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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 
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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 
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často nedostatečným zdrojem těchto živin. Ačkoli jsou nižší obsahy minerálních látek zaznamenávány 
v pletivech vysoce výnosných plodin, existují studie dokládající biofortifikaci plodin minerály bez poklesu 
výnosů. Zejména v rozvojových zemích je předpokladem biofortifikace běžných plodin zaručující zvýšení příjmu 
konkrétních živin u široké části populace bez potřebných změn ve stravovacích návycích.  
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