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Abstrakt 

Fosfor je jedním z klíčových prvků ve výživě rostlin. Problém správného hnojení 

zemědělských plodin fosforem nabývá na aktuálnosti, jednak z pohledu jeho nezastupitelnosti 

v harmonické výživě rostlin, jakožto prostředku v boji proti stresovým podmínkám a současně 

s ohledem na klesající zásobu obsahu fosforu v zemědělských půdách ČR (výsledky 

agrochemického zkoušení zemědělských půd - AZZP). Normovaná extrakční metoda Mehlich 

3, používaná v rámci AZZP vyžaduje určité korekce pro stanovení reálného obsahu 

přístupného P v karbonátových půdách (definovaných hodnotou pH 7,3 a výše a současně 

s obsahem přístupného vápníku 3500 mg.kg půdy
-1

 a výše; např. jižní Morava). Na základě 

experimentálních výsledků byla navržena úprava kritérií obsahu P pro karbonátové půdy, tj. 

snížení platných kritérií o 10 - 35 mg.kg
-1

, v závislosti na měřeném množství fosforu v půdě. 

Klíčová slova: fosfor, hnojení, výživa rostlin, karbonátové půdy, kritéria 

 

Abstract 

Phosphorus is by one of key element in plant nutrition. Right phosphorus fertilisation of crops 

is current problem – partly from point of view of its non-substitutability in harmonized plant 

nutrition – as a tool against stress conditions – and simultaneously with regard to decreasing 

content of phosphorus in agricultural soils of the Czech Republic (results of testing of 

agricultural soils). Standardized extraction method Mehlich 3, used in frame of soil testing 

system, needs specific corrections for determination of right available phosphorus content in 

carbonate soils (defined by pH value 7,3 and more and simultaneously with content of 

available calcium 3500 mg.kg
-1

 of soil and more; e.g. region of South Moravia). Based on 

experimental results new modified criteria for valuation of phosphorus content in carbonate 

soils were suggested, i.e. decrease in actual criteria by 10 - 35 mg.kg
-1

 of phosphorus - 

depending on determined (measured) phosphorus content in soil. 

Key words: phosphorus, fertilisation, plant nutrition, carbonate soils, criteria 

 

 

Úvod 

Harmonická výživa a hnojení rostlin je jedním ze základních předpokladů, aby rostlina 

dokázala lépe odolávat stresovým podmínkám prostředí. V současné době, kdy ve většině 

případů převládá jednostranné hnojení dusíkem nelze o harmonické výživě rostlin vůbec 

hovořit. Jedním z prvků, který ve výživě a hnojení rostlin dlouhodobě chybí je fosfor. Přitom 

fosfor je jedním z klíčových prvků ve výživě rostlin. Příjem a metabolismus fosforu kladně 

koreluje s celou řadou biochemických procesů probíhajících, jak buňkách kořenového 
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systému, tak i v nadzemních částech rostlin (Fecenko a Ložek, 2000). Při omezeném příjmu 

fosforu rostlinami jsou pak pochopitelně narušeny významné procesy, zejména související 

s fotosyntézou a následně v důsledku toho dochází ke snížení výnosů plodin a složek 

v produktech, pro které jsou rostliny pěstovány (cukr, škrob, bílkoviny, aj.). 

Z pohledu všech výše uváděných skutečností je tedy naprosto nezbytné obnovit 

harmonizovanou a efektivní výživu rostlin fosforem s využitím všech dostupných podkladů a 

informací pro stanovování optimálních dávek hnojiv, včetně fosforečných, s ohledem na 

plánované výnosy, kvalitu produkce a stanovištní podmínky pěstovaných plodin.  

Výživa plodin fosforem je v současné době ve větší míře odkázána zejména na půdní zásobu. 

V půdě se obsah fosforu pohybuje v rozmezí od 0,01 do 0,15% (Vaněk et al., 2007). Fosfor je 

v půdě málo pohyblivý a jeho obsah v půdním roztoku je nízký – většinou pod 1 ppm. Vyšší 

obsah fosforu zpravidla vykazují půdy s vyšším obsahem organické hmoty.  

Převážná část celkového fosforu v půdě je pro rostliny nepřijatelná. Přijatelnou část tvoří 

sloučeniny fosforu (H3PO4 – kyselina trihydrogenfosforečná, v menší míře pak ještě vazby 

kyseliny pyrofosforečné – H4P2O7), které jsou potenciálním zdrojem pro výživu rostlin. 

Celkový fosfor v půdě rozděluje Sanchez (2007) na dvě základní formy, a to: 

 fosfor anorganický (vápenaté a hořečnaté fosforečnany dobře rozpustné ve vodě a 

slabých org. kyselinách, Ca-fosforečnany, Fe-fosforečnany, Al-fosforečnany, fosfor 

v apatitech) 

 fosfor organický (fytin, fosfolipidy, nukleové kyseliny, nukleoproteidy, fosforylované 

lipidy a sacharidy) 

Podíl těchto forem na celkovém obsahu fosforu je v jednotlivých půdách rozdílný v závislosti 

na druhu půdy a obsahu organických látek v půdě. Podíl organického fosforu v půdách kolísá 

od 2 do 75% a podíl anorganického fosforu je od 25 do 98% z jeho celkového obsahu. 

V lehkých půdách je obsah organického fosforu nižší, než v půdách středních a těžkých 

(Fecenko a Ložek, 2000). 

 

Hnojení fosforem 

Využitelnost fosforu rostlinami z aplikovaných fosforečných hnojiv je poměrně nízká. 

Fecenko a Ložek (2000) uvádí využitelnost v prvním roce po aplikaci 10 – 15% fosforu 

v sušších podmínkách a 15 – 20 % fosforu ve vlhčích oblastech. Efektivita fosforečných 

hnojiv se navíc snižuje při aplikaci malých dávek – fosfor aplikovaný v malých dávkách se 

velmi ochotně sorbuje (váže) na nerozpustné fosforečnany – dosycuje se sice půdní prostředí, 

ale pro rostliny zůstává přístupná pouze velmi malá část z aplikovaného fosforu. Vaněk et al. 

(2007, 2012) doporučuje na většině půd hnojit fosforem až na tři roky. 

Zvýšení využití fosforu z aplikovaných fosforečných hnojiv lze docílit aplikací pod patu 

anebo pásovou aplikací. 

V každém případě je nutné tuhá fosforečná hnojiva zapracovat (pro malou vertikální 

pohyblivost fosforu) do celého orničního profilu. 

Nejvhodnější termín hnojení fosforečnými hnojivy je koncem léta nebo na podzim, kdy lze 

hnojiva zpracováním půdy dobře zapravit do orničního profilu (výjimkou jsou periody sucha 

zhoršující zpracovatelnost půdy). 

Pro zvýšení účinnosti dodávaného fosforu a jeho využitelnosti rostlinami je především nutné 

upravit půdní reakci, tak aby se pohybovala ideálně v rozpětí 6,0 – 7,0. Úpravu hodnoty pH 

půdy vápněním je však nutné provádět v dostatečném časovém předstihu před aplikací 

fosforečných hnojiv.  

Půdní prostředí je rozhodující pro volbu hnojiva. Na kyselejších půdách se lépe uplatňují 

granulované formy hnojiv typu superfosfátů anebo se mohou používat ve vodě nerozpustná 

fosforečná hnojiva – fosfáty. Pro půdy neutrální až zásadité jsou vhodné všechny druhy 

superfosfátů. 
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Problém správného hnojení zemědělských plodin fosforem nabývá na aktuálnosti, s ohledem 

na dlouhodobě nízkou spotřebu fosforečných hnojiv a následkem toho klesající zásobou 

obsahu přístupného fosforu v zemědělských půdách České republiky. Za posledních zhruba 

25 – 30 let se průměrná roční dávka na 1 hektar zemědělské půdy pohybovala pouze lehce 

nad 12 kg P2O5 – přepočtu na čistý fosfor (jako P) je to pouze 5,24 kg P.ha
-1

 zemědělské 

půdy. Výměra orné půdy z pohledu jednotlivých kategorií zásobenosti fosforem je v ČR 

následující: nízká – 26,52 %; vyhovující – 27,88 %; dobrá – 21,49 %; vysoká – 17,06 %; 

velmi vysoká – 7,05 %. Tedy více než 75 % výměry orné půdy vyžaduje určitou úroveň 

hnojení (Smatanová et al., 2017).  

Je tedy naprosto logické, že na základě výsledků agrochemického zkoušení zemědělských půd 

je sledován zcela jasný trend úbytku přístupného fosforu v zemědělských půdách. V průměru 

za všechny druhy pozemků je od začátku 90. let minulého století až do současnosti vykazován 

cca 15% úbytek obsahu přístupného P v zemědělských půdách ČR. Navíc není žádný 

optimistický výhled do budoucna jak tuto situaci výrazně zlepšit. Od roku 2008 narostly 

globální ceny fosforu o 800%. Tento fakt (uváděný ve statistikách finančního sektoru) 

ukazuje na blížící se problém, který je společný zemědělství, životnímu prostředí, 

odpadovému hospodářství, případně dalším oblastem lidské činnosti. 

Fosfor je totiž základní a nezbytnou složkou většiny dnes využívaných hnojiv a je 

elementárním faktorem pro stávající přístup k velkoplošnému zemědělství a vyrovnané výživě 

rostlin, hospodářských zvířat a následně lidské populace. Je prakticky nepostradatelný, a 

přitom jeho zdroje nejsou neomezené a navíc jsou geopoliticky velmi nerovnoměrně 

rozdělené. Šest zemí světa disponuje 90% veškerých zdrojů. Vedle Maroka, Číny, Alžíru, 

Sýrie, Jordánska a region jižní Afriky se dá hovořit pouze o minoritních a lokálních 

nalezištích, které nepokryjí ani národní spotřebu toho kterého státu. Až na výjimky se u výše 

jmenovaných států přitom nedá hovořit o nějaké jejich příznivé geopolitické situaci. Na druhé 

straně pak stojí Evropská unie, Indie nebo Brazílie, které jsou na fosforu závislé, a žádnými 

vlastními zdroji přitom nedisponují (Dohnal, 2014). Bude tedy naprosto nezbytné vyvíjet 

technologie a postupy, do jaké míry lze fosfor v této oblasti nahradit (a zda-li vůbec) a 

současně efektivně využívat fosfor z dalších zdrojů (odpadové hospodářství). V neposlední 

řadě je nutné optimalizovat hnojení fosforem, což spočívá v upřesnění stávajících kritérií 

s přihlédnutím na půdní vlastnosti. 

 

Materiál a metody 

Jak již bylo výše uvedeno, pro přístupnost fosforu pro rostliny je důležitá hodnota půdní 

reakce. Zatímco kyselou hodnotu pH můžeme poměrně jednoduše zvýšit vápněním (a tím 

zlepšit přístupnost fosforu pro rostliny), tak v alkalických (zásaditých, karbonátových) půdách 

je tento proces zpřístupnění obsaženého fosforu poměrně obtížný. 

Na zásaditých (karbonátových) půdách je nutné zohlednit fakt, že obsah fosforu 

stanovený extrakční metodou Mehlich 3 nemusí odpovídat jeho skutečnému reálnému obsahu 

v půdě a obecně platná kritéria hodnocení (viz. vyhláška č. 275/1998 Sb.) pro všechny půdy 

jej mohou více, či méně na karbonátových půdách podhodnocovat.   

Extrakční metoda Mehlich 3 (používaná v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd 

– podle vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování 

půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů) byla vyvinuta v USA 

(Mehlich, 1984) a je používána v řadě zemí celého světa jako normovaný půdní test. Extrakce 

půd metodou Mehlich 3 je pro svou jednoduchost vhodná pro rutinní používání 

v zemědělských laboratořích.  Vhodnost použití této extrakční metody je pro široké spektrum 

půd z pohledu hodnoty půdní reakce, s výjimkou půd karbonátových (definovaných hodnotou 

pH 7,3 a výše a současně s obsahem přístupného vápníku 3500 mg.kg půdy
-1

 a výše – 
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Kunzová, 2009), kde je nutné aplikovat určité korekce (zejména na stanovení reálného obsahu 

přístupného fosforu). Avšak vzhledem k tomu, že z výsledků dlouhodobých vegetačních 

pokusů na lokalitách s karbonátovými půdami nebyly pozorovány žádné poruchy v růstu a 

vývoji rostlin způsobené nedostatkem fosforu, vyplývá, že fosfor v půdě je, a že pěstované 

rostliny jsou schopné jej přijmout a využít, i přes rozborem půdy (Mehlich 3) udávanou 

nízkou hodnotu. 

Pro vyhodnocení reálného obsahu fosforu v půdách stanoveného extrakční metodou Mehlich 

3 se (vedle současně prováděných a poměrně složitých korekčních přepočtových rovnic) 

nabízí možnost jednoduché úpravy kritérií hodnocení obsahu přístupného fosforu 

v karbonátových půdách. 

Pro korekci hodnocení obsahu přístupného fosforu na karbonátových půdách byl použit, 

posuzován a hodnocen soubor 288 vzorků půd s rozdílnými půdními parametry (hodnota pH, 

obsah přístupného fosforu a vápníku). Tento soubor vzorků vznikl v rozpětí let 2015 – 2017. 

Vzorky půd byly odebírány v různých oblastech České republiky z provozních ploch na orné 

půdě, která vykazovala potřebné parametry (tj. různé druhy půd – lehká, střední, těžká; různé 

obsahy vápníku a fosforu a různá hodnota pH), v rámci tří vybraných pěstovaných plodin 

(pšenice ozimá, řepka ozimá a kukuřice) a jejich růstových a vývojových fází. 

U půdních vzorků, které v testovaném souboru půd vykazovaly parametry karbonátových půd 

(celkem jich bylo 39), byla po změření obsahu přístupného P v Mehlich 3 provedena úprava 

podle metodiky ÚKZÚZ na zpřístupnění obsahu fosforu pro rostliny (Zbíral et al, 2016). 

Podle provedené úpravy vznikl soubor 32 vzorků s přepočtenou (upravenou) hodnotou obsahu 

přístupného fosforu (pro hodnocení přístupnosti na karbonátových půdách). 

Následně bylo provedeno statistické vyhodnocení celého souboru vzorků, jak 

s neupravovanými, tak následně upravovanými hodnotami přístupného fosforu (upravovaných 

samozřejmě jenom u souboru karbonátových půd). 

Statistické analýzy včetně grafických výstupů, byly provedeny v programu STATISTICA 

verze 12.0 (Stat-Soft Inc., Tulsa USA, StatSoft ČR s.r.o. 2014). Dále byla data hodnocena 

regresním modelováním, kdy statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí software QC 

Expert 3.1 (TriloByte Statistical Software, s.r.o., CZ) na základě vlastní výstavby regresního 

modelu (Meloun a Militký, 2011, 2012). 

 

Výsledky 

Výsledky u grafů 1 a 2 (dendrogramy provedené analýzou shluků pomocí Wardovy metody – 

tj. zdrojové matice dat zpracované Wardovou metodou) jednoznačně potvrzují správnost a 

opodstatněnost návrhu na rozdělení půd na základě parametrů pH, obsahu Ca a P na 

nekarbonátové a karbonátové půdy.  
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Graf 1: Dendrogram objektů půdních vlastností (pH CaCl2, obsah Ca a P) – 

s neupravenými hodnotami naměřeného P v karbonátových půdách 

 
Pozn.: N - nekarbonátové půdy, K - karbonátové půdy 

 

Graf 2: Dendrogram objektů půdních vlastností (pH CaCl2, obsah Ca a P) – 

s upravenými hodnotami naměřeného P v karbonátových půdách 

 
Pozn.: N - nekarbonátové půdy, K - karbonátové půdy 

 

Na základě výsledků použitých statistických metod je navrhováno doplnění stávajících kritérií 

hodnocení obsahu přístupného fosforu v půdách (stanoveného metodou Mehlich 3, 

s analytickou koncovkou ICP-OES) o doporučené limity hodnocení obsahu přístupného 

fosforu v půdách karbonátových. 

Podle dosažených výsledků se jeví doposud používané přepočtové rovnice úpravy 

přístupnosti fosforu na karbonátových půdách jako zbytečně složité. Mnohem účelnější a 

jednodušší se zdá být použití samostatných kritérií hodnocení obsahu přístupného fosforu pro 

půdy nekarbonátové a zvlášť pro půdy karbonátové. Současně je pro karbonátové půdy 
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navrhována úprava kritérií obsahu fosforu (snížení stávajících kritérií o cca 10 - 35 mg.kg
-1

 

půdy v závislosti podle naměřené hodnoty obsahu fosforu metodou Mehlich 3, tj. u 

karbonátových půd s nižšími hodnotami naměřeného fosforu se budou stávající platná kritéria 

ponižovat méně a s narůstající hodnotou měřeného obsahu fosforu v karbonátových půdách se 

ponížení stávajících kritérií bude zvyšovat až do navrhované hodnoty 35 mg P.kg
-1

 půdy ) – 

tabulka 1.¨ 

Tím by mělo být dosaženo realističtějšího obrazu hodnocení obsahu fosforu v karbonátových 

půdách, kde je zjevně fosfor rostlinám dostupný, avšak analytická metoda Mehlich 3 

s analytickou koncovkou ICP-OES neposkytuje úplně správnou hodnotu tohoto obsahu. 

 

 

Tabulka 1: Kritéria hodnocení obsahu přístupného fosforu (orná půda), stanoveného 

metodou Mehlich 3 (analytická koncovka ICP-OES) s doporučenými limity pro 

karbonátové půdy 

Obsah 
FOSFOR (mg.kg

-1
) 

ostatní (nekarbonátové) půdy karbonátové půdy 

nízký do 50 do 40 

vyhovující 51 – 80 41 – 70 

dobrý 81 – 115 71 – 105 

vysoký 116 – 185 106 – 150 

velmi vysoký nad 185 nad 150 

 

 

 

Závěr 

Zatím se jedná pouze o doporučené hodnocení, které by bylo žádoucí dále ověřit na větším 

souboru dat. Pokud toto ověření dopadne s kladným výsledkem, bude žádoucí uplatňovat 

navrhovaná kritéria hodnocení přístupného fosforu (stanoveného extrakční metodou Mehlich 

3 s analytickou koncovkou ICP-OES) v karbonátových půdách pro novelizaci platné 

legislativy, tj. vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a 

zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 
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