DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

NÁVRH TÉMATU/PROPOSAL OF THEME
Studijní program/Study Program: Fytotechnika
Studijní obor/Branch of Study: Obecná produkce rostlinná
Katedra/Department of: agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Školitel (včetně titulů), email/Supervisor, email: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c., balik@af.czu.cz
Konzultant (včetně titulů)/Co-supervisor: Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Forma studia/Form of Study: prezenční
Typ tématu/Type of Theme: Rámcové
Téma/Theme: Příjem mědi rostlinami a její transfer do sklízených produktů rostlin v závislosti na aplikovaném
hnojivu v dlouhodobých pokusech
Hypotéza/Hypothesis: Aplikací minerálních respektive organických hnojiv lze ovlivnit obsah mědi ve
sklízených produktech rostlin.
Anotace/Annotation: Dizertační práce vychází z dlouhodobých pokusů Katedry agroenvironmentální chemie a
výživy rostlin. Vedle aplikace minerálních hnojiv je v těchto pokusech velká pozornost věnována dlouhodobé
aplikaci hnojiv organických: slámy, hnoje a čistírenských kalů.
Biofortifikace potravin živinami dieteticky významnými a často deficitními pro lidský metabolismus je
v současné době ve světě velké téma. Velká pozornost je věnována mědi, mikroživině pro lidi, zvířata i rostliny.
Celosvětově jsou více než dvě miliardy lidí ohroženy nízkým příjmem mikroprvků ve stravě. Nejčastějšími
projevy nedostatečného příjmu mědi je u lidí anémie, porucha tvorby bílých krvinek a kostní abnormality.
Současně je však nadbytek mědi toxický. Přijatelnost mědi v půdě je obvykle nízká a měď aplikovaná do půdy
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