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Aktuální poznatky ze 7. Mezinárodního sympozia
o půdní organické hmotě v Adelaide
Látal O., Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumníků 267 Rapotín
Již 7. ročník mezinárodního sympozia o Půdní organické hmotě (7th International Symposium on Soil Organic Matter) hostila
ve dnech 6.–11. října 2019 Organizace vědeckého a průmyslového výzkumu Commonwealth (Commonwealth Scientiﬁc and
Industrial Research Organisation; zkratka CSIRO), který se konala v hotelu Hilton v australském Adelaide.
CSIRO je federální vládní agentura vědeckého výzkumu v Austrálii, která byla založena z iniciativy australského premiéra Billa
Hughese v roce 1916. Základním posláním je formulování cílů a závazků ze strany australské vlády a hledání nových cest pro
růst blahobytu společnosti, stejně jako podpora a účast na ekonomických a sociálních programech řady hospodářských odvětví
prostřednictvím vědy a rozvoje. Agentura spolupracuje s předními světovými odbornými organizacemi, má vlastní nakladatelství
„CSIRO Publishing“, které vydává vědecké časopisy indexované v mezinárodních databázích. Agentura sídlí v hlavním městě
Canberra, má více jak 50 poboček po celé Austrálii, dále aktivně spolupracuje s vědeckou stanicí biologické kontroly v Mexiku
a Francii a sdružuje více jak 5000 zaměstnanců. Oblast výzkumu je koncipována do 10 vědeckých oblastí včetně zemědělství.
Po přivítání účastníků sympozia organizátory a po krátkém seznámením s jeho programem se úvodního slova ujal konvenor
dr. Mark Farrell (CSIRO). Půda a její složky, jak bylo již mnohokrát řečeno, přímo podporují pozemský život na Zemi. Představuje
nejsložitější biologický systém na planetě, který skrývá, udržuje a vykazuje obrovskou rozmanitost jak pod zemí, tak nad zemí.
Mezi hlavní složky půdy patří půdní organická hmota, komplexní a různorodé prostředí neživých organických látek, které
usnadňuje a doplňuje širokou škálu chemických, fyzikálních a biologických funkcí.
Motem sympozia byla v roce 2019 půdní organická hmota ve stresovaném světě „Soil organic matter in a stressed world“
- lepší porozumění a kvantiﬁkace funkcí, které půdní organická hmota udržuje v přírodních i řízených systémech;
- pochopení stresorů, které mají dopad na jeho stabilitu a schopnost pokračovat k zajištění těchto klíčových funkcí ekosystému.
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Sympozium bylo rozděleno do 13 tematických oblastí (sekcí) dle
zaměření a funkce půdní organické hmoty. V dopoledních a odpoledních
sekcích sympozia bylo představeno 15 zvaných přednášek, 113 orálních
prezentací a 130 posterových prezentací.
V rámci zaměření aktuálně řešeného projektu TAČR TH02030169,
který koordinuje Agrovýzkum Rapotín s.r.o., byly Ing. Oldřichem Látalem,
Ph.D. (Agrovýzkum Rapotín s.r.o.), Ing. Martinem Brtnickým (Mendelova
univerzita v Brně) a dalšími účastníky sympozia diskutovány otázky
v oblastech: měření množství a složení organické hmoty v půdách;
kvantiﬁkace organické hmoty a její úlohy na půdní vlastnosti a produktivitu
rostlin; emise skleníkových plynů a NH3; půdní mikrobiologie; deﬁnování
vlivu zemědělského managementu na zásobu a složení organického
uhlíku v půdách a jejich vztahu k půdní úrodnosti; dostupnosti různých
forem dusíku v zemědělských systémech a jejich predikci na výnos
zemědělských plodin; management zpracování půdy; metody měření
půdního uhlíku a využití spektroskopické analýzy.
Zajímavá byla z pohledu řešené problematiky projektu prezentace
Dr. Manoharan Veeragathipillai (Austrálie) na téma „Nové metody
charakterizace zásob organického uhlíku v půdě pomocí termální
oxidace kombinované s vícerozměrnou analýzou“ (A novel method to
characterize soil organic carbon pools using thermal oxidation combined
with multivariate analysis).
Výzkum je zaměřen na otázku, zda jsou tepelné oxidace půdních vzorků
v teplotních intervalech 110 °C až 1000 °C a následné měření % produkce
CO2 v kombinaci s chemometrickou analýzou schopné kvantiﬁkovat
zásoby organického uhlíku v různých typech půdy. Zásoby organického
uhlíku v půdě sahají od rychle rozložitelného částicového organického
uhlíku, po pomalu rozložitelné humínové frakce a frakce rezistentního
organického uhlíku, které významně přispívají k dlouhodobé sekvestraci
půdního organického uhlíku. Navrhli několik analytických metod pro
měření zásob uhlíku, včetně ﬁnančně drahé 13C-NMR spektrometrie
a střední infračervené spektroskopie závislé na složení půdy. Dospěli
k závěru, že kombinovaná termální a vícerozměrná analýza poskytuje
robustní, rychlou a přesnou predikci zásob uhlíku v půdě v typických
typech půdy a lze ji snadno přijmout pro rutinní analýzu zásob uhlíku.
Dále prezentace Dr. Frederic Rees (Francie) na téma „Rhizodepozice
jako hlavní páka sekvestrace uhlíku v půdě“ (Rhizodeposition processes
as a major lever for soil carbon sequestration). Dle jeho slov představují
rostliny hlavní zdroj organického uhlíku v půdě. Zatímco vstupy uhlíku
z nadzemních částí biomasy jsou snadno měřitelné, obtížnost při
kvantiﬁkaci vstupů z kořenů nám zabránily odhadnout skutečný potenciál
sekvestrace uhlíku v půdě spojené s každým typem organických látek
uvolňovaných kořeny. Kromě rozkladu kořenových tkání zkoumali
kořenové systémy uvolňující organický uhlík různými mechanismy, např.
exsudace rozpustných sloučenin, sekrece slizů a odumírání buněk.
Rhizodepoziční procesy mohou spotřebovat 5 % až 15 % z celkového
množství fotosynteticky ﬁxovaného uhlíku rostlinou a mohou ročně
generovat přísun uhlíku do půdy v rozmezí 0,5–5 tun C/ha. Kvůli
velkému rozsahu a nejistotě spojené s mechanismy rhizodepozice
současné modely dynamiky organických látek v půdě špatně hodnotí
skutečný potenciál sekvestrace rostlinami. Podle současné databáze
exsudace rozpustných cukrů představuje hlavní tok organického uhlíku
do rhizosféry ve většině podmínek, ale jiné rhizodepoziční procesy, jako
je sekrece slizů a rozpadání buněk stejně důležité z hlediska uvolňování
uhlíku. Po předložení těchto výsledků budou diskutovány důsledky těchto
emisí na skutečný potenciál sekvestrace uhlíku v půdě na základě našeho
současného porozumění účinnosti využití uhlíku a účinku aktivace.
Poslední den byl pro účastníky sympozia vyhrazen na terénní výjezd.
Jednou z možností byla návštěva proﬁlových půdních sond v oblasti
Langhorne Grek (South Australia). Popisem sond a odbornou diskuzí byl
pověřen Dr. Edward Scott (Field Systems Austrálie).
Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu TAČR TH02030169.
Použité zdroje:
https://www.csiro.au
http://www.som2019.org

SONDA 1 – „Brown Sodosol“
Sodosoly jsou kontrastní půdy, které mají lehčí texturované
tvrdé povrchové horizonty (písčito-hlinité nebo jílovito-hlinité)
překrývající více jílovité podložní horizonty (B). Horizonty podloží
jsou sodové a často disperzní. Obvykle jsou hrubě strukturované
a běžné jsou hranolové nebo sloupcové pedály. Tyto vlastnosti
omezují pohyb kořenů a vody do podloží. Tyto půdy jsou často
spojovány s některými z extrémnějších forem eroze v různých
částech Austrálie.

SONDA 2 – „Lithocalcic Calcarosol“
Litokalcický Calcarosol je půdní typ obsahující více 50 %
tvrdého uhličitanu, podložený strukturovanými vápenatými jíly.
Výměnné procento sodíku je na úrovni 15 a více uvnitř 0,5 m
horního proﬁlu. Méně časté zpracování půdy; použití méně
agresivních nástrojů a zpracování půdy za optimálních podmínek
vlhkosti může pomoci při udržování agregace a porozity půdy
a také ke snížení rozkladu organické hmoty. Dostupná vodní
kapacita v tomto proﬁlu je poměrně nízká a srážková voda se
snadno prosakuje po vápencové vrstvě. Silně alkalický proﬁl
s možným výskytem toxicity bóru naznačuje nevyrovnaný
příjem dostupných živin v sorpčním komplexu. Tyto nedostatky
jsou řešeny v rámci výzkumu v podobě zvýšení přísunu
externí organické hmoty, stabilitou agregátů, agrotechnikou
a managementem obhospodařování.
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