporúčané ďalšie články 

Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W., 2014. Agricultural uses of plant 

biostimulants. Plant Soil, 383: 3 – 41. 
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Všeobecný úvod 

 

Nadmerné využívanie pesticídov v poľnohospodárskom ekosystéme 

vyvoláva obavy z biologického potenciálu pôdy a úrovne rezíduí 

pesticídov v potravinách a krmivách. 

Je naliehavo potrebné vyvinúť a zaviesť do poľnohospodárskej praxe 

ekologické metódy ochrany rastlín, ktoré sú šetrné k životnému 

prostrediu 

Ekologicky prijateľné stratégie na ničenie škodcov / patogénov by sa 

mohli rozvíjať na základe mikroorganizmov - ktoré ponúkajú veľa 

príležitostí na ochranu rastlín 

Mikroorganizmy sa používajú v poľnohospodárskych postupoch ako 

agenti biologickej kontroly (BCA) na riadenie patogénov rastlín a / alebo 

faktorov podporujúcich rast rastlín (PGPF), aby pomohli pri osvojení si 

plodín v meniacich sa podmienkach prostredia - na udržanie výnosov a 

ich kvality, navodenie odolnosti / tolerancie voči zdôrazňuje, zvyšuje 

účinnosť využívania vody a živín, znižuje výrobné náklady 

Huby Trichoderma sú mikroorganizmy, ktoré vykazujú veľa priaznivých 

účinkov v rastlinnej výrobe ako BCA a / alebo PGPF - Weindling v roku 

1932 prvýkrát uviedol, že Trichoderma by sa mohol používať ako BCA 

Na trhu sú už k dispozícii bioprípravky na báze Trichoderma, v 

súčasnosti sa však veľa skúma na Trichoderma s cieľom vyvinúť nové 

bioprípravky / aplikácie pre poľnohospodárstvo. 

 

 

 



Dôležité vlastnosti húb Trichoderma 

Huby Trichoderma sú všadeprítomné a bežné v ekosystémoch - ich 

hlavnou ekologickou úlohou je rozklad organických látok. 

Huby Trichoderma sa často izolujú z pôdy - z pôdy, lesných stromov, 

drevených materiálov a ďalších prostredí sa izoluje viac ako 10 druhov. 

Trichoderma sa vyznačuje obrovskou biodiverzitou, a preto je 

taxonómia Trichoderma komplexná a komplikovaná 

Trichoderma má mnoho výhodných stránok, môže však byť aj škodlivá - 

pred aplikáciou sa musí dôkladne preštudovať 

 

Dôležité vlastnosti Trichoderma 

Priaznivé stránky Trichoderma: 

Biotechnologické aplikácie, T. reesei, je dobrým zdrojom sacharidovo 

aktívnych enzýmov, napr. celulázy, enzýmy na výrobu biopalív 

Niektoré kmene Trichoderma sa používajú v poľnohospodárstve ako 

biologické činidlo na ničenie patogénov (BCA), faktor podporujúci rast 

rastlín - fytostimulant (PGPF), bioremediačné činidlo, niekoľko druhov: 

T. harzianum, T. virens, T. atroviride, T. asperellum, a ďalšie 

Neboli hlásené žiadne patogénne rastliny Trichoderma 

Trichoderma môže byť bioindikátorom zdravia pôdy 

Huby Trichoderma sa dajú relatívne ľahko izolovať a kultivovať v 

kontrolovaných podmienkach, aby sa pripravili formulácie biokontroly - 

rýchlo rastúce konídie s dobrou produkciou, takže produkcia 

bioprípravkov je relatívne jednoduchá a ľahká. 

 



 

Škodlivé stránky Trichoderma: 

Niektoré kmene sa môžu živiť hubami a spôsobiť kultiváciu húb (T. 

agresivum, T. pleurotum, T. pleuroticola) spôsobenú zelenou dezinázou 

plesní, 

Sú opísané príklady klinických prípadov oportúnnych infekcií u 

pacientov s oslabeným imunitným systémom (T. longibrachiatum, T. 

bissettii, T. citrinoviride). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trichoderma taxonómie 

Názov rodu Trichoderma existuje už mnoho rokov spolu s Hypocrea: 

Trichoderma sa používa pre asexuálnu formu (anamorpha) a Hypocrea 

pre sexuálnu formu (telomorpha). 

Prvýkrát bol názov Trichoderma použitý v roku 1794 a Hypocrea v roku 

1825 - teraz, keď sa používa princíp „jedna huba = jedno meno“ (Jedna 

huba = konferencia s jedným menom, 19. - 20. apríla 2011 v 

Amsterdame), názov Trichoderma sa bežne používa prijatý. 

Taxonómia primárneho Trichoderma bola založená na morfologických 

znakoch - rozlišovali sa morfologické druhy (Rifai, 1969) 

Pokrok v taxonómii Trichoderma vyústil do zoskupenia druhov a 

zavedenia sekcií (Bissett, 1991). 

Použitie metód odtlačkov prstov na báze DNA umožnilo presnejšie 

zoskupenie druhov 

Prelom v taxonómii Trichoderma bol vývoj systému čiarových kódov 

DNA TrichOKEY i TrichoBLAST http://isth.info/ (Kopchinskiy, Druzhinina, 

Kubicek, 2005). 

Molekulárna taxonómia založená na Trichoderma je neustále 

upravovaná - v súčasnosti sa rozlišuje viac ako 227 druhov a objavujú sa 

nové druhy, väčšina druhov je známa iba taxonomovi 

Genomy Trichoderma sú teraz k dispozícii pre niekoľko druhov 

prispievajúcich k klasifikácii Trichoderma (JGI Genome Portal: http: // 

genome. Jgi.doe.gov), rozsah veľkosti genómu: 9-14 Mb, genómy 

väčšiny druhov ešte nie sú známe. 



Metódy založené na genomike v kombinácii s fylogenetickou analýzou 

celého genómu možno teraz použiť na Trichoderma. 

Trichoderma taxonomy – examples of species classification 

Kráľovstvo: Fungi 

Podskupina: Dikarya 

Phylum: Acomycota 

Trieda: Sordariomycetes 

Poradie: Hypocreales 

Rodina: Hypocreaceae 

Rod: Trichoderma / Hypocrea   (anamorpha/telomorpha) 

Časť: Pachybasium  

Druh: eg. Trichoderma crassa, Trichoderma virens, 

Trichoderma cerinum, Trichoderma harzianum species  

komplex - teraz najmenej 14 druhov 

Časť: Longibrachiatum  

 Druh: eg. Trichoderma longibrachiatum,     

  Trichoderma reesei 

Časť: Trichoderma 

Druh: eg. Trichoderma atroviride, Trichodrma koningii, 

Trichodrma koningiopsis 

Existuje aj niekoľko ďalších oddielov 

 



 

Trichoderma druhy identifikované v Poľsku - príklad rozmanitosti 

T. afroharzianum, T. aureoviride, T. atrobrunneum, T. atroviride, T. 

brevicompactum, T. cerinum, T. citrinoviride, T. crassum, T. fertile, T. 

gamsii, T. hamatum, T. harzianum sensu stricto, T. koningii, T. 

koningiopsis, T. lentiforme, T. longibrachiatum, T. longipilis, T. 

polysporum, T. pseudokoningii, T. rossicum, T. spirale, T. strigosum, T. 

tomentosum, T. velutinum, T. virens, T. viride, T. viridescens 

 

 

Niektoré aspekty súviseli s existujúcou diverzitou Trichoderma 

• rozmanitosť celkovo - reprodukčné bariéry sa neberú do úvahy - druhy 

sú zoskupené na fylogenetických stromoch na 16 cladoch a niekoľkých 

samostatných líniách 

• v rámci druhov - reprodukčná izolácia platných druhov - zmeny 

akumulované v populácii 

• jedinečné pre kmeň - užitočné pre identifikáciu / monitorovanie BCA / 

PGPA v prostredí - ťažko identifikovateľné 



 

DNA molekulárna identifikácia Trichoderma - hlavné kroky v metodike 

- príprava plesňových buniek 

- izolácia DNA 

- identifikácia variability DNA - mnoho prístupov 

- molekulárne techniky na sledovanie zmien DNA 

- bioinformatická analýza, napr. sekvenčná analýza, Bayesovská 

fylogénia 

- identifikáciu alebo klasifikáciu rodov / druhov / kmeňov 

 

Príprava húb na izoláciu DNA 

- pestovanie húb zvyčajne v laboratórnych podmienkach 

- plesňová kultúra sa musí vytvoriť z jediného výtrusu 

- pevná kultúra médií - ľahké založiť kultúru 

- kultúra tekutých médií - ľahké zbieranie buniek odstredením 

- huby mohli byť hlboko zmrazené a uložené na izoláciu DNA 

 

 

 

 

 

 



Metodika izolácie DNA 

- k dispozícii je niekoľko metód - obvykle je potrebný krok optimalizácie 

- jednoduché metódy: bunky sa varia v pufri na uvoľnenie DNA, rýchla a 

lacná metóda, množstvo DNA sa mení a kvalita je nízka, občas sa 

používa 

- Metódy založené na CTAB: vyvinuté Aldrichom a Cullisom (1993) pre 

rastlinné tkanivá, množstvo DNA zvyčajne vysoké, odporúča sa ďalší 

krok čistenia, relatívne lacný, efektívny a ľahký, často používaný 

- metódy založené na kolóne: komerčne dostupné ako súprava / 

súprava, kvalita DNA je vysoká, množstvo môže byť nízke / stredné v 

závislosti od súpravy, relatívne drahé, ľahko použiteľné, často používané 

- Odstránenie RNA a proteínov - zvyčajne sú v protokoloch zahrnuté 

kroky na ošetrenie RNázy A a proteinázy K 

 

Techniky založené na DNA používané v štúdiách taxonómie a genetickej 

variability v Trichoderma 

- techniky odtlačkov prstov DNA 

- sekvenčné alebo čiarové kódovanie DNA 

- sekvenčná analýza založená na genome 

 

 

 

 

 



Fingerprint DNA založený na hybridizácii 

- RFLP - metóda polymorfizmu fragmentov s dĺžkou fragmentu DNA - 

zameranie na variabilitu v mitochondriálnej alebo chromozomálnej 

DNA, nákladná a náročná, historická technika  

Metódy odtlačkov DNA založené na polymerázovej reťazovej reakcii 

(PCR) 

- RAPD - metóda náhodnej amplifikovanej polymorfnej DNA - jedna z 

najjednoduchších techník - založená na náhodných primeroch - 

relatívne lacná a ľahko použiteľná, problémy s reprodukovateľnosťou, 

zriedkakedy používané 

- AFLP - metóda polymorfizmu s amplifikovanou dĺžkou fragmentu - 

náročná technika - založená na náhodných priméroch a znížení zložitosti 

genómu, doteraz sa nepoužila 

- rep-PCR - založené na priméroch ERIC / REP / BOX určených pre 

tandemovo sa opakujúce regióny DNA (mikrosatelity), rýchla a ľahká 

metóda, dobrá na predbežné hodnotenie a zoskupenie izolátov 

Trichoderma, lepšia reprodukovateľnosť ako RAPD (dlhšie priméry) 

- SCAR - amplifikované oblasti charakterizované sekvenciou - na základe 

špecifických primerov, môžu byť použité na detekciu špecifických 

kmeňov, sú použité jednoduché sady alebo multiplexované priméry, 

môžu byť aplikované v kombinácii s technikou PCR v reálnom čase / 

TaqMan, veľa možností, často používaných 

- PCR-RFLP - zjednodušená metóda RFLP - genomická oblasť je 

amplifikovaná a štiepená reštrikčnými enzýmami na monitorovanie 

polymorfizmu, ktorý sa často používa 

- sú k dispozícii aj iné techniky 



Barcoding používa Trichoderma 

- MLST - vícenásobné zaostrovacie sekvenčné písanie - založené na PCR 

amplifikácii taxonomických lokusov a analýze amplifikovaných sekvencií 

DNA = čiarových kódov, bežne používaných v taxonómii baktérií / húb 

- ITS1 a ITS2 - bežne sa používajú na identifikáciu rodov v hubách, nízka 

variabilita sekvencie DNA je obmedzením na identifikáciu druhov. 

- TEF1 - široko používaný na identifikáciu druhov Trichoderma, spoločný 

štandard na identifikáciu druhov 

- RBP2 - veľmi užitočné a v poslednom čase sa čoraz častejšie používa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najbežnejšie čiarové kódy používané pre taxonomiu Trichoderma a 

molekulárnu fylogenézu 

Barcode Description 

ITS1 
Internal Transcribed Spacer 1 
located between 18S and 5.8S rRNA genes 

ITS2 
Internal Transcribed Spacer 2 
located between 5.8S and 28S rRNA genes 

TEF1 
Translation Elongation Factor 1-alpha gene 
fragment barcode is usually intron 4 (intron 5 is 
also used) 

RBP2 
RNA polymerase II gene fragment  
barcode is fragment of the exon 

chi18-5 
chitinase 42 kDa gene 
barcode is fragment of the large exon  

CAL1 fragment of the calmodulin 1 gene cal1 

ACT1 fragment of the gene encoding actin 1  

 

Monitorovanie Trichoderma v pôde - prečo je to dôležité? 

Monitorovať životnosť aplikovaných kmeňov Trichoderma BCA / PGPF 

Pomôžte pochopiť závislosti fungálnych / mikrobiálnych spoločenstiev v 

pôde na riadení pôdnych mikroorganizmov prospešných pre plodiny 

Vzorky pôdy sa zvyčajne odoberajú z poľa pred a po aplikácii 

Trichoderma na monitorovanie plesňovej / mikrobiálnej populácie 

vrátane aplikovaného kmeňa (kmeňov) Trichoderma. 

Používajú sa mikrobiologické prístupy a prístupy založené na DNA 

vrátane koncepcie metagenomiky 



Monitorovanie Trichoderma v pôde 

Mikrobiologický prístup 

Zber vzoriek pôdy - musí sa vypracovať presná metodika, počet vzoriek / 

opakovaní, individuálne vs. spoločné vzorky atď. 

Ošetrenie vzoriek tlmivým roztokom a príprava riediacej série 

Nanášanie vzoriek na médium, napr. Martinovo pevné médium (1950), 

PDA (zemiakový dextrózový agar) 

Hodnotenie kolónií a počítanie kolónií Trichoderma - na validáciu sa 

odporúča molekulárna identifikácia reprezentatívnych kolónií 

Výpočet jednotiek tvoriacich kolónie (CFU) na gram pôdy



Monitorovanie Trichoderma v pôde 

Prístup založený na DNA 

Odber vzoriek z pôdy - napr. pred a po aplikácii Trichoderma na 

monitorovanie veľkosti populácie, dlhovekosti kmeňov BCA / PGPF 

Izolácia DNA zo vzoriek pôdy - obvykle je potrebný výber a optimalizácia 

metódy izolácie DNA - dôležitá je efektívna homogenizácia vzorky 

Návrh prístupu a použitie metódy založenej na PCR, napríklad 

multiplexnej PCR alebo TaqMan v reálnom čase so špecifickými 

primermi / sondami na detekciu druhov alebo kmeňov Trichoderma. 

Metagenomický prístup k popisu plesňovej populácie - mykobiómu 

alebo celkovej mikrobiálnej populácie - mikrobiómu 

V metagenomických štúdiách sa používajú metódy nasledujúcej 

generácie (NGS) - Illumina MiSeq je bežnou voľbou 

Zvyčajne je možné odhadnúť populáciu húb na úrovni rodov - na úrovni 

druhov to môže byť ťažké  

 

 

 

 

 

 

 

 



Odporúčané knihy a knihy 

Gupta VG, Schmoll M, Herrera-Estrella A, Upadhyay RS, Druzhinina 

I, Tuohy M (Eds.) (2014) Biotechnology and Biology of Trichoderma. 

Elsevier,  

Atanasova L, Druzhinina IS, Jaklitsch WM (2013) Two hundred 

Trichoderma species recognized on the basis of molecular phylogeny.  

In: Mukherjee PK, Horwitz BA, Singh US, Mala M, Schmoll M (Eds.), 

Trichoderma: biology and applications, CABI Publishing, 10-42 

 

Odporúčané články 

Kredics L, Chen L, Kedves O, a kol. (2018) Molecular tools for 

monitoring Trichoderma in agricultural environments. Front. Microbiol. 

9:1599 - review 

Chaverri P, Branco-Rocha F, Jaklitsch W, a kol. (2015) Systematics 

of the Trichoderma harzianum species complex and the re-identification 

of commercial biocontrol strains. Mycologia 107: 558-590 – case study  

Oskiera M., Szczech M., Stepowska A., Smolinska U., Bartoszewski 

G. (2017) Monitoring of Trichoderma species in agricultural soil in 

response to application of biopreparations. Biol. Control 113: 65–72 – 

case study  

Odporúčané webové stránky 

Trichoderma taxonomy ISTH web page: http://isth.info/ 

JGI Genome Portal http://genome.jgi.doe.gov/ 

 

 

http://isth.info/
http://genome.jgi.doe.gov/


 

 

 

Sú látky biologickej kontroly 

klinicky relevantné? - Rod 

Trichoderma v centre 

pozornosti 

 
Materiály pripravené pomocou László Kredics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôležitosť rodu Trichoderma 

Prínos: 

Ekologická úloha: degradácia rastlinných zvyškov v pôde 

Biotechnologický význam: degradácia celulózy (T. reesei) 

Poľnohospodárske použitie: biologická kontrola rastlinných 

patogénnych húb (T. harzianum, T. virens, T. atroviride, T. asperellum, T. 

longibrachiatum) 

Škodlivá stránka: 

Ochorenie pestovaných húb na zelených plesniach (T. agresivum, T. 

pleuroti, T. pleuroticola) 

Klinický význam: oportúnne infekcie u imunokompromitovaných 

pacientov (T. longibrachiatum) 

Klinický význam rodu Trichoderma 

Rod je na rastúcom zozname objavujúcich sa hubových patogénov. 

Rizikoví pacienti: 

- imunokompromitovaní príjemcovia transplantátov 

- pacientov podstupujúcich kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu 

dialýzu 

(CAPD) 

- pacienti s infekciou HIV 

Počet známych prípadov: 

- okolo 100 

- rast z roka na rok 



Príklady: Kožná lézia spôsobená T. longibrachiatum Munoz a kol. (1997) 

- 11-ročný muž 

- Závažná aplastická anémia 

- Kožná lézia stredného aspektu zápästia pediatrického pacienta s 

aplastickou anémiou 

- Centrálna tvorba výparov s okolitým bielym sfarbením, opuchom a 

erytémom 

- Vzorka biopsie kože vykazovala septálne hermálne prvky s 

nepravidelnými formami usporiadané radiálne 

- Intravenózny amfotericín B 

- Transplantácia kostnej drene 

- Pacient sa uzdravil 

Príklady: Nekrotizujúca stomatitída spôsobená T. longibrachiatum 

Myoken a kol. (2002) 

- pacientka s neutropéniou (prežil Hirošimu) s malígnym lymfómom 

- Intenzívna chemoterapia 

- Orálne lézie 

- Nekrotizujúca stomatitída 

- Hlienové hýzy prepustite, ktoré vykazujú dichotomické vetvenie pod 

ostrými uhlami u nekrotických ďasien 



- Orálny itrakonazol, perorálne výplachy s amfotericínom B 

- Pľúcna infiltrácia 

- Pacient zomrel 

Príklady: infekcia T. harzianum u príjemcu transplantátu obličky 

  Guarro a kol. (1999) 

- 68-ročný muž 

- Chronické zlyhanie obličiek 

- Transplantácia obličiek 

- Bolesť hlavy, neurologické príznaky 

- Pacient zomrel 

- Diagnóza post mortem: šírená infekcia Trichoderma 

- Zafarbenie metenamínovým striebrom mozgového abscesu malo 

žiariaci obraz hýf T. harzianum 

- Periodické vyfarbenie kyselinou Schiffovou odhalilo vetviaci obrazec 

hýf z pľúcnej lézie 

 

Príklady: Sinusitída spôsobená T. longibrachiatum 

  Molnár-Gábor a kol. (2013) 

- 29-ročná žena, Maďarsko, Szeged 

- Imunokompetentný stav 

- Čelné a týlne bolesti hlavy dlhšie ako 15 rokov 

- Zhoršenie upchatia nosa 



- CT odhalilo nehomogénny tieň v sfenoidálnom dutine 

- Chirurgické odstránenie plesňovej hmoty (2 operácie) 

- Aktuálny amfotericín B, pravidelné odsávanie 

- Pacient sa uzdravil 

Nedávne prípady zápalu stredného ucha a keratitídy v dôsledku 

Trichoderma 

- 56-ročná inak zdravá žena, Chorvátsko 

- nepohodlie, škálovanie a mierny svrbenie obmedzené na vonkajší 

zvukový kanál s nadýchanými a šedozelenými výbojmi 

- Aktuálny terbinafín 

- Úplné zotavenie 

 

- 65-ročný juhoindický muž 

- Diabetická, astmatická 

- Sťažnosti na bolesť a začervenanie na pravom oku 

- Centrálny rohovkový infiltrát v plnej hrúbke s pernatými okrajmi 

obklopený imunitným krúžkom s hypopyónom a kataraktóznou 

šošovkou 

- lokálny vorikonazol a natamycín, intrastromálny a intrakamerálny 

vorikonazol, perorálny ketokonazol 

- terapeutická keratoplastika spolu s extrakciou šošoviek a prednou 

vitrektomiou 

 



Infekcie srdca spôsobené Trichoderma 

- 71-ročný Maďar s predchádzajúcou implantáciou aortálnej chlopne 

- zvýšené parametre zápalu, vysoká hnačka, horúčka, znížená funkcia 

obličiek a zvýšené pečeňové enzýmy 

- Klinické vzorky odobraté z odstránenej aortálnej chlopne a steny aorty 

počas jeho reoperácie odhalili rast vláknitých húb. 

- Hyphal elementy v infikovaných tkanivách 

- Intravenózny vorikonazol 

- Pacient zomrel na inú príčinu 

 

- 75-ročná Maďarka 

- Implantát kardiostimulátora 

- Infekcia kardiostimulátorového vaku 

- Extrakcia zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morfologická identifikácia klinických izolátov Trichoderma 

 

Časť                            Druh 

Longibrachiatum T. longibrachiatum 

    T. citrinoviride 

    T. pseudokoningii 

    T. reesei 

Pachybasium  T. harzianum 

Trichoderma  T. viride 

    T. atroviride 

    T. koningii 

?? Sú skutočne všetci potenciálnymi oportunistami?? 

 

Klinické izoláty Trichoderma skúmané na Katedre mikrobiológie na 

Szegedskej univerzite 
Druh                 Kmeň                 Izolované z 

T. longibrachiatum     UAMH 9515  peritoneálny výtok, Newfoundland, Kanada 

               ATCC 201044  kožná lézia, TX, USA  

                          ATCC 208859  HIV + pacient, TX, USA  

               CBS 446.95  pľúca človeka, Viedeň, Rakúsko 

   CNM-CM 2171 kožné lézie kožných nôh, Španielsko 

     CPK 2882  sínusový výplach pacienta s rinosinusitídou 

   CPK 2880  krvná kultúra pacienta s leukémiou 

   CPK 2881  stool of a pediatric patient 

 T. pseudokoningii IP 2110.92  mozgová biopsia, Villejuif, Francúzsko  

   UAMH 7955  sínus, Pensylvánia, USA 

   UAMH 7956  pľúca, pečeň, črevná stena, Iowa, USA 

  T. citrinoviride          UAMH 9573  peritoneálny katéter, Newfoundland, Kanada 

  T. koningii  CNM-CM 382  peritoneálna tekutina, Las Palmas, Španielsko 

  T. harzianum  CBS 102174  mozgové a pľúcne abscesy, Španielsko 

  T. viride  CNM-CM 1798 krvná kultúra, Španielsko 

   CNM-CM 2277 spúta pacienta s TBC, Španielsko 



 

Identifikácia kmeňa pomocou ITS-sekvenčnej analýzy 

Primery: ITS1, ITS4 

Produkt: fragment s veľkosťou približne 600 bp (ITS1 - 5,8S rDNA - ITS2) 

Analýza sekvencie: TrichOkey 2.0 (http://www.isth.info) 

 

 
Kmeň               Druh    Identita 
CBS 102174             T. harzianum   potvrdená 
ATCC 201044 T. longibrachiatum potvrdená   
ATCC 208859 T. longibrachiatum potvrdená  
UAMH 9515 T. longibrachiatum potvrdená  
CBS 446.95  T. longibrachiatum potvrdená 
CNM-CM 2171 T. longibrachiatum potvrdená 
CPK2880  T. longibrachiatum potvrdená 
CPK 2881   T. longibrachiatum potvrdená 
CPK 2882   T. longibrachiatum potvrdená 
IP 2110.92               T. pseudokoningii  reidentified  
UAMH 7955            T. pseudokoningii  reidentified 
UAMH 7956            T. pseudokoningii reidentified 
UAMH 9573            T. citrinoviride   reidentified   
CNM-CM 382          T. koningii   reidentified 
CNM-CM 1798        T. viride    reidentified 
CNM-CM 2277        T. viride    reidentified 
Ukázalo sa, že všetky reidentifikované kmene patria do druhu duplet T. 

longibrachiatum/T. orientale sekvenčná analýza fragmentu tef1 odhalila, že 

obidva tieto druhy sú klinicky relevantné. 



Najnovší taxonomický vývoj 

- T. longibrachiatum predtým považovaný za jednotný druh 

- Sandoval-Denis a kol. (2014): morfológia, ITS (interný transkribovaný 

spacer), tef1 (translačný elongačný faktor la), chi18-5, endochitináza) 

sekvenčná analýza: T. longibrachiatum + T. bissettii sp. novembra 

 

 

Rez usporiadaním tefl sekvencií kmeňov T. longibrachiatum a T. bissettii 

s diagnostickým indelom vnútri 4. veľkého intrónu, čo umožňuje ich 

diferenciáciu. Čísla nad zarovnaním označujú polohy súvisiace s 

východiskovou pozíciou kódovacej oblasti tef1 v T. reesei RUT C-30 

 

 

 

 

 

 



Antifungálna citlivosť klinických a environmentálnych izolátov 

Trichoderma 

- minimálna inhibičná koncentrácia (μg / ml) antimykotík (stanovená 

pomocou Etestu upraveného pre plesne) 

- Odolnosť voči ITC, FLC, PSC (klinická, environmentálna) 

 

Závery 

- Identifikácia klinických izolátov Trichoderma by sa mala potvrdiť 

postupnými metódami 

- Patogénne kmene Trichoderma sa obmedzujú takmer výlučne na 

druhy z triedy Longibrachiatum 

- tef1 alebo iné markery sú potrebné na zreteľné oddelenie Trichoderma 

longibrachiatum od T. orientale a T. bissettii 

- liek zvolený na liečbu: vorikonazol 

- Environmentálne biotopy (vrátane poľnohospodárskych systémov) sú 

potenciálnymi zdrojmi nákaz ľudí 

- Členovia sekcie Longibrachiatum by mali byť vylúčení z biologickej 

kontroly 
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Zlé plesne vs. dobré huby: 

choroby plesní pri pestovaní 

húb 
 

 

Materiály pripravil Lóránt Hatvani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pestovanie húb 

Huby ustrice (Pleurotus ostreatus): 

- Ľudské jedlo 

- Enzýmy (priemysel) 

- biodegradácie 

- Biologická premena 

- Liečivá huba 

Shiitake (Lentinula edodes): 

- Potraviny 

- Liečivá huba 

Gombíková huba (Agaricus bisporus): 

- Potraviny 

- Liečivá huba ??? 

 

Problém 

Chorobám a škodcom: vírusy, baktérie, nematódy, hmyz… 

Plesne: veľká strata výnosov, hospodársky význam 

 

1. Suchá bublina: 

Postihnutá huba: A. bisporus 

Príčina: Lecanicillium fungicola (var. Fungicola, aleophilum) (Berendsen 

a kol. 2010) 



Maďarsko, Srbsko, Írsko: L. fungicola var. fungicola 

2. Wet bubble: 

Affected mushroom: A. bisporus 

Causal agent: Mycogone perniciosa (Sharma and Singh 2003) 

Hungary, Serbia, Croatia: M. perniciosa 

Cobweb: 

Affected mushroom: A. bisporus 

Causal agent: Cladobotryum mycophilum (McKay a kol. 1999) 

Hungary, Serbia: C. mycophilum 

Spain, Korea: king oyster mushroom (Pleurotus eryngii) is also affected 

(Gea a kol. 2011, Kim a kol. 2012) 

1. 1. „Biela“ forma: 

Zasiahnutá huba: A. bisporus (Maďarsko, 2016) 

Príčina: Trichoderma decipiens 

2. Zelená pleseň: 

Postihnuté huby: A. bisporus, P. ostreatus, L. edodes 

Príčiny: Druhy Trichoderma 

A. bisporus: 

Príčina: T. aggressivum f. aggressivum, f. europaeum  

(Samuels a kol. 2002) 



Maďarsko (2004-2005): T. aggressivum f. europaeum  

(Hatvani a kol. 2007) 

Chorvátsko (2010): T. harzianum!!! (Hatvani a kol. 2012) 

Maďarsko (2015-2016): T. aggressivum f. aggressivum!!!  

(Hatvani a kol. 2017) 

 

Príznaky zelenej plesne A. bisporus (András Geösel) 

 

P. ostreatus: 

Príčinná látka: T. pleuroti, T. pleuroticola  

(Park a kol. 2006, Komoń-Zelazowska a kol. 2007) 

Španielsko, Chorvátsko: T. pleuroti + T. harzianum!!! 

Maďarsko (2015): T. aggressivum f. aggressivum!!! 

 

L. edodes: 

Príčinná látka: T. harzianum!!! (Maďarsko, Srbsko) 



Infekcia: Prečo ??? 

- Prítomnosť / nedostatok patogénov 

- Huby (odroda, fitnes) 

- vonkajšie faktory (teplota, pH, fungicídy, kompostovacie baktérie ...) 

- atď. 

Ochrana proti škodcom 

sa rozumie: 

- Fyzické 

- Chemické 

- Biologické 

- Integrovaný (IPM): kombinácia 

 

Dôležité kroky: 

- izolácia, identifikácia a charakterizácia pôvodcov 

- experimenty v laboratórnom meradle (malé, stredné) 

- Terénne skúšky 

 



 

1. Suchá bublina: 

Hostiteľ: A. bisporus 

Príčinná látka: Lecanicillium fungicola var. fungicola  

(sekvenčná analýza oblasti ITS [interný transkribovaný spacer]) 

Potenciálna kontrola: teplota 

Kmeň Rast kolónií (mm/day) AI* 

20 oC 25 oC 30 oC 20 oC 25 oC 

L. fungicola IP2 3.30 2.00 0 65 27 

L. fungicola XT2 3.50 1.95 0 69 45 

A. bisporus 1.60 1.75 1.50 - - 

AI*: index agresivity (pôvodne označovaný ako index biologickej 

kontroly, Szekeres a kol. 2006) 

 

2. Zelená pleseň: 

Hostiteľ: P. ostreatus 

Príčinná látka: Trichoderma pleuroticola, T. pleuroti (ITS) 



 

 Teplota: prekrývajúce sa profily                    nepoužiteľný 

 

 

Potenciálna kontrola 1: Prochloraz-Mn (fungicíd) 

 



 

Potenciálna kontrola 2: Hydroxid vápenatý 

 

 

Potenciálna kontrola 3: antagonistické baktérie (Bacillus subtilis) 

      T. pleuroticola             T. pleuroti      P. ostreatus 

     

 



 

Závery 

Rôzne choroby plesní pestovaných húb: 

suchá bublina, vlhká bublina, pavučina, biela pleseň, zelená pleseň… 

Rozšírenie spektra pôvodcov: Trichoderma aggressivum f. aggressivum, 

T. harzianum, T. decipiens, Cladobotryum mycophilum 

 

Obtiažna fyzická kontrola (teplota) 

Chemická kontrola: hydroxid vápenatý, prochloraz 

Možnosti biologickej kontroly (antagonistické baktérie) 

Zvyšujúca sa potreba účinných a bezpečných biologických stratégií alebo 

stratégií IPM !!! 
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Dobré plesne vs. zlé huby: 

smerom k biologickej kontrole 

hniloby koreňa Armillaria 
 

 

Materiály pripravené pomocou Csaba Vágvölgyi, György Sipos a László 
Nagy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikroorganizmy napadajúce živé stromy 

Bakteriálne a hubové útočníky živých stromov musia prekonať 

- vrodený imunitný systém hostiteľského stromu 

- prítomnosť potenciálne toxických antibakteriálnych a/alebo 

fungicídnych zlúčenín 

- nízky obsah dusíka a fosforu v drevnatom prostredí 

- zložitosť organických substrátov, ako je lignín a fenoly 

Najúčinnejšími votrelcami sú patogénne huby rozpadajúce sa na drevo. 

 

Rod Armillaria 

Basidiomycota, Agaricales, Physalacriaceae 

Viac ako 70 druhov, pravidelných domácich spolupracovníkov lesných 

ekosystémov na celom svete 

Prevažne diploidná skôr ako dikaryotická vegetatívna fáza 

Najväčšie a najstaršie suchozemské organizmy - humongózna huba (A. 

ostoyae) v Oregone (USA): 965 hektárov, 600 ton, niekoľko tisíc rokov 

Rhizomorfy: jedinečné viacbunkové štruktúry (Armillaria & 

Guyanagaster), apikálny polarizovaný rast, ktorý sa skladá zo 4 rôznych 

vrstiev hyphalu 

Väčšina druhov Armillaria sú fakultatívne nekrotrofy 

Kolonizácia a usmrtenie koreňa kambiom 

Prechod na saprobickú fázu: rozklad tkanív odumretých drevín 

Viac ako 500 hostiteľských druhov rastlín 



Disperzná stratégia: nižšia ako očakávaná miera mutácie - klonálna 

stabilita 

 

Integračný prístup 

Genómové sekvenovanie parazitických a saprofytických druhov 

Armillaria, komparatívna genomika 

Transkriptomické porovnanie rôznych vývojových fáz 

Proteomická analýza 

Odber a identifikácia vzoriek Armillaria z infikovaných a zdravých lesov 

Metagenomická analýza mikrobiómov spojených s Armillaria 

Izolácia a identifikácia baktérií a húb z mikrobioty asociovanej s 

Armillaria 

Výber a charakterizácia potenciálnych BCA na kontrolu hniloby koreňa 

Armillaria 

Komplexné skúmanie interakcií v systéme BCA Armillaria - hostiteľ 

Vývoj environmentálnych stratégií riadenia, experimenty v teréne 

Úplné publikované genómy Armillaria 

A. mellea (Collins a kol. 2013), A. fuscipes (Wingfield a kol. 2016), A. 

ostoyae, A. cepistipes, A. gallica, A. solidipes (Sipos a kol. 2017) 



 

Čo sme sa naučili z genómov Armillaria? 

- Inovácie špecifické pre líniu 

- Potvrdilo sa postavenie druhov Armillaria vo Physalacriaceae, pričom 

Guyanagaster a Cylindrobasidium boli najbližší príbuzní 

- Expanzia repertoárov génov kódujúcich proteín v Armillaria spp. 

- Separácia práve v období geozoickej geológie 

- v Armillaria je výrazná expanzia genómu, ktorá ovplyvňuje niekoľko 

génov súvisiacich s patogenitou, enzýmy degradujúce lignocelulózu 

a gény špecifické pre líniu exprimované počas vývoja rizomorfu 

- 442 génov vykázalo viac ako štvornásobne zvýšenú expresiu v 

vegetatívnom mycéliu a relatívne konštantnú expresiu vo vzorkách 

rhizomorfu a frutingu, čo naznačuje, že sú spojené s komplexnou 

mnohobunkovosťou v A. ostoyae 

- Vývoj Rhizomorfu sa do značnej miery opiera o gény plodenia tela, 

vývoj tela by mohol byť kolískou pre vývoj podzemkov v Armillaria 

- Gény kódujúce komponenty posttranslačného importného systému 

endoplazmatického proteínu retikula sú v rhizomorfách upregulované. 

- Môže to naznačovať zosilnenú biogenézu a náklad extracelulárnych 

proteínov pozdĺž sekrečnej cesty 

- Gény, ktoré sa podieľajú na syntéze a remodelovaní chitínu, sa A. 

ostoyae používajú odlišne v závislosti od vývoja a tkanív. 

- Hydrofobíny boli väčšinou nadmerne exprimované vo vegetatívnom 

mycéliu 

- Štyri hydrofóbne látky dosiahli najvyššiu expresiu v podzemkoch 



- Ceratoplataníny a expansíny môžu počas invázie pôsobiť ako zbrane 

bunkovej lýzy prvej línie 

Štúdium problému Armillaria v strednej Európe 

- Zbierka orgánov na frutovanie Armillaria v severozápadnom Maďarsku 

a Rakúsku 

- Morfologické vyšetrenie tiel plodu Armillaria 

- Identifikácia izolátov Armillaria na úrovni druhov: 

- 39 kmeňov Armillaria prijatých a uložených v zbierke Szeged 

Microbiology Collection (SZMC) 

- identifikácia izolátov Armillaria na základe sekvencie 

- koeficient predĺženia translácie 1α (tef1) 

- Potvrdený druh: 

A. gallica 

A. mellea 

A. cepistipes 

A. ostoyae 

- pozoruhodná genetická diverzita v rámci A. gallica 

- V Keszthely Hills sa našli druhy špecifické pre dreviny 

- A. mellea a A. gallica boli bohaté na ťažko poškodenú lesnú oblasť 

- V Sopronských vrchoch bola zistená veľká kolónia A. gallica 

- Druhy Armillaria špecifické pre ihličnany boli izolované z Rosalia Hills v 

Rakúsku 

 



Mikrobiota spojená s Armillaria 

Zostavenie mikrobioty spojenej s „Armillaria“ môže závisieť: 

- o hostiteľskom genotype 

- na svojich fenotypových vlastnostiach 

- alebo na lesné prostredie 

Izolácia a identifikácia potenciálnych BCA na úrovni druhov: 

Trichoderma 

Celkový počet izolátov Trichoderma: 115 

Molekulárna identifikácia pomocou ITS a tefl sekvenčnej analýzy 51 z 

115 kmeňov Trichoderma identifikovaných a uložených v SZMC 

Zistené druhy: 

- T. simmonsii (11) 

- T. koningii (9) 

- T. atroviride (8) 

- T. virens (4) 

- T. harzianum (4) 

- T. gamsii (3) 

- T. asperellum (3) 

- T. hamatum (2) 

- Trichoderma sp. (2) 

- T. paratroviride (1) 

- T. tomentosum (1) 

- T. atrobrunneum (2) 

- T. crassum (1) 

 

 



Izolácia a identifikácia potenciálnych BCA na úrovni druhov: 

pseudomonády 

Kmene Pseudomonas identifikované na základe oblasti génu rpoB 

29 kmeňov Pseudomonas identifikovaných a uložených v SZMC 

Zistené druhy: 

- P. mandelii (11) 

- Pseudomonas sp. (8)  

- P. jessenii (4) 

- P. koreensis (2) 

- P. fluorescens (4) 

 

Izolácia a identifikácia potenciálnych BCA na úrovni druhov: Bacily 

a iné baktérie 

 

Bacily a iné baktérie identifikované na základe génu 16S rRNA 

11 bakteriálnych kmeňov identifikovaných a uložených v SZMC 

Zistené druhy: 

 - Bacillus cereus (2) 

 - Bacillus mycoides (1) 

 - Paenibacillus alginolyticus (2) 

 - Paenibacillus castaneae (1) 

 - Paenibacillus sp. (2) 

 - Burkholderia sp. (1) 

 - Lysinibacillus sp. (1) 

 - Streptomyces sp. (1) 

 

 

 

 



Skríning kmeňov Trichoderma s potenciálom biologickej kontroly 

- kmene Trichoderma konfrontované s Armillaria vo všetkých 

kombináciách na doskách PDA 

- Hodnoty indexu biokontroly (BCI) vypočítané na základe obrazovej 

analýzy fotografií na doskách 

- BCI = (plocha kolónie Trichoderma/celková plocha obsadená kolóniami 

Trichoderma a Armillaria) × 100 

Hodnoty BCI kmeňov Trichoderma proti izolátom A. gallica 

 

 

Skríning bakteriálnych kmeňov s potenciálom biokontroly 

Priemer kolónií (cm) izolátov A. gallica v prítomnosti rôznych kmeňov 

Pseudomonas 

 

 

 



 

Charakter kandidátov na BCA: 

- výroba siderofóru 

- mobilizácia fosforu 

- výroba kyseliny indolovej octovej 

Interakčné štúdie: 

- testy antagonizmu 

- testy invázie stoniek 

- testy na podporu života sadenice 



Závery 

Porovnávacia genomika odhalila expanziu proteínov kódujúcich gény v 

rode Armillaria 

Transkriptomické údaje naznačujú, že plodná formácia tela mohla byť 

kolískou tvorby rizomorfu 

Môžu sa identifikovať gény rozdielne vyjadrené v rôznych vývojových 

štádiách Armillaria 

Armillaria gallica vykazuje pozoruhodnú genetickú diverzitu v strednej 

Európe 

Analýza metagenómov môže objasniť možné bakteriálne 

endosymbionty Armillaria 

Môžu sa vybrať baktérie a huby spojené s Rhizomorfom s 

biokontrolným potenciálom 

Očakáva sa, že štúdie interakcií systému patogén-hostiteľ-BCA vrhnú 

svetlo na mechanizmy patogenity, biokontroly a podpory rastu rastlín. 
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Abstraktné 

Metódy ekologického poľnohospodárstva kombinujú vedecké 

poznatky a moderné technológie s tradičnými poľnohospodárskymi 

postupmi v poľnohospodárstve, ktorých cieľom je produkcia potravín s 

použitím látok a procesov z prírody. To znamená, že ekologické 

poľnohospodárstvo má tendenciu mať malý vplyv na životné prostredie, 

pretože povzbudzuje zodpovedné využívanie energie a prírodných 

zdrojov, udržiavanie biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy av 

dlhodobom horizonte zvyšuje úrodnosť pôdy a udržuje kvalitu vody. 

Zásady ekologického poľnohospodárstva navyše podporujú vysoké 

normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vyžadujú, aby 

poľnohospodári plnili osobitné potreby týkajúce sa správania zvierat. 

Ekologická výroba je založená na štyroch zásadách ekologického 

poľnohospodárstva: na princípe zdravia, ekologických zásadách a 

zásadách spravodlivosti a starostlivosti. Aby mohli poľnohospodári ťažiť 

z metód ekologického poľnohospodárstva, musia spotrebitelia veriť, že 

sa dodržiavajú pravidlá ekologickej výroby.  

EÚ a Srbsko preto udržiavajú prísny systém kontroly a 

vynucovania, aby zaručili riadne dodržiavanie pravidiel a nariadení v 

oblasti organických látok. V Srbsku existuje päť certifikačných 

spoločností, ktoré dodržiavajú európske pravidlá certifikácie. Väčšina 

ekologických potravín vyrábaných v Srbsku sa predáva na ekologickom 

trhu ako čerstvý produkt. Menšie množstvá sa predávajú vo veľkých 

supermarketoch a vyvážajú. Ovocie, plodiny a zelenina sú najbohatšími 

čerstvými ekologickými výrobkami. V roku 2019 sa zákon o ekologickej 

výrobe zmenil na európske dcérske spoločnosti. Ekologické 

poľnohospodárstvo v Srbsku sa začalo rozvíjať v roku 2008 a v roku 2011 

sa implementoval európsky zákon. Pestovateľská plocha sa v roku 2018 

roku zvýšila na 14000 ha a hodnota vývozu na 21 mil. EUR. Ekologické 



poľnohospodárstvo v Srbsku má veľký potenciál vďaka dobrej kvalite 

pôdy, čistej vode a intenzívnemu vzdelávaniu mladých výrobcov. 

 

Úvod 

IFOAM (Medzinárodná federácia hnutia ekologického 

poľnohospodárstva) bola založená od roku 1972 a úzko vymedzuje 

ekologické poľnohospodárstvo, jeho zásady a rozsah pôsobnosti a 

poskytuje normy, ktoré vymedzujú hranice medzi tým, čo je organické a 

nie ekologické. Táto organizácia definuje ekologické poľnohospodárstvo 

ako: 

Ekologická poľnohospodárstva výroba je taký produkčný systém, ktorý 

zachováva zdravie pôdy, ekosystémov a ľudí. Ekologická 

poľnohospodárska výroba sa spolieha na ekologické procesy, 

biodiverzitu a cykly prispôsobené miestnym podmienkam, 

uprednostnene pred vstupmi s nepriaznivými účinkami. Ekologická 

poľnohospodárska výroba je kombináciou tradície, inovácie a vedy, 

ktorá je užitočná životnému prostrediu a podporuje férové obchodné 

vzťahy, dobrú kvalitu života pre všetkých zainteresovaných. 

(https://www.ifoam.bio/en/about-us) 

 

Ekologické poľnohospodárstvo kombinuje 

najlepšiu prax a hodnotový reťazec 

prostredníctvom zdravia, ekológie, 

spoločnosti, zodpovednosti za kultúru a 

ekonomiky a mnohých ďalších súvisiacich 

parametrov (Obr. 1.). 

Postava 1. Parametre osvedčených postupov 

 

 

https://www.ifoam.bio/en/about-us


 

Navrhli štyri hlavné princípy (Obr. 2), ako aj: 

Princíp zdravia: Ekologické poľnohospodárstvo by malo udržiavať a 

zlepšovať zdravie pôdy, rastlín, zvierat, ľudí a planéty ako jeden a 

nedeliteľný. Táto zásada zdôrazňuje, že zdravie jednotlivcov a 

spoločenstiev sa nedá oddeliť od zdravia ekosystémov - zdravé pôdy 

produkujú zdravé plodiny, ktoré podporujú zdravie zvierat a ľudí. 

 

Zásada spravodlivosti - táto zásada zdôrazňuje, že subjekty 

zapojené do ekologického poľnohospodárstva by mali viesť ľudské 

vzťahy spôsobom, ktorý zaručuje spravodlivosť na všetkých úrovniach a 

všetkým stranám - poľnohospodárom, pracovníkom, spracovateľom, 

distribútorom, obchodníkom a spotrebiteľom. Ekologické 

poľnohospodárstvo by malo všetkým zúčastneným poskytovať dobrú 

kvalitu života a prispievať k potravinovej sebestačnosti a znižovaniu 

chudoby. Zameriava sa na výrobu dostatočného množstva kvalitných 

potravín a iných výrobkov. 

 

Princíp ekologického. Ekologického poľnohospodárstva by mal byť 

založený na živých ekologických systémoch a cykloch, pracovať s nimi, 

napodobňovať ich a pomáhať im udržiavať ich. Ekologické 

poľnohospodárstvo by malo dosiahnuť ekologickú rovnováhu 

prostredníctvom navrhovania poľnohospodárskych systémov, 

vytvárania biotopov a udržiavania genetickej a poľnohospodárskej 

rozmanitosti. Tí, ktorí vyrábajú, spracovávajú, obchodujú alebo 

konzumujú ekologické výrobky, by mali chrániť a využívať spoločné 

životné prostredie vrátane krajiny, podnebia, biotopov, biodiverzity, 

ovzdušia a vody. Napríklad v prípade plodín je to živá pôda; v prípade 



zvierat je to ekosystém farmy; v prípade rýb a morských organizmov 

vodné prostredie. 

Zásada starostlivosti a starnutia - Ekologické poľnohospodárstvo 

by sa malo riadiť opatrne a zodpovedne, aby sa zachovalo zdravie a 

pohoda súčasných a budúcich generácií a ekosystémov. 

 

 
Obrázok 2. Zásady ekologického poľnohospodárstva 

 

Ekologické poľnohospodárstvo by malo dosiahnuť ekologickú 

rovnováhu prostredníctvom navrhovania poľnohospodárskych 

systémov, vytvárania biotopov a udržiavania genetickej a 

poľnohospodárskej rozmanitosti. Ekologické poľnohospodárstvo, 

pastorácia a divoký zber by mali zodpovedať cyklom a ekologickej 

rovnováhe v prírode. Tieto cykly sú univerzálne, ale ich prevádzka je 

špecifická pre dané miesto. Organické riadenie sa musí prispôsobiť 

miestnym podmienkam, ekológii, kultúre. Vstupy by sa mali znížiť 

opätovným použitím, recykláciou a účinným nakladaním s materiálmi a 

energiou, aby sa zachovala a zlepšila kvalita životného prostredia a 

šetrili zdroje. 

Úlohou ekologického poľnohospodárstva, či už v 

poľnohospodárstve, spracovaní, distribúcii alebo spotrebe, je udržiavať 

a zlepšovať zdravie ekosystémov a organizmov od najmenších v pôde po 

človeka. Ekologické poľnohospodárstvo je určené najmä na výrobu 

vysoko kvalitných a výživných potravín, ktoré prispievajú k preventívnej 

zdravotnej starostlivosti a blahobytu. Z tohto dôvodu by sa malo 



zabrániť použitiu hnojív, pesticídov, živočíšnych liekov a prídavných 

látok v potravinách, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie. 

 

Pokročilé ekologické poľnohospodárstvo 

Udržateľnosť z dlhodobého hľadiska. 

Mnohé zmeny pozorované v životnom prostredí sú dlhodobé a časom 

sa vyskytujú pomaly. Ekologické poľnohospodárstvo zvažuje 

strednodobý a dlhodobý vplyv poľnohospodárskych zásahov na 

agroekosystém. Zameriava sa na výrobu potravín a zároveň vytvára 

ekologickú rovnováhu s cieľom zabrániť negatívnym zmenám v 

úrodnosti pôdy alebo problémoch so škodcami. 

 

 
 

Obrázok 3. Hodnotenie ekologického poľnohospodárstva v porovnaní s 

konvenčným poľnohospodárstvom v štyroch hlavných oblastiach udržateľnosti. 

John P. Reganold & Jonathan M. Wachter (2016): Organic agriculture in the 

twenty-first century. Nature Plants, (2), 15221. 

 

Pôda 

Pôdne postupy, ako sú striedanie plodín, medziplodiny, symbiotické 

združenia, krycie plodiny, organické hnojivá a minimálne obrábanie 

pôdy, sú pre ekologické postupy veľmi dôležité. Tieto postupy 

povzbudzujú faunu a flóru pôdy, zlepšujú tvorbu a štruktúru pôdy a 



vytvárajú dlhodobo stabilné systémy. Na druhej strane sa zvyšuje cyklus 

živín a energie a zvyšujú sa retenčné schopnosti pôdy pre živiny a vodu, 

čo kompenzuje nepoužitie minerálnych hnojív. Takéto techniky riadenia 

tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri kontrole erózie pôdy. Čas, ktorý je 

pôda vystavená erozívnym silám, sa skracuje, zvyšuje sa biodiverzita 

pôdy a znižujú sa straty živín, čo pomáha udržiavať a zvyšovať 

produktivitu pôdy. 

Obnoviteľné zdroje pochádzajúce z farmy obvykle kompenzujú 

vývoz živín z plodín, ale niekedy je potrebné doplniť organické pôdy 

draslíkom, fosfátmi, vápnikom, horčíkom a stopovými prvkami z 

vonkajších zdrojov. V každej krajine majú zoznam povolených látok 

používaných ako hnojivá v ekologickej výrobe (vrátane Srbska, 

ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia). 

 

 
 

Obrázok 4. Hypotetické zásoby dusíka a toky dvoch kontrastných 

plodinových systémov (a: konvenčný systém; b: organický alebo integrálny systém: 

šípky predstavujú vstupy dusíka - zelené, straty oranžové a transformácie modré) 

John P. Reganold& Jonathan M. Wachter (2016): Organic agriculture in the 

twenty-first century. Nature Plants, (2), 15221; Jovanovic LJ. (2014): Biological soil 

characteristic in organic agriculture production. In monograph: Production and 

Management in organic agriculture (EdsJovanovic LJ, Educons University), 1-289   

 

  

 



 

Kontrast medzi ekologickou a konvenčnou výrobou je teda v 

organickom systéme vyjadrený výraznejšie podľa predĺženej stability a 

kvality pôdy, menšej erózie atď. 

 

Voda 

Čistá voda je veľmi dôležitá pre všetky organizmy na svete. V 

mnohých poľnohospodárskych oblastiach je znečistenie podzemných 

vôd syntetickými hnojivami a pesticídmi hlavným problémom. Veľké 

množstvo hnojív v povrchovej vode zvyšuje rast rias (eutrofizácia) a 

spôsobuje menšie množstvo kyslíka, čo je nebezpečné pre vodné 

organizmy.Keďže v ekologickom poľnohospodárstve je používanie 

minerálnych hnojív zakázané, nahrádzajú sa organickými hnojivami 

(napr. Kompost, živočíšny hnoj, zelený hnoj) a využívaním väčšej 

biodiverzity (pokiaľ ide o pestované druhy a trvalú vegetáciu), čím sa 

zvyšuje štruktúra pôdy a zadržiavanie vody. Organické systémy s lepšou 

retenčnou schopnosťou živín výrazne znižujú riziko znečistenia 

podzemných vôd.V niektorých oblastiach, v ktorých je znečistenie 

skutočným problémom (znečistené podzemné vody, rieky, potoky, málo 

znečistená priemyselná pôda), sa ako obnovovacie opatrenie dôrazne 

odporúča bioremediácia a konverzia na organické poľnohospodárstvo 

(napr. Vlády Francúzska a Nemecka). 

Air. 

Ekologické poľnohospodárstvo z dlhodobého hľadiska znižuje 

neobnoviteľné využívanie energie znížením agrochemických potrieb 

(ktoré si vyžadujú výrobu veľkého množstva fosílnych palív). Ekologické 

poľnohospodárstvo prispieva k zmierňovaniu skleníkových efektov a 

globálneho otepľovania prostredníctvom svojej schopnosti oddeľovať 

uhlík v pôde. Mnoho postupov riadenia používaných v ekologickom 



poľnohospodárstve (napr. Minimálne obrábanie pôdy, vracanie zvyškov 

plodín do pôdy, používanie krycích plodín a striedanie plodín a väčšia 

integrácia strukovín viažucich dusík) zvyšuje návrat uhlíka do pôdy, 

zvyšuje produktivitu a uprednostňovanie ukladania uhlíka. Experimenty 

za posledných 20 rokov ukázali, že min. 30% C sa môže vrátiť do pôdy 

pomocou odpadovej biomasy z polí. 

 

Biodiverzita 

Pre ekologických poľnohospodárov je biodiverzita na všetkých 

úrovniach veľmi dôležitá. Na úrovni génov sú preferované autochtónne 

a upravené semená a plemená kvôli ich väčšej odolnosti voči chorobám 

a ich lepšej adaptácii na miestne charakteristiky pôdy a klimatický stres. 

Na druhovej úrovni optimalizácia kombinácií rastlín a živočíchov 

optimalizuje kolobeh živín a energie pre poľnohospodársku výrobu a 

dôrazne sa odporúča. Na úrovni ekosystémov vytvára údržba 

prírodných oblastí v rámci organických polí a okolo nich a absencia 

chemických vstupov vhodné biotopy pre voľne žijúce zvieratá. (M. 

Ricard: Summer courses, Amfissa July 2014, IFOAM) 

Vyšetrovanie ukázalo, že 23 druhov dážďoviek v Nemecku je 

rovnako dôležité pre produktivitu Nemecka, ako aj pre nemeckú banku, 

pretože dážďovka produkuje zdravú pôdu, z ktorej všetci žijeme. (Soil 

organisms 85 (3) 2013)  

 

Geneticky modifikované organizmy 

Používanie GMO v ekologických systémoch nie je povolené počas 

žiadnej fázy výroby, spracovania alebo manipulácie s ekologickými 

potravinami. Keďže potenciálny vplyv GMO na životné prostredie a 

zdravie nie je úplne známy, ekologické poľnohospodárstvo prijíma 



preventívny prístup a rozhoduje sa podporovať prírodnú biodiverzitu. 

(IFOAM) 

Ekologická značka preto poskytuje záruku, že GMO sa pri výrobe a 

spracovaní ekologických výrobkov nepoužívali úmyselne. Toto nie je 

možné zaručiť v prípade tradičných výrobkov, pretože označovanie 

prítomnosti GMO v potravinách ešte nenadobudlo účinnosť vo väčšine 

krajín, a to ani v Srbsku. 

 

Ekologické služby 

Vplyv ekologického poľnohospodárstva na prírodné zdroje 

podporuje interakcie v agroekosystéme, ktorý je nevyhnutný pre 

poľnohospodársku výrobu a ochranu prírody. Medzi ekologické služby 

patria formovanie a úprava pôdy, stabilizácia pôdy, recyklácia odpadu, 

sekvestrácia uhlíka, cyklovanie živín, predácia, opeľovanie a biotopy. 

(IFOAM). 

 

Ekologické poľnohospodárstvo vo svete 

Od roku 1972. systém ekologického poľnohospodárstva sa vyvíjal 

relatívne rýchlo a pridal nové štandardy, vysoké dcérske spoločnosti, 

uznávané politikmi; množstvo rôznych projektov, dobre propagovaných 

kampaní, ekonomicky sa zvyšuje a v mnohých krajinách sa zvyšuje aj 

počet spotrebiteľov. 

Podľa rôznych správ, ktoré poskytol Výskumný ústav organického 

poľnohospodárstva (FiBL) a IFOAM, OA v priebehu rokov dramaticky 

zvýšil počet krajín (Tab.1.). Ako dobrý príklad sa ekologická výroba vo 

Francúzsku zvyšuje od roku 2014 (približne 1,3 mil. Ha) do roku 2018 

(1,7 mil. Ha). Je to spôsobené tým, že niektorí veľkí výrobcovia prešli z 

integrálnej výroby na ekologickú výrobu a dobrej dcérskej politiky. 



Celkový trh s ekologickými výrobkami na svete v roku 2018 zbohatol až 

na 90 miliárd EUR. 

 

Tabuľka 1. Ekologické poľnohospodárstvo: kľúčové ukazovatele a 

hlavné krajiny 

 
 

Ekologické poľnohospodárstvo v Srbsku (história) 

 

Ekologické poľnohospodárstvo nie je iba výrobnou metódou, ale aj 

novým spôsobom života moderného človeka a novou nádejou pre ľudí 

žijúcich v nízko obývaných dedinách. Nárast ekologických rastlinných a 

živočíšnych produktov prinesie veľa pracovných miest pre mladých ľudí 

žijúcich v dedinách a dokonca aj určitú šancu pre mladého muža, ktorý 

žije v mestách, aby sa vrátili do dedín. Vývoz takýchto výrobkov je pre 

našich poľnohospodárov jedinou možnosťou vzhľadom na sociálnu a 

hospodársku situáciu. V Srbsku majú veľa vzdelávacích inštitúcií, je však 

potrebné rozvíjať sieť rozširovacích služieb, ktoré šíria vedomosti. 



Srbské ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného 

prostredia uznalo obrovský potenciál ekologickej výroby a význam, 

ktorý môže mať pre budúci ekonomický rozvoj krajiny. V dôsledku 

úspešnej spolupráce s ministerstvom a inými verejnými a súkromnými 

partnermi sa preto doteraz dosiahol výrazný pokrok: Národný akčný 

plán pre ekologickú výrobu bol vypracovaný a plne integrovaný do 

Národnej stratégie pre rozvoj vidieka, zákona o ekologickom 

poľnohospodárstve. výroba je väčšinou v súlade s požiadavkami EÚ, 

bola vytvorená databáza obsahujúca príslušné čísla ekologickej výroby a 

výrobcov, bol implementovaný integrovaný kontrolný systém vrátane 

domáceho certifikačného orgánu schváleného EÚ (pre rok 2019 má 5 

certifikačného orgánu) a bola založená ekologická výrobné know-how sa 

úspešne prenieslo zo západnej Európy do Srbska.  

Prvé kroky v rozvoji ekologickej výroby sa uskutočnili v roku 1990, 

keď mimovládna organizácia Terras (Subotica) zriadila propagačnú sieť 

výrobcov, poľnohospodárov, poradcov, technických a akademických 

pracovníkov zapojených do výroby ekologických potravín. O dvadsaťpäť 

rokov neskôr, vďaka podpore mnohých národných a medzinárodných 

inštitúcií, ministerstiev, univerzít a mnohých nadšencov, dosiahol 

ekologický sektor v Srbsku slušnú úroveň. Od roku 2008 sa počet 

ekologických výrobcov prudko zvyšuje až do roku 2018 (obr. 2). Až do 

roku 2018 malo 436 certifikovaných výrobcov a do výrobného reťazca 

bolo zahrnutých 7400 pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2. Ekologickí producenti v Srbsku (počet) 

 

Ako problém v ekologickej výrobe nemajú dostatok sezónnych 

pracovníkov kvôli manuálnej práci bežnej v OA. Väčšina mladých ľudí 

žije v dedinách a snaží sa nájsť si lepšiu prácu vo veľkých mestách alebo 

v zahraničí, hlavne v západnej Európe. Aj keď toľko domácností 

(630000) bolo v ekologickej výrobe certifikovaných iba 15 000 ha (obr. 

3). 

 
Graf 3. Plocha certifikovaná pre ekologickú výrobu (ha) 

 

V Srbsku ekologická výroba stagnovala (Obr. 3) od roku 2015 z 

dôvodu menšieho počtu dcérskych spoločností a stagnácie s vývozom, 

alebo nejakého nízkeho, čo nie je pozitívne pre ekologického výrobcu v 

rastlinnom poľnohospodárstve. Je to kvôli nízkej hodnote pre výrobcov, 

ktorí chcú vyrábať konečné výrobky (džemy atď.) S vyššími 

 

2018 

7400 



hodnotami.Hlavnými produktmi sú ovocie a poľné plodiny, s 

konštantným rastom produkcie obilnín a olejnín (Tab. 2). 

 

Tabuľka. 2. Rozloha podľa rastlinnej štruktúry v Srbsku v roku 2015. (ha) 

 
 

Posledných pár rokov v Srbsku začala certifikácia výrobcov 

ekologického chovu hospodárskych zvierat (Graf.4.). Každý 

poľnohospodár chová hospodárske zvieratá v extenzívnych 

podmienkach, čo poskytuje vynikajúce organické hnojivo, hnoj z farmy, 

ktorý by sa mohol použiť na výrobu ekologických rastlín. 

 
Graf 4. Ekologická živočíšna výroba (%) v roku 2015 

 



Typickými regionálnymi výrobkami sú mliečne výrobky ako syr 

vyrobený z kravského a ovčieho mlieka. Regionálne druhy sú 

autochtónne plemená ako Busha a Pramenka, ktoré sa môžu používať 

na výrobu mäsatiež.Hlavným trhom bol ekologický trh ako čerstvý 

produkt. Niektoré ekologické výrobky sa vyvážajú najmä do EÚ. Väčšina 

spracovaných ekologických výrobkov zo Srbska sa vyváža ako mrazené 

alebo sušené organické ovocie. Európsky program IPARD je jednou z 

možností pre ekologické odvetvie v Srbsku. Prostredníctvom investičnej 

podpory z IPARD môžu poľnohospodári a spracovatelia (malý počet) 

začať zvyšovať efektívnosť výroby a postupne posilňovať úlohu krajín v 

európskom ekologickom priemysle, pričom využívajú srbské výhody v 

nekontaminovanej pôde a vode, ako aj významné výskumné a vývojové 

inštitúcie ( 5 univerzít, výskumných ústavov, všeobecného vzdelávania, 

NVO atď.).  

Okrem toho bolo v Srbsku zriadených 6 stredísk ekologickej výroby 

(Leskovac, Svilajnac, Valjevo, Uzice a Negotin; v provincii Vojvodina: 

klaster Selenca a Vojvodina pre ekologické poľnohospodárstvo). Väčšina 

miestnych samospráv začína iniciatívy a finančnú podporu pre rozvoj 

ekologickej výroby (veľmi dobrými príkladmi sú obec Novi Sad: 

dostatočná finančná podpora, zelený trh). Zelené trhy sú organizované v 

Belehrade (3 konkrétne trhy iba pre ekologických výrobcov). V srbských 

parlamentoch sa prijíma akčný plán rozvoja ekologickej výroby na 

obdobie rokov 2015 - 2020. (Ivana Simic (2018): Organic Agriculture at a 

Glance 2017, (eds, Zagorka Markovic), National Association Serbia 

Organica, 1-59). 

V Srbsku majú malú domácnosť 620000; väčšina z nich má v 

priemere 4.2 ha na domácnosť. To je veľmi dobrý stav pre rozvoj 

ekologického poľnohospodárstva. Podľa štruktúry, veľkosti a typu 

výrobku sú v Srbsku farmy rozdelené do troch kategórií. Prvý typ 



predstavuje: malé, prevažne rodinné domácnosti, v ktorých je často 

integrovaná rastlinná a živočíšna výroba (asi 80%); druhý typ napríklad 

vyrába špecializované farmy; špecializované na ekologické poľné 

plodiny alebo ekologickú rastlinnú výrobu a podobné výrobky, ktoré sa 

neodporúčajú z hľadiska ekologických zásad alebo podnikania (asi 10%). 

Tretím typom ekologickej výroby sú veľké farmy, ktoré kombinujú 

rastlinnú a živočíšnu výrobu na väčšom povrchu a často sa zaoberajú aj 

spracovaním, čo vytvára najvýhodnejší model (EcoAgri, Bela Crkva - 

rastlinná výroba, Global Seed, Čurug, najväčšia krava farma v EÚ v, Midi 

organic, Kopaonik, výroba a spracovanie ekologického ovocia). (Ivana 

Simic (2018): Organic Agriculture at a Glance 2017, (eds, Zagorka 

Markovic), National Association Serbia Organica, 1-59) 

Hlavnými problémami v regióne sú chýbajúce certifikované 

spracovateľské priestory, v ktorých by sa pôvodný ekologický výrobok 

vyrábal a ako taký ponúka na trhu, väčšina poľnohospodárov je nútená 

predávať suroviny a / alebo originálne výrobky ako konvenčné. Pre 

ekologické odvetvie sú dôležité spoločnosti pôsobiace v sektore ovocia a 

zeleniny. V ekologickom sektore dominujú chladiarenské sklady, pretože 

v porovnaní s celou technologickou linkou je možné chladiarenské 

sklady ľahšie získať. Viac ako 40 spoločností zaoberajúcich sa 

spracovaním potravín tiež spracúva ekologické výrobky, pričom takmer 

všetky spracúvajú konvenčné produkty, zatiaľ čo navyše prevádzkujú 

ekologickú linku. Niektorí z prvovýrobcov tiež spracúvajú svoje vlastné 

výrobky. Podľa údajov Srbskej obchodnej a priemyselnej komory bolo 

zaregistrovaných 520 spracovateľských zariadení s mierou využitia 80%. 

Na základe údajov MAFWM z roku 2011 má Srbsko 363 chladiarenských 

skladov, skladov ovocia, zeleniny a húb s celkovou kapacitou 550 000 

ton. Miera využitia kapacity je 75%. 



Domáci trh s ekologickými výrobkami je aj napriek významným 

pozitívnym zmenám v posledných rokoch stále nedostatočne rozvinutý. 

Začalo sa zvyšovať aj povedomie spotrebiteľov, väčšinou však vo väčšom 

mestskom prostredí, v ktorom sa väčšinou vyskytujú ekologické 

výrobky. Týmto spôsobom sa stali dostupnými pre väčšinu 

spotrebiteľov, ktorí si mohli kúpiť ekologické výrobky iba v niekoľkých 

maloobchodných predajniach alebo na niektorých zelených trhoch. K 

dispozícii je aj online nakupovanie. Prvý špecializovaný trh s 

ekologickými výrobkami začal fungovať v polovici roku 2011 v Novom 

Belehrade v dôsledku spolupráce medzi mestskými trhmi s verejnými 

spoločnosťami a Srbskou organikou ako pilotným projektom. 

 

Vývoz do EÚ 

Dopyt po ekologicky pestovaných produktoch existuje v mnohých 

krajinách a Srbsko má vynikajúce ekologické a technické podmienky na 

pestovanie, okrem plodov a ovocia, ktoré sa tradične pestujú, aj 

organických obilnín a olejnín, ktoré sú veľmi žiadané. Podľa colnej 

správy sa srbské ekologické výrobky vyvážajú hlavne do krajín EÚ 

(Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko a Poľsko); s celkovým vývozom 

v roku 2015 viac o 13 miliónov EUR, čo predstavuje 70% z celkovej 

hodnoty. V roku 2018 sa celková vyvážaná hodnota zvýši na 21 miliónov 

EÚ. Väčšina vývozu je čerstvé a mrazené ovocie (tab. 2.). V roku 2015 

bola malina najvýraznejším produktom z ovocia v hodnote 10.9 mil. 

EUR, mrazeného ostružiny 3.2 mil. EUR a čerstvého ekologického jablka 

1.7 mil. EUR. Z spracovaného ovocia dosiahli koncentráty jabĺk 1.0 mil. 

EUR, suché ovocie 750 000 EUR a kyslé čerešne, dule a ostružiny pyré 

232 000 EUR. 

 

 



Tabuľka 2. Export ekologických výrobkov podľa kategórií v roku 2015. 

 
 

Agroekologické podmienky v Srbsku sú obzvlášť priaznivé na 

produkciu ekologického ovocia; výroba malín má však prednosť pred 

ostatnými plodmi, pričom výroba maliny „Arilje“ predstavuje 30% 

celkovej svetovej produkcie malín a Srbsko je svetovým lídrom v 

produkcii tohto druhu ovocia. 

 

Výhody ekologického poľnohospodárstva v Srbsku 

 

54% obyvateľov žije v poľnohospodárstve 

Asi 630 000 domácností / 3 -4 ha na domácnosť 

2 kravy na domácnosť 

Väčšinou tradičné / konvenčné poľnohospodárstvo 

Klimatické agroekologické podmienky 

Žiadny GMO 

Dobrý vzdelávací systém 

 



Problémy: 

Len 0,4% poľnohospodárskej plochy je ekologická 

Lacná pracovná a poľnohospodárska výroba 

Nedostatok pracovnej sily v poľnohospodárstve 

Malé dotácie v ekologickom poľnohospodárstve 
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Regulácia roztočov Varroa Mite 

(Varroa Destructor) na 

včelárskych mikroorganizmoch 

 
 

Materiály pripravené pomocou Sladjan Rasic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecný úvod 

Veľmi rýchlo potom, ako Varroa destructor napadol včelíny Apis 

mellifera, zničujúci účinok tohto roztoča podnietil aktívne výskumné 

úsilie na pochopenie a kontrolu tohto parazita. V priebehu niekoľkých 

desaťročí sa varroa rozšírila do väčšiny krajín využívajúcich A. mellifera. 

Následkom toho s týmto organizmom spolupracovalo znepokojivé 

množstvo tímov, pričom sa vyvíjala rozmanitosť výskumných metód. Na 

dosiahnutie toho istého cieľa sa často používali rôzne prístupy. 

Rozmanitosť metód sťažila porovnanie výsledkov, a tým bránila nášmu 

pochopeniu tohto parazita. 

Varroa je roztoč s hlavou veľkosti líca, s 8 nohami, hnedou až 

červenohnedou. Krmivo sa podáva do hemolymfy včiel. Tento roztoč je 

prítomný takmer vo všetkých krajinách sveta s výnimkou austrálskeho 

kontinentu. 

 

Varroa destructor 

 

 



Životný cyklus Varoa 

 

Dospelá samica Varoe je kŕmená včelami počas 5 až 13 dní a vstupuje 

do bunky mláďat od 24 do 60 hodín pred porovnaním bunky s 

mláďatami. V zime, kým nie je mláďa, žije na včele 6 mesiacov. 

Priemerná dĺžka života, ak je prítomná, je 27 dní. Prvé vajíčko berie 60 

hodín po uzatvorení bunky a potom každých 30 hodín. Prvý roztoč, 

ktorý uniká, je samec. Ďalšími roztočmi sú ženy, ktoré sa pária so psom 

a jedia na kukle. Dospelé a zrelé roztoče prichádzajú so včelami, nezrelé 

a muži zostávajú v cele, kde čoskoro zomrú. Varoa sa prenáša z včely na 

včely na rámoch s mláďatami a väčšinou sa vyskytuje u robotníkov. 

 

Životnosť Varoa destructor 

 

 



 

Dynamika obyvateľstva Varoa mites 

 

 

 

V zime je Varoa na dospelých včelách. Na jar vstúpi do plodu, 

uprednostňuje hniezdo. Každá varoa videná na včele prichádza v ďalších 

dvoch mláďatách. Pop-up vrchol Varoe populácie je v júli a auguste! 

 

 

 

 

 

 



Metódy odberu vzoriek 

 

Metóda s práškovým cukrom A 

 

• Vezmite asi 400 včiel do pohára s hmotnosťou 720 g s uzáverom oka 

• Pridajte 1 lyžicu práškového cukru a silno premiešajte (pretrepte) 

• Posypte cukor bielym papierom 

• Počítajte varou 

• Uvoľnite včely 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



Metóda s práškovým cukrom B 

 

• Zbierajte 300 včiel (100 ml kadička = 300 včiel) 

• Zozbierajte 300 včiel štetcom do odmeranej nádoby 

• Pridajte 300 včiel do nádoby s tieneným vekom 

       

 

 

 

 

 



ZMIEŠANIE CUKRU A POČÍTANIE VAROA 

 

 

        

 

         

 

 

 

 

 



NÁVRAT VČEL V HIV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITOROVANIE INTENZITY INFEKCIE VAROA 

SPÔSOB S POHYBLIVÝM ŠTÍTOM 

 

• Sieťovaná plošina s pohyblivou doskou 

• Existujú komerčné lepiace platne alebo jednoduchý existujúci 

tanier potiahnutý vazelínou alebo nejakým mastným produktom 

• Umiestnite pod spodnú kefku na 1 až 3 dni 

• Spočítajte prirodzene uzavreté roztoče 

• Vypočítajte dennú kvapku Varoe 

 

 

 

 

 



FAKTORY DO MNOŽSTVA VAROA 

 

• Obdobie počas sezóny 

• Veľkosť včelskej kolónie 

• Hygienické správanie včiel 

• Povrch plodu 

• Povrch včelieho plodu 

• Ak sa v úli nachádza malé dronové mláďa, do varóty sa zaplní včelí 

mláďa 

KEDY TESTUJÚ 

Frekvencia liečby: 

1. Ak je intenzita invázie nízka, liečba prebieha dvakrát ročne. 

2. Ak je počet kiahní početný, odporúča sa liečiť každé dva mesiace 

(okrem zimného obdobia). 

 

Varoa destructor 



 

 

ALTERNATÍVNY CESTA NA STANOVENIE ÚROVNE INFEKCIE VAROA 

 

Lee, K.V., G. Reuter and M. Spivak. 2010.  Standardized sampling plan 

to detect Varroa density in colonies and apiaries.  Amer. Bee Journal. 

150: 1151-1155.  

 

 

 

 

 



PRESKÚMANIE ZÁSADY IPM 

 

• IPM znamená riadenie populácie škodcov, nie úplnú eradikáciu. 

• Pochopenie životného cyklu škodcov. 

• Monitorovanie je rozhodujúce. 

• Znalosť liečivých prahov. 

• Čas liečby alebo liečby (ak je to potrebné) je rozhodujúci. 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMICKÉ OŠETRENIE PROTI VAROE 

 

Compiled from Rosenkranz a kol. 2010 and 

http://www.maf.govt.nz/biosecurity/pests-diseases/ 

animals/varroa/guidelines/control-of-varroa-guide.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOLOGICKÉ LIEČBY 

 

MIKROBIOLOGICKÉ LÁTKY 

 

Akaripatogénne huby: 

• Beauveria bassiana 

• Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

• Verticillium lecanii 

• Hirsutella thompsonii 

 

Nedostatok  

• Zabitie hostiteľa trvá niekoľko dní 

• nemôžu sa v úli prispôsobiť okoliu 

 

Chandler a kol., 2001, Shaw a kol., 2002, James a kol., 2006, Kanga a 

kol., 2002, Kanga a kol., 2006, Meikle a kol., 2007 and Meikle a kol., 

2008. 

 

 



VÍRUSY, BAKTERIE, NEMATÓDY, PROTOZOA, RICKETTSIAE 

Použitie patogénov môže spôsobiť Varoeho lietajúcu infekciu v úli. 

Niektoré kmene Bacillaceae a Micrococcaceae zvyšujú úmrtnosť Varoe v 

laboratórnych podmienkach. Kmeň špecifický pre Varoa nebol doteraz 

izolovaný. 

 (Aronson a kol., 1986, Ball and Allen, 1988, Glinski and Jarosz, 1999; 

Tsagou a kol., 2004, Van der Geest a kol., 2000) 

 

PREDATORY A PARASITOIDY 

Pseudocorpies - môžu sa živiť roztočmi. Vzťah s včelami nebol 

dostatočne preskúmaný. Existujú nejaké štúdie s pseudocorpiami v úli 

(Donovan a Paul, 2005, 2006, Gonzales a kol., 2007, Van der Geest a 

kol., 2000). 

Podmienky na rozmnožovanie a naočkovanie pseudocorpiónov neboli 

doteraz dostatočne preskúmané. 

 

 

 

 



ĎALŠIE LIEČBY 

1. Baktérie Serratia marcescens, izolované z A. cerana; vylučuje 

proteíny, ktoré ovplyvňujú degradáciu variet chitos 

2. Nové systémy na aplikáciu oleja: oranžový olej je zapuzdrený cez 

keramické dlaždice 

3. Interferencia RNA (alebo RNAi), súčasný výskum: deaktivuje určité 

gény, ktoré regulujú génovú expresiu 

4. Atraktívnosť plodov a uvoľňovanie a uvoľňovanie rozpustených látok 

z plodu, ktoré sú atraktívne pre spoločnosť Varroa a vzorce pasce; 

momentálne v teste 

5. Chlorfenvinfos (organofosfát), účinný, ale zvyšky môžu spôsobiť 

problémy 

6. Azadirachtin (Neem) na tom potrebuje prácu, niektoré výrobky môžu 

byť účinné 

7. Rastlinné monoterpenoidy, z ktorých niektoré sú na včely toxické 

8. Minerálne oleje z potravín nie sú účinné 

9. Cukrový prášok môže byť vhodný iba pre vzorky, ale nie pre úplné 

ošetrenie 

10. Spodná doska na úli nie je účinná (Ellis a kol., 2001) 

11. Dym, rôzne voniace materiály môžu spôsobiť poškodenie včiel 

12. Tepelné úpravy (stojany na rúry) (Rosenkranz a kol., 2010) 

13. Pri úprave veľkosti voštinovej bunky menšie bunky neznižujú počet 

Varoo (Berry a kol., 2010). 



14. Hrady Varoe a zabíjanie Varoe špeciálnymi rámami, napr. Mite 

Zapper (Huang, 2001) 

15. Propolisové bariéry 

16. Antioxidanty sa v súčasnosti testujú 

 

ZÁVER 

Varoa je roztoč, ktorý je prítomný v úľoch po celom svete už viac ako 40 

rokov. Ak zosumarizujeme úsilie v boji proti tomuto parazitu, môžeme 

povedať, že sme si rozšírili vedomosti o distribúcii a šírení roztočov, o 

ich patogenéze, o interakcii medzi včelami a odrodami ao účinnom 

používaní niektorých prípravkov. 

Vo väčšine krajín je situácia s Varou „stabilná“: včelári sa naučili žiť s 

Varou v úľoch a väčšina našich včelárov nepozná včelí med bez varó. 

Všeobecne sa pôvodný cieľ vyhladzovania parazita nerealizoval. Proti 

spoločnosti Varoa stále neexistuje liečba, ktorá spĺňa všetky kritériá - 

„bezpečné, efektívne a ľahko použiteľné“. Ešte sme nedostali včelu 

prirodzene odolnú voči Varoa. Namiesto toho sme konfrontovaní so 

sekundárnymi chorobami a škodami vo včelských kolóniách 

spôsobenými synergickou spoluprácou Varoa a iných patogénov alebo 

environmentálnych faktorov. 

 

 

 

 

 



ČO JE POTREBNÉ PRE BUDÚCI VÝSKUM 

 

• Unikátna metodika posudzovania invázie do varí 

• Časté vzorkovanie a testovanie infekcie 

• Vyrovnajte prahy liečby 

• Nové ošetrenia bez vplyvu na kvalitu včelích produktov v úli 
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rastlinný mikrobiom pre trvalo 
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1. Aplikácia vysokovýkonného fenotypovania v štúdiách plodín 

V súčasnosti má spoločnosť technológie a zdroje na zabezpečenie 

dlhodobej potravinovej bezpečnosti pre všetkých napriek určitým 

rizikám a výzvam. V posledných niekoľkých rokoch sa diskutovalo o 

mnohých prístupoch a začleňovalo sa do neustáleho zlepšovania 

nového procesu vysoko automatizovaného nedeštruktívneho 

fenotypovania rastlín. Fenotypizácia rastlín je rozsiahle hodnotenie 

vlastností multiplexov rastlín, ako je architektúra, pestovanie, vývoj, 

rezistencia, ekofyziológia a zber, ako aj analýza konkrétnych 

významných špecifikácií pre kvantitatívne kritérium, ktoré navrhujú 

pozadie pre komplikovanejšie vlastnosti. Podrobné a špecifické stratégie 

fenotypovania sú potrebné pre združenie v celom genóme a umožňujú 

skúmanie mapovania väzieb vo vysokom rozlíšení a tiež na praktizovanie 

modelov genómovej selekcie na rozvoj rastlín. 

Hlavným cieľom moderného fenotypovania je zlepšenie správnosti 

a priepustnosti fenotypového hodnotenia na všetkých biologických 

úrovniach - fenomenika, metabolomika a genetika. Systém 

fenotypizácie minimalizuje náklady na prácu a náklady v dôsledku: 

automatizácie, 

lepšia integrácia údajov, 

diaľkové snímanie, 

experimentálny návrh. 

 

 

 

 



Vyvinuté systémy pre fenotypizáciu sú dôležité pre predstavenie 

celého súboru genetických faktorov, ktoré zohrávajú úlohu vo 

fenotypovej variácii kvantitatívnych parametrov pre bunky, tkanivá a 

tiež orgány, štádiá vývoja, rastlinné druhy, prostredia a vedecké 

vymenovania. Novo vyvinuté platformy fenotypizácie rastlín produkujú 

podstatne viac údajov ako pôvodne a potrebujú špeciálne systémy na 

správu, prístup a ukladanie údajov. Potrebné sú nové štatistické 

nástroje na rozšírenie experimentálneho návrhu a na väčšie využívanie 

myšlienok na podporu integrácie údajov spolu s odvodením biologicky 

významných signálov z experimentálneho a environmentálneho hluku. 

Fenoménna oblasť pokrýva dve hlavné výzvy: 

1. Analýza funkcií veľkého množstva genetických línií a 

2. replikácie merania dynamických znakov (t. J. Znakov, ktorých fenotyp 

sa počas vegetačného obdobia mení). 

Aby sa charakterizoval genotyp, môže byť cennejšie určiť hladiny 

niekoľkých kľúčových zlúčenín vo viacerých orgánoch av niekoľkých 

časových bodoch, než získať úplný metabolický profil len pre jednu 

vzorku. V prípade projektov fenotypizácie, ktoré zahŕňajú niekoľko 

stoviek vzoriek, môže byť užitočné použiť pre všetky vzorky s úplnejšími 

výsledkami orientovanejšie a lacnejšie metódy.Prípravné práce môžu 

naznačovať, ktoré vlastnosti sú hlavnými prispievateľmi k fenotypu, 

ktorý je predmetom záujmu, a môžu viesť k cielenej analýze, ktorá je 

pre fenotypizáciu produktívnejšia a nákladovo efektívnejšia. 

Vo väčšine prípadov boli v teréne alebo v laboratórnych platformách 

nainštalované tieto detekčné systémy: 

 (semi) -automatické vyhodnotenie morfometrických parametrov 

pomocou analýzy obrazu RGB, 



 chlorofyl a fluorescenčné kinetické zobrazenie, 

 hyperspektrálna alebo multispektrálna analýza svetelnej 

spektrálnej odraznosti 

 tepelné (IR) zobrazovanie 

 Systems monitorovacie systémy životného prostredia 

 Systems monitorovacie systémy stavu pôdy 

V mnohých vnútorných inštaláciách sa systémy skladajú z 

regulovaných režimov zavlažovania a výživy kontrolovaných 

automatickými systémami hmotnosti a environmentálnymi kontrolami 

pri zobrazovaní. 

Riadenie a programovanie platformových systémov, ako aj analýza 

údajov sa vykonávajú pomocou sofistikovaných a ľahko použiteľných 

softvérových balíkov. Takéto novo vyvinuté fenotypovacie systémy majú 

nástroje na odhad mnohých fotosyntetických parametrov; RGB systémy 

dokážu odhadnúť morfometriu rastlín, IR-termálne kamery môžu 

vyhodnotiť stomatálnu vodivosť a hyperspektrálne zobrazovacie 

systémy môžu vyhodnotiť metabolomiku experimentálnych rastlín v 

rôznych štádiách rastu. 

V Austrálii boli vybudované prvé hlavné automatizované systémy 

fenotypizácie v kontrolovanom prostredí (autraianske zariadenie na 

fenotypizáciu rastlín v Adelaide a CSIRO v Cambere). V poslednom 

desaťročí sa však vývoj fenotypovacích platforiem sústredil najmä v 

Európe, vrátane dvoch hlavných komerčných vývojárov fenotypových 

systémov - Lemnatec (Nemecko) a Fotosystémové nástroje - PSI (Česká 

republika). Najrozvinutejšie fenotypové platformy (do roku 2018) sú 

uvedené v Tabuľke 1. 

 



Tabuľka 1. Automatizované a poloautomatizované vysokovýkonné 

fenotypovacie platformy rastlín 

Miesto / 

výrobca 

Plošina Vlastnosti URL 

PSI PSI 

PlantScreen 

™ 

v kontrolovaných podmienkach 

prostredia s analýzou 

fluorescencie chlorofylu, 

kinetického a tepelného 

zobrazovania, analýzy 

morfometrie a RGB a 

hyperspektrálneho a NIR 

zobrazovania; používa 

automatizovaný systém váženia a 

zavlažovania. 

http://www.psi.cz 

LemnaTec Scanalyzer3

D 

Komplexné nedeštruktívne 2D-3D 

hodnotenie fyziologických 

vlastností rastlín v kontrolovaných 

podmienkach prostredia. 

http://www.lemnatec.co

m 

INRA Phenopsis Špecifická platforma pre 

fenotypizáciu rastu rastlín 

Arabidopsis v kontrolovaných 

podmienkach prostredia. 

http://bioweb.supagro.inr

a.fr 

INRA Phenoscop

e 

Automatické fenotypovacie 

zariadenie na manipuláciu a 

monitorovanie stoviek 

jednotlivých kvetináčov. 

https://phenoscope.versai

lles.inra.fr 

INRA Phenodyn Časové analýzy rýchlosti rastu a 

transpirácie stoviek jednoklíčnych 

rastlín. 

https://www.phenome-

fppn.fr 

INRA Phenoarch Automatické fenotypovacie 

zariadenie na manipuláciu a 

monitorovanie stoviek 

jednotlivých kvetináčov. 

https://www.phenome-

fppn.fr 

 

Phenospex FieldScan Fenotypizácia v podmienkach 

poľa alebo poľa, ktorá je určená 

na skríning veľkých populácií. 

http://phenospex.com 

WPS WSP Plne automatizovaný digitálny 

fenotypizačný systém využívajúci 

http://www.wps.eu 



vysokovýkonné snímače RGB. 

Keygene PhenoFabR Prevádzka skleníkových služieb, 

ktorá kombinuje technológiu 

fenotypizácie s interpretáciou 

znakov s cieľom využiť fenotypovú 

variáciu. 

 

Jülich Plant 

Phenotyping 

Centre 

Growscree

n 

Neinvazívne metódy určené na 

kvantifikáciu morfometrických a 

funkčných parametrov výhonku a 

koreňovej architektúry. 

http://www.fz-juelich.de 

Wageningen 

UR 

PhenoBot Autonómny mobilný robot s 

kamerou sľubuje, že na výstup 

morfometrickej analýzy poskytne 

priamu zaregistrovanú hĺbku a 

farebný obraz. 

http://www.wageningenu

r.nl 

Wiwam Wiwam 

Conveyor 

Integrovaný robotický systém na 

fenotypizáciu väčších rastlín s 

automatickým zavlažovaním a 

meraním rôznych parametrov 

rastu rastlín v pravidelných 

časových intervaloch. 

http://wiwam.be 

Australian 

Plant 

Phenomics 

Facility 

PlantScan Poskytuje nedeštruktívne analýzy 

morfológie, štruktúry a funkcie 

rastlín pomocou kamier s 

vysokým rozlíšením a 

najmodernejších informačných 

technológií. 

http://www.plantphenom

ics.org 

 

1. Nedeštruktívna analýza rastu a fyziológie nadzemných častí rastlín 

automatizovaným zobrazovaním 

Systém automatizovanej neinvazívnej analýzy výhonkov rastlín 

môže byť založený na rôznych technických riešeniach alebo meraných 

signáloch. V nasledujúcich podkapitolách predstavíme najdôležitejšie 

senzory, ktoré boli použité na štúdium reakcií rastlín x prostredia alebo 

iných štúdií. 



1.1. Viditeľné RGB zobrazenie rastlinnej biomasy 

Vo väčšine prípadov je hlavnou pozorovanou črtou v biológii 

rastlín rast rastlinných výhonkov. Okrem mnohých sekundárnych znakov 

opisujúcich morfológiu výhonkov je primárnou a univerzálnou 

vlastnosťou veľkosť (objem, čerstvá hmotnosť, suchá hmotnosť) 

biomasy a rýchlosť tvorby biomasy. Štandardný spôsob hodnotenia 

biomasy je deštruktívny jednoduchým vážením čerstvej (FW) a suchej 

(DW) hmoty. To sa však dá dosiahnuť iba pri analýze koncových bodov. 

Podobne sa plocha listov a následne miera rastu rastlín zvyčajne určujú 

ručným meraním rozmerov listov rastlín. Takéto merania sú časovo 

náročné, a preto sa nemôžu použiť na experimenty vo veľkom meradle. 

Z tohto dôvodu zariadenia na fenotypizáciu rastlín uprednostňujú 

vyhodnotiť rýchlosť rastu pomocou zobrazovacích metód, ktoré 

využívajú digitálne fotoaparáty s následnou analýzou obrazového 

softvéru. To umožňuje rýchlejšie a presnejšie určenie plochy listu a 

ďalších parametrov nazývaných premietaná plocha.Vo všeobecnosti sa 

neinvazívne techniky stanovenia rastu výhonkov ukázali ako veľmi 

spoľahlivé a vysoké korelácie medzi digitálnou oblasťou a čerstvou 

alebo suchou hmotnosťou výhonkov boli zaznamenané u Arabidopsis, 

tabaku a rôznych druhov plodín. Podobne ďalšie bežné morfometrické 

parametre, ako je dĺžka stonky, počet kultivátorov a architektúra 

kvetenstvo, sa môžu nedeštruktívne a ručne hodnotiť, ale opäť časové 

požiadavky obmedzujú počet analyzovaných rastlín. Vysoko výkonné 

prístupy k analýze týchto skôr druhovo špecifických rysov by boli veľmi 

cenné, avšak s výnimkou Arabidopsis bol rozsah prístupných riešení 

pomerne obmedzený. 

Nedávne fenotypizačné platformy vykonávajú postupy na zachytenie a 

automatickú analýzu obrazov nadzemnej oblasti. Snímky sa snímajú 

zhora a / alebo zboku, pri ktorých sa analyzuje niekoľko pohľadov, keď 



sa rastliny otáčajú o pevný uhol. Príklad pôdorysu a bočného obrazu je 

na Obr.1. 

 

Wiwam Wiwam Conveyor Integrovaný robotický systém pre 

fenotypizáciu väčších pl 

 

 

 

Obr. 1. Pohľad zhora a bokorys pšenice. Pôvodná figúra zachytená z dvoch rôznych 

uhlov zboku (A, B) a zhora (F, G) bola segmentovaná a pozadie vrátane nádoby a 

substrátu bolo automaticky identifikované počas spracovania obrazu systémom 

(C, H), potom bolo odstránené , takže výsledný obraz pre numerickú analýzu 

pozostáva iba z častí rastlín na čiernom pozadí (D, E, I, J). Obrázok z komerčného 

fenotypizačného systému PlantScreen® (PSI, Česká republika), Slovak PlantScreen. 

SPU Nitra, Slovensko. 

Napríklad zobrazovací systém RGB fenotypizačného systému 

PlantScreen® (PSI, Česká republika) umožňuje automaticky vypočítať 

túto množinu parametrov pomocou rôznych režimov zobrazenia. Z 

obrázka zachyteného zhora (pohľad zhora) sa vypočítajú tieto 

parametre: 

 Plocha (počet pixelov / mm2) 

 Obvod (počet pixelov / mm) 

 zaoblenie 

 kompaktnosti 

 Výstrednosť 

 Symetria rotačnej hmoty (RMS) 



 štíhlosť listov 

 Index Index farieb 

 Tracking Sledovanie listov a analýza listov 

Použitím série obrázkov z bočného pohľadu je možné vypočítať tieto 

parametre: 

 Növekedési magasság (pixelszám / mm) 

 Növekedési szélesség (pixelszám / mm) 

 Terület (pixelszám / mm2) 

 Ime Kerület (pixelszám / mm) 

 Compactbess 

 Listy A levelek száma 

 Level Levelek mozgása 

Bonyolultabb a felülnézet és az oldalnézet kombinációjának használata, 

amelyek lehetővé teszik a következő növekedési tulajdonságok 

becslését: 

Biomas A teljes biomassza térfogata vagy tömege 

 A levelek mozgása 

 Relatív növekedési ráta 

1.2. Fluorescenčné zobrazovanie chlorofylu 

Technický vývoj a uvoľnenie komerčne dostupných zariadení viedli 

k rozsiahlemu rozšíreniu praktických aplikácií fluorescencie chlorofylu v 

biológii rastlín, stimulujúc pokrok vo fotosyntetickom výskume a vo 

vede o rastlinách. Boli vyvinuté postupy na rozlíšenie rôznych 

fluorescenčných zhášaní, ktoré viedli k dôležitým objavom rozptylu 

nadmernej svetelnej energie a rozdeleniu svetelnej energie medzi 

fotochemické a ne fotochemické procesy. Aj keď rôzne technické 

riešenia umožnili merať prevádzkovú účinnosť fluorescencie chlorofylu, 



väčšina výsledkov sa získala vďaka vývoju fluorometrov s pulznou 

amplitúdovou moduláciou (PAM) pomocou saturačnej pulznej metódy. 

Od svojho zavedenia, teraz pred viac ako 30 rokmi, sa metóda 

saturačného impulzu (SP) používajúca techniku PAM stala bežným 

spôsobom hodnotenia fotosyntetického prenosu elektrónov v 

rastlinných tkanivách alebo iných fotosynteticky aktívnych vzorkách. 

Parametre odvodené z meraní fluorescencie chlorofylu a fluorescencie 

založenej na metóde PAM poskytujú neinvazívne hodnotenie takmer 

každej rastliny informáciou o tokoch energie pochádzajúcich z de 

excitácie molekúl chlorofylu vo fotosystéme II (PSII) v rastlinných 

chloroplastoch. Parametre fluorescenčnej analýzy chlorofylu sa môžu 

vypočítať z niekoľkých fluorescenčných intenzít získaných buď vo 

vzorkách adaptovaných na svetlo alebo na svetlo. Princíp modulácie 

spočíva v meraní nárastu celkovej fluorescencie v reakcii na merací 

impulz. Vďaka použitiu zvýšenia fluorescencie namiesto celkových 

hodnôt je možné stanoviť parametre fluorescencie aj za podmienok 

aktinického svetla. Rôzne svetelné prostredie vedie k rôznym stavom 

deexcitačných tokov PSII, čo sa odráža v zmenách intenzity 

fluorescencie. 

Obrázok 2 zobrazuje princíp merania fluorescencie pomocou 

metódy saturačného impulzu s analýzou zhášania. 



 

Obr. 1. Princíp odhadu rozdelenia absorbovanej svetelnej energie medzi 

fotochemické procesy (fotosyntéza) a ne fotochemické procesy (regulovaná alebo 

neregulovaná konverzia prebytočnej svetelnej energie). Obrázok autorov, ktoré 

predtým publikoval Kalaji a kol. 2017. Vysvetlenie symbolov je uvedené v texte 

nižšie. 

Meranie sa uskutočňovalo na vzorke adaptovanej na tmu (pred 

meraním sa udržiavala 20 minút v tme). Po zapnutí modulovaného 

meracieho svetla (ML ON) sa fluorescenčný signál zvýšil a dosiahol 

hodnotu minimálnej fluorescencie vo vzorke prispôsobenej na tm, F0. 

Potom bol aplikovaný krátky saturačný pulz (SP, intenzita 10 000 umol-2 

s-1 po dobu 1 sekundy), čo viedlo k zvýšeniu intenzity fluorescencie na 

maximálnu hodnotu Fm, po ktorej nasledoval pokles späť, takmer na 

úrovni F0. V nasledujúcom kroku sa rozsvietilo nenasýtené aktinické 

svetlo, čo viedlo k prudkému zvýšeniu fluorescenčného signálu (F '), 

pričom maximum dosiahlo pri danej aktinickej intenzite svetla (Fp), po 

ktorom nasledovalo postupné znižovanie a po niekoľkých minútach sa 



dosiahlo maximum. hodnota fluorescenčného signálu ovplyvňovaného 

aktinickým svetlom v ustálenom stave (Fs '). Rovnaký saturačný pulz 

použitý vo vzorke vystavenej aktinickému svetlu viedol k zvýšeniu 

fluorescenčného signálu (pík), k dosiahnutiu maximálnej fluorescencie v 

stave prispôsobenom na svetlo, Fm ', po ktorom nasledovalo rýchle 

zníženie späť na úroveň Fs. Aby sa získala minimálna fluorescencia 

vzorky prispôsobenej na svetlo (F0 '), použila sa krátka perióda červeno-

červenej excitácie, čo viedlo k zníženiu signálu FS' na hodnotu F0 '. 

Jednotlivé intenzity fluorescencie (F0, Fm, Fp, Fs ', Fm', F0 ') predstavujú 

premenné použité na výpočet všetkých parametrov fluorescencie 

(kvantové výťažky, parametre kalenia atď.) Odvodených z 

modulovaných meraní fluorescencie chlorofylu. 

Väčšina prístrojov na fluorescenčnú analýzu chlorofylu integruje 

signál z meranej oblasti. Pokrok v technológii zobrazovacích detektorov, 

LED svetelných zdrojov a spracovanie údajov umožnil skonštruovať 

systémy na fluorescenčné zobrazovanie chlorofylu, ktoré poskytlo 

priestorové rozlíšenie fluorescenčných záznamov. Tieto systémy 

predstavujú pravdepodobne najužitočnejšiu inováciu techniky 

fluorescencie chlorofylu s univerzálnou aplikovateľnosťou. 

Fluorescenčné zobrazovacie zariadenia boli skonštruované na použitie 

buď na mikroskopickej úrovni, na úrovni rastlín, listov a orgánov alebo 

na diaľkové snímanie fluorescencie chlorofylu.  

Použitie citlivej kamery na zobrazenie fluorescenčného signálu 

môže byť užitočné na pozorovanie fotosyntetických reakcií na 

subcelulárnych úrovniach, v rastlinných bunkách, tkanivách, listoch 

alebo iných rastlinných orgánoch, ako aj na celej úrovni rastlín. Okrem 

integrovaných údajov obrázky poskytujú presné vizuálne informácie o 

fotosyntetickom výkone na rôznych úrovniach organizácie. 

Fluorescenčná zobrazovacia technika umožňuje pozorovanie 



priestorových a časových heterogenít vyplývajúcich z vnútorných a / 

alebo environmentálnych faktorov na fotosyntézu na veľkej 

pozorovanej ploche. Konvenčné bodové merania môžu len ťažko (alebo 

vôbec) zistiť heterogenity ľahko zistiteľné pomocou fluorescenčného 

zobrazovania chlorofylu. 

Techniky fluorescencie chlorofylu je možné použiť aj pre niektoré 

špeciálne aplikácie. Odpovede stomaty, najmä heterogenita a dynamika 

otvorenia stomaty (stomata patchiness), sa dajú dobre identifikovať. 

Okrem numerického hodnotenia môžu byť obrázky vytvárané vo 

falošných farebných paletách na kódovanie oblastí odlišujúcich sa v 

otvorení stomaty rôznymi farbami v dostatočnom rozlíšení obrazov v 

pixeloch. Takéto obrázky zodpovedajú nejakému druhu topologických 

máp identifikujúcich heterogenitu hodnôt nameraných parametrov 

naprieč vzorkou. Preto zobrazovací prístup môže pomôcť vyhnúť sa 

nedokonalostiam typickým pre bodové merania fluorescencie 

chlorofylu, ktoré sú zodpovedné za mnoho nesprávnych alebo 

nepresných výsledkov. 

Zobrazovacia technika sa dá ľahko použiť na analýzu rôznych 

protokolov, ako je indukčná krivka alebo svetelná krivka (pozri 

podkapitolu 5.4), vrátane výpočtu parametrov kalenia a parametrov 

rozdelenia energie v stave adaptovanom na svetlo alebo svetlo. 

Viditeľné spektrá PAR sa bežne používajú na excitáciu fluorescencie 

chlorofylu, ale je možné použiť aj iné spektrá (väčšinou UV žiarenie), 

poskytujúc však informácie špecifického typu odlišné od excitácie PAR. 

Zvyčajne sa musia použiť tri typy svetla, t. J. Pulzne modulované meracie 

svetlo, aktinické svetlo na nepretržitú expozíciu svetla a nasýtené 

svetelné impulzy. Podobne ako bodové merania, päť kľúčových úrovní 

fluorescencie sa používa na výpočet parametrov fluorescencie pre každý 

meraný pixel: F0, F0 ', Fm, Fm' a Fs '. Technické obmedzenia v 



niektorých zariadeniach zakazujú priame meranie F0 príliš červeným 

svetlom; preto F0 'sa musí vypočítať pomocou vzorca.Komerčne 

dostupné fluorescenčné zobrazovacie zariadenia poskytujú úplné 

prevádzkové možnosti vrátane programovania akýchkoľvek bežných 

(svetelná krivka, indukčná krivka a regenerácia) alebo užívateľsky 

definovaných protokolov. Typická sada fluorescenčných parametrov, 

ktoré sa dajú dosiahnuť automatizovaným fluorescenčným zobrazením 

chlorofylu, je uvedená v Tabuľke 2. 

Citlivosť zobrazenia fluorescencie chlorofylu na stresové účinky 

bola predtým dokumentovaná mnohými štúdiami. Stres zo sucha viedol 

k heterogénnemu rozdeleniu hodnôt fluorescenčných parametrov 

chlorofylu na povrchu listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka 2. Fluorescenčné parametre poskytované automaticky 

zobrazovacím systémom FlourCam® ako súčasť automatizovaného 

fenotypizačného zariadenia SAU Nitra. 

Fluorescence parameter Definition 

F, F´ Steady state fluorescence emission from dark- or light-

adapted leaf, respectively 

F0, F0´ Minimal chlorophyll fluorescence intensity measured in 

the dark- or light-adapted state, respectively 

Fm, Fm´ Maximal chlorophyll fluorescence intensity measured in 

the dark- or light-adapted state, respectively 

Fv, Fv´ Variable chlorophyll fluorescence (Fm-F0) measured in 

the dark- or light-adapted state, respectively 

Fq´ Difference in fluorescence between Fm′ and F′ 

Fv/Fm Maximum quantum yield of PSII photochemistry 

measured in the dark-adapted state 

Fp Peak fluorescence during the initial phase of the Kautsky 

effect 

Rfd Fluorescence decline ratio in steady-state (Fp − F′)/F′ 

ΦPSII PS II operating efficiency; effective quantum yield of 

photochemical energy conversion in PSII (Fq′/Fm′) 

NPQ Non-photochemical quenching (Fm/Fm′) – 1 

qL Fraction of PSII centers that are ‘open’ based on the lake 

model of PSII (Fq′/Fv′)(F0′/F′) 

ETR Electron transport rate 

  

 

 



Tu uvedený príklad (Obr. 3) potvrdzuje tieto pozorovania a ukazuje 

relatívne homogénne odozvy parametra Fv / Fm necitlivé nasucho, na 

rozdiel od vysokej citlivosti a heterogenity hodnôt nameraných pre ETR 

(ΦPSII) v šalátových rastlinách vystavených suchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Príklad obrázkov maximálneho kvantového výťažku fotochémie PSII (Fv / 

Fv) a rýchlosti zdanlivého transportu elektrónov (ETRPSII) nameraných v šalátových 

rastlinách (Lactuca sativa L.) pestovaných v podmienkach bez stresu, mierneho 

sucha a silne dlhých - odstraňuje sucho. Je zrejmé, že hodnoty Fv / Fm neboli 

významne ovplyvnené deficitom vody.Silné sucho viedlo k významnému zníženiu 

ETRPSII. Merania sa uskutočňovali na rastlinách adaptovaných na tmu (Fv / Fm) a na 

listoch vystavených svetlu (ETRPSII). Údaje od autorov publikované Kalaji a kol. 

2017. 

Šľachtenie rastlín predstavuje jednu z požadovaných budúcich 

aplikácií fluorescenčného zobrazovania, ako je vysoko výkonný skríning 

odrôd rezistentných na biotické a abiotické obmedzenia. Doteraz sa 

hodnotenie choroby alebo odolnosti voči stresu v šľachtiteľských 

programoch vykonáva väčšinou pomocou vizuálneho hodnotenia 



kvalifikovaných chovateľov; Okrem vysokých časových požiadaviek 

môže tento prístup vyvolať zaujatosť medzi experimentálnymi 

opakovaniami a hodnoteniami rôznych odborníkov. Na zníženie 

časových požiadaviek a zlepšenie objektivity sú potrebné 

vysokovýkonné fenotypovacie nástroje. Silnou stránkou 

fluorescenčného zobrazovania chlorofylu je skutočnosť, že sa môže 

použiť na skríning veľkého počtu rastlín v krátkom čase. Navyše môže 

byť integrovaný do robotov pre automatické analýzy. 

Okrem vyššie uvedeného sa zobrazovanie použilo na preukázanie 

účinkov herbicídov alebo akumulácie reaktívnych kyslíkových druhov 

(ROS) vyvolaných herbicídmi v rastlinných tkanivách. Fluorescenčné 

zobrazovanie chlorofylu tiež identifikovalo heterogenity spôsobené 

chladivým stresom, indukciou fotosyntézy, zranením, hubovými 

chorobami, vírusovými infekciami, stresom zo živín, starnutím, suchom 

a ozónovým stresom. Fluorescenčné zobrazovanie chlorofylu umožňuje 

študovať interakcie medzi štruktúrnymi vlastnosťami listov a 

podmienkami prostredia, ktoré priamo súvisia s fotosyntetickou 

asimiláciou. 

Výzvou pri použití fluorescenčného zobrazovania je spracovanie 

všetkých získaných údajov vedecky zmysluplným spôsobom.Ako príklad 

možného riešenia môžu byť dáta analyzované frekvenčným rozdelením 

parametrov. 

Existuje tiež niekoľko obmedzení zobrazovania fluorescencie 

chlorofylu. Napríklad pre spoľahlivé zobrazovacie merania je dôležité, 

aby bola celá plocha vzorky homogénne osvetlená - to je však ťažké 

dosiahnuť na väčších pozemkoch. Navyše polohy listov (uhly listov, 

vzdialenosti listu od svetelných zdrojov) môžu spôsobiť obrovskú 

rôznorodosť osvetlenia vzoriek. Zatiaľ čo hodnoty maximálneho 



kvantového výťažku fotochémie PSII môžu byť správne (s výnimkou častí 

rastlín, v ktorých dopadajúce svetlo saturačných impulzov bude pod 

saturačnou úrovňou), hodnoty účinného kvantového výťažku 

fotochémie PSII (ΦPSII) a ETRPSII môže byť čiastočne nadhodnotená v 

pozíciách s nižšou intenzitou aktinického svetla. Napriek určitým rizikám 

predstavuje fluorescenčné zobrazovanie chlorofylu novú techniku s 

vysokým potenciálom pre praktické použitie. 

 

1.3. Hyperspektrálne zobrazenie odrazu svetla 

Vývoj nových, prístupnejších kamier a senzorov umožnil rozšíriť 

použitie hyperspektrálneho zobrazovania svetelnej spektrálnej 

odraznosti z aplikácií diaľkového snímania do fenotypovania rastlín. 

Absorpcia svetla endogénnymi rastlinnými zlúčeninami sa používa na 

výpočet mnohých ukazovateľov, ktoré odrážajú zloženie a funkciu 

rastliny. Typickým príkladom je normalizovaný diferenčný vegetačný 

index (NDVI), ktorý sa pôvodne vyvíjal na odhadovanie obsahu 

chlorofylu rastlín. Iným príkladom je fotochemický index odraznosti 

(PRI), ktorý sa môže použiť na odhad fotosyntetickej účinnosti. 

Absorpcia zlúčenín (napr.Chlorofylov, karotenoidov, antokyanov, vody, 

lignínu atď.) Pri danej vlnovej dĺžke sa môže použiť na priame 

stanovenie obsahu zlúčenín v rastline. Z praktických dôvodov sa 

meranie absorbancie nahrádza meraniami odraznosti. V závislosti od 

nameraných vlnových dĺžok odrazeného signálu sa používajú rôzne 

detektory. Najčastejšie sú detektory VNIR (350 - 1200 nm), menej hojné 

sú detektory SWIR (infračervená oblasť s krátkou vlnovou dĺžkou; 1400 - 

3 000 nm).Obidve vlnové pásma sú cenné pre fenotypizáciu rastlín. 

Odrazový signál sa môže detegovať pri zvolených vlnových dĺžkach 

alebo oddelených spektrálnych pásmach (tzv. Multispektrálna 



detekcia).Celkovú spektrálnu oblasť je možné merať aj pre každý pixel, 

keď sú použité kamery a je uskutočnené hyperspektrálne zobrazenie 

(Obr. 4). Zatiaľ čo hyperspektrálne zobrazenie v spektrálnej oblasti VIS-

NIR sa používa na hodnotenie niekoľkých indexov, ako je uvedené 

vyššie, spektrálna oblasť SWIR sa používa najmä na odhadovanie 

obsahu vody alebo lignínu v rastline. Napriek mnohým doteraz 

definovaným ukazovateľom, na základe meraní odraznosti, je ťažké ich 

presne vyhodnotiť. Z tohto dôvodu je potrebná kritická revízia všetkých 

indexov odrazu, aby bolo možné vyhodnotiť, ktoré z nich poskytujú 

požadované informácie najlepším spôsobom. 

Obr. 4. Hyperspektrálne krivky pre vybrané pixely zo záznamov VNIR 

hyperspektrálnej kamery SUA Nitra. 

V posledných rokoch sa hyperspektrálne zobrazovanie všeobecne 

akceptovalo ako nedeštruktívna, rýchla a bezpečná metóda kvalitatívnej 

analýzy rastlín. Spektrálne údaje môžu predstavovať veľa informácií o 

stave objektu. Súbor údajov je zvyčajne veľmi veľký a je potrebné ho 



analyzovať vhodnými metódami viacrozmerného a strojového učenia. 

Skúmané spektrálne parametre tkaniva listov boli stanovené 

nedeštruktívne a interpretované rôznymi metódami, napr. analýza 

hlavných komponentov. Najčastejšie sa vyskytujú tieto spôsoby aplikácií 

HIS: 

 Analýzy listových pigmentov (chlorofyl, karotenoidy, antokyány). 

 Na základe predchádzajúceho je perspektívna odrazivosť známa aj 

ako rýchla metóda stanovenia hladín dusíka v rastlinách. 

Všeobecný princíp spektrálnej analýzy zahŕňa hodnoty odraznosti 

merané pri rôznych vlnových dĺžkach. Obsah dusíka sa predpovedá 

na základe lineárnej závislosti odraznosti a referenčných hodnôt 

obsahu dusíka v listoch. 

 Hyperspektrálne a fluorescenčné zobrazenie môže poskytnúť 

prostriedok na priame a neinvazívne zisťovanie a kvantifikáciu 

sekundárnych metabolitov, ako sú flavonoidy a terpenoidy. 

 Hyperspektrálne zobrazovanie preukázalo vysokú účinnosť pri 

posudzovaní kvality ovocia a zeleniny a ich bezpečnosti, pokiaľ ide 

o povrchové defekty, kontamináciu, index škrobu, modriny, obsah 

cukru, poškodenie mrazom, pevnosť a horké jamy. Detekcia 

defektov pomocou HSI analýzy je založená na identifikácii 

spektrálnych charakteristických vlnových dĺžok defektu s 

následným použitím týchto spektrálnych parametrov. 

 Zistilo sa, že NIS je užitočný na automatickú detekciu plesňových 

infekcií 

 Boli zavedené klasifikačné modely na zisťovanie poškodenia 

hmyzom Analýza ovocia po hyperspektrálnom zobrazení odhalila 

lepšiu detekčnú schopnosť v porovnaní so štandardným 

vyšetrením. 



 Obsah vlhkosti a farba povrchu sú potrebné aj na odhad kvality 

ovocia a zeleniny.HSI sa používa na klasifikáciu semien kultúr 

vrátane kukurice, jačmeňa, ryže, krupice, ovsa, sóje a pšenice. 

 Ukázalo sa, že HSI na úrovni listov je špecifický relevantný pre 

odhad a kvantifikáciu hubovej invázie. Na detekciu chorôb ako 

nedeštruktívneho diagnostického nástroja má HSI vysoký 

potenciál. 

2. Nedeštruktívna analýza rastu a fyziológie nadzemných častí 

rastlín pomocou rýchlo ručne ovládaných technic 

Aj keď automatizované systémy predstavujú najlepšiu voľbu pre 

fenotypizáciu, alternatívny a lacnejší spôsob posudzovania konkrétnych 

vlastností súvisiacich s fenotypom rastlín a fyziologickými odpoveďami 

moderných ručných nástrojov s nízkymi nákladmi a nízkym dopytom po 

pracovnej sile. Navrhujeme niektoré z nich, ktoré sa bežne vykonávajú 

na SPU Nitra. 

2.1. Metóda fluorescenčnej excitácie na stanovenie obsahu 

flavonoidov, antokyanov, chlorofylu a dusíka v rastlinách 

Fluorescencia na chlorofylea predstavuje reemisiu svetla 

absorbovaného fotosyntetickými pigmentmi s emisnými spektrami v 

červenej až ďaleko červenej farbe (600 - 800 nm), s vrcholmi pri ~ 680 a 

~ 730 nm. Aj keď emisia fluorescencie chlorofylu priamo súvisí s 

fotochemickou aktivitou prebiehajúcou na tylakoidných membránach v 

chloroplaste (pozri kapitolu Fuorescenčné zobrazovanie), fluorescenčný 

signál je silne ovplyvnený aj optickými vlastnosťami rastlinných tkanív, 

ktoré priamo nesúvisia s fotochemickými procesmi. Ukázalo sa však, že 

optické vlastnosti nastavovacieho listu nie sú bezúčelné, ale zvyčajne 

slúžia ako ochrana fotosyntetických štruktúr. Teda, okrem iných, 

dôležitý obranný mechanizmus proti škodlivým účinkom slnečného 



žiarenia zahŕňa syntézu relatívne stabilných zlúčenín, ktoré slúžia ako 

svetelné clony a / alebo vnútorné pasce. V závislosti od koncentrácie v 

bunkách a tkanivách, ochranné zlúčeniny znižujú frakciu žiarenia 

absorbovanú zložkami buniek citlivými na svetlo, a tým znižujú 

poškodenie vyvolané svetlom. Pravdepodobne najdôležitejšou polohou 

medzi zlúčeninami zabezpečujúcimi pasívnu fotoprotekciu (skríning) v 

rastline sú vaskulárne flavonoidy a antokyány. 

Fenolové zlúčeniny (flavonoidy, hydroxyškoricové kyseliny) majú 

absorpčné maximá v UV časti spektra. Flavonoidy sa nachádzajú buď v 

epidermálnych vakuolách, bunkových stenách alebo sú rozpustené v 

epikutikulárnom vosku. Majú absorpčné maximá okolo 260 nm 

(izoflavóny, flavanóny), 320 nm (kyseliny hydroxyškoricové), 260 nm a 

340 nm (flavóny) alebo 360 nm (flavonoly), aj keď relatívna dôležitosť 

rôznych fenolových zlúčenín ako UV-obrazovky zostáva otvorená 

otázka. 

Na základe prísne absorbujúcich UV vlastností sú účinky 

fenolových zlúčenín na fluorescenciu chlorofylu indukovanú viditeľným 

svetlom zanedbateľné, zatiaľ čo ich prítomnosť silne potláča emisiu 

fluorescencie chlorofylu pri excitácii UV. Tento jav sa úspešne použil na 

odhad priepustnosti UV žiarenia fluorescenciou chlorofylu. Ako 

experimenty potvrdili, že fenolové zlúčeniny v epiderme sú zodpovedné 

za väčšinu UV absorpcie listu, pomer viditeľného svetla excitovaného k 

fluorescencii chlorofylu chlorofylu môže slúžiť ako nepriama miera 

obsahu UV absorbujúcej látky.fenolové zlúčeniny v listoch, ako je 

znázornené modelom (Obr. 5). 

 



 

Obr. 5. Schematický nákres adaxiálnej časti prierezu vzorky rastlín, 

ilustrujúci princíp metódy fluorescencie chlorofylu (ChlF) na hodnotenie obsahu 

antokyanov pomocou simultánnej zelenej a červenej excitácie vo vzorkách s 

vysokým (A) a nízky obsah (B) antokyanov. Hrúbka lúčov označuje relatívnu 

intenzitu.Postava vytvorená autormi publikovaná v Sytar a kol. (2016). 

 

Súčasne sú antokyanmi vo vode rozpustné vákuové pigmenty 

vyšších rastlín. Sú zodpovedné za červené sfarbenie rastlinných tkanív, 

najmä ovocia. Môžu sa však vyskytovať aj v listoch rastlín. V mnohých 

prípadoch je významná akumulácia antokyanov vyvolaná 

environmentálnymi stresmi, ako sú nízka teplota, nedostatok dusíka a 

fosforu, stres UV-B, sucho, patogénne infekcie alebo toxické účinky. 

Antokyaníny sa silne absorbujú v zelenej oblasti spektra. Spektrálny pás 

okolo 550 nm (zelený) bol citlivý na obsah antokyanínov. Podobne ako 

flavonoidy môže teda pomer červenej (alebo modrej) excitovanej rop 



uorescencie chlorofylu excitovanej zeleným svetlom slúžiť ako nepriama 

miera obsahu antokyanov v rastlinnej vzorke, ako je znázornené na 

modeli (Obr. 6). 

 

Obr. 6. Schematický nákres adaxiálnej časti prierezu vzorky rastlín, ilustrujúci 

princíp metódy fluorescencie chlorofylu (ChlF) na hodnotenie obsahu antokyanov 

pomocou simultánnej zelenej a červenej excitácie vo vzorkách s vysokým (A) a 

nízky obsah (B) antokyanov. Hrúbka lúčov označuje relatívnu intenzitu.Postava 

vytvorená autormi publikovaná v Sytar a kol. (2016). 

 

V predchádzajúcich desaťročiach početné štúdie skúmali a 

potvrdili možnosť použitia fluorescenčného signálu chlorofylu pri 

odhade fenolických a antokyanínov. Popri vlastných konštrukčných 

zariadeniach alebo štandardných fluorometroch kombinovaných s 

externými zdrojmi svetla a filtrami, ktoré sa použili vo väčšine štúdií, sa 

na tento účel zaviedli aj špeciálne zariadenia vyrábané vo výrobe. 



Výskumná skupina Z. Cerovic (Francúzsko) vyvinula niekoľko 

zariadení pomocou vyššie opísaného princípu multispektrálne 

indukovanej fluorescencie chlorofylu. V zásade zaviedli dva typy 

zariadení: prístroj na báze listových klipov (komerčne dostupný pod 

obchodnou značkou Dualex, Force-A, Francúzsko), ako aj bezkontaktný 

typ prístroja (pod obchodnou značkou Multiplex, Force-A, Francúzsko). 

 

Source: Force A – web page
 

Obr. 7. Schéma vlnových dĺžok emitovaných LED jednotkami zariadenia 

Multiplex-3 (Force-A, Francúzsko) a detegovaných 4 detektorovými jednotkami 

zariadenia, ktoré slúžia na odhad flavonoidu, antokyánu, chlorofylu a dusíka. 

obsah v listoch a / alebo ovocí. 

 

Zatiaľ čo systém Dualex meria iba dva signály (napr. Fluorescenciu 

chlorofylu indukovanú UV a VIS svetlom), produkuje sa niekoľko druhov 

Dualexu, špecializovaných na odhad zlúčenín absorbujúcich UV žiarenie 

(flavonoidy), antokyanov alebo chlorofylov. Naopak, systém Multiplex 

meria súčasne rôzne fluorescenčné signály vzadu. r excitácia pod 

niekoľkými spektrálnymi oblasťami svetla (UV, modrá, zelená, červená 

excitácia); tento systém teda umožňuje odhadovať flavonoidy, 



antokyány, chlorofyly a akékoľvek ďalšie informácie z jedného merania. 

Vďaka tomu, že systém Multiplex nepotrebuje žiadne svorky na listy, je 

možné ho použiť na meranie aj v objektoch iných ako ploché listy, napr. 

ovocie, stonky, kvety atď. Vďaka tomu je tento systém zvlášť užitočný 

pre špeciálne aplikácie, prípadne aj v automatizovaných systémoch 

(keďže nevyžaduje priamy kontakt s rastlinami). 

Okrem toho pomer fluorescenčných signálov meraných paralelne pri 

rôznych vlnových dĺžkach môže slúžiť na odhad obsahu chlorofylu a v 

kombinácii s FLAV signálom ako odhad obsahu dusíka, ako je pokles SFR 

a FLAV v podmienkach s nedostatkom dusíka, a teda pomer NBI = SFR / 

FLAV predstavuje dobrý a spoľahlivý nepriamy odhad úrovne výživy 

dusíkom. 

Stručne povedané, zariadenie Multiplex-3 (Force-A, Francúzsko) meria: 

 Celkový obsah flavonoidov stanovený ako index FLAV, odvodený 

od UV flavonoidov z absorpčných vlastností UV. 

 Celkový obsah antokyanínov stanovený ako index ANTH, odvodený 

od absorpčných vlastností antokyanov v zelenom svetle. 

 Celkový obsah chlorofylu stanovený ako index SFR odvodený z 

červenej / ďaleko červenej fluorescencie, 

 Odhad úrovne výživy dusíkom ako index NBI (index bilancie 

dusíka), na základe indexov SFR a FLAV 

 

2.2. Analýza sekundových meraní rýchlej fluorescenčnej kinetiky 

pomocou JIP-testu 

 

Pretože metódy založené na analýze saturačných impulzov sú pomerne 

časovo náročné, vynaložilo sa veľké úsilie na vyvinutie účinnejšieho 

spôsobu merania fotosyntetického výkonu a environmentálneho 

účinku. V posledných desaťročiach možno pozorovať exponenciálny 



nárast štúdií využívajúcich rýchlu fluorescenčnú kinetiku.Indukcia 

fluorescencie chlorofylu predstavuje graf nameranej intenzity 

fluorescencie ako funkciu času nepretržitého osvetlenia (Obr. 8). 
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Obr. 8. Príklady kriviek O-J-I-P zaznamenaných na dvoch rôznych listoch jačmeňa 

(Hordeum vulgare L. cv. Kompakt) v štádiu po anthéze. Listy sú očíslované v 

poradí, v akom sa objavili. List 7 predstavuje predposledný list (druhý list zhora, 

dobre vystavený slnku), list 4 (starší list, pod ostatnými) bol takmer úplne 

zatienený vo vnútri vrchlíka. Hlavný graf (vľavo) zobrazuje celú kinetiku O-J-I-P 

vynesenú na logaritmickej časovej stupnici. Malé grafy (vpravo) ukazujú jednotlivé 

fázy vynesené v pravidelnom časovom meradle: fáza O-J v čase 0 - 2 ms, fáza J-I v 

čase 2 - 30 ms a fáza I-P v čase 30 - 300 ms. Údaje autorov publikované v Živčáku a 

kol. (2017). 



 

Takáto krivka zaznamenaná za nepretržitého svetla má rýchlu 

(menej ako jednu sekundu) exponenciálnu fázu a pomalú fázu rozkladu 

(trvanie niekoľkých minút). Vzostup má typický viacfázový tvar, dobre 

viditeľný, keď je krivka vynesená na logaritmickej časovej stupnici, alebo 

ak sú jednotlivé kroky vynesené samostatne, v rôznom časovom 

rozlíšení (obr. 8). Tvar prechodného stavu OJIP je niekedy označovaný 

ako „odtlačok prsta“ vzorky daného fyziologického stavu; akákoľvek 

odchýlka krivky naznačuje fotochemické zmeny na úrovni tylakoidnej 

membrány.  

Analýza krivky OJIP, ktorá vychádza z teoretických predpokladov a 

pravdepodobností, odvodzuje rôzne fotosyntetické parametre pre 

tmavý prispôsobený stav fotosyntetických systémov. Nomenklatúra pre 

OJIP je nasledovná: O pre pôvod alebo hladinu Fo meranú pri 50 μs 

(alebo menej) po osvetlení J a I predstavujú prechodné stavy merané po 

2 ms a 30 ms, a P je vrchol alebo Fp = Fm (maximálna fluorescencia). 

Platí to iba vtedy, ak sa použije dostatočná intenzita svetla. V teplom 

namáhaných vzorkách vzniká ďalší vrchol medzi F0 a FJ pri aplikácii. 300 

μs, ktorý sa obvykle nazýva K-krok; preto niektorí autori nazývajú 

rýchlou indukciou fluorescencie chlorofylu krivku OKJIP alebo 

prechodnú. Krivka OJIP od F0 do Fm je v korelácii s primárnymi 

fotochemickými reakciami PS II a výťažok fluorescencie je regulovaný 

akceptorovým zoslabovačom PS II (primárny chinónový akceptor, QA). 

Prechod OJIP sa teda môže použiť na odhad fotochemického 

kvantového výťažku fotochémie PS II a vlastností prenosu elektrónov. 

Analýza fluorescenčnej krivky OJIP sa môže použiť na monitorovanie 

účinku rôznych biotických a abiotických stresov a fotosyntetických 

mutácií ovplyvňujúcich štruktúru a funkciu fotosyntetického aparátu. 



Existuje niekoľko skupín parametrov odvodených od zvýšenia 

fluorescencie. Okrem základných hodnôt cence uorescencie a 

základných parametrov, ako sú Fo, Fm, Fv / Fm (podobné metóde 

saturačného impulzu), existuje aj skupina parametrov odvodených z 

testu JIP, ktorý zaviedli Strasser a spoluzakladatelia. Môžeme ho rozdeliť 

na parametre fluorescencie odvodené z údajov extrahovaných z 

prechodného stavu OJIP a biofyzikálne parametre vypočítané pomocou 

predchádzajúcej skupiny parametrov fluorescencie. Vo výskume stresu 

rastlín existuje niekoľko možných spôsobov interpretácie údajov. 

Multiparametrický prístup je založený na vizualizácii údajov, napr. 

pomocou pavúkových grafov alebo potrubných modelov. Na druhej 

strane, model ponúka integračné parametre umožňujúce jednoduché 

vyhodnotenie stavu a vitality fotosyntetického aparátu, ktoré sú citlivé a 

vytvorené väčšinou pre možné praktické aplikácie pri predbežnom 

skríningu alebo selekcii vo výskumných a šľachtiteľských programoch. 

Z mnohých parametrov testu JIP sa zaviedli pre praktické aplikácie 

aj v indexe výkonnosti plodín (PI). Tento komplexný parameter integruje 

niekoľko nezávislých štruktúrnych a funkčných vlastností fotochémie, 

odráža funkčnosť oboch fotosystémov II a I a poskytuje kvantitatívne 

informácie o súčasnom stave výkonnosti rastlín v stresových 

podmienkach. 

Súčasná úroveň znalostí nás však neoprávňuje vyvodzovať ďalšie 

závery o fotosyntetickom výkone len na základe rýchlej fluorescencie 

chlorofylu. Dokonca aj užitočnosť rýchlej fluorescencie chlorofylu pre 

testovanie fotosyntetického výkonu listov by sa mohla v budúcnosti 

dokázať, pravdepodobne zostane týmto nástrojom nástroj na 

hodnotenie stresových účinkov na fotosyntetické funkcie. 

 V tejto súvislosti je dostupnosť prenosných fluórometrov, ktoré sú 

ľahko použiteľné pre vysokofrekvenčný záznam OJIP-prechodného, a 



užitočného softvéru na analýzu experimentálnych údajov, aby test JIP 

odvodený z rýchlej fluorescencie chlorofylu bol atraktívny aj pre 

používateľov bez hlbokých znalostí. o fotochemických procesoch na 

úrovni tylakoidnej membrány. Ako sme už uviedli, malé a prenosné 

zariadenia umožňujú efektívne záznamy údajov aj v terénnych 

podmienkach.Kinetika indukcie fluorescencie chlorofylu obsahuje cenné 

informácie o fotochemickej účinnosti primárnej premeny dopadajúcej 

svetelnej energie, udalostí prenosu elektrónov a súvisiacich regulačných 

procesov. Tieto problémy možno dešifrovať pomocou pokročilých 

matematických modelov založených na analýze fluorescenčných kriviek, 

ktoré poskytujú veľké množstvo fluorescenčných parametrov.  

Dajú sa rozdeliť na: 

 Parametre priamo odvodené z fluorescenčných údajov (Fo, Fm, Fv, 

Area) 

 Špecifické kvantové výťažky, t. J. Energetické toky na absorbované 

svetelné spektrum (TRo / ABS, DIo / ABS, ETo / ABS, ETo / ABS). 

 Energetické toky na aktívne reakčné centrum (ABS / RC; TRo / RC; 

ETo / RC, DIo / RC) 

 Energetické toky na vzrušený prierez: (ABS / CS; TRo / CS; ETo / CS, 

DIo / CS) 

 Hustota reakčných centier (RC / ABS; RC / CSo; RC / CSm) 

 Pravdepodobnosť prenosu elektrónov medzi jednotlivými krokmi 

reťazca prenosu elektrónov 

 Indexy výkonnosti a hnacie sily (PIABS, PITOT, df) 

Všetky parametre sú presne a jednoducho definované a môžu sa použiť 

na charakterizáciu stavu fotochémie PSII, ktorá odráža účinky vonkajších 

faktorov a stav (vitalitu) rastlín. 

 



2.3. Analýza obsahu chlorofylu v listoch pomocou chlorofylových 

metrov 

 

Obsah chlorofylu predstavuje dôležitý indikátor zdravotného stavu 

rastlín a základné informácie o obmedzeniach fotosyntetickej 

kapacity.Hlavné metódy stanovenia (HPLC, spektrofotometria) sú 

deštruktívne. Alternatívnym spôsobom je použitie meračov obsahu 

chlorofylu, ktoré sa v mnohých druhoch úspešne použili na odhad 

chlorofylu na liste a na umožnenie merania relatívneho obsahu 

chlorofylu na rovnakom liste v priebehu času. Hodnoty z meračov 

obsahu chlorofylu sa môžu tiež použiť na predikciu stavu dusíka v 

listoch. Merače / zariadenia, ktoré vypočítavajú indexy obsahu 

chlorofylu (napr. Hodnota SPAD, index CCI), sú založené na meraní 

odraznosti, absorbancie alebo fluorescencie na konkrétnych vlnových 

dĺžkach. Najbežnejšie ručné merače absorbancie chlorofylu, z ktorých je 

niekoľko komerčne dostupných, merajú absorbanciu listom dvoch 

rôznych vlnových dĺžok svetla: červenej a takmer infračervenej. Červené 

svetlo je silne absorbované chlorofylom. Druhým je „referenčná vlnová 

dĺžka“ potrebná na prispôsobenie rozdielom v štruktúre tkanív.Ukázalo 

sa, že všetky merače chlorofylu dostupné na trhu sú užitočné, ale 

presnosť nie je vždy rovnaká vo všetkých podmienkach; najmä prístroje 

na báze fluorescencie majú určité limity. Hodnoty rôznych typov 

zariadení by sa nemali kombinovať a porovnávať. 
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Chemická analýza pôdy - Stanovenie pH pôdy 

 

PH pôdy je znakom kyslosti alebo zásaditosti pôdy. pH je 

definované ako negatívny logaritmus bázy 10 koncentrácie H + 

vodíkového iónu (pH =-log[H+]). Podľa hodnôt pH možno pôdu rozdeliť 

na kyslé, neutrálne a zásadité. Stanovenie pH pôdy alebo reakcia pôdy 

je povinná a najčastejšou analýzou pri testovaní pôdy. 

Pretože pôdna reakcia je jedným z najdôležitejších environmentálnych 

faktorov, má priamy a okamžitý účinok na rastliny a pôdne 

mikroorganizmy, čo sa odráža vo výžive, rozpustnosti určitých kovov a 

toxicite znečisťujúcich látok. Interakcie rastlín - mikróby sú 

neoddeliteľnou súčasťou nášho pozemského ekosystému.  

Existuje niekoľko spôsobov, ako rastliny interagujú s mikróbmi: 

vzájomnosť, komenzalizmus, konkurencia a parazitizmus. To naznačuje, 

že hodnota pH pôdy má priamy vplyv na rast a vývoj mikroorganizmov / 

rastlín, a preto nepriamo ovplyvňuje rast a vývoj rastlín / 

mikroorganizmov. 

Mikroorganizmy majú väčší alebo menší rozsah hodnôt pH, v 

ktorých môžu rásť a množiť sa (Tabuľka 1) v závislosti od typu a reakcie 

prostredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka 1: Minimálne, maximálne a optimálne pH pre rast určitých prokaryotov 

 
Organism Minimum pH Optimum pH Maximum pH 

Thiobacillus 

thiooxidans 
0,5 2,0-2,8 4,0-6,0 

Sulfolobus 

acidocaldarius 
1,0 2,0-3,0 5,0 

Bacillus 

acidocaldarius 
2,0 4,0 6,0 

Zymomonas lindneri 3,5 5,5-6,0 7,5 

Lactobacillus 

acidophilus 
4,0-4,6 5,8-6,6 6,8 

Staphylococcus 

aureus 
4,2 7,0-7,5 9,3 

Escherichia coli 4,4 6,0-7,0 9,0 

Clostridium 

sporogenes 
5,0-5,8 6,0-7,6 8,5-9,0 

Erwinia caratovora 5,6 7,1 9,3 

Pseudomonas 

aeruginosa 
5,6 6,6-7,0 8,0 

Thiobacillus novellus 5,7 7,0 9,0 

Streptococcus 

pneumoniae 
6,5 7,8 8,3 

Nitrobacter sp. 6,6 7,6-8,6 10,0 

 

Hodnota pH má osobitný význam pre štúdium úrodnosti pôdy a 

hnojenia, ako aj pre pestovanie určitých kultúr. Kyslosť pôdy priamo 

ovplyvňuje rast rastlín. Väčšina rastlín rastie najlepšie na neutrálnej 

pôde, tj na pôde, ktorej hodnota pH sa pohybuje od 6,5 do 7,5. 



Optimálne limitné hodnoty pH pôdy pre jednotlivé druhy rastlín na 

základe veľkého počtu údajov z literatúry sú uvedené v Tabuľke 2. 

(Kastori a Milosevic, 2011). 

 

Tabuľka 2: Optimálne hodnoty pH pôdy pre jednotlivé druhy rastlín 

 
Plant species  pH value  Plant species pH value 

Fruits 

Apple 5,7-7,6 Pear 6,2-7,5 

Sweet cherry 6,2-8,2 Tart cherry 6,2-8,2 

Plum 6,2-8,2 Apricot 6,5-8,3 

Peach 8,8-8,3 Walnut 6,2-8,2 

Raspberry 6,5-7,2 Chestnut 6,5-7,2 

Grape vine 6,0-8,5 Grape vine (grafted) 5,5-8,0 

Vegetables 

Tomato 6,8-7,2 Paprika 6,0-7,6 

Eggplant 5,5-6,8 Watermelon 6,7-7,5 

Cucumber 6,5-7,5 Peas 7,5-8,0 

Cabbage 6,5-7,8 Kohlrabi 6,5-7,5 

Broccoli 6,5-7,5 Savoy cabbage 6,5-7,5 

Sweet corn 5,5-7,2 Salad 5,8-7,6 

Spinach 6,5-7,5 Onion 6,5-7,5 

Garlic 5,5-6,8 Carrot 5,5-8,2 

Celery 6,3-7,5 Beet 6,0-7,0 

Asparagus 6,8-7,2 Radish 5,2-6,7 

Lean 6,0-7,0 Parsnip ~ 6,5 

Potato 5,0-6,0 Broad bean 5,5-5,6 

Herbaceous plants 

Wheat 5,5-7,5 Soya 6,0-7,5 



Barley 6,0-7,5 Bean 6,0-7,5 

Rice 5,0-6,5 Sunflower 6,0-7,5 

Oat 5,0-7,5 Sugar beet 6,5-8,0 

Cannabis 5,0-6,5 Tobacco 5,5-7,5 

Cotton 5,0-6,5 Flax 4,0-7,0 

Rye 4,0-7,0 Sorghum 6,0-8,3 

Fodder crops 

Lucerne 6,2-7,8 Savoy cabbage 5,0-7,0 

Dutch clover 5,6-7,0 Wild carrot 6,5-7,0 

Red clover 6,0-7,0 Alsike clover 5,5-7,5 

White turnip 6,5-7,5 Turnip rape 6,0-6,5 

Perennial woody plants 

Aspen 7,5-8,0 Willow 7,0-8,0 

Spruce oko 4,5 Scots pine ~4,5 

Creeping pine oko 4,5 Juniper 4,5-5,5 

European wild pear 8,0-10,5 American ash 8,0-10,5 

European oak 8,0-10,5 Fir 5,5-6,5 

 

 

 

PH pôdy v Európe a Srbsku 

 

Stredná európska hodnota pH je 5,8 pre poľnohospodársku (Ap) a 

5,5 pre vzorku pastviny pôdy (Gr) (obrázok 1.) (Fabiana, 2014). Na 

základe hodnoty pH pôdy (tabuľka 3) je Európa rozdelená do dvoch 

hlavných zón pH. V prvej dominujú kyslé pôdy v severnej Európe, ktoré 

majú nižšie hodnoty pH (Ap-5,2, Gr-4,8), zatiaľ čo južná Európa má 

vyššie hodnoty pH (Ap-6,3, Gr-5,9). Hlavnými faktormi, ktoré regulujú 



pH pôdy v Európe, sú podnebie (zrážky a teplota) a geológia (podložie 

kryštalickej línie) (Fabiana 2014). 

Väčšina srbskej poľnohospodárskej pôdy je kyslá. Trieda vysoko 

kyslých až kyslých pôd zodpovedá 43% (1 197 000 ha) z celej skúmanej 

oblasti v Srbsku, ktoré majú zvýšenú úroveň kyslej výmeny. 35% patrí do 

skupiny slabo kyslých až neutrálnych pôd, zatiaľ čo 20% je kyslých až 

slabo kyslých pôdach (Licina a kol., 2011). Na rozdiel od Srbska 

dominuje v provincii Vojvodina zásaditá pôda. Najväčšia časť alkalických 

a slaných pôd Srbska sa nachádza v provincii Vojvodina (brázok 2.). 

Hodnota pH a zloženie pôdy robia z provincie Vojvodina jednu z 

najkvalitnejších pôd v Európe. 

 

Tabuľka 3: Ministerstvo ochrany prírody USA, ministerstvo 

poľnohospodárstva, klasifikuje rozsahy pH pôdy takto: 

 

Denomination pH range 

Ultra acidic < 3.5 

Extremely acidic 3.5–4.4 

Very strongly acidic 4.5–5.0 

Strongly acidic 5.1–5.5 

Moderately acidic 5.6–6.0 

Slightly acidic 6.1–6.5 

Neutral 6.6–7.3 

Slightly alkaline 7.4–7.8 

Moderately alkaline 7.9–8.4 

Strongly alkaline 8.5–9.0 



  

 



 
 

Obrázok 1: Európske mapy pH (CaCl2) z poľnohospodárskych (Ap) a pasúcich 

sa pôdnych pôd (Gr) (Fabiana, 2014). 



Obrázok 2: Mapy pH (CaCl2) v Srbsku a provincii Vojvodina pre 

vzorky pôdy zo poľnohospodárskych (Ap) na ľavých a pasúcich sa 

pôdnych pôdach (Gr) na pravej strane (Fabiana, 2014). 

 

POSTUP 1 

 

V pôde sa rozlišujú dva základné typy kyslosti: 

1. aktívna (kyslosť pôdy - kvapalná fáza pôdy) a 

2. potenciálna rezerva / výmena (kyslosť pôdnej adsorpčnej 

komplexno-tuhej fázy pôdy) 

 

1. Aktívnou kyslosťou sa rozumie koncentrácia voľných vodíkových 

iónov (H +) v pôdnom roztoku alebo vo vodnom extrakte v pôde. To 

znamená, že koncentrácia vodíkových iónov sa stanoví vo vodnej 

suspenzii a vyjadruje sa ako pH. 

2. Potenciálna rezerva / výmenná kyslosť závisí od koncentrácie H + 

iónov adsorbovaných na povrchu koloidných častíc v pôdnom roztoku. 

Pretože všetky adsorbované vodíkové ióny na povrchu koloidných častíc 

nie sú viazané spolu s rovnakou silou, niektoré z nich prechádzajú do 

pôdneho roztoku ľahšie ako iné. To je dôvod, prečo existujú dva rôzne 

typy potenciálnej kyslosti: 

a) substitúcia a 

b) hydrolytický. 

 

a) Substitučná (potenciálna) kyslosť pôdy je predstavovaná iónmi H +, 

ktoré sú viac labilné voči koloidným časticiam a sú určené pôsobením 

neutrálneho soľného roztoku na pôdu najčastejšie pomocou KCl. Je 

označený pH v KCl. 



b) Hydrolytická potenciálna kyslosť pôdy je predstavovaná iónmi H +, 

ktoré silnejšie súvisia s koloidnými časticami a sú určené pôsobením 

roztoku silnejšej bázickej soli na pôdu. 

Aktívna a substitučná kyslosť je stanovená elektrometricko-

potenciometricky a / alebo kolorimetricky. 

 

-pH-metre sa používajú na potenciometrické stanovenia, 

umožňujú meranie napätia, ktoré závisí od aktivity vodíkových 

iónov. 

 

- Kolorimetricky sa pH určuje pomocou univerzálneho indikátora, 

ktorý mení farbu pri rôznych úrovniach kyslosti a prechádza z 

neionizovanej do ionizovanej formy alebo naopak. 

 

So zvyšovaním hodnoty pH sa počet iónov H v roztoku znižuje. To 

vedie k urýchlenej ionizácii z reaktívnych skupín, ako aj k náboju z 

pôdneho roztoku ... 

Väčšina koloidov pôdy, či už minerálov alebo humusu, má 

negatívny náboj. Koloidy s negatívnym nábojom sa nazývajú acidoidy as 

pozitívnym nábojom basoidy. V závislosti od pH sa niektorí správajú ako 

amfotérne, preto sa nazývajú amfolyty. 

Pôdna reakcia je stabilná hodnota a je dôležitá pre pochopenie 

vlastností pôdy za účelom pestovania určitých rastlín, štúdia úrodnosti 

pôdy, hnojenia ... Malo by sa to znova určiť po vykonaných 

melioračných operáciách (hlboké spracovanie, kalcifikácia). , atď.). Kvôli 

intenzívnej aplikácii hnojív po každých 8 - 10 rokoch by sa však malo 

opäť určovať pH pôdy. 

 

 



Stanovenie pH pôdy vo vode 

 

Reagents: 

• štandardný roztok pH (pH = 7.00 a pH = 4.01) na kalibráciu 

prístroja, 

• destilovaná H2O 

 

Zariadenie 

• technická rovnováha 

• H meter 

• poháre 100 ml 

• sklenené tyčinky 

• lievik 

• odmerný valec 25 ml ... 

 

POSTUP STANOVENIA 

 

- Príprava pôdnej suspenzie na stanovenie pH vo vodnom roztoku 

Po technickej rovnováhe odmerajte 10 g pôdy vysušenej na vzduchu, 

preneste do pohára s objemom asi 100 ml a pridajte 25 ml destilovanej 

vody (pH vody by malo byť 6,6 - 6,8). Miešajte so sklenenou tyčinkou 

približne 5 minút, nechajte ju vyčistiť a pomocou pH metra stanovte pH. 

 

- Pracujte s pH metrom 

Elektrometrické metódy sú najrýchlejšie a najpresnejšie, pretože 

chemická reakcia pôdy sa dá určiť s presnosťou na 0,01 pH.V miestnosti 

sa nesmú nachádzať korozívne plyny, stredná relatívna vlhkosť, bez 

výrazných oscilácií teploty. pH meter zapnite najmenej 10 minút pred 

začiatkom merania. Pred začatím merania by sa mal prístroj kalibrovať 



pomocou štandardných roztokov (pH 10,00, pH 7,00 a pH 4,01) (obrázok 

1). Počas merania by elektróda mala byť úplne ponorená do suspenzie. 

Elektróda sa odstráni zo suspenzie až po vypnutí spotrebiča. Medzi 

dvoma meraniami umyte elektródy destilovanou vodou a opatrne ich 

utrite filtračným papierom. Po ukončení merania nechajte elektródu v 

súlade s pokynmi výrobcu. 

 

Obrázok 3: pH meter (www.kisker-biotech.com) 

 

 
 

KVANTITATÍVNE STANOVENIE UHĽOVODÍKOV V Pôde 

 

Uhličitany sú soli kyseliny uhličitej a patria do minerálnej časti 

pôdy. Uhličitany v pôde ovplyvňujú fyzikálne a chemické vlastnosti 

pôdy, a teda aj jej výrobnú schopnosť. Štruktúra pôdneho agregátu 

CaCO3 stimuluje rast plesňových hýf a koreňov rastlín, aktivitu 

dážďoviek a absorpciu nadzemných zvyškov plodín (Palmu a Hedlund, 

2016). Obsah uhličitanu je dôležitý pre pohyb živín v pôde a pre 

určovanie druhov plodín a množstiev hnojív. V pedologickom výskume 

http://www.kisker-biotech.com/


je potrebné určiť množstvo uhličitanu. Tieto stanovenia majú veľký 

význam pri výbere pôdy na pestovanie ovocia. 

V uhličitanoch v pôde sa väčšinou vyskytujú ako soli vápnika a horčíka, 

zatiaľ čo v slanej pôde sa nachádzajú v uhličitane sodnom. Obsah 

uhličitanov v pôde je dôležitý najmä preto, že môže ovplyvniť rast 

niektorých druhov rastlín. 

Uhličitany často obmedzujú rast rastlín a spôsobujú nedostatok 

niektorých potrebných mikroelementov (Zn, Fe ...). Tiež nadmerný 

obsah CaCO3 má negatívny vplyv na dostupnosť draslíka pre rastlinnú 

výrobu, pretože znižuje jeho aktivitu v pôde. Pre rastlinnú výrobu je 

výhodná pôda s najnižším obsahom uhličitanu vápenatého 

(Nachtergaele a kol., 2009). 

 

Obsah uhličitanov v Európe a Srbsku 

 

V severnej a strednej Európe dominujú mladé pôdy. Pôda v 

severnej Európe má vyšší obsah organického uhlíka v porovnaní s pôdou 

na juhu (Jones a kol, 2012), zatiaľ čo v južnej Európe dominovali pôdy 

bohaté na uhličitany (Fabiana, 2014). Pre oblasť Stredozemného mora 

je charakteristická slabo rozvinutá pôda s veľkým množstvom CaCO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázok 4: Mapa obsahu organického uhlíka v Európe 

 

 
 

Podľa Miljkoviča z roku 1996 je chernozem v provincii Vojvodina v 

počiatočnej fáze premývania uhličitanom vo forme bikarbonátu. Proces 

migrácie CaCO3 v pôde je veľmi pomalý a trvá stovky rokov kvôli 

výraznej klíme s relatívne malým množstvom zrážok. Obsah CaCO3 v 

pôde sa teda v priebehu sezóny nemení. Plodnosť tohto typu pôdy v 

provincii Vojvodina je vysoká a považuje sa za najlepšiu pôdu pre 

rastlinnú výrobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTUP 2 

Určenie uhličitanu v pôde môže byť: 

a) kvalitatívne 

b) kvantitatívne 

 

- gravimetrické (určuje sa hmotnosť CO2 vytvoreného zničením CaCO3) 

- objemový (množstvo CO2 generovaného zničením CaCO3 je stanovené) 

 

Tabuľka 4: Korelácia kvalitatívnej skúšky a obsahu uhličitanov v pôde 

 
 

Intensity of foaming 

 

 

 

content of carbonates 

mark 

 

description 

 

% CaCO3 

 

Does not have - does not have 0 

Hardly noticeable Trace very small 0-2 

Poor + small 2-4 

Medium ++ moderate 4-7 

Strong +++ high 7-10 

Very strong ++++ very high > 10 

 

Kvantitatívne stanovenie je založené na stanovení presného 

obsahu uhličitanov v pôde. Pri volumetrických stanoveních sa stanoví 

objem CO2 generovaný vyčerpaním CaCO3 vo vzorke pôdy, zatiaľ čo 

hmotnosť CO2 generovaná deštrukciou CaCO3 zo vzorky sa určuje v 

gravimetrických podmienkach. 

Pri pedologickom výskume sa častejšie používa volumetrická metóda, 

ktorá sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja - kalibrátora. Existuje 



niekoľko typov kalibrov, ktoré boli pomenované podľa ich staviteľov: 

Scheibler, Bernard, Pason a ďalšie. 

 

Pracovný princíp 

Stanovenie uhličitanov je založené na meraní objemu 

generovaného CO2 rozkladom v kyseline chlorovodíkovej. 

 

Deštrukcia prebieha podľa tejto rovnice: 

CaCO3 + 2 HCl                   CaCl2 + H2O + CO2 

Prchavé CO2 sa zachytáva v kalibrovanej trubici kalibrovaného 

kalibrovaného meradla, kde sa meria objem a na základe vypočítaných 

údajov% CaCO3. 

 

činidlá: 

 

Na stanovenie uhličitanu sa použije roztok kyseliny chlorovodíkovej (1: 

3), asi 10% (1 diel HCl a 3 diely destilovanej vody). 

 

Vybavenie: 

 

- kalibrátor Scheibler 

- barometer 

- teplomer 

- sklenené nádoby, vzorkovače na meranie vzoriek 

 

Princíp tohto určenia je získať objem CO2 za určitých tlakových a 

teplotných podmienok. Zistený objem CO2 sa prevedie na hmotnosť 

pomocou špeciálnych platní, potom sa prevedie na uhličitany 

vynásobením faktorom 2.273 a nakoniec sa vyjadrí v%. 



- kalibrátor Scheibler - 

Kalibeter Scheibler (Obrázok 5) pozostáva z dvoch valcovitých 

skúmaviek, sklenených fliaš na vyrovnanie (naplnenie byrety) a reakčnej 

nádoby. Sklenená skúmavka, ktorá je odmerná, sa nazýva byreta a je 

naplnená 22% roztokom NaCl okysleným kyselinou sírovou a zafarbená 

ružovou farbou na metyl oranžovú. Byreta sa používa na meranie 

objemu emisií CO2. Na jednej strane je spojená s trubicou sklenenou 

trubicou a cez ňu s nádobou (malá Erlenmeyerova vzorka) na vzorku a 

na druhej strane s vyrovnávacou nádobou. 

 

 
 

Obrázok 5: Kalibereter Scheibler (www.controls-group.com) 

 

 

 

 

 

http://www.controls-group.com/


POSTUP 

Pred začiatkom merania objemu plynu musí byť kalibreter 

naplnený roztokom NaCl na nulu. To sa dosiahne zdvihnutím 

vyrovnávacej nádoby otvoreným kohútikom, takže všetok vzduch je 

vytlačený z byrety. Potom zatvorte kohútik a zarovnávaciu fľašu 

nechajte na pracovnom stole. Navážte 1-5 g pôdy (v závislosti od 

množstva uhličitanu) a preneste ju do plniva, potom ju opatrne vložte 

do Erlenmeyerovej banky a pretečte kyselinou chlorovodíkovou (1:3). 

Banka sa musí okamžite uzavrieť gumovou zátkou a opatrne pretrepať 

tak, aby sa HCl vyliala na skúšobnú vzorku. Oxid uhličitý sa vyvíja 

okamžite, prechádza do nevyvinutej trubice az nej cez otvorený kohútik 

v byrete, ktorý odčítava objem vyvíjaného plynu v ml. Pri určovaní je 

potrebné odčítať barometrický tlak a teplotu, pri ktorej sa určuje CO2. 

 

KALKULÁCIA 

Na stanovenie uhličitanov použite vzorec: 

   m(CO2)   2.274  100 

 %  CaCO3 =   

                   ms  

V (CO2) – objem CO2 

m - hmotnosť 1 ml CO2 určená na presnú teplotu a tlak podľa tabuľky 

2.274 - koeficient pre transformáciu CO2 u CaCO3 (M CaCO3 / M CO2) = 

(100/44) 

ms - hmotnosť vzorky pôdy 

 

Z tabuľky vyplýva, že na základe známych údajov o tlaku a teplote, pre 

ktoré sa stanovenie robí, je zdanlivá hmotnosť 1 ml CO2. Z objemu 



vyvinutého CO2 sa zo vzorky získa hmotnosť CO2, ktorá sa zistila v CaCO3. 

Na základe toho sa počíta obsah% CaCO3 v pôde. 

 

Tabuľka 1. Tabuľka na výpočet hmotnosti CO2 

tC Pressure in mb (millibar) 

 996 998.5 1001.5 1005.5 1008 1010.5 1013.5 1017 1020 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 
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16 
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1886 
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1836 

1842 

1848 

1854 
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1879 
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1848 

1854 

1860 
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1879 
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1905 
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1872 
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1897 
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1852 

1858 

1864 
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1856 
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PRÍLOHA: 

Limitné hodnoty: 

> 5% CaCO3 - silné a dlhotrvajúce striekanie (merané 1 g) 

3-4% CaCO3 - číry a krátkodobý postrek (merané 2 g) 

2-1% CaCO3 - krátkodobé striekanie (meria sa 5 g) 

<1% CaCO3 - bez peny (nefunguje) 

Príklad výpočtu: 



ms = 3.00 g 

V (CO2) = 12.5 cm3 

p = 1010.5 mbar 

t = 20°C 

Na základe známeho tlaku a teploty sa odčítajú údaje z tabuľky (hmotnosť 

CO2). Táto hodnota sa vynásobí nameraným objemom CO2 z kalibrátora, 

získaná hmotnosť m (CO2) sa pridá k vyjadreniu. 

 

 Údaje z tabuľky: 

p =1010.5 mbar t=20°C, odčítaná hmotnosť 1. 873 mg CO2 

1 cm3 CO2: 1.873 mg CO2 = 12.5 cm3 CO2: m (CO2) 

m (CO2) = 1.873 mg x 12.5 cm3 / 1 cm3 = 23,41 mg = 0.023 g 

% CaCO3 = m (C02) x 2.274 x 100 / ms 

  % CaCO3 = 0.023 g x 2.274 x 100 / 3.00 g = 1.74 

Výsledky: 

VCO2 = 48 cm3 

p = 1005.5 mbar 

t = 20°C 

ms = 3,.15 g 

 

 

 



STANOVENIE OBSAHU HUMUSU V Pôde 

Všeobecný úvod 

„Chemicky sa humus skladá z určitých zložiek pôvodného rastlinného 

materiálu odolných voči ďalšiemu rozkladu; látok podliehajúcich rozkladu; 

komplexov vznikajúcich rozkladom, buď procesmi hydrolýzy alebo 

oxidáciou a redukciou; a rôznych zlúčenín syntetizovaných 

mikroorganizmami. “(Waksman, 1936). 

 

 Humus obsahuje: proteíny, lipidy, uhľohydráty, deriváty proteínov, 

fenol-aromatické zlúčeniny a cyklické zlúčeniny dusíka a niektoré ešte 

neznáme zlúčeniny. Humus je veľmi dôležitou zložkou pôdy a má hlavnú 

úlohu vo výžive pôdnej bioty. 

Štruktúra pôdy, vody, fyzikálne a absorpčné vlastnosti a fermentačné 

aktivity závisia od obsahu humusu. 

Všeobecný charakter humusu je čierny alebo hnedý, sypký, porézny a 

savý. 

 Humus sa nedá ľahko rozložiť kvôli jeho interakciám s pôdnymi 

minerálnymi fázami a je chemicky príliš zložitý na to, aby ho mohol 

používať väčšina organizmov. 

 Humínové látky sú veľmi komplexné a veľké, s vysokou molekulovou 

hmotnosťou a celkom odlišné od jednoduchých organických molekúl. 

Humus je dôležitý pre pôdne mikroorganizmy a rastliny, niektoré baktérie 

a huby ho produkujú rozkladom rastlinného materiálu, zatiaľ čo iné 

mikroorganizmy pomáhajú koreňom rastlín absorbovať potrebné živiny. 

 

 

 



Humus pozostáva z: 

 Humin - je frakcia humusu, ktorá nie je rozpustná vo vode pri 

žiadnom pH a ktorá sa nedá extrahovať silnou zásadou, ako je 

hydroxid sodný (NaOH); 

 Kyseliny humínové - sú frakcie humusu rozpustné vo vode, s 

výnimkou podmienok kyslejších ako pH 2. 

Jednou z najvýraznejších vlastností humínových látok je ich schopnosť 

interagovať s kovovými iónmi, oxidmi, hydroxidmi, minerálnymi a 

organickými zlúčeninami. Bežné farby sú tmavo hnedé až čierne; 

 Acids Kyseliny fulvové - sú frakciou humusu, ktorá je rozpustná vo 

vode za všetkých podmienok pH. Ich farba je obvykle svetlo žltá až 

žlto-hnedá. Vyrábajú sa v skorších štádiách tvorby humusu. 

 

 Kyselina humínová a kyselina fulvová zvyšujú rast rastlín a sú 

schopné zlepšovať klíčenie semien, iniciovanie koreňov, príjem 

rastlinných živín a môžu slúžiť ako zdroje dusíka, dusíka a síry. Význam 

rôznych druhov humínových látok pre rast rastlín je však ešte stále ktoré 

sa majú ustanoviť. 

 

Funkcie humusu: 

 zlepšuje textúru a štruktúru pôdy; 

 Zvyšuje pórovitosť pôdy - má viac pórov vzduchu ako typické pôdy; 

 Zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu; 

 Modifikuje chemický obsah pôdy tým, že sa chemikálie vracajú do 

pôdy vo vysoko použiteľnej forme, najmä Pa Ca; 

 Zvyšuje obsah dusíka v pôde; 

 stimuluje variabilitu pôdnej bioty; 

 Zlepšuje riadenie slanosti - navlhčuje rastliny z „nadbytku“ sodíka; 



 Zlepšuje stav N pôdy - napríklad premena močoviny trvá 60–80 dní 

dlhšie; 

 Zvyšuje hladinu pôdy C; 

 Znižuje eróziu - rozptyľuje silu dažďových kvapiek. 

 

 Transformácia humusu 

 Zvlhčovanie je proces, ktorý vyžaduje zmeny v stechiometrii a 

chemickej zložitosti pôvodných makromolekulárnych materiálov, čo vedie 

k humínovým látkam so zvýšenou odolnosťou proti mineralizácii a 

biodegradácii. Humusový cyklus spája pôdy a organické sedimenty a tiež 

prírodnú vodu a vzduch. 

Mikroorganizmy ovplyvňujú cyklus humusu v prírode. 

1. Mikroorganizmy majú kľúčovú úlohu pri tvorbe humusu z rastlinných a 

živočíšnych zvyškov. 

2. Mikroorganizmy neustále menia humus za priaznivých podmienok a 

úplne ho rozložia alebo „mineralizujú“. 

3. Látka z ich vlastných buniek priamo prispieva ako zdroj humusu. 

 
 

Humusový cyklus 

 



 

   Stav humusu v pôdach v Srbsku 

 
 

      Mapa Srbska 

 

Monitoring 

Nepretržitý systém monitorovania pôdy nebol zavedený 

 

Makro projekt: 

„Kontrola úrodnosti pôdy a stanovenie škodlivých a nebezpečných látok v 

pôdach na území Srbskej republiky, 1992.“ 

Výskum: 

 Loss Strata Humusu - príčiny a následky; 

 Pres zachovanie a zvýšenie humusu; 

 Kvalita Humusu; 

 Effect Humusový účinok na: vlastnosti pôdy; 

 Effect Humusový účinok na: výnos rastlín. 



 

 

 

 Organické látky v poľnohospodárskej pôde v rozmedzí 0-30 cm (%). 

Zdroj: Srbská republika, Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany 

životného prostredia, 2016. 

 

 Podľa analýzy 96 011 údajov o pôde zo štátneho programu kontroly 

pôdnosti je priemerná miera pôdnej organickej hmoty vyjadrená ako 

obsah humusu v 30 najvyšších poľnohospodárskych pôdach 3.4%. Iba 

4.3% vzoriek má mieru pôdnych organických látok nad 6% (Ministerstvo 

pôdohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbskej republiky, 

2016). 



 

   Stav humusu vo pôdach Vojvodina 

 
 Stav humusu vo pôdach Vojvodina. Zelená farba - priaznivý obsah 

humusu; Žltá farba - stredne priaznivý obsah humusu; Červená farba - 

nepriaznivý obsah humusu. Zdroj: Srbská republika, Ministerstvo 

poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia, 2016. 

 Z analýzy vyše 184.899 vzoriek orných polí v AP Vojvodina vyplýva, 

že väčšina vzoriek patrí do kategórie pôd s nízkym obsahom humusu s 

obsahom organických látok v rozmedzí od 1% do 3%. 

Obsah organických látok vo Vojvodinových pôdach je pod silným 

antropogénnym vplyvom. 

Za účelom zvýšenia obsahu humusu len o 1% trvá obdobie 50 až 100 

rokov! 

 

 

 

 



Ako zvýšiť obsah humusu? 

Obsah humusu v pôde je základnou požiadavkou na úrodnosť pôdy a 

udržateľné poľnohospodárstvo. 

Je dôležité zabezpečiť: 

 Monitoring Systém monitorovania pôdy; 

 primeraná zásoba zvyškov plodín a organických látok; 

 Zodpovedné hnojenie plodín na zvýšenie rastlinnej biomasy; 

 Znížená kultivácia pôdy; 

 Zavádzanie organických hnojív do pôdy (hnoj, kompost, rašelina); 

 Výsev rastlín, ktoré rastú a vytvárajú veľké množstvo organických 

látok (repka olejná, ďatelina červená); 

 zvýšenie mikrobiologickej aktivity; 

 Rotation Striedanie plodín, obrábanie pôdy a hnojenie. 

 

Výhľad do budúcnosti: 

 zlepšenie kvality humusu; 

 Intenzívny výskum: nových prístupov k zvýšeniu pôdneho humusu a 

vplyvu humusu na úrodnosť pôdy ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL NA STANOVENIE CELKOVÉHO HUMUSU 

Podľa Kocmana sa najčastejšie používa permanganátová metóda. 

 Princíp metódy je založený na oxidácii organických pôdnych látok s 

použitím 0.02 mol/dm3 roztoku KMnO4, pričom uhlík z humusu sa oxiduje 

a konvertuje na oxid uhličitý CO2. Po ukončení reakcie sa nadbytok 

KMnO4, ktorý sa nespotrebuje na oxidáciu, titruje 0.05 mol/ dm3 roztoku 

kyseliny šťaveľovej (H2C2O4) v kyslom prostredí, až kým ružová farba 

nezmizne. 

 

PROTOKOL NA STANOVENIE CELKOVÉHO HUMUSU 

Podľa Kocmana sa najčastejšie používa permanganátová metóda. 

 Princíp metódy je založený na oxidácii organických pôdnych látok s 

použitím 0.02 mol / dm3 roztoku KMnO4, pričom uhlík z humusu sa 

oxiduje a konvertuje na oxid uhličitý CO2. Po ukončení reakcie sa 

nadbytok KMn04, ktorý sa nespotrebuje na oxidáciu, titruje 0.05 mol/ 

dm3 roztoku kyseliny šťaveľovej (H2C2O4) v kyslom prostredí, až kým 

ružová farba nezmizne. 

 

  Princíp stanovenia je založený na nasledujúcej rovnici: 

2KMnO4+ 5H2C2O4+ 3H2SO4 → K2SO4+ 2MnSO4 + 8H2O + 10CO2 

 

 

 

 

 

 



Činidlá: 

 0.02 mol/dm3 KMnO4 

 H2SO4 (1: 4) 

 0.05 mol / dm3 C2H2O4 x 2H2O 

 

Vybavenie: 

- analytické váhy; 

- Ohrievač; 

- Erlenmeyerova banka 100 ml; 

- byreta 25 ml; 

- Pipetujte 10 ml. 

 
 

Erlenmeyerova banka, analytická váha a byreta. 

 

Z pripravenej vzorky pôdy odmerajte 300 - 500 mg pôdy suchej na 

vzduchu. Vzorka pôdy sa prenesie do Erlenmeyerovej banky a pridá sa 

130 cm3 destilovanej vody, 20 cm3 H2SO4 (1: 4) a 50 cm3 0.02 mol/dm3 

KMnO4. Pred zahrievaním umiestnite lievik na Erlenmeyerovu trubicu, 

aby ste zabránili uvoľneniu kvapiek suspenzie počas varu. Suspenzia sa 

zahrieva v Erlenmeyerovej banke počas 15 minút. 



 

Uvoľnený kyslík oxiduje uhlík z organických látok v pôde na oxid 

uhličitý (CO2) odparujúci sa z Erlenmeyerovej banky. Rozklad KMnO4 

bude trvať dovtedy, kým bude vo vzorke pôdy organický uhlík. Po 15 

minútach varu vyberte erlenmeyer z horáka a roztok okamžite titrujte 

0.05 mol /dm3 roztokom kyseliny šťaveľovej (C2H204), až kým ružový 

roztok nezafarbí. Pretože proces sfarbenia je postupný, je potrebné 

pridať nadbytok kyseliny šťaveľovej. Množstvo týchto kyselín sa znova 

rozotrie s roztokom KMnO4 z inej byrety, až kým ružová farba roztoku 

neukáže koncový bod titrácie. 

 

VÝSLEDKY 

           V( KMnO4) • 0.514 • 1.72  

% of humusu =                                                           • 100 

m vzorka 

 

V (KMnO4) - objem spotrebovaného 0.02 mol / dm3 KMnO4 na oxidáciu 

organických látok 

0.514 mg - konštanta, ktorá vysvetľuje, že každý cm3 0.02 mol / dm3 

KMnO4 oxiduje 0,514 mg uhlíka z humusu na CO2 

1.72 je koeficient pre transformáciu C v humuse 

mvzorka - hmotnosť (mg) vzorky (300-500 mg) 

 

 

 

 

 

 



 

Stav pôdy Humus    Obsah humusu v% 

Nízka humicita     > 2 

Stredne humínové     2-4 

Humínové       4-10 

Vysoká humicita     10-15 

 

 

Príklad: 

0,1 M KMnO4  50 cm3 • 0,9985 (faktor)  49.9250 cm3 

0,1 M KMnO4  1.5 cm3 • 0,9985 (faktor)  + 1.4977 cm3 

                                                                                       = 51.4227 cm3 

0,1 M C2H2O4  32 cm3 • 1,0025 (faktor)  -32.08 cm3 

Rozdiel V (KMnO4) = 19.3427 cm3 

 

To znamená, že na oxidáciu organických látok 300 mg pôdy sa používa 

roztok 19,30 cm3 0,02 mol KMnO4 / dm3: 

 

                                 19.30 • 0.514 • 1.72 

% of humus =                                                  • 100 = 5.60 % 

                                                300 
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Obsah ťažkých kovov v pôde 

ŤAŽKÉ KOVY - VŠEOBECNÝ ÚVOD 

Ťažké kovy sú definované ako toxické kovy a metaloidy, ktoré 

majú hustotu vyššiu ako 5 g / cm3 a atómovú hmotnosť vyššiu ako 

železo. Ďalšou definíciou je, že majú relatívne vysokú hustotu v 

porovnaní s vodou. Podľa toho sa ako ťažké kovy označilo 76 stopových 

prvkov, ako sú Fe, Mn, Cu, Zn a Ni [ktoré vykazujú nedostatky aj 

toxicitu] a ďalšie kovy Pb, Cd, Cr, Hg, Se, As. 

Hoci sú väčšinou spojené s toxickými účinkami, niektoré z nich, ako sú 

kobalt (Co), meď (Cu), chróm (Cr), železo (Fe), horčík (Mg), mangán 

(Mn), molybdén (Mo), nikel ( Ni), selén (Se) a zinok (Zn) sú nevyhnutné 

živiny, ktoré sú potrebné pre rôzne biochemické a fyziologické funkcie. 

Nedostatočné zásobovanie týmito mikroživinami vedie k rôznym 

chorobám alebo syndrómom nedostatku (WHO / FAO / IAEA). 

Esenciálne ťažké kovy majú v rastlinách a zvieratách biochemické a 

fyziologické funkcie. Sú dôležitými zložkami niekoľkých kľúčových 

enzýmov a hrajú dôležitú úlohu v rôznych oxidačno-redukčných 

reakciách. 

 

ŤAŽKÉ KOVY V PÔDI 

Pochopenie prítomnosti a dostupnosti ťažkých kovov v pôde má 

veľký význam pre zdravie životného prostredia, živočíšnu výrobu, kvalitu 

pôdy a vody, výrobu potravín a ekotoxikológiu (Alloway, 2012). 

Pôda je komplexný systém zložený z organických a anorganických 

materiálov. Obsahuje celý rad ťažkých kovov z periodickej tabuľky, hoci 

ich koncentrácie sa líšia. Existujú dva typy koncentrácií kovov v pôde, 

celkové a dostupné. Celkový obsah kovov zahŕňa všetky formy prvku v 

pôde (ióny viazané v kryštalickej štruktúre primárnych a sekundárnych 

minerálov, kovy adsorbované na povrchu sekundárnych minerálov, ako 



sú íly, oxidy a uhličitany, prvok viazaný v organických látkach, voľné ióny 

a rozpustné organické a anorganické komplexy prítomné v pôdnom 

roztoku). Dostupný obsah kovu predstavuje zlomok celkovej 

koncentrácie kovu, ktorý je pre rastliny potenciálne k dispozícii 

(Alloway, 2012). 

Toxicita kovov pre rastliny pestované na konkrétnej pôde závisí od 

celkovej koncentrácie kovu, adsorpčnej kapacity pôdy a fyzikálno-

chemických faktorov (ako je pH, redoxný potenciál). 

 

ZDROJE ŤAŽKÝCH KOVOV V Pôde 

Pôda kontaminovaná ťažkými kovmi sa stala vážnym celosvetovým 

problémom v dôsledku prírodných a antropogénnych zdrojov. Ťažké 

kovy sú nedegradovateľné, a preto pretrvávajú v prostredí neurčito (Ma 

a kol., 2016). 

Prírodné zdroje sú rodičovské horniny a kovové nerasty, zatiaľ čo 

antropogénne zdroje pochádzajú z rôznych zdrojov, najmä z 

poľnohospodárstva (hnojivá, živočíšne hnojivá, pesticídy atď.), Hutníctva 

(ťažba, tavenie, úprava kovov atď.) A výroby energie (olovnatý benzín, 

výroba batérií, elektrární atď.). Môžu sa uvoľňovať vo všetkých troch 

agregovaných stavoch: plynná (aerosól), časticová, vodná (alebo) tuhá 

forma v závislosti od priemyslu. Znečistenie ťažkými kovmi môže byť tiež 

z bodových (alebo) rozptýlených zdrojov. Emisie bodových zdrojov 

veľkých kovopriemyselov môžu spôsobiť rozsiahlu kontamináciu 

pôdy.Kovy, ktoré sa najčastejšie nachádzajú na kontaminovaných 

miestach, sú: olovo (Pb), chróm (Cr), arzén (As), zinok (Zn), kadmium 

(Cd), meď (Cu), ortuť (Hg) a nikel (Ni) ). Kovy nachádzajúce sa v pôde 

obvykle nepodliehajú mikrobiálnej alebo chemickej degradácii a ich 

celková koncentrácia v pôde pretrváva dlho. Sú však možné zmeny v ich 

chemických formách (špekulácia) a biologickej dostupnosti. Obrázok 1 



predstavuje, že z rôznych znečisťujúcich látok znečistenie ťažkými kovmi 

najviac ovplyvňuje pôdu a podzemné vody v Európe. 

 
Obrázok 1. Znečisťujúce látky ovplyvňujúce pôdu a podzemné vody v Európe 

(poradie kontaminantov sa počíta na základe frekvencie, v ktorej sa konkrétne 

kontaminanty uvádzajú ako najdôležitejšie na skúmaných lokalitách)  

 

SITUÁCIA V EURÓPE 

Ako už bolo spomenuté, znečistenie ťažkými kovmi veľmi 

ovplyvňuje pôdu v Európe. S cieľom získať podrobné informácie o 

znečistení kovmi, ako aj podrobné informácie o pôdnych vlastnostiach v 

Európe bol vypracovaný prieskum Európskej únie LUCAS (Tóth a kol., 

2013). Prieskum LUCASTopsoil poskytuje jedinečnú príležitosť na 

vyhodnotenie stavu hladín ťažkých kovov v pôde Európskej únie. Na 

základe údajov zo vzoriek LUCAS bola vytvorená séria máp, ktoré 

predpovedajú koncentrácie rôznych kovov prítomných v pôdach EÚ. Aj 

keď koncentrácie väčšiny týchto prvkov sú pod zodpovedajúcimi 

prahovými hodnotami, jeden alebo viac prvkov prekračuje uplatňovanú 

prahovú koncentráciu na 1.2 Mkm2, čo je 28.3% z celkovej rozlohy EÚ. 

Podrobné hodnotenie a monitorovanie je potrebné v západnej strednej 



Európe, strednej Taliansku, Grécku a juhovýchodnom Írsku. Tieto mapy 

stále nedokážu oddeliť prírodné a antropogénne znečistenie. Zistili sa 

niektoré tendencie a hotspoty. Na obrázku 2 boli koncentrácie 

niektorých ťažkých kovov prezentované na mape. 

 

 

 
 



 

 

 

Obrázok 2. Koncentrácia niektorých ťažkých kovov v pôde Európskej únie 

 



KONTAMINÁCIA S ŤAŽKÝMI KOVMI V SRBSKU 

Analýza obsahu ťažkých kovov v Srbsku sa uskutočnila pre 

poľnohospodárske pôdy v oblasti miest a obcí postihnutých povodňami 

v rokoch 2014 a 2016. 

Celkovo bolo testovaných 150 vzoriek. Miesta, z ktorých boli 

odobraté vzorky, sa nachádzajú v povodiach: Kolubara, Drina, 

Sava, Západná Morava, Ibar a Veľká Morava. 

Z celkového počtu testovaných vzoriek bola prekročená maximálna 

povolená koncentrácia - MDK podľa srbskej legislatívy, pre Ni v 104 

vzorkách, zatiaľ čo hodnoty Cr prekročili 33 vzoriek a Pb v 16 vzorkách. 

MDK nie je prekročený pre Zn a Cd vo všetkých 150 vzorkách pôdy. 

 

ROZHODNOSŤ 

Na stanovenie koncentrácií celkových a dostupných koncentrácií 

ťažkých kovov v pôde sa používa multielementová analýza: 

ICP-AES - analytická metóda využívajúca atómovú emisnú spektrometriu 

s indukčne viazanou plazmou. Táto metóda poskytuje rýchly a presný 

prostriedok na monitorovanie až 50 prvkov súčasne pre malé a stopové 

úrovne. 

ICP-MS - analytická metóda využívajúca hmotnostnú 

spektroskopiu s indukčne viazanou plazmou. Je to typ hmotnostnej 

spektrometrie, ktorý je schopný detegovať kovy a niekoľko nekovov v 

koncentráciách tak nízkych ako jedna časť z 1015 (časť na štvornásobok, 

ppq) na neinterferovaných izotopoch s nízkym pozadím. 

XRF - röntgenová fluorescenčná spektrometria. Je to nedeštruktívna 

analytická technika používaná na identifikáciu a stanovenie koncentrácií 

prvkov prítomných v pevných, práškových a kvapalných vzorkách. 

 

 



OPATRENIA NA NÁPRAVU 

Odhaduje sa, že na celom svete je približne 2.5 milióna ha pôdy 

kontaminovanej ťažkými kovmi, ako sú As, Cd, Cr, Hg, Pb, Co, Cu, Ni, Zn 

a Se. Ich koncentrácie sú väčšinou vyššie ako úrovne základnej alebo 

regulačnej úrovne. Na vyčistenie kontaminovaných lokalít sa vyvinuli 

dva typy sanačných techník: in situ a ex-situ. Tieto sanačné techniky sú 

založené na fyzikálnych, chemických, biologických, elektrických a 

tepelných nápravných procesoch (Van Liedekerke a kol., 2014). 

Techniky sanácie odstraňovania ťažkých kovov sú opísané na 

obrázku 3 a zahŕňajú: 

povrchové obmedzenie, enkapsulácia, skládkovanie, splachovanie pôdy, 

umývanie pôdy, elektrokinetická extrakcia, stabilizácia, solidifikácia, 

vitrifikácia, fytoremediacia a bioremediácia (Obrázok 3). 

 

(Liu a kol., 2018) 

Obrázok 3. Techniky sanácie odstraňovania ťažkých kovov 

 

Sanácia pôdy in-situ je nákladovo efektívnejšia ako úprava ex-situ 

a odstránenie / extrakcia kontaminantov je výhodnejšia ako imobilizácia 

a zadržanie. Spomedzi dostupných techník sanácie pôdy boli všetky 

praktizované na celom terénnom meradle, s výnimkou elektrokinetickej 



extrakcie, chemickej stabilizácie a fytoremediacie, ktoré sú v štádiu 

vývoja. Komplexné hodnotenie naznačuje, že chemická stabilizácia slúži 

ako dočasná sanačná technika pôdy, fytoremediačné úpravy je 

potrebné zlepšiť v účinnosti, zakrytie povrchu a ukladanie na skládky sú 

použiteľné na malých lokalitách so závažnou kontamináciou, zatiaľ čo 

solidifikácia a vitrifikácia sú poslednou možnosťou sanácie. 

Náklady a trvanie sanácie pôdy sú závislé od techniky a miesta. 

Pred výberom realizovateľných techník pre projekt sanácie pôdy sú však 

potrebné štúdie uskutočniteľnosti, s ohľadom na druh a stupeň 

kontaminácie, ciele sanácie, charakteristiky lokality, nákladovú 

efektívnosť, čas implementácie a prijateľnosť zo strany verejnosti (Liu a 

kol., 2018). 

 

POSTUP 5 

STANOVENIE KOVOV V SPÔSOBE PÔDY ICP / OES 

 

Reagents 

ccHNO3 

roztok peroxidu vodíka 

 

Zariadenie 

analytická rovnováha 

Teflónová kyveta 

Systém ICP-OES Thermo iCAP 6500 Duo 

Mikrovlnný míľnik Ethos U 

 

 

 

 



Procedúra 

Príprava vzorky pôdy na stanovenie obsahu celkových ťažkých kovov 

spočíva v ich digescii a premene na roztok. Vzorky boli pripravené podľa 

metódy EPA 3051  

(http://www.caslab.com/EPA-Methods/PDF/EPA-Method-3051.pdf). 

 

 Odmerajte 0.4 g vzorky pôdy na analytickej váhe s presnosťou 

0,0001 g. 

 Vzorka sa odváži kvantitatívne a prenesie sa do teflónových kiviet 

a do kyviet sa pridá 7 ml ccHNO3 a 2 ml roztoku peroxidu vodíka, 

uzavrie sa ochrannými teflónovými a hliníkovými protrhávacími 

diskami a nakoniec sa uzavrie teflónovými tesneniami. Celý proces 

prípravy vzorky by sa mal uskutočňovať v digestore. 

 Po spálení odstreďte a prefiltrujte vzorky do normálnych nádob s 

objemom 25 ml a doplňte ultračistou vodou (vodivosť 0,055 μS / 

cm pri 25oC, tj odpor 18,2 MΩcm pri 25oC). 

 Slepé vzorky sa pripravia ako zmes koncentrovanej kyseliny a 

oxidačného činidla, ktoré sa používa na digesciu vzoriek a ktoré sa 

štiepia rovnakým spôsobom ako vzorky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caslab.com/EPA-Methods/PDF/EPA-Method-3051.pdf
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Úloha 1. Izolácia kmeňov Bacillus a Trichoderma zo vzoriek pôdy 

 

Materiály: 8 Petriho misiek, vzorka pôdy, 0.9% roztok NaCl, 1 kadička, 5 

skúmaviek, pipety, vír, vodný kúpeľ, rozmetadlo skla 

 

Médium T1: 

0.5% glukózy 

0.3% kvasnicový extrakt 

2% agar 

 

Po autoklávovaní: 

 zásobný roztok nystatínu, 3 mg/ml v DMSO 

 zásobný roztok karbendazímu, 3 mg/ml v DMSO 

 

Médium T2: 

1% glukózy 

0.5% peptónu 

0.1% KH2PO4 

0.05% MgSO4 x 7H2O 

2% agar 

 

Po autoklávovaní (na 100 ml): 

0.1 ml 0,2% dichlórranu v etanole 

0.05 ml 5% Rose Bengal 

0.01% streptomycín 

 

 



 

 

Metóda: 

 

Izolácia Bacillus: 

Pripravte pôdny roztok z 5 g pôdy a 50 ml 0.9% NaCl. Vykonajte 

sériu desaťnásobného riedenia v 4 krokoch. Túto sériu inkubujte pri 

teplote 90°C počas 15 minút. Prelejte 50-50 μl pôdneho roztoku na 1-1 

Petriho misky na médiu T1. Tieto platne inkubujte týždeň pri izbovej 

teplote. 

 

Izolácia Trichoderma: 

Na povrch média T2 sa nastrieka 0.5 - 1 g vzorky pôdy. Inkubujte 

tieto 3 platne jeden týždeň pri izbovej teplote. 

 

Vyhodnotenia: 

 

 Spočítajte jednotky tvoriace kolónie Bacillus a Trichoderma (CFU).  

 Vypočítajte počty kolónií najkoncentrovanejšej vzorky Bacillus. 

 

Úloha 2. Oddeľte a vyčistite kolónie 

 

Materiály: 2 Petriho misky, očkovacia slučka 

 

Médium T1: 

0.5% glukózy 

0.3% kvasnicový extrakt, 

2% agar 

 



 

 

 

Po autoklávovaní: 

 zásobný roztok nystatínu, 3 mg/ml v DMSO 

 zásobný roztok karbendazímu, 3 mg/ml v DMSO 

 

Médium T2: 

1% glukózy 

0.5% peptónu 

0.1% KH2PO4 

0.05% MgSO4 * 7H20 

2% agar 

 

Po autoklávovaní (na 100 ml): 

0.1 ml 0,2% dichlórranu v etanole 

0.05 ml 5% Rose Bengal 

0.01% streptomycín 

 

 

Metóda: 

Z izolačných doštičiek vyberte jednu samostatnú kolónu Bacillus a 

jednu samostatnú kolóniu Trichoderma. Inokulujte kolóniu Trichoderma 

znova na selektívne médium Trichoderma. Rozložte bakteriálnu kolóniu 

očkovacou slučkou (obr. 1). Nakreslite kľukatú čiaru na povrch média, 

potom sterilizujte očkovaciu slučku a nakreslite ďalšiu kľukatú čiaru z 

prvej kľukatej čiary. Nakoniec znova očkujte očkovaciu slučku a z druhej 

kľukatej čiary nakreslite tretiu kľukatú čiaru. 



 
Obr.1 

Vyhodnotenie: Vyberte jednu samostatnú kolóniu a tento postup opakujte trikrát. 

 

Úloha 3: Izolácia DNA 

 

A) izolácia DNA z kmeňov Trichoderma 

 

Materiály: E.Z.N.A.® Fungal DNA Mini Kit, mikrocentrifúga schopná 

najmenej 10 000 × g, bez nukleázy 1.5 ml alebo 2 ml mikrocentrifugačné 

skúmavky, vodný kúpeľ, paličky na mletie tkaniva, sterilná deionizovaná 

voda, izopropanol, 100% etanol 

 

Protokol E.Z.N.A.® Fungal DNA Mini Kit - čerstvé alebo mrazené vzorky 

 

Tento protokol je vhodný pre väčšinu čerstvých alebo zmrazených 

vzoriek tkaniva. Kvôli obrovským rozdielom v obsahu vody a 

polysacharidov v rôznych hubách by však mala byť veľkosť vzorky 

obmedzená na <200 mg. 

Na prípravu vzoriek odoberte tkanivo do skúmavky s mikrocentrifugou s 

objemom 1.5 alebo 2 ml a zmrazte ho ponorením do tekutého dusíka 

pomocou pinzety, aby sa naplnila skúmavka. Tkaninu rozdrvte pomocou 

jednorazových paličiek Kontes z peletiek. Alternatívne je možné nechať 

odpariť tekutý dusík a potom vzorky uložiť na 70°C na neskoršie 



použitie. Pri kritických prácach, ako je PCR a klonovanie, sa najlepšie 

používajú paličky naraz a potom sa namočia do zriedeného roztoku 

bielidla bezprostredne po použití, až kým nie sú čisté. Jednorazové 

paličky sa môžu autoklávovať niekoľkokrát. 

 

Pred začiatkom: sterilnú deionizovanú vodu a elučný pufor 

zahrievajte na 65°C, pripravte vedro na ľad. 

 

1. Pripravte 100 mg tkaniva v 1.5 alebo 2 ml mikrocentrifugačnej 

skúmavke. 

2. Pridajte 600 μl pufru FG1. Dôkladne premiešajte miešaním. 

Nezabudnite rozptýliť všetky zhluky. Poznámka: Postupujte v sadách po 

štyroch až šiestich skúmavkách: drvte, pridajte tlmivý roztok FG1, 

potom pokračujte krokom 3 a potom začnite ďalšiu súpravu. 

Neprekračujte 200 mg tkaniva. 

3. Inkubujte 10 minút pri 65°C. Počas inkubácie prevracajte skúmavku 

dvakrát. 

4. Pridajte 140 μl pufru FG2. Vortex dôkladne premiešajte. 

5. Nechajte 5 minút sedieť na ľade. 

6. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 10 minút. 

7. Supernatant preneste do novej skúmavky na mikrocentrifugáciu, 

pričom dbajte na to, aby nedošlo k narušeniu peliet ani k prenosu 

zvyškov. 

8. Pridá sa 0.7 dielu izopropanolu. Vortex na vyzrážanie DNA. 

Poznámka: Vo väčšine prípadov je možné ľahko odstrániť 600 μl 

supernatantu. Vyžaduje si to 420 μl izopropanolu. Pamätajte, že v 

závislosti od vzorky sa môže objem supernatantu meniť. Po prevedení 

do novej skúmavky zmerajte objem a pridajte správne množstvo 

izopropanolu. Tento krok odstráni veľkú časť obsahu polysacharidov a 



zlepší výkonnosť spin-kolóny zvýšením väzbovej kapacity DNA (a teda 

výťažku) v nasledujúcich krokoch. Po pridaní izopropanolu nie je 

potrebná žiadna inkubácia. 

9. Ihneď odstreďte 2 minúty pri 10 000 x g. Dlhšia centrifugácia nezlepší 

výťažky. 

10. Nasajte a zlikvidujte supernatant a uistite sa, že sa nevypustí peleta 

DNA. 

11. Obráťte mikrocentrifugačnú skúmavku na papierovú utierku na 1 

minútu, aby z nej mohla odtekať zvyšková tekutina. Nie je potrebné 

sušiť peletu DNA. 

 12. Pridá sa 300 μl sterilnej deionizovanej vody zahrievanej na 65°C. 

Vortex na premiešanie peliet. 

Poznámka: Na efektívne rozpustenie DNA môže byť potrebná krátka 

inkubácia pri 65°C. 

13. Pridajte 4 μl RNázy A. Vortex, aby ste dôkladne premiešali. 

14. Pridá sa 150 μl pufru FG3 a 300 μl 100% etanolu. Vortex dôkladne 

premiešajte. 

Poznámka: Zrazenina sa môže vytvoriť po pridaní etanolu; nebude to 

rušiť izoláciu DNA. 

15. Vložte HiBind® DNA Mini Stĺpec do 2 ml Zbernej skúmavky. 

Voliteľný protokol pre ekvilibráciu kolóny:  

1. Pridajte 100 µl 3M NaOH do HiBind® DNA Mini Column. 2. Počkajte 4 

minúty. 3. Odstreďujte pri maximálnej rýchlosti 60 sekúnd. 4. Zlikvidujte 

filtrát a znova použite zbernú skúmavku. 

16. Preneste celú vzorku (vrátane zrazeniny, ktorá sa mohla vytvoriť) na 

HiBind® DNA Mini Column. 

17. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 1 minúty. 

18. Zlikvidujte filtrát a zbernú skúmavku. 



19. Preneste HiBind® DNA Mini Column do novej 2 ml zbernej 

skúmavky. 

20. Pridajte 750 μl premývacieho pufra DNA. Poznámka: Premývací 

pufor DNA musí byť pred použitím zriedený 100% etanolom. 

21. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 1 minúty. 

22. Zlikvidujte filtrát a znova použite zbernú skúmavku. 

23. Opakujte kroky 20-22 pre druhý krok premývacieho pufra DNA. 

24. Prázdny HiBind® DNA Mini stĺpec odstreďte pri maximálnej rýchlosti 

2 minúty, aby ste vysušili membránu. Poznámka: Je dôležité odstrániť 

akékoľvek stopy etanolu, ktoré by inak mohli interferovať s následnými 

aplikáciami. 

25. Preneste kolónu HiBind® DNA Mini do skúmavky bez nukleázy s 1,5 

alebo 2 ml mikrocentrifúgy. 

26. Pridajte 100 μl elučného pufra (alebo sterilnej deionizovanej vody) 

zohriatej na 65 ° C. 

Poznámka: Menšie elučné objemy významne zvýšia koncentráciu DNA, 

ale znížia výťažok. Elučné objemy väčšie ako 200 μl sa neodporúčajú. 

27. Nechajte sedieť 3 až 5 minút. 

28. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 1 minúty. 

29. Opakujte kroky 26-28 pre druhý elučný krok. 

Poznámka: Na zvýšenie výťažku DNA sa môže použiť akákoľvek 

kombinácia nasledujúcich krokov. Po pridaní elučného pufra inkubujte 

kolónu 5 minút. Zvýšte elučný objem. Opakujte elučný krok s čerstvým 

elučným pufrom (môže to zvýšiť výťažok, ale znížiť koncentráciu). 

Opakujte elučný krok s použitím eluátu z prvého elúcie (to môže zvýšiť 

výťažok pri zachovaní elučného objemu). 

30. DNA skladujte pri -20°C. 

 

 



B) izolácia DNA z kmeňov Bacillus 

 

Materiály: mikrocentrifúga schopná dosiahnuť 13 000 x g, 

odstredivka na kultiváciu peliet schopná 4 000 x g, 1,5 ml 

mikrocentrifugačné skúmavky bez nukleázy, vodný kúpeľ, trepací vodný 

kúpeľ, vortex, 100% etanol, 100% izopropanol 

 

Súprava bakteriálnej DNA E.Z.N.A.® - Protokol odstreďovania 

 

Pred začiatkom: Nastavte vodný kúpeľ na 37° C. Nastavte vodný 

kúpeľ na 55° C. Inkubátor alebo vodný kúpeľ sa nastaví na 65° C. Elučný 

tlmivý roztok sa zahrieva na 65° C. 

 

1. Kultivujte baktérie v LB médiu do log fázy. (Kultúru cez noc je možné 

použiť v mnohých prípadoch.) 

2. Centrifugujte nie viac ako 3 ml kultúry alebo 1 x 109 buniek pri 4 000 

x g počas 10 minút pri izbovej teplote. 

3. Nasajte a zlikvidujte médium. 

4. Pridajte 100 μl TE tlmivého roztoku. Peleta sa úplne premieša 

vírením. 

5. Pridajte 10 μL lyzozýmu. 

Poznámka: Lyzozým sa musí pred použitím resuspendovať v elučnom 

pufri. 

6. Inkubujte 10 minút pri 37°C. 

Poznámka: Množstvo potrebného enzýmu a/alebo dĺžka inkubácie bude 

možno potrebné upraviť v závislosti od použitého bakteriálneho kmeňa. 

Úplné trávenie bunkovej steny je nevyhnutné pre efektívnu lýzu. Dlhší 

inkubačný čas môže priniesť lepšie výsledky. 



Voliteľné: Postupujte podľa krátkeho protokolu nižšie pre baktérie, 

ktoré je ťažké lýzovať. 

1. Pridajte 25 mg sklenené guľôčky S do 1,5 ml 

mikrocentrifugačnej skúmavky. 

2. Pridajte vzorku do sklenených guľôčok S. 

3. Vortex pri maximálnej rýchlosti 5 minút. 

4. Nechajte vzorku stáť, aby sa guľôčky mohli usadiť. 

5. Supernatant preneste do novej 1,5 ml mikrocentrifugačnej 

skúmavky. 

7. Pridá sa 100 μl TL tlmivého roztoku a 20 μl roztoku proteinázy K. 

Vortex dôkladne premiešajte. 

8. Inkubujte pri 55 ° C v trepanom vodnom kúpeli. 

Poznámka: Na bakteriálnu lýzu sa zvyčajne nevyžaduje viac ako 1 

hodina. Ak nie je k dispozícii trepací vodný kúpeľ, inkubujte vzorky a 

pretrepte alebo krátko premiešajte každých 20-30 minút. 

9. Pridajte 5 μl RNázy A. Skúmavku niekoľkokrát prevráťte, aby sa 

premiešala. 

10. Nechajte pôsobiť pri izbovej teplote 5 minút. 

11. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 2 minút, aby sa peletoval 

akýkoľvek nestrávený materiál. 

12. Supernatant preneste do novej 1,5 ml mikrocentrifugačnej 

skúmavky. Nerušte pelety. 

13. Pridajte 220 μl BL tlmivého roztoku. Vortex dôkladne premiešajte. 

14. Inkubujte 10 minút pri 65 ° C. 

Poznámka: Po pridaní tlmivého roztoku BL sa môže vytvoriť jemná 

zrazenina; neinterferuje s regeneráciou DNA. 

15. Pridajte 220 μl 100% etanolu. Vortex po dobu 20 sekúnd pri 

maximálnej rýchlosti dôkladne premiešajte. Poznámka: Ak je v tomto 



okamihu viditeľná zrazenina, zrazenina sa zlomí pipetovaním 10krát 

nahor a nadol. 

16. Vložte mini kolónu HiBind® DNA do 2 ml zbernej skúmavky. 

17. Preneste celú vzorku na kolónu HiBind® DNA Mini, vrátane 

akejkoľvek zrazeniny, ktorá sa mohla vytvoriť. 

18. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 1 minúty. 

19. Zlikvidujte filtrát a zbernú skúmavku. 

20. Vložte mini kolónu HiBind® DNA do novej 2 ml zbernej skúmavky. 

21. Pridá sa 500 ul HBC pufra. 

Poznámka: Pufr HBC sa musí pred použitím zriediť 100% izopropanolom. 

Pokyny nájdete na strane 4. 

22. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 1 minúty. 

23. Zlikvidujte filtrát a znova použite zbernú skúmavku. 

24. Pridá sa 700 μl premývacieho pufra DNA. 

Poznámka: Premývací pufor DNA sa musí pred použitím zriediť 100% 

etanolom. 

25. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 1 minúty. 

26. Zlikvidujte filtrát a znova použite zbernú skúmavku. 

27. Opakujte kroky 24-26 pre druhý krok premývacieho pufra DNA. 

28. Prázdny stĺpec HiBind® DNA Mini Column centrifugujte pri 

maximálnej rýchlosti (≥ 13 000 × g) 2 minúty, aby sa kolóna vysušila. 

Poznámka: Tento krok je rozhodujúci pre odstránenie stopového 

etanolu, ktorý môže interferovať s následnými aplikáciami. 

29. Vložte HiBind® DNA Mini Column do novej 1,5 ml skúmavky pre 

mikrocentrifugáciu bez nukleázy. 

30. Pridá sa 50 až 100 μl elučného pufra zahriateho na 65°C. 

Poznámka: Nezabudnite pridať elučný pufor do stredu matice HiBind®. 

Každá elúcia 50 až 100 μl zvyčajne poskytuje 60 až 70% DNA naviazanej 

na matricu HiBind®. Dve eluácie všeobecne poskytujú ~ 90%. Zvyšujúci 



sa elučný objem však znižuje koncentráciu konečného produktu. Na 

získanie DNA pri vyšších koncentráciách sa môže elúcia uskutočniť 

pomocou 50 μl elučného pufra (čo mierne znižuje celkový výťažok DNA). 

Objemy nižšie ako 50 μl výrazne znižujú výťažok. 

31. Nechajte stáť 3 až 5 minút pri izbovej teplote. Poznámka: Výťažky sa 

môžu zvýšiť inkubáciou kolóny. pri 65°C a nie pri izbovej teplote. 

32. Centrifugujte pri 10 000 x g počas 1 minúty, aby sa eluovala DNA. 

33. Opakujte kroky 30-32 pre druhý elučný krok. 

34. Eluovanú DNA skladujte pri -20°C. 

 

Úloha 4: Identifikácia kmeňov Bacillus a Trichoderma 

 

Materiály: PCR skúmavky, pipety, dd H2O, Dream Taq polymeráza, 

Dream Taq pufr, dNTP mix, priméry, PCR stroj, agaróza, Tris-acetát-

EDTA pufer, etídiumbromid, elektroforézne vybavenie 

 

Metóda: 

PCR sa uskutočňovala v konečnom objeme 50 μl obsahujúcom 5 μl 

Dream Taq polymerázy 10x tlmivého roztoku, 200 μM pre každý z dNTP, 

10 pM primérov, 100 ng templátovej DNA v destilovanej vode a 1 U 

Dream Taq DNA polymerázy  

 

Pre Bacillus použite gyrA génové priméry:  

 

gyrA-F 5´-CAGTCAGGAAATGCGTACGTCCTT-3', gyrA-R 5´-

CAAGGTAATGCTCCAGGCATTGCT-3'.  

 

Amplifikácia sa začína počiatočnou denaturáciou pri 94°C počas 2 

minút, po ktorej nasleduje 30 cyklov denaturácie pri 94°C počas 30 



sekúnd, nasedanie pri 50°C počas 45 sekúnd a predĺženie pri 72 ° C po 

dobu 1 minúty a konečný stupeň predĺženia pri 72 °C  počas 10 minút. 

 

Pre Trichoderma použite priméry ITS 4 a ITS 5:  

 

ITS4 5´-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3 'a ITS5 5´-

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3'.  

 

Amplifikácia začína počiatočnou denaturáciou 94℃ -5 minút, po 

ktorej nasleduje 30 cyklov denaturácie pri 94°C počas 30 sekúnd, 

nasedanie pri 50°C počas 40 sekúnd a predĺženie pri 72 ° C po dobu 1 

minúty a konečný predlžovací krok pri 72°C po dobu 3 min. 

 

Po PCR sa produkty PCR separujú elektroforézou (1% agarózový 

gél v pufri Tris – Acetate – EDTA, ktorý obsahuje 0.02% etídiumbromidu) 

a skúmajú sa pod UV svetlom. Po sekvenovaní analyzujte sekvenciu 

pomocou vyhľadávania NCBI BLAST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tréning 3: „Enzymologická charakterizácia potenciálnych látok 

biologickej kontroly“ 

Miklós Takó 

 

Mikroorganizmy: 

 

1 kmene Bacillus a 1 Trichoderma z nasledujúceho súboru 

mikroorganizmov: 

 

Bacillus velezensis, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, 

Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum, Trichoderma 

simmonsii 

 

Úloha 1: Meranie aktivity celulázy 

 

Materiály: 

Indukčný bujón, 7 100 ml Erlenmeyerových baniek, 21 

Eppendorfových skúmaviek, 96-jamková mikrotitračná doštička, 

odstredivka, vodný kúpeľ, pipety, spektrofotometer (s funkciou čítačky 

mikrodoštičiek), roztok 2 mg / ml karboxymetylcelulózy v destilovanej 

vode, činidlo na báze dinitrosalyklickej kyseliny, 2 mg/ml roztok 4-

nitrofenyl β-D-cellobiozidu v destilovanej vode, 2 mg/ml roztok 4-

nitrofenyl β-D-glukopyranozidu v destilovanej vode, 10% roztok 

uhličitanu sodného. 

 

 

 

 

 



Indukčný vývar: 

1% manitolu 

2% pšeničných otrúb 

0.5% KH2P04 

0.2% NaN03 

0.1% MgS04 

 

Očkovania: 

Odmerajte 20 ml indukčného bujónu v 100 ml Erlenmeyerovej 

banke a naočkujte ich 10 µl zo suspenzie Bacillus alebo Trichoderma; 1 

kmeň / 1 banka. Jedna skúmavka sa ponechá ako kontrola pozadia 

(médium bez mikroorganizmov). 

Skúmavky inkubujte 4 dni pri 30°C. 

Príprava vzorky: 

Po inkubácii pipetujte 1-1 ml z bujónu do Eppendorfových 

skúmaviek. Centrifugujte ich pri 10 000 otáčkach za minútu počas 5 

minút a preneste supernatant do novej Eppendorfovej skúmavky. Tento 

číry supernatant sa použije na meranie enzýmovej aktivity. 

 

A) Karboxymetylcelulázová aktivita (endoglukanáza, CMCáza) 

 

Metóda: 

V novej skúmavke Eppendorf sa zmieša 200 µl supernatantu s 200 

µl 2 mg/ml roztoku karboxymetylcelulózy. Po 30 minútach inkubácie pri 

30°C sa do každej skúmavky pridá 600 ul činidla dinitrosalyklickej 

kyseliny a vloží sa na 15 minút do kúpeľa s horúcou vodou. Zistite posun 

farby zo žltej na hnedú. Na kvantifikáciu výsledkov zmerajte vzorky pri 

570 nm. 

 



 

Pozadie reakcie: 

 
 

Kyselina 3,5-dinitrosalicylová sa redukuje na 3-amino-5-

nitrosalicylovú kyselinu v prítomnosti redukujúcich cukrov (tu glukózy a 

cellobiózy). 

 

Vyhodnotenia: 

Pomocou stĺpcového grafu si predstavte potenciál degradácie 

izolátov CMC. 

Výpočet: OD zodpovedá enzýmovej aktivite = OD vzorky - OD 

kontrolného pozadia. 

 

B) Cellobiohydrolázová aktivita 

 

Metóda: 

Pripravte 10-násobné riedenie zo supernatantu. Zmiešajte 50 µl 

zriedeného supernatantu s 50 µl 2 mg/ml roztoku 4-nitrofenyl β-D-

cellobiozidu v koncentrácii 2 mg/ml na 96-jamkovej mikrotitračnej 

doštičke. Po 30 minútach inkubácie pri 30°C sa do každej skúmavky 

pridá 100 µl 10% roztoku uhličitanu sodného a monitoruje sa 

uvoľňovanie 4-nitrofenolu (žltá farba) pri 405 nm pomocou čítačky 

mikrodoštičiek. 

 



Pozadie reakcie: 

 
 

Vyhodnotenia: 

Pomocou stĺpcového grafu si vizualizujte aktivitu cellobiohydrolázy 

(hodnoty absorbancie) vašich izolátov. 

Výpočet: OD zodpovedá enzýmovej aktivite = OD vzorky - OD 

kontrolného pozadia. 

 

C) Beta-glukozidázová aktivita 

 

Metóda: 

Pripravte 10-násobné riedenie zo supernatantu. Zmiešajte 50 µl 

zriedeného supernatantu s 50 µl 2 mg / ml roztoku 4-nitrofenyl β-D-

glukopyranozidu 2 mg/ml na 96-jamkovej mikrotitračnej doštičke. Po 30 

minútach inkubácie pri 30°C sa do každej skúmavky pridá 100 µl 10% 

roztoku uhličitanu sodného a monitoruje sa uvoľňovanie 4-nitrofenolu 

(žltá farba) pri 405 nm pomocou čítačky mikrodoštičiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozadie reakcie: 

 
 

Vyhodnotenia: 

Vizualizujte aktivitu beta-glukozidázy (hodnoty absorbancie) vašich 

izolátov pomocou stĺpcového grafu. 

Výpočet: OD zodpovedá enzýmovej aktivite = OD vzorky - OD 

kontrolného pozadia. 

 

Úloha 2: Meranie aktivity xylanázy 

Materiály: 

Číry supernatant pripravený po ponorenej fermentácii na pšenici, 

7 skúmaviek Eppendorf, mikrotitračná doštička s 96 jamkami, vodný 

kúpeľ, pipety, spektrofotometer (s funkciou čítačky mikrodoštičiek), 

činidlo na báze dinitrosalyklickej kyseliny, roztok xylánu 2 mg/ml 

 

Metóda: 

V novej skúmavke Eppendorf zmiešajte 200 µl supernatantu s 200 

µl 2 mg/ml roztoku xylánu. Po 30 minútach inkubácie pri 30°C sa do 

každej skúmavky pridá 600 ul činidla dinitrosalyklickej kyseliny a vloží sa 

na 15 minút do kúpeľa s horúcou vodou. Zistite posun farby zo žltej na 

hnedú. Na kvantifikáciu výsledkov zmerajte vzorky pri 570 nm. 

 

 

 



 

Pozadie reakcie: 

Pozri úlohu 1, časť A. Redukujúce cukry sú xylóza a xylobióza. 

 

Vyhodnotenia: 

Vizualizujte xylanázovú aktivitu vašich izolátov pomocou 

stĺpcového grafu. 

Výpočet: OD zodpovedá enzýmovej aktivite = OD vzorky - OD 

kontrolného pozadia. 

 

Úloha 3: Meranie lipázovej aktivity 

 

Materiály: 

Číry supernatant pripravený po ponorenej fermentácii na 

pšeničných otrubách, 1 skúmavka Eppendorf, mikrotitračná doštička s 

96 jamkami, pipety, spektrofotometer (s funkciou čítačky 

mikrotitračných doštičiek), 4 mg/ml (3 mM) zásobný roztok 4-

nitrofenylpalmitátu v dimetylsulfoxide, 100 mM fosfátový pufor (pH = 

6,8), 10% roztok uhličitanu sodného 

 

Metóda: 

Pripravte 10-násobné riedenie zo supernatantu. Napipetujte 500 

µl tlmivého roztoku fosforečnanu sodného do 500 µl zásobného roztoku 

4-nitrofenylpalmitátu. Potom sa v 96-jamkovej mikrotitračnej platni 

zmieša 50 µl tlmivého substrátu s 50 µl zriedeného supernatantu. Po 30 

minútach inkubácie pri 30°C sa do každej skúmavky pridá 100 ul 10% 

roztoku uhličitanu sodného a monitoruje sa uvoľňovanie 4-nitrofenolu 

(žltá farba) pri 405 nm pomocou čítačky mikrodoštičiek. 

 



 

Pozadie reakcie: 

 
Vyhodnotenia: 

Vizualizujte lipázovú aktivitu vašich izolátov pomocou stĺpcového 

grafu. 

Výpočet: OD zodpovedá enzýmovej aktivite = OD vzorky - OD 

kontrolného pozadia. 

 

Úloha 4: Meranie aktivity chitinázy (exochitinázy) 

 

Materiály: 

Indukčný bujón, 7 polovičných skúmaviek, 14 skúmaviek 

Eppendorf, mikrotitračná doštička s 96 jamkami, odstredivka, pipety, 

spektrofotometer (s funkciou čítačky mikrodoštičiek), zásoba 4 mg/ml 

(11 mM) 4-nitrofenyl-N-acetyl-P-D-glukozaminidu roztok v 

dimetylsulfoxide, 100 mM fosfátový pufor (pH = 6.8), 10% roztok 

uhličitanu sodného 

 

Indukčný vývar: 

1% manitolu 

0.5% koloidný chitín 

0.5% KH2PO4 

0.2% NaNO3 

0.1% MgSO4 



 

Očkovanie a príprava vzoriek: 

Postupujte podľa protokolu opísaného v úlohe 1. 

 

Metóda: 

Napipetujte 500 µl tlmivého roztoku fosforečnanu sodného do 500 

µl zásobného roztoku 4-nitrofenyl-N-acetyl-P-D-glukozaminidu. Potom 

sa pridá 50 µl tlmivého substrátu k 50 µl supernatantu na 96-jamkovej 

mikrotitračnej doštičke. Po 30 minútach inkubácie pri 30°C sa do každej 

skúmavky pridá 100 µl 10% roztoku uhličitanu sodného a monitoruje sa 

uvoľňovanie 4-nitrofenolu (žltá farba) pri 405 nm pomocou čítačky 

mikrodoštičiek. 

 

Pozadie reakcie: 

 
 

Vyhodnotenia: 

Vizualizujte exochitinázovú aktivitu vašich izolátov pomocou 

stĺpcového grafu. 

Výpočet: OD zodpovedá enzýmovej aktivite = OD vzorky - OD 

kontrolného pozadia. 

 

 

 

 



 

Úloha 5: Meranie proteázovej (chymotrypsínovej) aktivity 

 

Materiály: 

Indukčný bujón, zásobný roztok 1 mg/ml Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-p-

nitroanilidu v dimetylsulfoxide, trepačka s skúmavkami, Eppendorfove 

skúmavky, odstredivka, pipeta, mikrotitračná doštička s 96 jamkami, 

spektrofotometer (s funkciou čítačky mikrodoštičiek) 

 

Indukčný vývar: 

1% manitolu 

1% peptón z kazeínu 

0.1% kvasnicový extrakt 

0.3% NaCl 

0.1% K2HP04 

0.1% MgS04 

0.01% MnS04 

0.03% CaCl2 

 

Očkovanie a príprava vzoriek: 

Postupujte podľa protokolu opísaného v úlohe 1. 

 

Metóda: 

Pripravte 10-násobné riedenie zo supernatantu. Pipetujte 100 μl 

zriedeného supernatantu a 50 μl zásobného roztoku chymotrysínového 

substrátu do jamky mikrotitračnej doštičky. Po 30 minútach inkubácie 

pri 30°C sa doštička odmeria pri 405 nm pomocou čítačky 

mikrodoštičiek. 

 



 

Pozadie reakcie: 

 
 

Vyhodnotenia: 

Vizualizujte produkciu vašich izolátov chymotrypsínového typu 

pomocou stĺpcového grafu. 

Výpočet: OD zodpovedá enzýmovej aktivite = OD vzorky - OD 

kontrolného pozadia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tréning 4: „Pokročilé techniky PCR na sledovanie kmeňov a štúdie 

biodiverzity” 

 

Školiteľ: Dr. Sándor Kocsubé 

 

Pozadie UP-PCR: 

 

Konvenčné PCR reakcie sú navrhnuté tak, aby amplifikovali 

špecifickú oblasť genómu. Páry primérov použité v týchto reakciách sú 

navrhnuté na základe predchádzajúcich poznatkov o sekvencii cieľovej 

oblasti. Na rozdiel od génovo špecifických PCR reakcií sa UP- a RAPD 

PCR (náhodná amplifikovaná polymorfná DNA) reakcie často 

uskutočňujú s použitím jedného priméru namiesto párov primérov.  

UP-PCR podobne ako RAPD PCR je metóda odtlačkov prstov, ktorá 

sa môže použiť na rozlíšenie geneticky veľmi podobných, ale nie 

klonálnych izolátov druhu bez znalosti presných sekvencií ich genómu. 

Tieto dve techniky sú v podstate rovnaké, avšak RAPD PCR je vo 

všeobecnosti menej reprodukovateľná z dôvodu kratších primérov (10 

nt, nazývaných dekaméry) a nízkej teploty žíhania počas amplifikácie. 

UP priméry sú zvyčajne dlhšie (v priemere dlhé 16 nt) a zameriavajú sa 

na intergénne oblasti s vysokou variabilitou genómu, preto je užitočné 

na detekciu intrašpecifických variácií. Výsledky reakcie je možné 

vizualizovať štandardnou gélovou elektroforézou. Okrem toho sa môže 

použiť na získanie binárnych matríc na základe prítomnosti a 

neprítomnosti amplifikačných produktov.  

Tieto matrice môžu slúžiť ako vstup pre fylogenetickú analýzu 

príbuzných druhov. Inou aplikáciou UP-PCR je vývoj markerov 

charakterizovaných sekvenčnou amplifikačnou oblasťou (SCAR) na 

rozlíšenie medzi izolátmi patriacimi tomu istému druhu, ak reakcia UP 



vedie k jedinečnému fragmentu, ktorý je prítomný iba v andingovom 

obrazci požadovaného izolátu. , Sekvenovaním diskrétneho fragmentu 

odvodeného od UP-PCR sa môžu vyvinúť izoláty špecifické SCAR 

priméry. Tieto priméry sa môžu použiť na monitorovanie prítomnosti 

špecifického izolátu (napríklad dobrého kmeňa biokontroly) v prostredí. 

 

Materiály pre reakciu PCR: 

Pipety (2-20 μl, 20-200 μl), hroty (200 μl), mikrocentrifugačné 

skúmavky (1,5 ml), skúmavky PCR (250 μl), dvakrát destilovaná voda, 

DNA polymeráza DreamTaq (Thermo Fisher Scienific), termálny cyklovač 

( PCRmax), dNTP (každý 1 mM), primer (0,2 μM) 

 

 

 

 

 

 

Materiály na vizualizáciu výsledkov UP-PCR: 

Pufer TAE (40 mM kyselina tris-octová (pH 7.6); 1 mM Na2EDTA) 

2% agarózový gél (SeaKem LE), 6 x DNA nanášacie farbivo (Thermo 

Fisher Scienific), GR Green DNA Stain (Excellgen), horizontálny gél 

elektroforetická jednotka (Cleaver), transiluminátor Dark Reader blue 

(Clare Chemical) 

 

Priméry použité v UP-PCR 

Názov    Dĺžka   Seequence 5´-3 ' 

L45     17    GTAAAACGACGGCCAGT 

3-2     16    TAAGGGCGGTGCCAGT 

AA2M2    16    CTGCGACCCAGAGCGG 



AS15inv    17    CATTGCTGGCGAATCGG 

L15 / AS19   15    GAGGGTGGCGGCTAG 

 

Úloha 1: Nastavte a spustite PCR 

 

Zložky reakčnej zmesi PCR: 

Zložka      20 μl,   konečná koncentrácia 

10X DreamTaq reakčný pufer  2 μl     1X 

1 mM dNTPs    4 μl 16    200 uM 

1 uM primér     4 μl 16    0.2 uM 

Zriedená templátová DNA   1 μl     <1 000 ng 

DreamTaq DNA polymeráza  0.2 μl    1 jednotky 

Voda neobsahujúca nukleázy do 20 ul 

 

 

 

 

Kroky protokolu PCR: 

Krok      Teplota   Čas   Počet cyklov 

Počiatočná denaturácia  95℃  2 minúty    1 

Denaturácia    95℃  20 sekúnd    35 

Žíhanie     58 ℃  20 sekúnd 

Predĺženie    72 ℃  40 sekúnd 

Konečné predĺženie   72 ℃  2 minút 

 

Úloha 2: Spusťte vzorky v agarózovom géli a analyzujte výsledné 

vzory pruhov. 

 

 



 

 


