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• Zabýváme se přípravky na bázi symbiotických půdních bakterií

PGPR (Plant grow-promoting rhizobacteria)

• Fungujeme na českém trhu 10 let  

• Výroba je zadávána do Mikrobiologického ústavu AV ČR



Symbiotický vztah rhizosferních bakterií a rostlin

Bakterie vytváří na kořenech s rostlinou volný symbiotický vztah

bakterie

rostlina

• zajišťuje rostlině 

ochranu proti 

houbovým chorobám

• zpřístupňuje, nebo

váže živiny z okolí  

• produkuje rostlinné 

hormony

• poskytuje bakterii 

výživu v podobě 

exudátů

• okolí kořene je 

vlhkostně stabilní 

prostředí  



PGPR (Plant grow-promoting rhizobacteria)

Rhizobakterie podporující růst rostlin (PGPR) nabízejí ekologickou a účinnou alternativu 

vůči chemickým pesticidům a hnojivům. Mezi nimi jsou zvláště atraktivní endosporu tvořící 

bacily, protože jejich dlouhodobá stabilita je srovnatelná s agrochemikáliemi. Přestože jejich 

využívání neustále roste, využívání těchto biologických látek je stále omezeno 

nedostatečnými znalostmi o mechanismech podporujících růst rostlin a biologickou kontrolu. 

Nejčastěji zkoumané bakterie PGPR

Bacillus subtiillis

Bacillus amylolyquefaciens

Paenibacillus polymixa

fluorescent Pseudomonas

Pseudomonas putida

Xanthomonas sp.

Azotobacter sp.

Janthinobacterium sp



Přípravky

Řepka

Mák

Slunečnice

Zelenina

Řepka

Zelenina
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Zelenina

Registrace v ČR v kategorii hnojiv



Přípravek s obsahem živých bakterií určený k 

ošetření řepky olejky, máku, slunečnice a zeleniny

• účinný agens bakterie rodu Pseudomonas

• vhodný do hnědých půd s nižší bonitou a slabě kyselým, nebo kyselým Ph

• do ozimé i jarní řepky, máku, slunečnice a zeleniny

• aplikace na podzim, nebo zjara



ošetřeno Prometheus                                            kontrola

ošetřeno Prometheus                                           kontrola

Princip ochrany rostlin proti 

houbovým chorobám:

 Aktivní ochrana kořene

 Vytlačování patogenů z půdy

 Hubí klíčící sklerócia  houbových chorob 

napadení hlízenkou Borotín 2016
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n=116, pokus na úrovni zemědělce, 2012-2014

Výsledky polních pokusů nárůstu pH

2011-2012, n=3,  navýšení o 0,6 

2013, n=51, navýšení o 0,4   

2014, n=162, navýšení o 0,4 

Zvýšení půdního pH na kyselých půdách
Bakterie produkují enzym 4-hydroxyacetofenon 

monooxygenázu, který převádí piceol, NADPH, H+ a 

O2 na 4-hydroxyfenyl acetát, NADP+ H2O.

 Navýšení během sezony

 Pouze na kyselých půdách

 Děje se tak metabolickou drahou bakterií



Práce se živinami v půdě

 Rychlý rozklad (mineralizace) organických zbytků

 Uvolnění živin ze složitých sloučenin (nedostupných živin)

 Navýšení pH na kyselých půdách – zpřístupnění fosforu

 Rozklad reziduí pesticidů

 Navýšení výnosu i za absence chorob

kontrola 50kg N/ha ošetřeno Prometheus



 po vzejití, po výsadbě

 Aplikační dávka: 1 l/ha 

 Možné tankmixy s (insekticid, herbicid). Pozor na DAM a morforegulátory

 Aplikujeme za oblačného, vlhkého počasí

 Expirační doba 4 měsíce

Aplikace



HIRUNDO®

- biologický přípravek pro vitálnější porosty

- pro ošetření do neutrálních nebo slabě

zásaditých půd s vyšším obsahem humusu.



HIRUNDO®

Účinné agens: čistá kultura bakterie Bacillus amyloliquefaciens

Způsob účinku: produkce phytoalexinů

Pomocí endospor překonává stresující období sucha,vystavení 

UV záření, vysoké dávky dusíku pesticidů. 

Koncentrace:  109 buňek / ml

Doporučené dávkování: 1 l/ha (jaro, podzim)

Nároky bakterie pro dosažení 

maximálního  efektu

Neutrální  nebo slabě zásadité pH

Dostatek organické hmoty  2%



Princip ochrany rostlin proti houbovým 

chorobám:

 Aktivní ochrana kořenů

 Produkce fytoalexinů

 Vytlačování patogenů z půdy

 Brání růstu patogenních hub 

zejména v okolí kořene

HIRUNDO®



HIRUNDO®

Zlepšení příjmu živin

Rozklad organických zbytků 

Zpřístupnění fosforu

Zpřístupnění mikroprvků



Přínosy začlenění prospěšných bakterií do 

technologie pěstování kukuřice

• Skládá se ze 2 složek: složka FIX-H a složka 

FIX-N

• Biologický přípravek se stimulujícími účinky 

na rostliny kukuřice 

• Vhodný do všech typů půd

• Nová formulace – ochrana bakterií proti UV 

záření 

FIX H+N®



Benefit využití bakterií v polních podmínkách

• Ochrana kořene rostlin proti houbovým chorobám

• Doplnění dusíku mimo nitrátovou směrnici

• Na kyselých půdách úprava pH

• Využití živin vázaných v půdě

• Navýšení hladiny fytohormonů (CYTOKININY, giberelilny, auxin)



Složka FIX-H

Účinné agens: Pseudomonas sp.

Způsob účinku: - napomáhá balancovat pH v okolí 

- ochraňuje kořen proti patogenům

(Fusarium, Colletotrichum,…)

- podílí se na rozkladu pesticidů v

půdě

- napomáhá degradaci rostlinných

zbytků a zpřístupňuje blokované živiny

rostlinám

Koncentrace:  109 buněk / ml

Složka FIX-N

Účinné agens: Paenibacillus sp.

Způsob účinku: - váže vzdušný N

- produkuje rostlinné hormony

typu cytokininů

- podporuje imunitu rostliny

- napomáhá degradaci rostlinných

zbytků a zpřístupňuje viny rostlinám

Koncentrace:  109 buněk / ml



Aktivní ochrana kořene proti houbovým chorobám

 Zastavuje růst houbových chorob v rhizosféře

 Vytváří aktivní zónu  (vlastní fungistatické 

metabolity bakterií)

 Odzkoušené na Fusarim, Colletotrichum, Botritis



Zvýšení půdního pH na kyselých půdách
Bakterie produkují enzym 4-hydroxyacetofenon 

monooxygenázu, který převádí piceol, NADPH, H+ a 

O2 na 4-hydroxyfenyl acetát, NADP+ H2O.

 Navýšení během sezony

 Pouze na kyselých půdách

 Děje se tak metabolickou drahou bakterií

Zvýšení půdního pH na kyselých půdách
Bakterie produkují enzym 4-hydroxyacetofenon 

monooxygenázu, který převádí piceol, NADPH, H+ a 

O2 na 4-hydroxyfenyl acetát, NADP+ H2O.

 Navýšení během sezony

 Pouze na kyselých půdách

 Děje se tak metabolickou drahou bakterií

Zvýšení půdního pH na kyselých půdách
Bakterie produkují enzym 4-hydroxyacetofenon 

monooxygenázu, který převádí piceol, NADPH, H+ a 

O2 na 4-hydroxyfenyl acetát, NADP+ H2O.

 Navýšení během sezony

 Pouze na kyselých půdách

 Děje se tak metabolickou drahou bakterií



Vazba vzdušného dusíku

• Teoretická hladina přes 100 kg/ha

• Praxe 15 – 40 kg/ha v závislosti na typu půdy a srážkách

• Praktické testování v polních podmínkách



Produkce fytohormonů (cytokininů)

 Rostlinné hormony

 Funkce: 

 podpora buněčného dělení 

 stimulace tvorby cukrů, olejů a škrobu

 iniciace tvorby semen, plodů

 zpomalení stárnutí pletiv a orgánů

 zvýšení rezistence rostlin vůči stresu

 produkce dalších fytohormonů (mimo cytokininů také gibereliny a 
auxinům blízké látky)



Aplikace

• Aplikujeme nejlépe časně postemergentně 

• Dávka fix H – 0,5l/ha

• Dávka fix N – 0,5l/ha

• Přípravek vybaven UV filtrem (bakterie dobře snáší i 

slunečné počasí)

• Možno míchat s herbicidy, insekticidy, listovými hnojivy



Výroba

• Mikrobiologický ústav AV ČR

• Garantovaná kvalita a čistota bakteriálních kultur

• Nové patentní uzávěry barelů – prodyšná 

membrána pro výměnu plynů

• Výroba je plánovaná dle vývoje sezony –

čerstvost přípravků

• Balení 10ti a 20ti litrové kanistry – tekutá formulace



Který přípravek se hodí pro Vás?

Záleží na:

 typu půdy

 očekávaném přínosu

 plodině

 stylu hospodaření



Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci


