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Abstract: Influence of soil properties on results of contact ecotoxicity tests 

This paper deals with the influence of soil properties on the results of toxicity tests 
on seeds of Lactuca sativa var. capitata (inhibition of growth), potworm 
Enchytraeus crypticus (reproduction test) and springtail Folsomia candida 
(reproduction test). The tests were realised on samples taken from different 
ecosystems (i.e. meadow, field, forest) at short distances between each other and 
also with artificial soil sample (according to OECD guidelines). Zinc in the form of 
zinc sulphate was used for soil contamination. The results showed the type of soil 
influenced the results of the ecotoxicity tests. The results also showed that it is 
more appropriate to perform the tests with the different organisms simultaneously 
to minimize the interspecies variability. 
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ÚVOD 

Zjišťování ekotoxicity materiálů je součástí legislativy ošetřující hospodaření s 
odpady (vyhl. 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů). Doposud byly 
prováděny pouze testy s vodným výluhem na řasách, korýších, rybách a hořčici. 
Již od roku 2005 je vyvíjena iniciativa zapojit do testování odpadů i terestrické 
kontaktní testy (Kulovaná et al. 2009), které sledují odezvu testovacích 
organismů, na přítomnost přímo testovaného materiálu v půdě. Pro testování 
odpadů by měly být využity zkoušky na zástupcích producentů – inhibice růstu 
kořene salátu (Lactuca sativa) i konzumentů – inhibice reprodukce 
chvostoskoka (Folsomia candida) a inhibice reprodukce roupice (Enchytraeus 
crypticus). 

Ve všech těchto testech je možné využívat jako matrici uměle připravenou 
(artificiální) půdu. Tato práce srovnává vlastnosti jednotlivých parametrů 3 
přirozených půd s půdou uměle připravenou a to především z hlediska vlivu 
vlastností půd na testy ekotoxicity. 
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METODY A MATERIÁL 

Byl proveden odběr vzorků přirozených půd a příprava artificiální půdy. Všechny 
tyto vzorky byly podrobeny zkouškám pro zjištění jednotlivých parametrů půd. 
Následně byly ve vzorcích provedeny testy se zkušebními organismy a to ve 
vzorcích bez přidané kontaminace a ve shodných vzorcích s uměle přidanou 
kontaminací. 

Vzorky pro testování byly odebrány na třech lokalitách, které se 
geomorfologicky podobají, avšak každé ze stanovišť disponovalo jiným 
vegetačním pokryvem. Vzorky pocházely z prostředí louky (vz. č. 1), lesa (vz. č. 
2) a pole (vz. č. 3). Posledním porovnávaným vzorkem byla artificiální půda (vz. 
č. 4) připravená v laboratoři podle směrnice OECD (OECD 2004) obsahující 
hmotnostní podíly 70 % písku, 20 % kaolínového jílu a 10 % rašeliny. Všechny 
vzorky byly vysušeny za laboratorní teploty, přemraženy při -20 °C a namlety 
kladivovým mlýnem na částice menší, než 2 mm. 

V půdách byly sledovány jednotlivé fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické 
parametry. Byl stanoven, měrný povrch metodou sorpce vodní páry, zrnitostní 
složení s pomocí suché sítové analýzy, stanovení maximální vodní kapacity, 
půdní reakce v suspenzi roztoku 0,01M CaCl2, kationtová výměnná kapacita 
modifikovanou metodou dle Van der Marela a pórovitost půdy nepřímo na 
základě měření objemové a měrné hmotnosti. Dále byl ve vzorcích sledován 
obsah jednotlivých forem uhlíku (celkový – instrumentálně rozkladem při 850°C, 
anorganický – rozkladem kyselinou fosforečnou, organický – dopočtem), 
jednotlivých forem dusíku (amoniakální – salicylovou metodou, dusičnanový – 
metodou redukcí kadmiem a dusitanový – diazotační metodou) a obsah kysele 
hydrolyzovatelných fosforečnanů. Obsah fosforečnanů a jednotlivých forem 
dusíku byl sledován ve vodném výluhu vzorků (KRÁLOVÁ et al. 1991). Aby bylo 
vyloučeno negativní ovlivnění testů ekotoxicity přítomností pesticidů, nebo 
nějakého z kovů v nadměrné koncentraci, byly vzorky podrobeny sonikační 
extrakci do hexanu s následnou analýzou extraktu na GC-ECD a prvkové 
analýze metodou XRF. 

Pro sledování výsledků testů toxicity byly provedeny: reprodukční test na 
chvostoskocích druhu Folsomia candida – doba expozice 28 dní, sledovaným 
jevem je míra reprodukce, tedy počet juvenilních jedinců na konci testu (ČSN 
ISO 11267), reprodukční test na roupicích druhu Enchytraeus crypticus – stejné 
parametry, jako u testu na chvostoskocích (ISO 16387), a stanovení inhibice 
růstu nadzemní části salátu druhu Lactuca sativa var. capitata odrůda Safír – 
doba expozice 5 dnů, sledovaným jevem je délka nadzemní části mladé 
rostlinky salátu (OECD 2006). Všechny testy byly nasazeny do vzorků půd bez 
kontaminace (kontroly) a do vzorků kontaminovaných na hodnoty 800 mg.kg

-1
 

Zn pro test na chvostoskocích, 750 mg.kg
-1

 Zn pro test na roupicích a 1500 
mg.kg

-1
 Zn pro test na salátu. Jednotlivé koncentrace byly zvoleny na základě 

pilotního testu na artificiální půdě. Zinek byl do půdy vnášen pomocí vodného 
roztoku heptahydrátu síranu zinečnatého. Experimenty byly provedeny v pěti 
paralelních stanoveních. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

Při analýze pesticidů byla detekována pouze stopová množství α-HCH a HCB v 
řádech 10-9. Vzhledem k nízkým koncentracím, které můžeme v prostředí 
považovat za všudypřítomné (WAXMAN 1998), nelze předpokládat vliv těchto 
látek na testy ekotoxicity. Prvková analýza metodou XRF neprokázala žádnou 
výraznou kontaminaci vzorků detekovatelnými prvky. Jednotlivé prvky 
zastoupeny ve vyšších koncentracích byly pro potřeby vyhodnocení zastoupeny 
parametry, které je funkčně i tendenčně zastupují. Např.: fosfor detekovatelný 
metodou XRF odpovídal kysele hydrolyzovatelným fosforečnanům, nebo suma 
Ca, Mg, K a Na odpovídá kationtové výměnné kapacitě, či aktivnímu povrchu. 

Z výsledků fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností (tab. 1) je patrné, že 
půdy s vyššími podíly jemnozrnných frakcí disponují větším specifickým 
povrchem, který je v pozitivní korelaci s maximální vodní kapacitou, kationtovou 
výměnnou kapacitou i porozitou. Z hlediska půdní reakce se jeden vzorek (lesní 
půda) jevil jako silně kyselý. Ostatní vzorky je pak možné charakterizovat jako 
míně kyselé až neutrální. (SPARKS 2003). 

 
Tab. 1:  Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vzorků půd; p25 – podíl částic 

menších než 0,025 mm, p63 – podíl částic menších než 0,063 mm, S – 
specifický povrch, WHC – maximální vodní kapacita, pH – půdní reakce, KVK – 
kationtová výměnná kapacita, P – porozita  

vz. č. p25 [%] p63 [%] S [m
2
.g

-1
] WHC [%] pH KVK [meq.g

-1
] P [%] 

1 5,94 29,15 30,43 50 6,4 0,30 54,34 

2 0,43 28,78 21,04 40 4,5 0,22 58,43 

3 5,43 42,34 35,75 53 7,1 0,31 54,73 

4 0,01 6,25 19,37 43 6,4 0,20 52,94 

 
Z hlediska chemických parametrů (tab. 2) se jednotlivé vzorky projevují 

následovně: Na fosfor je nejbohatší vzorek odebraný v lokalitě s lučními 
společenstvy, oproti tomu méně fosforu obsahuje obhospodařovaná půda a 
nejméně půda lesní, což odpovídá možným předpokladům o výskytu 
jednotlivých forem humusu a potravních sítí vzhledem k přítomnému 
společenstvu (RUITER et al. 2005). Amoniakální dusík byl nad mezí 
stanovitelnosti přítomen pouze ve vzorku artificiální půdy, kde se vyskytuje kvůli 
přídavku komerčně dodávané rašeliny. Díky tomuto přídavku se artificiální půda 
výrazně liší i v obsahu organického uhlíku. Anorganický uhlík byl rovněž 
detekován pouze v artificiální půdě, kde reprezentuje uhličitan vápenatý použitý 
při její přípravě k doúpravě pH (OECD 2004).  

 
Tab. 2: Chemické vlastnosti vzorků; c (P-PO4

3-
) – koncentrace fosforu jako kysele 

hydrolyzovatelných fosforečnanů, c (N-NH4
+
) – koncentrace amoniakálního 

dusíku, c (N-NO3
-
) – koncentrace dusičnanového dusíku, c (N-NO2

-
) – 

koncentrace dusitanového dusíku, TOC – celkový organický uhlík, TC – celkový 
uhlík, TIC – celkový anorganický uhlík 

vz. č. 
c (P-PO4

3-
) 

[mg.kg
-1

] 
c (N-NH4

+
) 

[mg.kg
-1

] 
c (N-NO3

-
) 

[mg.kg
-1

] 
c (N-NO2

-
) 

[mg.kg
-1

] 
TOC 
[%] 

TC 
[%] 

TIC 
[%] 

1 3,45 < 2,06 35,32 0,02 2,44 2,45 < 0,01 

2 1,33 < 2,06 34,01 0,08 2,60 2,60 < 0,01 

3 2,27 < 2,06 32,87 0,06 3,12 3,12 < 0,01 

4 1,26    4,70 29,09 0,03 6,14 6,17    0,03 



92 

Tab. 3:  Výsledky ekotoxikologických testů 

vz. 
č. 

kontrola kontaminovaný vzorek 

chvostoskok 
[à] 

roupice 
[à] 

salát 
[mm] 

chvostoskok 
[à] 

roupice 
[à] 

salát 
[mm] 

1 216 209 55 170 72 21 

2 127 187 53 87 0 4 

3 160 181 58 72 238 46 

4 185 270 42 35 133 27 

 

Ekotoxikologické testy ukázali, že pokud není v půdě přítomna kontaminace 
zinkem, prosperují roupice lépe ve vzorku s vyšším podílem organického uhlíku, 
a nižším podílem částic menších než 25 resp. 63 µm (tab. 1, tab. 2, tab. 3). 
Tento trend byl pozorován také v literatuře (ROITHMEIER et al. 2009). Salát 
zřetelně preferuje vzorky s vyšším podílem pórů v půdě (tab. 1, tab. 2). 
Chvostoskok neprokázal přímou závislost na žádném z parametrů. Vzhledem k 
množství porovnávaných vzorků však nelze tato tvrzení zobecnit. 

Přidáním toxikantu do vzorku se preference organismů vůči jednotlivým 
vzorkům patrně změnily. Roupice výrazně upřednostňovaly vyšší pH (tab. 2, 
tab. 3), které snižují mobilitu přidaného Zn (SANDIFER et al. 1996) a větší 
specifický povrch a tedy i vyšší podíl jemnozrnných částic, na něž může být 
zinek poután (KABATA-PENDIAS et al. 2001). Salát stále preferuje vzorky s vyšší 
porozitou a nižším obsahem jemnozrnných podílů. Nutričně jsou všechny 
vzorky přibližně stejně bohaté. Salát je tedy jako producent zřejmě více 
ovlivňován strukturními vlastnostmi půdy. Reprodukce chvostoskoka se ukázala 
být klesající v prostředí se zvýšeným podílem organického uhlíku. Můžeme tedy 
předpokládat, že se Zn váže na organický uhlík v půdě (GÜNGÖR 2010), který 
slouží chvostoskokům, jako potrava (OECD 2009; HOPKIN 1997). V průběhu 
testu jsou však organismy dokrmovány, takže tento vliv není zcela 
prokazatelný. 
 
 

ZÁVĚR 

V různých vzorcích dosahují výsledné efekty při shodné kontaminaci různých 
hodnot inhibic někdy dokonce i stimulace oproti kontrolám. To potvrzuje velký 
význam jednotlivých parametrů půdy použité jako matrice při zkouškách 
ekotoxicity. 

Je patrné, že každý ze tří organismů preferuje zcela jiné podmínky a při 
vnesení kontaminace do půdy se chovají odlišně v závislosti na jednotlivých 
parametrech půd. Je zjevné, že pro zjištění toxicity materiálu je vhodné použít 
celou sadu testů s různými testovacími organismy. Jednotlivé testy jsou tedy 
nezastupitelné. 

Použití artificiální půdy jako vztažného standardu pro testy ekotoxicity 
nereprezentuje přirozený expoziční scénář. Pokud není z jakéhokoliv hlediska 
možné použít vzorek půdy, který odpovídá expozičnímu scénáři, můžeme se 
použitím odlišné přirozené půdy nebo standardní artificiální půdy dopustit 
chyby, obzvláště pak u vzorků s nižší toxicitou. Pakliže je třeba vytvořit výsledky 
reprodukovatelné, je použití standardní artificiální půdy vhodné a 
pravděpodobně nevyhnutelné. 
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Bylo potvrzeno, že reakci organismů na kontaminaci půd zinkem do značné 
míry ovlivní pH, obsah organického uhlíku, a obsah dalších faktorů 
imobilizujících toxikant reprezentovaných např. kationtovou výměnnou 
kapacitou či specifickým povrchem. 
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