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Domácí úkol: EKOTOXIKOLOGICKÝ BIOTEST PŮDY 
Jak poznáme, že je půda znečištěná? Chemická analýza nám odpoví na otázku, co vzorek půdy 
obsahuje za látky a v jakých množstvích. Bohužel nám již neodpoví na otázku, zda je tato směs 
chemických látek toxická. Proto se půdy, ale třeba i vodní toky nebo deště sledují a testují 
pomocí ekotoxikologických biotestů. 
 
Vaším úkolem v rámci této úlohy je otestovat minimálně 5 lokalit pomocí biotestu se semeny 
hořčice bílé (Sinapis alba) nebo okřehku či jiné vodní rostliny u vás doma. 
 
Co je potřeba udělat a nachystat:  

 Odebrat vzorky půdy z různých prostředí vašeho města (park, parkoviště, křižovatka, 
pole, les nebo třeba příkopy u různě frekventovaných silnic, různé vzdálenosti od zdroje 
znečištění ...). 

 Vzorek poté vymýt destilovanou vodou (objemově stejný podíl vody jako půdy), 
pořádně rozmíchat, přecedit vodu přes sítko a filtrační papír (odstranění pevných částic). 
Cedit do čistého skla! 

 Koupit si nemořená semena hořčice bílé (doporučujeme nakoupit v zahradnictví) nebo 
vylovit z rybníka okřehek. 

 Ve škole poprosit o destilovanou vodu (nekupujte ji na benzince, raději v drogerii nebo v 
lékárně). 

 
 
Podmínky testu: 
teplota 
objem testovaného roztoku 
průměr misky 
počet semen či rostlinek okřehku 
doba expozice 
počet paralelních stanovení 
osvětlení 

  
20°C ± 2°C 
5 ml v jedné misce 
cca 8 cm 
5 na jedné misce 
48 hodin resp. 72 
2 
hořčice - bez přístupu světla (skříňka/šuplík) 
okřehek - světlo (parapet) 

Chemikálie: vzorek vymytého půdního roztoku, solný roztok, destilovaná 
voda cca 1 litr 

Pomůcky a zařízení: skleněné nebo plastové misky (sklenice, petriho misky ...), 
filtrační papír hrubší pórovitosti nebo tenký papírový 
ubrousek, nůžky, váhy, pinzeta, potravinová fólie, pravítko 

 

Příprava vzorku 

Nachystejte si půdní roztoky ze sledovaných lokalit, roztoky kuchyňské soli o koncentracích 5 
g/l a 10 g/l, které použijete v testu (v minimálním množství 20 ml) a nezapomeňte na kontrolu 
( = destilovaná voda bez soli). 

http://www.chaloupky.cz/
http://www.ekolympiada.cz/
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Postup testu 

 Připravte si potřebný počet stejných (čistých!) misek, na dno každé vložte filtrační papír. 

 Popište misky, každý vzorek bude mít 2 opakování (např. 5 lokalit + 1 kontrola + solný 
roztok 5g/l + 10g/l = 16 misek) 

 Připravené vzorky dávkujte do misek tak, aby byl filtrační papír celý vlhký (hořčice) nebo 
aby rostlinky plavaly (okřehek). 

 Do každé misky vložte 5 semen hořčice bílé (vybraná semena dopředu namočena 20 
min ve vodě) pomocí pinzety; vybírejte symetrická kvalitní semena. Nebo vybírejte 
zdravé podobně veliké rostlinky okřehku. 

 Misky s hořčicí pečlivě překryjte potravinovou folií (zajistí cirkulaci vzduchu a omezí 
vypařování), nikde nesmí být žádná díra, a semena umístěte do temna a pokojové 
teploty, která by měla zůstat po dobu expozice stabilní (nejlépe uzavíratelná skříň 
v pokoji). Rostlinky okřehku nebalte, položte je na okenní parapet. 

 Nechte klíčit/růst při stálé teplotě po dobu 48 hodin a poté vyhodnoťte. 

 Nechte ještě dalších 24 hodin a poté opět vyhodnoťte. 
 
 
Přehledně zpracujte dosažené výsledky a vyvoďte závěry. 
Například:  
1. Které parametry jste sledovali (klíčivost, délka hypokotylu, délka epikotylu, žloutnutí listů 
apod.)?  
2. Který parametr byl nejcitlivější? 
3. Jak se lišil přírodní vzorek v porovnání s kontrolou (0 g/l)? 
4. Proč jsme použili do testu solné roztoky? 
5. Proč jsme použili v testu kontrolu? 
 
Výsledky si připravte na 10 minutovou prezentaci během krajského kola ekologické 
olympiády. NEchystejte PPT prezentaci, ale připravte si jen protokoly, příp. fotodokumentaci. 

http://www.chaloupky.cz/
http://www.ekolympiada.cz/

