
 

 
 

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá novým typem lehčené polyuretanové pěny (PUR), která 

byla připravena za účelem dosažení biodegradovatelnosti dle současně platných norem 

biodegradovatelnosti plastových materiálů. Materiál má předpokládané využití jako 

nosič pro pachové odpuzovače zvěře v zemědělské krajině, kde by po skončení 

životnosti materiál mohl být ponechán samovolnému rozkladu v půdním prostředí.  

Testovaný materiál PUR BIO-10 byl podroben testu biodegradovatelnosti dle 

standardizované metody ASTM D5988-03 v laboratorních mikrokosmech. 

Biodegradovatelnost byla testována ve dvou opakováních a dvou odlišných půdních 

prostředích – lesním a polním, která byla vybrána s ohledem na předpokládané 

budoucí využití materiálu jakožto pachového ohradníku. Dle metodiky byla 

biodegradovatelnost měřena jako mineralizace materiálu záchytem oxidu uhličitého. 

Byly provedeny dva experimenty s odlišným nastavením – během prvního experimentu 

byl materiál vpraven přímo do půdy a během druhého experimentu byl materiál 

uzavřen v litterbagu, aby nedocházelo k jeho kontaminaci půdou, která způsobovala 

problémy v dalších analýzách. V případě prvního experimentu byla po 90 dnech 

naměřena mineralizace materiálu v lesní půdě 10,65 ± 2,54 % a 20,48 ± 9,18 % v půdě 

polní; v druhém experimentu byla po 32 dnech naměřena v lesní půdě míra rozložení 

materiálu 3,88 ± 3,42 % a v půdě polní 8,96 ± 1,79 %. V tomto opakování je rozdíl 

rozložitelnosti mezi půdami statisticky signifikantní. 

Po skončení biodegradačního testu byly z testovaných půd vyjmuty testované 

materiály a podrobeny analýze fosfolipidových mastných kyselin (analýza PLFA). 

Výstupem této analýzy je přehled skupin mikroorganismů, které se v době extrakce 

nacházely v biofilmu na materiálu a pravděpodobně se tak účastnily jeho rozkladu.  

Během prvního experimentu byly materiály ponechány přímo v půdě a po statistickém 

vyhodnocení dat analýzy PLFA se soubory lesní a polní půdy od sebe statisticky nelišily. 

Během druhého experimentu byly materiály uchovány v litterbagu, který měl zabránit 

kontaminaci testovaného materiálu půdou a zkreslení výsledků analýzy PLFA. Po 

vyhodnocení výsledků PLFA z druhého pokusu byla zjištěna větší participace 

mikrobiálního společenstva v lesní půdě – konkrétně zástupců hub, které se v souboru 

dat statisticky významně lišily. 
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