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koncentrace selenu na počátku nebo konci potravního ře-
tězce15. Ve Finsku začali ji� v roce 1984 s přídavkem slou-
čenin selenu do hnojiv na celostátní úrovni s cílem zvý�it 
jeho koncentraci v rostlinách16. Zatímco ve Finsku17 obsah 
selenu v hlízách brambor kolísá od 0,023 do 0,150 mg 
Se kg−1, v Polsku se pohybuje v čerstvé hmotě bramboro-
vých hlíz od 0,020 a� do 0,290 mg Se kg−1.  

 Kromě přidávání selenu do půdy je mo�né rovně� 
vyu�ít foliární aplikace (na list), kdy je zaji�těna vy��í 
účinnost jeho příjmu nadzemními orgány rostlin18,19. 
Brambory přijímají selen poměrně intenzivně, av�ak nad-
zemní části (nať) ho obsahují pětkrát více ne� hlízy20.  

 
Cílem práce bylo ověřit mo�nost zvý�ení obsahu sele-

nu v hlízách brambor přidáváním sloučenin selenu do pů-
dy před jejich výsadbou. 

 
 

Experimentální část 
 

P o l n í  p o k u s y  
Polní pokusy s bramborami byly zalo�eny na pokus-

ném objektu MZLU v Brně v  lokalitě �abčice u Brna 
a polní pokusné stanici Valečov u Havlíčkova Brodu. Ag-
rochemická charakteristika zeminy před zalo�ením pokusů 
je uvedena v tab. I. Do pokusů byly jako pokusné rostliny 
zařazeny dvě odrůdy brambor a to velmi raná Karin 
a poloraná Lenka. Výsadba hlíz proběhla v lokalitě �abči-
ce 7.4.2004 a v lokalitě Valečov 4.5.2004. 

  
 

A n a l y t i c k é  m e t o d y  
Zemina. Zemina byla extrahována podle Mehlicha III 

(CH3COOH, NH4NO3, NH4F, HNO3  a EDTA). Stanovení 
obsahu přístupného fosforu ve výluhu bylo provedeno 
kolorimetricky, draslíku plamenometricky, hořčík a vápník 
byl stanoven atomovou absorpční spektrofotometrií. Ob-
sah selenu v půdách byl stanoven atomovou absorpční 
spektrofotometrií ve výluhu 2 M-HNO3. 

Hlízy. Po sklizni byly hlízy zbaveny slupky, su�eny 
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Úvod 
 

Selen patří pro člověka k esenciálním prvkům, pro 
vy��í rostliny je to prvek u�itečný1. Obsah selenu v půdách 
se zpravidla pohybuje v rozpětí 0,02�2 mg na kg půdy2, 
přičem� se vyskytuje v různých oxidačních stupních jako 
selenid (Se2−), selenit (SeO3

2−) a selenát (SeO4
2−) (cit.)3. 

Vodorozpustná frakce Se v půdě je přijímána rostlinami4, 
přičem� rostliny přednostně přijímají selenáty před seleni-
ty5,6. Kromě toho mů�e být rostlinami přijímán selen i ve 
formě aminokyselin, jako je selenomethionin7. Koncentra-
ce selenu v rostlinách je závislá na jeho obsahu v půdě8. 
Příjem sloučenin selenu a jeho asimilace je přirovnávána 
k metabolismu síry. Jednotlivé rostlinné druhy se význam-
ně li�í schopností příjmu a akumulace sloučenin selenu 
i tolerancí k nadbytku selenu3. 

Biologicky aktivními sloučeninami selenu jsou různé 
bílkoviny. Bylo prokázáno, �e existuje přibli�ně třicet pro-
teinů s enzymovou aktivitou, přičem� nejdůle�itěj�í z nich 
je glutathionperoxidasa9. Tento enzym se podílí na ochra-
ně lipoproteinových membrán proti působení hydroperoxi-
dů a jiných toxických sloučenin kyslíku.  

V posledních letech se často hovoří o nedostatečném 
přísunu selenu do lidského organismu10. Podle některých 
pramenů je jedna třetina a� polovina na�í populace ve sta-
vu mírného a� vá�ného nedostatku selenu11. Deficitní ob-
sah Se v organismu mů�e zvy�ovat riziko kardiovaskulár-
ních onemocnění, karcinomů a dal�ích poruch, které jsou 
způsobené volnými radikály12. Podle údajů z literatury 
sloučeniny selenu dále ovlivňují aktivitu thyroidního hor-
monu, činnost jater, imunitní reakce organismu, růst 
a plodnost13. Průměrný denní příjem u člověka je odhado-
ván na 0,07 mg Se, přičem� nezbytná dávka je a� 0,15 mg 
Se na den14. Proto je opodstatněná snaha o zaji�tění vy��í 

Tabulka I 
Výsledky chemické analýzy půd před zalo�ením pokusů 
v roce 2004 (stanoveno metodikou Mehlich III) 

Slo�ka 
 �abčice Valečov 

pH/CaCl2 6,92a 5,90a 
Fosfor 118,3 149,2 
Draslík 219,6 154,4 
Hořčík 385,6 104,0 
Vápník 4685,5 1562,5 
Selenb 0,1 0,1 

Hodnota mg kg−1  

a Jednotky pH,  b obsah Se byl stanoven ve 2 M-HNO3   
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při 60 °C v laboratorní su�árně, homogenizovány na labo-
ratorním �rotovníku a dále analyzovány. Mineralizace hlíz 
pro stanovení selenu byla provedena rozkladem vzorků ve 
směsi HNO3 a H2O2 v mikrovlnném zařízení MILESTO-
NE MLS 1200 MEGA. Po převedení do definovaného 
objemu byl rozlo�ený vzorek analyzován na atomovém 
absorpčním spektrofotometru UNICAM 939 �SOLAR� 
metodou tvorby hydridů pomocí �vapour systém� UNI-
CAM VP 90. Kalibrace byla provedena na certifikovaný 
kalibrační roztok selenu CZ 9051 (Analytika Praha). Celý 
postup stanovení byl ověřen na certifikovaném referenč-
ním materiálu jetele bílého CRM 402 (Belgie). Výsledky 
byly statisticky zhodnoceny analýzou variance 
s vyjádřením statistické průkaznosti pomocí konfidenčních 
intervalů. 

 
F o r m a  d á v k o v á n í  s l o u č e n i n   
s e l e n u  d o  p ů d y   

Pokusy na obou lokalitách byly zalo�eny na hodnoce-
ní výsledku pěstění pro 5 úrovní obsahu selenu v půdě:  
varianta 1 − kontrola,  varianta 2 − 12 kg Se ha−1, varianta 
3 − 24 kg Se ha−1, varianta 4 − 48 kg Se ha−1, varianta 5 − 
72 kg Se ha−1. 

Selen byl do půdy aplikován ve formě roztoku seleni-
čitanu sodného na povrch půdy dva týdny před výsadbou 
brambor. Následně, při přípravě půdy, byl selen zapraven 
do celého orničního profilu, aby do�lo k ustavení rovno-
váhy mezi půdním roztokem a pevnou půdní fází.  

 

  
Výsledky a diskuse 

 
 Obsah selenu v půdách vyhlá�ka č. 13/1994 Sb. 

neře�í a lze ho zhodnotit alespoň podle kritérií, která uvádí 
Bene�21. Podle jeho klasifikace se rozli�uje obsah selenu 
(mg Se kg−1 zeminy) nízký (do 0,3), střední (0,3�0,6) 
a vysoký (nad 0,6). Je mo�no konstatovat, �e půdy na obou 
pokusných stanovi�tích se shodným přirozeným obsahem 
< 0,1 mg Se kg−1  jsou selenem nezatí�ené (tab. I). Jako 
nejvy��í přípustná mno�ství selenu v krmivech uvádí Be-
ne� (1994) hodnoty od 0,5 do 1,5 mg kg−1 (objemná krmi-
va a krmné směsi). Vyhlá�ka MZe obsah selenu 
v potravinách bohu�el nehodnotí. 

Výsledky chemických analýz hlíz jsou uvedeny 

v tabulce II, výsledky statistického  zpracování výsledků 
jsou na obr. 1 a 2. Obsah selenu v hlízách brambor 
u odrůdy Karin kolísal v závislosti na lokalitě od 0,20 do 
4,03 mg kg−1 su�iny a u odrůdy Lenka od 0,20 do 
4,88 mg kg−1 su�iny. Koncentrace selenu se v hlízách zvy-
�ovala se stupňovanými dávkami selenu do půdy. Tyto 
výsledky korespondují s poznatky  Sippola22, který uvádí 
pozitivní lineární korelaci mezi obsahem Se v pletivech 
rostlin a jeho obsahem v půdě. Obsah selenu v rostlinné 
produkci lze ovlivnit aplikací jeho sloučenin, např. seleni-
čitanem sodným do půdy, čím� se zvý�í hladina selenu 
v potravním řetězci23. Kromě kontrolní varianty jsou dal�í 
průkazné rozdíly mezi variantami 2 a 4, 5; rovně� mezi 
variantami  3 a 5, jak souhrnně znázorňuje obr. 1.  

Z obr. 2 je zřejmé, �e průměrný obsah selenu 
v hlízách sledovaných odrůd byl velmi vyrovnaný, bez 
průkazného rozdílu (Karin 2,23 mg Se kg−1su�iny, Lenka 

Tabulka II 
Průměrné obsahy selenu v hlízách brambor (mg Se kg−1) zji�těné v pěstebních pokusech na pozemcích s různým obsahem 
selenu v půdě 

Obsah selenu v 
půdě kg Se ha−1  

Odrůda Karin  Odrůda Lenka  
�abčice Valečov �abčice Valečov 

1 kontrola 0,22 0,20 0,20 0,20 
2 12 1,52 0,58 2,80 1,16 
3 24 3,49 1,66 2,35 1,54 
4 48 4,03 3,19 2,69 2,26 
5 72 3,74 3,69 4,88 3,21 

Varianta 
číslo  

0,00

2,25

4,50

1 2 3 4 5

varianta

Obr. 1. Vliv varianty obohacení obsahu sloučenin selenu 
v půdě na jeho obsah  c (mg kg−1) v hlízách brambor 

c 

0,00
1,50
3,00

KARIN LENKA �ABČICE VALEČOV

odrůda                                                     lokalita

c 

Obr. 2. Vliv lokality pozemku a odrůdy brambor na průměr-
ný obsah selenu c (mg kg−1) v hlízách brambor 
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2,13 mg Se kg−1 su�iny). U v�ech variant s aplikací selenu 
(var. 2�5) byly převý�eny hodnoty 0,048�0,458 mg Se kg−1 

su�iny prezentované Koutníkem8, který je ov�em pova�uje 
z hlediska nutričního za nedostatečné. Při hodnocení vlivu 
lokality byl zji�těn signifikantní rozdíl v koncentraci sele-
nu v hlízách. V �abčicích obsahovaly hlízy  v průměru 
2,60 mg Se kg−1 su�iny, zatímco v hlízách   z Valečova 
bylo nalezeno v průměru pouze 1,77 mg Se kg−1 (obr. 2). 
Tento rozdíl  znamená 1,5× vy��í koncentraci selenu v hlí-
zách ze �abčického pokusného stanovi�tě. 

 
 

Závěr  
 
Z výsledků polního pokusu se stupňovanými dávkami 

selenu aplikovaného do půdy při pěstování brambor vyply-
nulo, �e se obsah Se v hlízách zvy�oval v přímé závislosti 
s jeho aplikovanou dávkou. Zatímco mezi dvěma odrůda-
mi brambor nebyly prokázány statistické diference 
v koncentraci selenu, vliv lokality byl relevantní. Aplikace 
optimální dávky selenu do půdy je předpokladem jeho 
po�adované koncentrace v rostlinách a tím pozitivního 
ovlivnění nutriční kvality finálního produktu. 

 
Práce je ře�ena v rámci grantového projektu NAZV 

č. 46058. 
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Forestry, Brno, Czech Republic, b Research Institute for 
Potato Growing, Havlíčkův Brod, Czech Republic): The 
Effect of Selenium Supplementation on Its Concentra-
tion in Potato Tubers  

 
In small-plot field trials in two localities, we explored 

the effect of various doses of selenium in the form of so-
dium selenite in the soil (0, 12, 24, 48 and 72 kg Se per 
hectare) on its concentration in potato tubers of two varie-
ties. The results showed that the Se content  

in the tubers increased with the applied dose from 
0.20 to 4.88 mg Se per kg of dry matter and  from 0.034 to 
0.829 mg Se per kg of green matter. No statistical differ-
ences in the Se concentration in the tubers between the 
varieties were detected. The effect of the locality was rele-
vant; the average Se content in the tubers was different 
(2.59 and in 1.77 mg Se per kg  of dry matter). Application 
of an optimal dose of Se into the soil before potato plant-
ing increased the Se content in the plants thus ensuring the 
input of necessary amounts of this essential element into 
the food chain.  

 

 

 


