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Aktivita půdní mikroflóry je důležitým indikátorem půdní kvality a půdního zdraví. Přítomnost půdních mikroorganismů je nezbytná pro
dekompoziční a transformační procesy půdní organické hmoty, zejména pro transformaci uhlíkatých a dusíkatých látek v půdě.
Pozitivní vliv biouhlu na fyzikálně-chemické vlastnosti půdy byl několikrát prokázán. Ovšem vliv na biologické vlastnosti půdy doposud
nebyl spolehlivě vysvětlen a ani vědci nejsou za jedno v otázce biouhlu a vlivu na půdní biotu
Byl prokázán vliv na rozvoj mykorhizních hub a jiných půdních bakterií (žádoucích i škodlivých), např. u kyselých půd došlo přídavkem
biouhlu k podpoře vzniku mykorhizní symbiózy mezi houbou a pěstovanou plodinou. Otázkou ovšem je nakolik toto bylo ovlivněno
samotným přídavkem biouhlu nebo změnou fyzikálně-chemických podmínek půdy
Tab 1: Výsledky mikrobiálního rozboru

Metodika
U 3 vzorků – 1) biouhel (z bukové biomasy), 2) kompost (Černý drak z Centrální
kompostárny Brno), 3) půda (ornice z lokality Banín) byl proveden mikrobiální
rozbor, kdy byly stanovovány tyto skupiny mikroorganismů: celkový počet
mikroorganismů kultivovaných při 22 °C (CPM 22), celkový počet
mikroorganismů kultivovaných při 36 °C (CPM 36), sporulující mikroorganismy,
plísně a kvasinky a koliformní bakterie.
Pro jejich stanovení byla použita plotnová metoda se zalitím inokula živnou
půdou. Příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění bylo provedeno dle
ČSN EN ISO 6887-1. Živnou půdou bylo vždy zaléváno 1 ml suspenze příslušného
ředění.. Pro stanovení sporulujících mikroorganismů byly vzorky zahřívány ve
vodní lázni o teplotě 85 °C po dobu 15 minut. Tím došlo ke zničení vegetativních
forem mikroorganismů a přežily pouze spory, které následně narostly při
vhodných kultivačních podmínkách.
Celkový počet mikroorganismů (CPM) a sporulující bakterie byly stanoveny na
PCA (Biokar Diagnostic, Francie) při 30 °C za 72 hodin. Koliformní bakterie byly
stanoveny na VRBL (Biokar Diagnostic, Francie) při 36 °C za 24 hodin a kvasinky a
plísně byly stanoveny na Chloramphenicol glucose agaru (Biokar Diagnostic,
Francie) při 25 °C za 120 hodin. Po kultivaci bylo odečteno množství narostlých
kolonií na Petriho miskách a vyjádřeno jako KTJ·g-1 (kolonie tvořící jednotky v 1
g vzorku).
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Obr. 1: Porovnání kultivace plísní
a kvasinek u biouhlu (ředění 10-2),
kompostu (10-4), a půdy (10-4),
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Diskuze a závěr
Výsledky mikrobiálního rozboru poukazují
na minimální osídlení biouhlu půdní biotou
oproti kontrolní půdě a zejména oproti
kompostu.
Z výsledků mikrobiálního rozboru se jeví
nejoptimálněji z pohledu vlivu na půdní
vlastnosti společná aplikace biouhlu
(fyzikálně-chemických vlastností půdy) a
kompostu (biologické vlastnosti půdy).
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