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Abstrakt 

Na území lokality jižní Moravy, obec Litobratřice byl sledován vliv půdních bio-stimulantů 

na půdní vlastnosti. Experimentální místo je klasifikováno jako nejteplejší klimatické pásmo 

T4, region velmi suchý. Polní experiment byl založen roce 2017 a bude pokračovat do roku 

2022. Byl použit půdní a kořenový bio-stimulant oproti kontrolní variantě. Byly sledovány 4 

pokusné varianty o výměře 3 ha. Byly měřeny parametry půdy – objemová hmotnost půdy, 

pórovitost, struktura půdy, pH, Cox, C:N, výnosotvorné prvky a výnosy. Výnosy zrna byly 

vyšší na variantách s půdními bio-stimulanty. Získané výsledky ukazují, že aplikace bio-

stimulantů má pozitivní vliv na fyzikální a chemické půdní vlastnosti půdy. Dochází tak 

následně k lepšímu využívání vody a živin z půdy. Cílem této práce je ukázat účinnost 

půdních bio-stimulantů při zlepšování půdního prostředí.  

Klíčová slova: bio-stimulant, půdní vlastnosti, celkový dusík, oxidovatelný uhlík, sucho, 

výnos 

 

Abstract 

The effect of soil bio-stimulants on soil properties was studied in the South Moravia locality, 

the municipality of Litobratrice. Experimental site is classified as the hottest T4 climate zone 

and area is very dry. The field experiment was established in 2017 and it will continue until 

2022. We prepared 4 experimental variants 3 ha. Soil parameters we measured were- soil 

structure, actual water and air content, porosity, soil structure, C:N. The results show that the 

application of bio-stimulants has a positive effect on the physical and chemical properties of 

the soil. Improvement of soil properties is heading to better utilization of water and nutrients 

uptake. The yields increased by these products in comparison to control. Positive results were 

primary obtained due to increased biological activity in the deeper layers of the soil and better 

rhizosphere function. 
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Úvod 

Klimatické změny, které s sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek během vegetace (Fiala 

a kol., 2016), patří mezi problémy, které se negativně promítají do finálních výsledků výroby. 

V souvislosti s touto změnou klimatu je možné očekávat nárůst četnosti extrémních projevů 

počasí. Jedním z extrémních projevů počasí je sucho, které se stává skutečnou hrozbou pro 

zemědělství (Středa a kol., 2013). Rozhodující je intenzita, distribuce srážek a teplot. 

Omezujícím faktorem pro růst rostlin i následný rozklad v půdě v posledních letech byl 

nedostatek vody. Další navazující problém na půdách v České republice je malý přísun 

organické hmoty a zhutnění. (Nimmo, 2013). Zhutnění se zvyšuje tím, že při zpracovávání 

půdy potřebujeme stále více energie (Strudley a kol., 2008). V důsledku těchto poruch se pak 

výrazně zhoršují fyzikální vlastnosti půdy a vzniká první předpoklad zhoršení zasakování 

srážkové vody do půdy a jejího udržení v půdním profilu. Základním předpokladem 

optimálních fyzikálních vlastností půdy je intenzitní aktivita půdní biologie. V jednom gramu 

půdy žije až 100 miliard jedinců různých druhů mikroorganismů. Významně se podílejí na 

zvětrávání půdy a půdotvorných procesech a svojí enzymatickou činností rozkládají organické 

zbytky, uvolňují živiny do půdního roztoku a jsou spolutvůrci humusu. Vzhledem k degradaci 

půdní struktury se snižuje biologická aktivita v půdě a produkční schopnost půdy významně 

klesá (Jakšík a kol., 2016). Také autor (Kososalpova a kol., 2016) uvádí, že základem 

optimálních fyzikálních vlastností půdy je aktivita půdní biologie a intenzita aktivity půdního 

edafonu. Přestože fyzikální a biologické půdní vlastnosti jsou v půdním prostředí vnitřně 

propojeny, často bývají studovány zvlášť (Crittenden a kol., 2015). Půda je vyvážený 

ekosystém, jehož výkonnost závisí na rovnováze biologických a chemických procesů. Přínos 

organické hmoty příznivě ovlivňuje biologické a následně fyzikální vlastnosti půdy a 

využitelnost živin (Gobin, 2012). Mezi hlavní příčiny snižování biodiverzity v půdě a jejím 

nejbližším okolí, patří nevhodné zemědělské postupy, přemíra používaných pesticidů, 

nevyvážené hnojení průmyslovými hnojivy. Všechny tyto vlivy představují rizika pro vývoj 

půdní úrodnosti a kvalitu půdy. Nedostatek hospodářských hnojiv je v posledních letech 

problémem mnoha zemí. V České republice se jedná především o pokles počtu 

hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat. To je závažný důvod, proč zemědělci hledají 

alternativy. Cílem je zachování, respektive zvyšování obsahu organické složky půdní. Na 

pozemcích, kde se nedostává organického materiálu z posklizňových zbytků nebo z důvodu 

absence živočišné výroby a nedostatku chlévského hnoje roste význam použití pomocných 



 

půdních přípravků - půdních bio-stimulantů, které můžou eliminovat zmíněné nedostatky (Du 

Jardin, 2015).  

 

Materiál a metody 

Na jaře 2017 byl založen poloprovozní pokus na pozemcích Statku Litobratřice v katastru 

obce Litobratřice, jižní Morava. V roce 2017 byla pěstována pšenice jarní a v roce 2018 

pšenice ozimá. V roce 2016 byla jako předplodina cukrová řepa. Po zasetí pšenice jarní byla 

provedena aplikace 150 kg.ha
-1

 granulí půdních bio-stimulantů plošně, v ten samý rok na 

podzim po zasetí pšenice ozimé byla provedena druhá plošná aplikace granulí půdních bio-

stimulantů v dávce 150 kg.ha
-1

. V rámci hodnocení pokusu byly sledovány fyzikální a 

chemické vlastnosti půdy a výnosy hlavní plodiny – pšenice. Vzorky půdy byly odebírány na 

konci vegetačního období ze čtyř založených variant. Každá varianta Obr. 1, měla výměru 3 

ha, 36 m šířky a 850 m délky. Popis jednotlivých variant zobrazuje Tab. 1. 

 

Tab. 1: Varianty provozního pokusu 

 Varianta 

1 Kontrola 

2 Neosol – aktivátor mineralizace a humifikace  

3 
50 % Amofos + 50 % Neosol – aktivátor mineralizace a humifikace s vyšším 

využitím živin 

4 Explorer – aktivátor biologické aktivity rhizosféry 

 

Obr. 1: Sledovaná lokalita, varianty pokusu (LPIS 2015) 

 
 

 



 

Charakteristika stanoviště:  

Klimatické podmínky - stanoviště v kukuřičné výrobní oblasti, v nadmořské výšce 210 m a 

patří do klimatické oblasti VT – velmi teplý suchý. Uplatňuje se zde srážkový stín 

Českomoravské vrchoviny. Celoroční srážky na sledované lokalitě v roce 2017 byly 380 mm, 

z toho během vegetace spadlo pouze 66,2 mm. V roce 2018 byly srážky 411 mm a během 

vegetace spadlo 87 mm srážek. Průměrná roční teplota činí 9-10 °C, z toho ve vegetačním 

období 15,3 °C. V grafech 1 a 2 jsou uvedeny hodnoty průběhu teplot a úhrnu srážek v letech 

2017 a 2018 na sledovaném stanovišti v Litobratřicích. Rok 2017 se vyznačoval suchým 

jarem. Rok 2018 se vyznačoval velmi časným nástupem jara a vysokými teplotami hned 

v březnu s minimem srážek.  

Půdní podmínky - černozem modální na spraši, středně těžká až těžká, zrnitostně hlinitá až 

jílovitohlinitá půda, orniční horizont sahá do 30 cm.  

Klasifikace byla provedena podle systému taxonomické klasifikace půdy CZ. (Němeček a kol. 

2011). 

 

Graf 1: Průběh měsíčních teplot – 2016-2018 
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Graf 2: Průběh měsíčních srážek – 2016-2018 

 

Metodika stanovení půdních analýz 

Z fyzikálních vlastností půdy byly sledovány tyto parametry: objemová hmotnost redukovaná, 

pórovitost, momentální obsah vody a vzduchu, maximální kapilární vodní a minimální 

vzdušná kapacita, půdní struktura.  

Fyzikální vlastnosti půdy byly sledovány pomocí válečků dle Kopeckého. Vzorky byly 

odebírány ze dvou hloubek půdy: 0-0,20 a 0,20-0,40 m v pěti opakováních. Půdní struktura 

byla stanovena prosíváním suché zeminy na sítech o průměrných otvorech 0,25; 0,5; 2, 5, 10, 

20 mm. Vzorky byly odebírány ze dvou hloubek, 0-0,20 a 0,20-0,40 m ve třech opakováních. 

Každá strukturní frakce byla samostatně zvážena a přepočtena na procenta. Pro vlastní 

hodnocení byl vypočítán koeficient strukturnosti, který vyjadřuje vztah mezi agronomicky 

hodnotnými (0,25-10 mm) a méně hodnotnými strukturními elementy (>10 a <0,25 mm). 

Chemické vlastnosti půdy – Půdní vzorky na chemické analýzy pro zjištění základního 

obsahu živin v půdě byly odebírány ze dvou hloubek: 0-0,20 a 0,20-0,40 m. Půdní vzorky na 

obsah celkového dusíku Nc byl stanoven mineralizací, destilační metodou dle Kjehdahla. 

Výměnná půdní reakce pH byla stanovena z výluhu KCl a měřena na pH-metru 

potenciometricky. Společným principem metod stanovení humusu v půdě je oxidace uhlíku 

organických látek (Nelson a kol, 1982). Celkový obsah oxidovatelného uhlíku byl stanoven 

klasickou metodou dle Tjurina upravenou dle Nováka. Výnosy pšenice jarní a ozimé byly 

získány ruční a kombajnovou sklizní z každé varianty ve třech opakováních. Byl zjištěn počet 

klasů na 1 m
2
, hmotnost tisíce zrn, vlhkost zrna při sklizni, který byl přepočten na výnos při 

standardní vlhkosti 14 %. Získané výsledky byly vyhodnoceny programem Statistica 12.0 CZ. 

Byla použita vícefaktorová analýza rozptylu a Tukeyův test. 
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Výsledky 

V rámci projektu byl sledován vliv půdních biostimulantů – granulát NeoSol a Explorer, na 

bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých s příměsí makroelementů (Ca, Mg, N, P, K, S, Na) a 

mikroelementů Fe, Zn, Mn, B, Cu, I), podle systému MIP – Mineral Inducer Process (Olmix, 

Francie), jako možnost vedoucí ke zlepšení půdních vlastností při nedostatku organické 

hmoty (dále OH) v půdě. V roce založení projektu 2017 nebyly naměřeny u objemové 

hmotnosti redukované a u celkové pórovitosti významné rozdíly výchozích hodnot na 

kontrole a variantách s půdními bio-stimulanty (tab. 2). Bylo to především vlivem 

hloubkového kypření do 0,30 m provedeného na podzim roku 2016 po předplodině cukrovce. 

Hodnoty naměřené v roce 2018 již vykazují významné rozdíly. V druhém roce sledování lze z 

naměřených hodnot usoudit, že varianty s aplikovanými bio-stimulanty vykazovaly nižší 

úroveň utužení půdy, což dokazují hodnoty objemové hmotnosti redukované (OHR). U 

varianty 1 byla hodnota OHR nejvyšší a nejnižší pórovitost, což korelovalo s ostatními 

sledovanými veličinami fyzikálních vlastností půdy.  

 

Tab. 2: Fyzikální vlastnosti půdy – Litobratřice 2017 a 2018 

2017 2018 
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Hloubka 
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1 

0-20 1,13
a
 57,99 

1 

0-20 1,49
d
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c
 47,09 20-40 1,53
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a
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a
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2 

0-20 1,12
ab
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a
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0-20 1,17
ab
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0-20 1,34
c
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20-40 1,39
bc

 47,07 20-40 1,36
cd
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a
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c
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Nejlepší fyzikální vlastnosti vykazovala varianta 2, aktivátor mineralizace a humifikace s 

vyšším využitím živin. To svědčí o velmi krátkodobém efektu podrývání, kdy u kontrolní 

varianty se zvýšila v roce 2018 (OHR) nad úroveň silného utužení půdy, a to na hodnotu 1,51 

g.cm
-3

 (tab. 2).  Na parcelách s půdními bio-stimulanty, se udržela na úrovni roku 2017. S 

tímto trendem koresponduje i významný pokles celkové pórovitosti na kontrolní parcele 1. U 



 

varianty 2 se hodnota celkové pórovitosti prakticky nezměnila. Obě tyto vlastnosti významně 

ovlivňují vodní a vzdušný režim v půdě, jakož i intenzitu její biologické aktivity. 

Koeficientem strukturnosti (KS) je vyjádřena kvalita půdní struktury tab. 3. Je to poměr mezi 

strukturními částicemi (agregáty) a zbytkem půdy v půdním profilu (Vopravil a kol., 2011). 

Tab. 3 ukazuje, že v roce 2017 byly hodnoty KS na kontrole nad hranicí 1, což je těsně nad 

hranicí strukturní stability. U varianty 2, byl také nižší KS, zřejmě z důvodu vyšší 

mineralizace v půdě, díky aplikaci aktivátoru mineralizace v půdě (Du Jardin, 2015). V roce 

2018 u variant 2, 3, 4; vyšel KS statisticky průkazně vyšší oproti kontrole (var. 1), kdy došlo k 

zlepšení struktury oproti prvnímu roku 2017 pomocí zapravení sledovaných přípravků do 

půdy. 

 

Graf 3: Obsah Cox 2017-2018 

 

 

Tab. 3: Tukeyův HSD test 

Varianta Rok 
Koeficient 

strukturnosti 
Sg. pH Sg. 

Cox 

(%) 
Sg. 

1 2017 1,48 a 6,3 a 1,23 a 

2 2017 1,84 a 5,8 ab 1,50 b 

3 2017 2,31 b 5,9 ab 1,42 b 

4 2017 3,12 c 6,8 c 1,25 a 

1 2018 1,97 a 6,0 a 1,39 a 

2 2018 2,73 b 6,1 a 1,58 b 

3 2018 2,94 c 6,5 b 1,57 b 

4 2018 2,69 b 6,6 c 1,39 a 

* Sg. = signification 
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Hodnocení obsahu organického uhlíku Cox ukazuje, že obsah primární organické hmoty 

v druhém roce 2018 statisticky významně stoupal, viz tab. 3, graf 3. Je zde také patrný vyšší 

obsah Cox u variant 3, 4. U varianty 1 (kontrolní) byl obsah Cox nejnižší s hodnotu. 

 

Hodnocení poměru C:N v ornici a v podorničí je uvedeno v grafu 4. Jsou zde patrné rozdíly 

mezi vstupními hodnotami v roce 2017 a hodnotami zjištěnými v roce 2018. Snížení hodnot u 

variant 3 a 4 mohlo být způsobeno relativním nedostatkem uhlíku kvůli rychlejší mineralizaci 

v roce 2017 (Pokorný a kol., 2011). Největší meziroční průkazné rozdíly byly zjištěny u 

varianty 2. V roce 2018 zde došlo k zvýšení poměru C:N. Maximum v ornici bylo 9,24 a v 

podorničí 8,32. Optimálního průměrného poměru C:N 8,75, bylo dosaženo v druhém roce 

sledování 2018 na variant 2. Dynamika poměru C:N je důležitá, protože je základem pro 

charakteristiku biologické půdní aktivity. 

 

Graf 4: Průměrné hodnoty poměru uhlíku a dusíku u různých variant 

 

 

Výnosy pšenice jsou uvedeny v grafu 5. Z výsledků vyplývá, že u variant s použitými bio-

stimulanty (var. 2, 4) byly výnosy v roce 2018 oproti kontrole (var. 1) statisticky průkazně 

vyšší i při nedostatku srážek během vegetace. Byla však lépe využita zimní vláha a tím došlo 

k lepší tvorbě základních výnosotvorných prvků. Následně se pak díky lepší funkci kořenů a 

lepšímu využití půdní vláhy a tím i živin projevilo zvýšení výnosů, což ve své práci potvrzuje 

i (Calvo, 2014). 
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Graf 5: Výnosy pšenice 2017-2018 v t.ha
-1 

 

 

Diskuze 

Z hodnot OHR je patrné, že půdní bio-stimulant působí pozitivně na provzdušněnost a snižuje 

utuženost orniční vrstvy, díky podpoře půdní biologie, která tak přirozeným způsobem 

pracuje v půdě. To potvrdil i Miller 1990, který ve své práci popisuje zlepšení půdních 

vlastností pomocí aplikace půdních kondicionérů a dalších pomocných látek. Podle Lhotského 

(2000), je limit u hlinitých půd 1,45 g.cm
-3

 a ten byl překročen v ornici i podorničí v roce 

2018 u varianty 1 (kontrolní). Aplikací půdních bio-stimulantů tak pomalu dochází 

k pozitivnímu ovlivnění strukturotvornosti a tvorbu půdních agregátů. Množství a kvalita 

půdní organické hmoty patří k důležitým indikátorům kvality půdy (Kososalpova a kol., 

2016). Zlepšuje rovnoměrné zadržování vody v půdě, což je zvláště důležité v současných 

klimatických změnách spojených s častými obdobími sucha (Torma a kol., 2018). Půdní 

reakce neboli kyselost půdy patří mezi důležité ukazatele stavu půdního prostředí. Ovlivňuje 

růst rostlin, složení mikrobních společenstev, rozpustnost a dostupnost prvků, humifikační 

proces, pedogenezi půd, pohyblivost těžkých kovů (Vopravil a kol., 2011). Výsledky ukazují 

na statisticky významný rozdíl mezi variantami s bio-stimulanty (3,4) a kontrolou 1. U 

zdravých a biologicky aktivních půd převládají procesy mineralizace a humifikace nad 

procesy fosilizace a imobilizace, což vyžaduje pravidelný zvýšený přísun organické hmoty do 

půdy (Zhang a kol. 2010; Gobin 2012). Tato skutečnost významně napomáhá vzniku příznivé 

půdní struktury, umožňující dosažení optimálního vodního, vzdušného i tepelného režimu, 

jako důležitého předpokladu pro příznivý průběh oxidačně redukčních procesů v půdě 

nutných pro příjem živin z půdy, a tím i pro úspěšný růst a vývoj pěstovaných plodin (Richter 

a kol., 2004). Rostlinné zbytky jako sláma a listy přispívají k tvorbě organických látek v půdě 

a často zlepšují fyzikální vlastnosti půdy (Moitra, 1996).  
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Poměr C:N řadíme k důležitým indikátorům kvality ku zdraví půdy a můžeme tedy 

konstatovat, že užší poměr C:N je výsledkem vyšší kvality humusu a doporučená hodnota 

poměru je 10:1 nebo hodnoty nižší (Zaujec a kol., 2009). Cyklus uhlíku a dusíku na sebe 

vzájemně působí. Poměr uhlíku k dusíku je používán jako indikátor množství uhlíku ve 

vztahu k obsahu dusíku v organickém materiálu (Pospíšilová a kol., 2009). Cyklus dusíku v 

půdě představuje neoddělitelnou součást v systému půda – rostlina – zvíře – atmosféra – půda. 

Obsah celkového dusíku v orniční vrstvě půdy se pohybuje v rozpětí 0,03 - 0,5 % (Jandák a 

kol., 2009). Poměr mezi C:N v organické hmotě ovlivňuje pohyblivost dusíku. Se zvyšováním 

dávek dusíku dochází k poklesu poměru C:N. Snížení poměru C:N vede ke zvýšení bazální 

respirace. Organická hmota se sníženým poměrem C:N se stává mikroorganizmy snadněji 

mineralizovatelná – to se zpětně projevuje prokazatelným úbytkem celkové zásoby 

organických látek v půdě (Pokorný a kol., 2012).  Při širším poměru C:N než 25:1 trpí rostliny 

nedostatkem dusíku proto, že většina je ho spotřebována mikroorganismy. Při širším poměru 

C/N než 25:1 trpí rostliny nedostatkem dusíku proto, že většina je ho spotřebována 

mikroorganismy. Při užším poměru C:N než 20:1 dochází k mineralizaci organické hmoty a 

uvolnění C. V našich půdách je obvyklý poměr C:N 10-15:1. Proto převládají procesy 

mineralizace nad procesy imobilizace, což vyžaduje pravidelný zvýšený přísun organické 

hmoty do půdy (Zhang a kol., 2010). Na mineralizaci má značný vliv obsah vody a teplota 

půdy. Se znalostí poměru C:N se dále může hospodář vyhnout jak předávkování dusíkem, tak 

i jeho nedostatku, který má ekonomické a environmentální dopady.  

 

Závěr 

Z dvouletého hodnocení aplikace půdních bio-stimulantů bylo zjištěno, že v druhém roce 

sledování došlo k poklesu objemové hmotnosti v ornici a mírně i v podorničí oproti kontrole. 

Struktura půdy dle zjištěného koeficientu strukturnosti se v druhém roce nepatrně zlepšila 

hlavně u variant se zapraveným přípravkem. Výnosy byly v druhém roce sledování oproti 

kontrole vyšší i přes celkově nízké výnosy v této oblasti z důsledku špatných klimatických 

podmínek, zejména sucha a vysokých teplot. Z výsledků vyplývá, že aplikace půdních bio-

stimulantů pozitivně působí na zvyšování obsahu organické hmoty a dochází tak ke snížení 

utužení půdy. Dochází k lepšímu využívání vody a živin z půdy, a to pozitivně ovlivňuje 

výnosy.  
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Summary 

Climatic change, with the unfavourable distribution of rainfall that it brings, is a serious issue 

of negative impact on the final results of agricultural production. The increasing occurrence of 

extreme weather such as drought, due to climatic change, is likely to become a real threat to 

agriculture. Another associated problem affecting soils in the Czech Republic, is the 

inadequate supply of organic matter and over-compaction. As a result of these defects, the 

physical characteristics of the soil are worsened considerably, thus creating the first 

precondition for inhibited infiltration of rainwater into the soil and retention of water in the 

soil profile. The basic precondition for optimal physical soil characteristics is the intensity of 

biological activity within the soil. Soil biota plays a significant role in soil-forming processes, 

with enzyme activity decomposing organic residues, releasing nutrients into the soil solution 

and helping the formation of humus. The addition of organic matter favourably influences the 

biological, and subsequently the physical properties of the soil and the availability of 

nutrients. A lack of farmyard fertilizers has been a problem in many countries in recent years. 

Our monitoring focuses on preserving or increasing the content of organic matter in the soil. 

On land deficient in, or totally lacking, organic matter or farmyard manure, the importance of 

using soil bio-stimulants increases, as these can compensate for the aforementioned 

deficiencies. 

The influence of soil bio-stimulants on soil properties was monitored in South Moravia, the 

locality of Litobratřice. The site of the trial is classified as the warmest climatic zone – T4, a 

very dry region. The field trial was established in 2017 and will run until 2022. Soil and root 

bio-stimulants were used (on three variants) and compared with a control variant, each with 

an area of 3 ha. After sowing spring wheat, a granular soil bio-stimulant was applied overall, 

at a dosage of 150 kg.ha
-1

, and in the autumn of the same year, after sowing winter wheat, the 

same dosage (150 kg.ha
-1

) was applied once again. Within the evaluation of the trial, the 

physical and chemical properties of the soil, and the yield of the main crops – wheat, were 

monitored. Soil samples were taken during the vegetation period from the four established 

variants. 
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The overall annual rainfall in 2017 for the monitored locality was 380 mm, of which only 

66.2 mm was during the vegetation period. In 2018, the total rainfall was 411 mm, with 87 

mm during the vegetation period. The average annual temperature is 9-10°C, with an average 

of 15.3°C in the vegetation period. The year 2017 had a particularly dry springtime. In 2018 

springtime came early, with high temperatures in March and minimal rainfall. 

RBD (reduced bulk density) values show that the soil bio-stimulant has a positive effect on 

soil aeration and reduces compaction of the topsoil layer, as it supports natural biological 

activity within the soil. Thus the application of soil bio-stimulants has a gradual positive 

effect on soil structure – development of soil aggregates. Soil reaction, i.e. soil acidity, is an 

important indicator of the state of soil environment. Soil reaction affects the growth of plants, 

composition of microbial communities, solubility and availability of elements, the 

humification process, soil formation and development, and the movement of heavy metals 

(Vopravil et al., 2011). The results point to a statistically significant difference between 

variants with bio-stimulants (3 and 4) and the control variant. 

The C:N ratio is an important indicator of soil quality and health. A closer C:N ratio is the 

result of a higher quality of humus and the recommended value of this ratio is 10:1 or lower 

(Zaujec et al., 2009). In the evaluation of C:N ratio, a clear difference is evident between 

initial values in 2017 and the values measured in 2018. The decrease in values of variants 3 

and 4 may have been due to a relative lack of carbon due to faster mineralization in 2017 

(Pokorný et al., 2011). The greatest year-on-year conclusive differences were found in variant 

2, as the C:N ratio increased in 2018. The maximum measured in the topsoil layer was 9.24, 

while 8.32 was found in the subsoil. The optimal average C:N ratio was achieved in the 

second monitoring year, 2018, in variant 2. The C:N ratio dynamic is fundamental, as it is 

characteristic of  the biological activity of the soil. The ratio of C to N in organic matter 

affects the movement of nitrogen. Organic matter with a reduced C:N ratio is more easily 

mineralized by microorganisms, which subsequently leads to a confirmative decrease in the 

overall content of organic substances in the soil (Pokorný et al., 2012). In the case of a C:N 

ratio greater than 25:1, the plants suffer from a lack of nitrogen because this is mostly 

consumed by micro-organisms. Mineralization is considerably influenced by water content 

and soil temperature. Knowing the soil’s C:N ratio, a farmer can avoid applying too much, or 

too little nitrogen, both of which would have an economic and environmental impact. 

The results show that, in 2018, the yield from variants with bio-stimulants was statistically 

conclusively higher than the yield from the control variant, despite insufficient rainfall during 

the vegetation period. Winter precipitation was utilized more efficiently, allowing better 



 

development of the basic yield-generating factors. This led to better-functioning roots able to 

utilize soil moisture – and thus also nutrients – more effectively, and the yield increased. The 

results show the positive influence of soil bio-stimulants, i.e. an increase in organic matter 

content, which also reduces soil compaction. 

 

 

 

 

 


