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Souhrn, klíčová slova 
V dlouhodobých stacionárních pokusech s opakovaným pěstováním silážní kukuřice byl sledován vliv různých dá-

vek a různých forem dusíkatého hnojení na obsah dusíku mikrobiální biomasy v půdě. Byl stanoven pozitivní vliv aplika-
ce organických hnojiv (hnůj, kejda, sláma) na obsah Nbio.. Nejvyšší obsah dusíku mikrobiální biomasy byl následně po 
aplikací organických hnojiv. U variant s dlouhodobou aplikací minerálních dusíkatých hnojiv byl obsah Nbio. nižší 
v porovnání s nehnojenou kontrolou. 
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Summary, keywords 
The effect of different rates and forms of organic and nitrogen fertilizers on the amount of soil microbial biomass ni-

trogen (Nbio.) was investigated in the long-term field experiment with continues maize. After application organic fertilizers 
(manure, slurry, straw) increased the amount of microbial biomass nitrogen. Lower amount of Nbio. was in treatments 
with long-term nitrogen fertilization compare control. 
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Introduction - Úvod 
Mikrobiální biomasa je citlivý indikátor změn v půdním 

ekosystému (Smith a Paul 1990). Mikrobiální biomasa a mik-
robiální aktivita jsou úzce spojeny s obsahem organické hmoty, 
která je pozitivně ovlivněna organickými látkami, jako jsou 
posklizňové zbytky a organické hnojení (Anderson a Domsch, 
1989). Při hnojení pouze minerálními dusíkatými hnojivy 
dochází k větší mineralizaci organických látek, což má za 
následek snížení obsahu lehce rozložitelné organické hmoty v 
půdě a s tím související pokles obsahu mikrobiální biomasy. 
Dusíkatá hnojiva však pozitivně ovlivňují půdní mikrobiální 
biomasu nepřímo, zvýšenou produkcí výnosu plodin a následně 
větším návratem organických látek do půdy prostřednictvím 
posklizňových zbytků (Coote a Ramsey 1983). 

Methods - Metody 
Stacionární pokusy s opakovaným pěstováním silážní 

kukuřice byly založeny v roce 1990 na stanovišti Červený 
Újezd a v roce 1992 na stanovišti Praha-Suchdol. Obsah dusíku 
mikrobiální biomasy (Nbio.) byl stanoven fumigačně-extrakční 
metodou (Brookes et al., 1985). 

Results - discussion – Výsledky - diskuse 
V pokusech s monokulturou silážní kukuřice na 

stanovišti Červený Újezd byl obsah dusíku mikrobiální 
biomasy v závislosti na variantě a termínu odběru 
v intervalu 3,6 mg N.kg-1 až 28,5 mg N.kg-1. Při porov-
nání jednotlivých způsobů ošetření byly naměřeny vyšší 
obsahy na variantách hnojených organickými hnojivy. 
Nejvyšší obsah Nbio. byl přitom stanoven na variantě 
hnojené hnojem. V průměru byl obsah Nbio. na této vari-
antě o 85 % vyšší v porovnání s kontrolou. Pozitivní vliv 
na obsah N mikrobiální biomasy  má také aplikace kejdy. 
V průměru šesti odběrů byl stanoven obsah Nbio. o 46 % 
vyšší proti kontrolní variantě. Jak je z výsledků dále 
patrné, vyšší obsah dusíku mikrobiální biomasy byl sta-
noven i na variantě, kde byla aplikována sláma. 
V porovnání s kontrolou zde byl průměrný obsah Nbio. o 
21 % vyšší. U variant hnojených pouze minerálními 
dusíkatými hnojivy (SA a DAM) je ve srovnání 

s kontrolou určitá tendence k nižšímu obsahu Nbio.. Na 
variantě s aplikací DAM byl stanoven průměrný obsah 
dusíku mikrobiální biomasy na úrovni 95 % obsahu Nbio. 
na kontrole a na variantě se síranem amonným 93 %. 
Zřetelněji jsou tyto rozdíly patrné u odběrů provedených 
při sklizni. 

Relativní obsah N mikrobiální biomasy v ornici; 
průměr šesti odběrů, stanoviště Červený  Újezd 
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Také na stanovišti Suchdol byla pozorována tendence 

k nižšímu obsahu N mikrobiální biomasy na variantách 
s aplikací minerálních dusíkatých hnojiv v porovnání s  varian-
tou bez hnojení. Obsah Nbio. se u hnojených variant pohyboval, 
v průměru všech odběrů, na úrovni 78 % - 86 % obsahu na 
kontrolní variantě. Obsah dusíku mikrobiální biomasy u hnoje-
ných variant se pohyboval v intervalu 10,4 mg N.kg-1až 31,2 mg 
N.kg-1, u kontrolní varianty 13,2 mg N.kg-1až 32,4 mg N.kg-1.  
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