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Abstrakt 
 
 

 

Arbuskulárně mykorhizní houby představují pro rostliny významné mutualisty, kteří jim 

přinášejí řadu benefitů. Pro účinné využití mykorhizy v zemědělských ekosystémech je třeba 

porozumět faktorům, které ovlivňují prospěšnost symbiózy nejen pro hostitelské rostliny, ale i 

pro agroekosystémy obecněji, a také způsoby, jakými houby ovlivňují fyziologické 

mechanismy rostlin. Funkční mykorhiza by mohla představovat významný příspěvek 

k rozličným ekosystémovým službám v agroekosystémech, zamezit tak ztrátám výnosu a snížit 

negativní vliv zemědělské činnosti na ekosystémy. V této práci je shrnuto působení 

arbuskulární mykorhizy na plodiny v agroekosystémech, jejich výskyt v zemědělských 

ekosystémech, zejména v orných půdách, a příspěvek k vybraným ekosystémovým službám 

agroekosystémů. 

 

 

Klíčová slova: arbuskulární mykorhiza, ekosystémové služby, agroekosystémy, tvorba půdy, 

environmentální stres, odolnost rostlin 

 
 
 

 

Abstract 
 

Arbuscular mycorrhizal fungi are significant plant mutualists providing their host plants 

with many benefits. For efficient use of arbuscular mycorrhiza in agricultural systems, it is 

important to understand factors, which can influence the beneficial effects of the symbiosis, 

and how arbuscular mycorrhizal fungi alter plant physiological mechanisms. If used correctly, 

arbuscular mycorrhizal fungi could importantly contribute to various ecosystem services in 

agroecosystems and thus alleviate yield losses and decrease the negative impact of agriculture 

on ecosystems. This thesis summarizes the impact of arbuscular mycorrhizal fungi on crop 

plants in agroecosystems, their occurence in agricultural systems, particularly in arable soils, 

as well as their contribution to selected ecosystem services in agroecosystems. 

 
 

Key words: arbuscular mycorrhizal fungi, ecosystem services, agroecosystem, soil formation, 

environmental stress,  plant resistence 
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Úvod 

Spolu se vzrůstající populací čelí dnešní zemědělství výzvě, zajistit potravinovou 

bezpečnost a zároveň minimalizovat škodlivé dopady na přírodní i zemědělské ekosystémy 

sloužící k rostlinné výrobě. Zemědělské ekosystémy jsou antropogenního původu, od 

přírodních je odlišuje zejména nízká diverzita organismů, jednodušší potravní řetězce a velká 

část biomasy exportovaná vně systému. Jejich hlavním cílem je vysoká produktivita. Mnoho 

dnes využívaných způsobů hospodaření je dlouhodobě neudržitelných a hledání alternativních 

způsobů hospodaření se proto zdá být klíčové (Tilman, 2001).  

Ekosystémové služby (ES) jsou procesy probíhající v daném ekosystému, využívané 

k produkování lidského blahobytu. Přírodní i zemědělské ekosystémy poskytují člověku ES, 

které jsou důležité pro udržení funkčnosti systémů a přírodních pochodů, a v zemědělství na 

nich závisí, mimo jiné, výnos plodin. ES se člení do čtyř kategorií; služby kulturní, například 

rekreace, služby zásobovací, jako je dostatek potravin, paliv či materiálů, služby podpůrné 

například půdotvorba a služby regulační, ke kterým se řadí služby esenciální, jako je čištění 

vody či regulace klimatu (Costanza a kol., 1997). Arbuskulárně mykorhizní (AM) houby jsou 

v zemědělských půdách potenciálně všudypřítomné a tvoří symbiózu s většinou ekonomicky 

významných plodin (Bender a kol., 2015a). Jejich vliv na výživu rostlin je nezanedbatelný, 

mimo to ovlivňují další fyziologické procesy rostlin, strukturu půdy a další mikrobiální 

společenstva. Pro pochopení jejich možného využití v rámci ES agroekosystémů je proto 

důležité poznat mechanismy vlivu a faktory určující jejich působení. Studium vlivu AM hub je 

důležité nejen pro porozumění této symbióze, ale především pro její využití v udržitelném 

zemědělství.   

Cílem této práce je sjednotit poznatky o přínosech AM hub k vybraným ES 

v zemědělských ekosystémech a poukázat na jejich nezaměnitelnou roli v procesech 

zprostředkovaných půdní biotou a potenciál přínosů AM hub k trvale udržitelnému 

zemědělství. 

 

Seznam zkratek 

ES        ekosystémové služby 

AM      arbuskulárně mykorhizní 

ROS   reactive oxygen species 

PAM   periarbuskulární membrána 

Pi   anorganický fosfor 
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1. Arbuskulárně mykorhizní houby 

Houby, tvořící arbuskulární mykorhizu, řadíme do podkmene Glomeromycotina v rámci 

kmene Zygomycota (Spatafora a kol., 2017). V podkmeni Glomeromycotina  se vyskytuje 

kolem 338 druhů, nejvíce v řádech Glomerales a Diversisporales. Houby z těchto řádů 

kolonizují rostlinu nejrychleji a tvoří největší podíl ve společenstvech (Hart a Reader, 2002; 

Hempel a kol., 2007). Další druhy patří do řádů Archaesporales a Paraglomerales (Redecker a 

kol., 2013) Taxonomie Glomeromycotina není zatím plně ustálena. 

Arbuskulární mykorhiza je velmi starobylý typ symbiózy, nejstarší nález spor a hyf 

podobných dnešním houbám podkmene Glomeromycotina datujeme do Ordoviku se stářím 

přibližně 455-460 milionu let (Redecker, 2000) Předpokládá se, že tehdejší houby tvořily 

symbiózu s mechorosty. AM symbióza byla pravděpodobně i důležitým předpokladem pro 

přechod rostlin na souš (Pirozynski a Malloch, 1975). Rostliny tvořící AM symbiózu měly 

nespornou výhodu při osidlování chudých půd, neboť jim houby pomáhaly přijímat dostatek 

minerálních látek, a tím zajistit přežití. Rostliny a houby v AM symbióze prošly koevolucí, 

houby ovlivňovaly morfologický i fyziologický vývoj kořene rostlin a samy se vyvinuly do 

podoby obligátních biotrofů, v čemž hraje nezastupitelnou roli jejich propojení s kořeny po 

stovky milionů let (Brundrett, 2002). Protože byly na počátku osídlení souše, hrály také 

důležitou roli při formování půdní struktury, kterou plní dodnes (Leifheit a kol., 2014). 

Glomeromycotina ztratily schopnost sexuálního rozmnožování a dnes se množí asexuálně. 

Mycelium je cenocytické a heterokaryotické, obsahuje tisíce jader, která se částečně pohybují 

volně v cytoplasmě (Corradi a Brachmann, 2017). Arbuskulární mykorhiza není, na rozdíl od 

jiných typů mykorhiz, příliš druhově specifická, jednotlivé druhy hub tvoří symbiózu s většinou 

vyšších rostlin, a to je vedle jejího stáří zřejmě jeden z důvodů, proč se její výskyt předpokládá 

u více než dvou třetin cévnatých rostlin (Smith a Read, 1997). 

1.1. Princip fungování arbuskulární mykorhizy 

Růst houby může začít více způsoby. Spory jsou klidovými stádii a proto mohou přežít 

stresové období a roznést se na velkou vzdálenost. Životnost spor je mnohokrát vyšší než 

životnost houbových vláken (hyf), která v půdě přežívají jen několik dní, než jsou nahrazena 

novými a jsou také značně náchylná k výkyvům vlhkosti (Staddon, 2003). Při klíčení spor 

vznikají klíční hyfy, které mohou kolonizovat kořen rostliny. Ten může být kolonizován i 

vegetativním myceliem, nacházejícím se volně v půdě nebo vyrůstajícím z fragmentů již 

kolonizovaného kořene (Friese a Allen, 1991)  
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Tvorba AM symbiózy začíná kontaktem hyfy a kořenové buňky, při kterém hyfa vytvoří 

apresorium. Rostlina zformuje aparát po kterém hyfa Am houby pronikne do primární kořenové 

kůry.  AM houba v kořeni formuje tři různé struktury. Kořenové, intraradikální mycelium je 

tvořeno tlustostěnnými hyfami, které prostupují podél mezibuněčných prostor a vytvářejí 

v buňkách silně větvené útvary - arbuskule. Arbuskule jsou tvořeny velkým množstvím větvené 

hyfy, jsou obklopeny perifungální membránou, která určuje rozhraní mezi AM houbou a 

rostlinou a ve které probíhá výměna živin (Peterson a Massicotte, 2004).  

Hyfy AM hub nikdy nepronikají do kořenové endodermis a také nikdy nedochází 

k perforaci cytoplasmatické membrány parenchymatických buněk primární kůry kořene, ve 

kterých se případně tvoří arbuskule. Cytoplazmatická membrána buněk primární kůry kořene 

vytváří kolem vzniklé arbuskule váček, který se nazývá periarbuskulární membrána (PAM). 

Mezi PAM a větvemi arbuskule se vytváří prostor, nazývaný mezilehlý prostor (Gryndler, 

2004). Jeho prostředí je výrazně kyselejší než prostředí buněčné a tím podporuje aktivní 

výměnu živin mezi rostlinou a houbou (Guttenberger, 2000). Rostlina významně geneticky řídí 

kolonizaci AM houbou, při níž se mění prostředí buňky, vakuola se fragmentuje, jádro se 

posouvá do centra a plastidy se asociují s hyfami arbuskule (Fester a kol., 2001). Třetí 

strukturou AM hub jsou vezikuly. Jsou to měchýřky vznikající rozšířením hyf kořenového 

mycelia. Předpokládá se, že mají zásobní funkci. Od spor je lze rozlišit především tím, že nejsou 

oddělené přepážkou od mycelia (Gryndler, 2004) 

1.2. Přínosy mykorhizní symbiózy pro rostlinu 

AM symbiózu lze definovat jako  nejčastěji vzájemně prospěšné soužití hub a kořenů 

rostlin, ve kterém dochází k výměně organických látek vzniklých fotosyntézou za houbou 

zprostředkované živiny a vodu. V tom případě hovoříme o živinových přínosem AM hub pro 

hostitelskou rostlinu. AM houby přinášejí rostlině také neživinové přínosy, například zvýšenou 

odolnost k suchu a ochranu vůči patogenům (Leigh a kol., 2009; Delavaux a kol., 2017). Druhy 

rostlin se liší v míře, v jaké  jsou na mykorhizní houbě závislé, a také ve schopnosti regulace 

vznikající symbiózy při kolonizaci AM houbou (Janos, 2007). Glomeromycotina jsou obligátní 

biotrofové a je pro ně tedy soužití vždy prospěšné. Nicméně pro rostlinu může být tento vztah 

pozitivní, neutrální či negativní (Johston, 1997). Symbióza je pro oba nejvýhodnější na půdách 

s nedostatkem živin, kde houba rostlině zpřístupňuje živiny s nízkou mobilitou, zejména fosfor, 

dusík ale i draslík, zinek a další esenciální mikroprvky (Marschner a Dell, 1994).  
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1.2.1. Živinové přínosy 

Výměna živin probíhá v arbuskulích, které tvoří AM houba v kořenových buňkách 

rostliny. Na množství rostlinou předaného uhlíku má vliv i schopnost AM houby získávat 

fosfor, například  Lendenmann a kol. (2011) udávají předání kolem 8 %  uhlíku asimilovaného 

fotosyntézou. Na půdách obohacených o fosfor je rostlina schopna snížit množství předávaného 

uhlíku houbě a regulovat výměnu (Konvalinková a kol., 2017).    

Uhlík fixovaný 

fotosyntézou 

proudí rostlinným 

floémem do 

kořenů ve formě 

sacharózy, 

nicméně ten, který 

dokáže AM houba 

přímo přijmout je 

ve formě hexóz. 

V mykorhizních 

kořenech se 

nachází množství přenašečů, kterými AM houba přijímá cukry a mastné kyseliny (viz obr. 1) 

(Wipf a kol., 2019). Tento provoz je jednosměrný, uhlík ve formě cukru putuje pouze z rostliny 

do houby (Pfeffer a kol., 2004). 

 Fosfor je pro rostlinu důležitá makroživina, po dusíku druhá nejvíce limitující růst. Je 

součástí fosfolipidů, nukleových kyselin a ATP, podílí se také na enzymatických reakcích a 

regulacích metabolických cest (Theodorou a Plaxton, 1993). Fotosyntéza je citlivá na množství 

fosfátu, který je klíčový pro buněčnou energetiku prostřednictvím ATP (Herold, 1980). Nízká 

koncentrace fosforu může inhibovat fotosyntézu (Terry a Ulrich, 1973). Zvýšený příjem fosforu 

je pro rostlinu největší výhodou AM symbiózy. Fosfor se v půdě nachází ve velké míře 

v rostlinám nedostupných formách, zejména ve formě organické, ve které je vázáno 20-80 % 

fosforu (Richardson a Simpson, 2011). Ve formě fosfátu (anorganický fosfor - Pi), která je 

dostupná pro rostliny, je jeho koncentrace v půdě <10 μM (Schachtman a kol., 1998). Formy, 

ve kterých je Pi vázaný a dostupný rostlinám jsou charakteristické nízkou rozpustností 

v půdním roztoku, která vyúsťuje v nízkou difúzní rychlost. Rostliny fosfát čerpají zejména 

prostřednictvím vlastních fosfátových transportérů v kořenech (Wang a kol., 2017). Vzhledem 

Obr. 1: Schéma přenašečů uhlíku ve formě hexózy a mastných kyselin. Přenos probíhá v 

biotrofickém rozhraní mezi rostlinnou buňkou a buňkou AM houby. (Převzato z (Wipf a kol., 

2019) 
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k nízké mobilitě fosfátu je jeho nahrazení extrémně pomalé a v blízkém okolí kořenů rostlin 

vznikají vyčerpané zóny. Hyfy AM hub zasahují do širšího prostoru a významně tak rozšiřují 

zónu, ve které k příjmu fosfátu dochází. Hyfy AM hub, či přidružené mikroorganismy mohou 

také hydrolyzovat organický fosfor a urychlovat jeho obrat (Wang a kol., 2017). AM houba 

přijatý fosfor polymerizuje za vzniku polyfosfátu, který transportuje cytoplasmou hyf. Část 

v této formě dočasně skladuje (Hijikata a kol., 2010) a část hydrolyzuje v arbuskulích zpětně 

na fosfát, který je prostřednictvím AM houbou indukovaných transportérů na PAM předán 

rostlině (Ezawa a kol., 2002). Na půdách bohatých na fosfor může přímý příjem prostřednictvím 

rostlinných transportérů konkurovat přínosům AM hub a symbióza se nemusí vytvořit. 

Manipulace s expresí genů těchto nemykorhizních transportérů se uvažuje jako jedna 

z možností modifikace plodin pro růst na fosforem chudých h či suchem a salinitou 

poškozených půdách (Wang a kol., 2017).   

Dusík houba čerpá zejména z minerálních (Hawkins, 2000) ale i organických zdrojů 

(Leigh a kol., 2009). Rostliny přijímají dusík přímo, ve formě amoniaku (NH4
+) a nitrátu (NO3

−)  

prostřednictvím transportních systémů HATS ( anglicky „high-affinity transport systems“) a 

LATS (anglicky „low-affinity transport systems“) (Nacry a kol., 2013). V přírodě se dusík 

většinou nachází v komplexní organické formě, jeho rozklad je zajištován zejména 

saprotrofními houbami. U AM hub není doložena saprotrofie (Smith a Read, 1997), nicméně 

jsou schopny zvýšit dekompozici organického materiálu a čerpat z něj dusík (Hodge a kol., 

2001). Kromě toho přijímají AM houby hyfami minerální dusík z míst nedostupných rostlinám. 

V mimokořenovém myceliu je dusík syntetizován a skladován ve formě argininu, rostlině pak 

AM houba předává dusík ve formě NH4
+ iontů. Houba přináší rostlině poměrně velké množství 

dusíku (Jin a kol., 2005; Govindarajulu a kol., 2005) ale význam pro výživu rostliny zatím 

zůstává nejasný (Hawkins, 2000). Dostupnost dusíku však může podmiňovat množství C a P 

vyměněného mezi rostlinou a AM houbou. V listech se ukládá velké množství dusíku a až 75% 

rostlina investuje do chloroplastů což přímo ovlivňuje kvalitu fotosyntézy a  tím množství 

uhlíku, který rostlina předává houbě (Chapin a kol., 1987). Dusík je tedy významným hráčem, 

který nastoluje dynamiku vztahů mezi AM houbou a hostitelskou rostlinou. Dalším důkazem 

tohoto fenoménu je nejlepší fungování mutualistického vztahu v půdách bohatých na N a 

chudých na P (Johnson a kol., 2003). 

Kovy jako zinek, měď, mangan či železo mají v půdě nízkou mobilitu a jejich difúze ke 

kořenům rostlin je omezená (Li a kol., 1991). Tyto mikroživiny jsou pro rostlinu v malém 

množství esenciální, při akumulaci se ovšem mohou stát toxickými. Při optimálních 

podmínkách mycelium AM hub transportuje zinek a měď rostlině a může odstranit jejich 
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deficienci (Li a kol., 1991) (Faber a kol., 1990). Dostupnost manganu a železa závisí na 

oxidačně-redukčním potenciálu půdy a AM houby ovlivňují jejich dostupnost tím, že regulují 

množství mangan redukujících a oxidujících bakterií a tím nepřímo zvyšují množství 

redukovaných forem manganu i železa, které jsou dostupnější rostlinám (Arines a kol., 1992). 

Příjem těchto živin je ovlivněn jejich koncentrací v půdě a také koncentrací fosforu. Při nízké 

koncentraci obou je mykorhizní příjem pro rostlinu prospěšný, nicméně po zvýšení koncentrace 

fosforu je mykorhiza redukována a tím i příjmy živin skrze mycelium, což může vyústit 

v nedostatek těchto mikroživin v rostlině. Výjimkou je mangan, jehož koncentrace se v rostlině 

spolu s vyšší koncentrací fosforu v půdě zvyšuje (Liu a kol., 2000). Při zvýšení koncentrace 

mikroživin v půdě se v rostlinách s AM symbiózou akumuluje těchto kovů méně než 

v rostlinách bez mykorhizy, tím je rostlina méně ohrožena toxicitou těchto prvků. Akumulují 

se však v myceliu a mohou houbu poškodit a inhibovat růst i sporulaci (Liu a kol., 2000). 

1.2.2. Neživinové přínosy 

AM symbióza ovlivňuje příjem vody rostlinou tím, že rozšiřuje její kořenový systém 

pomocí hyf (Ruiz-Lozano a kol., 1995) a zvyšuje hydraulickou vodivost kořenů (Aroca a kol., 

2007; Safir a kol., 1972). Houba také zvyšuje celkové proudění vody mezi rostlinou a půdou a 

tím může na suchých půdách vodu rychleji vyčerpat (Ebel a kol., 1996). Nicméně i za vodního 

stresu je rostlina s mykorhizou lépe zásobena živinami, které pozitivně ovlivňují množství vody 

v rostlině a celkový růst rostliny. Prospěch z mykorhizy roste spolu se zvyšujícím se vodním 

stresem (Subramanian a kol., 2006).  

Rozšířeným kořenovým systémem a zlepšenou výživou, ale i dalšími přímými vlivy na 

rostlinnou fyziologii, mohou AM houby rostlině pomáhat zvládnout sucho a salinitu, které se 

vyskytují zejména v aridních a semiaridních oblastech (Bearden a Petersen, 2000). AM houby 

jsou schopny v hyfách akumulovat množství těžkých kovů, tím snižovat jejich toxické působení 

na rostliny a zlepšovat jejich růst na kontaminovaných půdách. V zemědělství je tento efekt 

zvláště prospěšný, jelikož množství fosfátových hnojiv kontaminuje půdy kadmiem a AM 

houby jsou schopny nejen redukovat toxický efekt kadmia, ale i zvyšovat příjem fosfátu, a tím 

snižovat potřebu dalšího hnojení (Rivera-Becerril, 2002).  

AM symbióza pomáhá redukovat stres způsobený biotickými faktory jako jsou půdní 

patogeny a může výrazně snižovat infekci kořenů. V zemědělství se tento přínos ukazuje 

zvýšeným výnosem plodin (De la Pena a kol., 2006; Hamiduzzaman a kol., 2005). Dále mohou 

mít vliv na napadení herbivory či na atraktivitu rostlin pro opylovače (Barber, 2013b; Gange a 

Smith, 2005). Neživinové přínosy přímo závisí na živinových, AM houby pro svůj růst, tvorbu 



7 
 

glomalinu a dalších sloučenin zprostředkovávajících neživinové přínosy potřebují rostlinou 

předané uhlíkaté látky (Pfeffer a kol., 2004).  

Důležitým 

neživinovým 

přínosem je tvorba a 

zlepšení půdní 

struktury 

prostřednictvím 

půdních agregátů, 

které mohou být 

mnohdy důležitější 

než přínos živinový. 

Hyfy 

mimokořenového 

mycelia se v půdě 

vyskytují ve velkém 

množství a jsou velmi 

důležitou součástí 

mikrobiální biomasy 

(Rillig a kol., 2002). 

Hyfy AM hub 

produkují hydrofobní, 

lepivý glykoprotein glomalin, který se hromadí zejména v narušených půdách ve velké 

koncentraci a spolu s hyfami je velmi důležitý pro dobrou strukturu půdy (Wright a kol., 1996). 

V blízkém okolí kořenů vytváří AM houba spolu s rostlinou prostředí bohaté na život nazývané 

mykorhizosféra (viz obr. 2) (Caravaca a kol., 2003). V tomto prostředí se nachází jak kořeny 

rostlin, tak hyfy AM hub, které společně vytvářejí prostředí vhodné pro mikroorganismy, 

kterých je zde vysoká koncentrace (Jones a Darrah, 1995). Zpětně je bohatá biota prospěšná 

pro rostliny i pro klíčení a život AM hub, které prosperují v diverzifikovaném prostředí. Velké 

množství mycelia, které má poměrně krátkou životnost, přispívá značně k množství půdní 

organické hmoty, které přímo ovlivňuje úživnost půdy (Rillig a kol., 2002). Pro rostliny je 

provzdušněná, dobře živinami a vodou zásobená půda zásadní pro správný růst a vývoj. 

 

Obr. 2: Rozšířený kořenový systém rostlin a tvorba mykorhizosféry AM 

houbami (převzato a upraveno z (Wipf a kol., 2019) 
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2. Agroekosystémy 

Zemědělské ekosystémy se považují za mezistupeň mezi divokou přírodou a městem 

(Swinton a kol., 2007). Od přírodních je odlišuje zejména jejich jednoduchost, v podobě 

přímějších potravních řetězců i toků látek a energie a velké množství biomasy exportované vně 

ekosystému. Hlavním cílem agroekosystémů je produktivita, pro kterou je třeba velké množství 

vstupů  (Power, 2010). Jejich podoba závisí na jejich zeměpisné poloze, podobě krajiny a 

antropogenních možnostech. Napříč světem se vyskytuje velké množství agroekosystémů od 

tropických plantáží, rýžových polí až po pastvy, pole, sady či druhově bohaté agrolesy a 

zahrady. S vysokou variabilitou podob zprostředkovávají tyto systémy také rozmanité množství 

ES, zejména služby zásobní ve formě potravin, paliv a materiálů a dále například zmírnění 

emisí skleníkových plynů či zprostředkování habitatu divokých živočichům (Power, 2010). 

Orná půda a trvalé pastvy zabírají polovinu zemědělsky využívané půdy (Balmford a kol., 

2005) 

Zemědělství prodělalo ve střední a východní Evropě největší změny v druhé polovině 20. 

století. V nově vznikajících socialistických státech prošlo kolektivizací, která vedla 

k industrializaci a stále ke zvyšující se intensifikaci tak, aby pokryla poptávku. To vedlo 

k úpadku heterogenity krajiny, pole se spojovala do velkých monokulturních ornic a 

odstraňovaly se dělící prvky jako remízky. Začala se hojně využívat minerální hnojiva, která 

mají dlouhodobě negativní vliv na kvalitu půdy a unikají do spodních vod. Intensifikace vedla 

i k homogenizaci přilehlé flory (Baessler a Klotz, 2006). 

Celosvětově je zemědělství jedním z hlavních důvodů úpadku biodiverzity (Tilman, 

2001). Intensifikace zemědělství dokázala uživit rostoucí populaci, ale kvůli jejímu neustálému 

růstu čelí zemědělství výzvě; zprostředkovat dostatek potravin a přitom chránit přírodní 

habitaty a biodiverzitu. Za posledních 35 let se sklizeň na stejné ploše zdvojnásobila a to díky 

masivním vstupům hnojiv, pesticidů, zavlažování a techniky (Tilman, 2001). Tento způsob 

ovšem není dlouhodobě udržitelný a v Evropě se proto podporuje ekologické zemědělství, které 

snížením vstupů a zvýšením rozmanitosti krajiny podpoří diverzitu a přírodní habitaty  

(Balmford a kol., 2005). 

Jelikož většina plodin tvoří arbuskulární mykorhizu, která je schopná potencionálně 

zvýšit výnos na chudých půdách, mohla by se stát alespoň částečným řešením udržitelného 

zemědělství (Thirkell a kol., 2017). Další možné udržitelné strategie by mohly zahrnovat 

zemědělství bez orby, které podporuje výskyt AM hub, tím zlepšenou strukturu půdy a menší 

riziko eroze než v běžných konvenčních systémech (Paul a kol., 2013). Dále by to mohlo být 
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použití meziplodin a zemědělství, chránící půdní biodiverzitu, která se zdá být klíčem ke 

zvýšení výnosů v udržitelném zemědělství (Hobbs a kol., 2008). 

2.1. Výskyt a produkční význam mykorhizních hub v orných půdách 

 V zemědělských půdách jsou AM houby téměř všudypřítomné a jejich potenciál 

zprostředkovat rostlině těžko dostupný fosfor, dusík a další minerální živiny by mohl alespoň 

z části nahradit nadměrné používání hnojiv (Bender a kol., 2015a). Jejich přínosy však výrazně 

závisí na externích faktorech jako je dostupnost živin, klimatické podmínky a interních, jako je 

identita rostliny i houby (Field a kol., 2012).  AM houby se vyskytují nejhojněji ve svrchním 

horizontu půdy, kde jsou vázané na rostlinný opad a humusovou složku. Výskyt AM hub 

s hloubkou klesá, nicméně i ve spodních horizontech nacházíme poměrně velkou diverzitu, 

která se může lišit od diverzity svrchní (Rillig a Field, 2003a). V zemědělských ekosystémech 

se některé AM houby dokonce vyskytují nejvíce ve spodním horizontu v 50-70 cm, kde 

výhradně sporulují. Mohlo by se jednat o jakousi adaptaci na intenzivní zemědělství (Oehl a 

kol., 2005).  

2.2. Vliv zemědělských praktik na výskyt arbuskulárně mykorhizních hub 

Důležitým faktorem ovlivňujícím výskyt AM hub je hnojení půd. Arbuskulární 

mykorhiza byla zformována na základě reciproční výměny živin, která funguje nejlépe 

v půdách na živiny chudých, zejména na fosfor (Hetrick a kol., 1996; Marschner a Dell, 1994). 

Na hnojených půdách si rostliny dokáží dostatek živin zprostředkovat samy, prostřednictvím 

fosfátových a dusíkatých přenašečů  a symbiózu s AM houbou nemusí vůbec vytvořit (Li a kol., 

2005). Velmi závisí na identitě rostlinného druhu či kultivaru, které se liší v odpovědi na AM 

symbiózu. Pokud rostlina AM symbiózu vytvoří, může při zvýšení dostupnosti fosforu v půdě 

odpovědět snížením růstu, jelikož alokuje uhlík k AM houbě, ale houba nezprostředkovává 

žádné nebo jen malé procento živin (Kiers a kol., 2011).    

AM houby jsou výrazně vázané na organickou složku půdy, která v agroekosystémech 

nedosahuje takové velikosti jako v přírodních ekosystémech a hub je zde méně. Dalším 

faktorem negativně ovlivňujícím výskyt AM hub je mechanická disturbance v podobě orby, 

která zasahuje až do 30cm (Oehl a kol., 2003). Ta negativně ovlivňuje zejména celkové 

množství hub ale i diverzitu a množství glomalinu v půdě (Jansa a kol., 2002; Wright a kol., 

1999). AM houby mají tendenci stahovat se do hlubších horizontů, kde jsou chráněné před 

mechanickým poškozením. Těsně pod orným profilem je hojnost druhů nejvyšší a přežívají zde 
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i citlivější druhy, které mohou zprostředkovat genovou banku v případě přechodu na 

udržitelnější způsoby zemědělství (Oehl a kol., 2005). 

AM houby jsou běžnou součástí zemědělských i přírodních ekosystémů a jejich 

přítomnost lze podpořit udržitelnými způsoby hospodaření, zejména snížením či úplným 

vynecháním orby a výběrem správných meziplodin (Oehl a kol., 2003). Dlouhé ležení půdy 

ladem nebo nevhodné meziplodiny snižují populaci AM hub a tím snižují rychlost kolonizace 

plodin (Smith a Smith, 2011a). Meziplodiny, které netvoří symbiózu, jako například řepka, 

mohou negativně ovlivnit úrodu následující plodiny, zejména tehdy, je-li následná plodina silně  

závislá na mykorhize (Owen a kol., 2010). Nejen způsob obdělávání ale i výběr kultivarů plodin 

může ovlivnit účinnost arbuskulární mykorhizy (Lehmann a kol., 2012).  

3. Ekosystémové služby a příspěvek mykorhizy 

ES představují soubor funkcí ekosystémů, které jsou prospěšné pro člověka. Dělí se do 

čtyř kategorií; služby podpůrné, regulační, zásobovací a kulturní. Celková cena těchto služeb 

přesahuje hrubý domácí produkt a podle některých autorů je jejich přítomnost tak klíčová, že 

je cena nevyčíslitelná (Costanza a kol., 1997). Služby jsou zprostředkovány přírodními kapitály 

- populacemi, druhy či typy habitatu, které se souhrnně označují jako zprostředkovatelé 

ekosystémových služeb (Luck a kol., 2003). S narůstající populací je třeba těmto službám 

věnovat více pozornosti a nebrat jejich význam na lehkou váhu, jelikož je mnoho z nich 

nenahraditelných (Costanza a kol., 1997).  

3.1. Ekosystémové služby v zemědělství 

Zemědělské ekosystémy okupují téměř 40% zemského prostoru (FAO 2009) a 

představují největší umělý ekosystém na Zemi. Aby fungovaly správně, je třeba dodávat velké 

množství energie a vstupů k udržení lidmi vyžadované úrodnosti. Tyto ekosystémy vyžadují a 

přináší různorodé množství ES, v závislosti na lokaci, okolním prostředí a způsobu 

hospodaření. Doplňkovými službami mohou být regulace půdní a vodní kvality, podpora 

biodiverzity či poskytnutí habitatu a potravy divokým živočichům (Zhang a kol., 2007a). 

V závislosti na způsobu hospodaření mohou agroekosystémy přinášet i antislužby   (dis-

services) jako je ztráta biodiverzity, ztráta živin, sedimentace a znečištění vodních cest, emise 

a vypouštění pesticidů do přírody (viz obr. 3) (Tang a kol., 2021). Spolu se snižující se 

komplexitou zemědělské krajiny se snižuje množství druhů a biodiverzita klesá. Naopak přidání 

remízku a zvýšení komplexity krajiny navyšuje rozmanitost druhů díky širokému spektru 
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zprostředkovaných 

habitatu a zdrojů 

potravy (Brewer a 

kol., 2008). To 

může pozitivně 

ovlivnit přírodní 

kontrolu škůdců 

plodin pomocí 

parazitoidů, 

predátorů a 

hmyzožravců 

žijících 

v komplexní 

krajině (Elliott 

a kol., 2018). 

Konvenční zemědělské praktiky mohou jejich výskyt ohrožovat a nadměrné používání 

insekticidů může mít paradoxně vliv na imunizaci škůdců nebo objevení nových, mnohdy 

škodlivějších (Zhang a kol., 2007a).  

Zemědělství je velmi závislé na službách zprostředkovaných přírodními ekosystémy. 

Kromě opylení a kontroly škůdců je to zejména dostatečný a pravidelný přísun kvalitní, 

nekontaminované vody. Zemědělství spotřebuje až 70% globálně použité vody (FAO, 2003)  a 

z toho 80 % pochází ze srážek. Okolní lesní ekosystémy dokáží stabilizovat vodní toky, zadržet 

vodu v půdě, zprostředkovat vlhkost z hlubších vrstev a redukovat rozdíly mezi suchým a 

vlhkým obdobím (Esquivel a kol., 2020). 

Lokálně je pro zemědělství esenciální službou úživnost půdy. Struktura je ovlivněna 

bezobratlými živočichy, dodávajícími organickou složku a svým pohybem prokypřujícími 

půdu. Hyfy AM hub pomáhají stabilizovat půdní agregáty a tvoří významný příspěvek do 

celkového množství organického materiálu, který je důležitý pro úživnost půdy (Rillig a kol., 

2002). Tento proces zvyšuje retenční schopnost půdy. Pro zadržení dešťové vody a jejímu 

zprostředkování rostlinám je třeba zadržet vlhkost v půdě. To se děje pomocí rostlinného 

pokryvu, organické složky půdy a hojné půdní bioty. Všechny tyto procesy jsou ohroženy 

mechanickými praktiky zpracování půdy, které degradují půdní strukturu a půdní biotu. Snížení 

těchto praktik by mohlo mít pozitivní vliv na výskyt půdní bioty, která může strukturu půdy 

obnovit (Banerjee a kol., 2019). 

Obr. 3: Ekosystémové služby v zemědělství. Vlevo služby proudící do zemědělství, vpravo služby 

zprostředkované zemědělskými ekosystémy. Červené šipky značí antislužby (dis-services), zelené 

ES. (převzato a upraveno z (Zhang a kol., 2007a) 
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3.2. Příspěvek mykorhizy k vybraným ekosystémovým službám 

AM houby jsou součástí 

většiny ekosystémů. Ve spojení s ES 

hrají významnou roli v mnoha 

z nich. Zlepšenou výživou rostlin 

přispívají k zásobovacím službám, 

podporou diverzity a zvýšením 

obrany rostlin pak k službám 

podpůrným (viz obr. 4). I přestože je 

jejich živinový přínos 

nezanedbatelný, 

v agroekosystémech hrají 

pravděpodobně význačnější roli ve 

službách spojených zejména 

s půdou, tedy její tvorbě a prevenci 

vůči erozi a vyplavování vody a živin 

(Leifheit a kol., 2014; Augé a kol., 2001). Mohou přispívat také k menší potřebě použití hnojiv, 

jsou významnými hráči v koloběhu živin a také ukládají velké množství uhlíku ve své biomase 

(Miller a kol., 1995; Bender a kol., 2015b). Rostlinám mohou zprostředkovat lepší ochranu 

proti škůdcům (Hoffmann a kol., 2011), konkurenčním rostlinám (Rinaudo a kol., 2010) a 

zvýšit jejich fitness pro rozmnožování (Gange a Smith, 2005). Zapojují se i do lepší ochrany 

před abiotickými stresory jako je sucho, zasolení, extrémní teploty, toxické prostředí či 

nedostatek živin (Aroca a kol., 2007; Liu a kol., 2000; Zhu a kol., 2011). Většinu těchto služeb 

zprostředkovávají přímo i nepřímo, ovlivněním rostlinných mechanismů. Ačkoliv velmi záleží 

na environmentálních faktorech a identitě rostlin i hub, AM houby jsou klíčové pro správné 

fungování ekosystémů a jejich role v přírodě je nenahraditelná (Gianinazzi a kol., 2010) 

(Leifheit a kol., 2014).  

3.2.1. Služby spojené s půdou  

Půda lidstvu poskytuje jedny z nejvýznamnějších ES vůbec, je to zejména produkce 

potravin a dalších komodit. Více než 99% potravin bylo vypěstováno na půdě a pouze jedno 

procento pochází z moří (FAO, 2003). Dalšími službami mohou být například regulace záplav 

nebo čištění vody, zprostředkování habitatu, který může sloužit jako genová a semenná banka, 

Obr. 4: Příspěvek mykorhizy k ekosystémovým službám 

(Vytvořeno) 
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regulace klimatu, zásobárna vody, oběh živin a biologická a odpadová kontrola. Půdy 

v systémech obdělávaných konvenční orbou jsou silně namáhané mechanickým zpracováním, 

množstvím hnojiv a nedostatkem dlouhodobého rostlinného pokryvu. Ubývá v nich organická 

složka, snižuje se pórovitost a množství agregátů. Tyto půdy jsou v porovnání s půdami 

neošetřenými orbou náchylnější k poškození vodní či větrnou erozí (Elliott a Efetha , 1999). 

3.2.1.1. Půdotvorba a zlepšení struktury půdy 

Struktura půdy ovlivňuje její biologické, chemické a fyzikální vlastnosti a tím se 

přítomnost dostatku agregátů stává stěžejní pro kvalitu půdy (Leifheit a kol., 2014). Strukturu 

tvoří agregáty a mezilehlé póry, které jsou klíčové pro rozličné půdní vlastnosti, jako je uložení 

uhlíku či rezistence vůči erozi, a také pro život rostlin a mikrobioty (Jastrow a kol., 1998). 

Agregace půd pomocí mycelia AM hub je poměrně rychlá, již po jedné růstové sezóně je 

pozorovatelný pozitivní vliv na agregaci (Leifheit a kol., 2014) (Bearden a Petersen, 2000). 

Agregáty jsou částice půdy, které jsou soudržnější než okolí, jsou složeny z organické a 

minerální složky a mezi nimi se nachází pórové prostory vyplněné vzduchem a vodou. Podle 

modelu od Tisdall a Oades (1982) se tvoří nejprve mikroagregáty <250 μm spojením částeček 

jílu a organické složky, které jsou stabilizované primárně především bakteriemi, organo-

minerálními komplexy a polysacharidy (Leifheit a kol., 2014). Ty jsou následně pomocí hyf či 

tenkých kořenů rostlin pojeny v makroagregáty, částečky >250 μm a stabilizovány pomocí 

exudátů a sloučenin, které zabraňují jejich rozpadnutí (Miller a Jastrow, 1990). Organický 

materiál působí jako pojící prvek agregátů, a protože je mimokořenové mycelium dominantní 

součástí půdní mikrobiální biomasy, je díky své hojnosti možná nejdůležitějším stabilizátorem 

napříč půdní biotou (Miller a kol., 1995).  

Růst mycelia AM hub je ovlivněn biotickými a abiotickými faktory (Rillig a kol., 2015). 

Největší podíl na agregaci mají houby pravděpodobně v půdách chudých na živiny, kde je 

vnitřní tvorba agregátů pomocí jílů a organického materiálů nízká (Leifheit a kol., 2014). 

Agregace je nejsilnější v rhizosféře a zesiluje se spolu s rozšiřujícím se kořenovým systémem. 

Symbiózou s rostlinou stimuluje AM houba růst rostliny a tím, společně s tvorbou 

mimokořenového mycelia zvětšuje a zesiluje kořenový systém, který zajišťuje vysokou 

soudržnost půdy a vytváří optimální podmínky pro formaci a stabilizaci agregátů (Bearden a 

Petersen, 2000).   

Mimokořenové mycelium ovlivňuje výše zmíněné procesy i chemicky, pomocí 

glykoproteinu glomalinu, produkovaného hyfami AM hub (Wright a Upadhyaya, 1996). Ten 

se v půdě hromadí v koncentraci několika mg/cm3 a vyskytuje se ve všech půdních horizontech 
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s největší hojností v horizontu svrchním (Rillig a kol., 2003b). Množství glomalinu pozitivně 

koreluje s podílem ve vodě stabilních půdních agregátů. Vliv glomalinu na tuto stabilizaci by 

mohl být dokonce silnější než přímý efekt hyf. To však nijak nesnižuje význam hyf, jelikož 

jejich množství přímo ovlivňuje množství produkovaného glomalinu (Rillig a kol., 2002). 

Glomalin se v půdě hromadí a setrvává zde až desetiletí (Rillig a kol., 2001). Vzhledem k jeho 

dlouhé životnosti a vysoké hojnosti hraje významnou roli v agregaci narušené zemědělské půdy 

a ve snížení eroze (Rillig a kol., 2003b).   

3.2.1.2. Zabránění erozi 

Eroze půdy může být definována jako přemístění půdy z jednoho místa na druhé pomocí 

vnějších činitelů přírodních, jako například voda, vítr a led nebo antropogenně, zejména 

obhospodařováním půdy a plodin (Verheijena kol., 2009; Eckelmann a kol., 2006). Eroze je 

také charakteristická snížením organické půdní složky a slabou schopností retence živin a vody, 

které jsou vyplavovány do podzemních vod. V Evropě je nejvýznamnějším činitelem eroze 

voda a člověk. Zatímco půdotvorba trvá stovky let, eroze je mnohdy řádově rychlejší. 

Signifikantně se zvyšuje spolu s antropogenními aktivitami (Zhang a kol., 2007b) a její rychlost 

výrazně převyšuje meze udržitelnosti. Podle Yang a kol. (2003) je antropogenní vliv na erozi 

půdy 60 % ve světě a až 88 % v Evropě. Rychlost eroze půdy se podle něj na orných půdách 

v celosvětovém průměru pohybuje mezi 10-20 t ha/rok přičemž udržitelná erozní rychlost půdy 

se pohybuje mezi 0,3-1,4 t ha/rok (Alexander, 1988).  

Vyšší obsah půdních agregátů je jedním z důležitých předpokladů odolnosti vůči erozi. 

V pokusu se semenáčky v aridních oblastech byl testován vliv mykorhizy na odolnost vůči 

větrné erozi. Semenáčky s AM symbiózou vykazovaly nižší erozi půdy v jejich okolí, což bylo 

pravděpodobně ovlivněno zvýšením půdní agregace a její kvality (Burri a kol., 2013). Tento 

pokus byl ovšem proveden v laboratorních podmínkách a je proto třeba dalšího výzkumu. 

Vysoká soudržnost půdy, zajištěná silnějším kořenovým systémem rostlin s AM symbiózou se 

spolu s mikrotopografií povrchu ukazuje jako důležitá pro prevenci povrchové eroze tekoucí 

vodou (Bearden a Petersen, 2000). Při pokusu byla eroze a odnos půdy znatelně menší u rostlin 

s AM symbiózou, oproti rostlinám bez mykorhizy (Mardhiah a kol., 2016). 

3.2.1.3.  Zvýšená retenční schopnost půdy 

Retenční schopnost půdy je schopnost zadržet vodu v půdních pórech a zpřístupnit ji tak 

rostlinám. Závisí na ní transportní kapacita vody a je přímo ovlivněná strukturou půdy, jelikož 
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množství agregátů tvoří póry, kterými se voda a půdní roztok transportuje a ve kterých se 

zadržuje (Augé a kol., 2001; Bitterlich a kol., 2018).  

AM houby přímo ovlivňují hydraulické vlastnosti kořenů a genovou expresi aquaporinů, 

které fungují jako kanály v cytoplazmatické membráně, umožňující rychlý transport molekul 

vody přes membránu (Aroca a kol., 2007). Vliv na retenční schopnost půdy ovšem mají také 

přímo, ovlivněním půdní struktury a složení. Nejdůležitějším mechanismem je ovlivnění 

struktury a množství ve vodě stabilních makroagregátů. Množství vody zadržené v pórech je 

ovlivněno hydraulickými vlastnostmi pórů, zprostředkovanými morfologií agregátů, která je 

ovlivněna půdní biotou a dále ji ovlivňuje (De Gryze a kol., 2006). Rostliny kolonizované AM 

houbami vytvářejí silnější a hustší kořenový systém, který je schopný přispět k půdní agregaci, 

nicméně mycelium je hlavním aktérem v tvorbě stabilních pórů. Hyfy AM hub rostou v pórech 

a na površích částic a během růstu uvolňují lepivé polysacharidy a sloučeniny, které pojí malé 

částice a pórové prostory. Upřednostňují tenčí pórovou architekturu a větší hojnost pórů, což 

má za následek zvýšení retence rostlinám dostupné vody (Bitterlich a kol., 2018; Daynes a kol, 

2013). Hyfy AM hub produkují hydrofobní proteiny, které snižují povrchové napětí vody a tím 

pomáhají prorůst hyfám skrz vodní film (Rillig, 2005). Mezi hydrofobiny se řadí i glomalin, 

protein produkovaný hyfami AM hub, který je  v půdě potenciálně všudypřítomný (Wright a 

Upadhyaya, 1996). Hydrofobiny mají dvojí fungování, jsou silně hydrofilní jsou-li mokré, 

nicméně za vysušení se stávají hydrofobními. Půdní vodoodpudivost a stabilita agregátů jsou 

úzce propojené jevy a vylučování těchto proteinů by mohlo být jedním z mechanismů, kterými 

hyfy AM hub přispívají k množství ve vodě stabilitních makroagregátů (Goebel a kol., 2005). 

Menšími póry a skrz tenké hyfy rostlinám zpřístupňují i vodu, drženou v mikropórech, která je 

jim běžně nedostupná (Daynes a kol, 2013).  

3.2.2. Vliv na biotické interakce 

Mezi biotické stresory patří zejména poškození patogeny, jako jsou bakterie, houby či 

viry, poškození způsobená živočichy a konkurence s ostatními  rostlinami, ať už o životní 

prostor, živiny, vodu či opylovače. Složení půdní bioty a množství mutualistů rostliny může 

mít vliv na působení organismů, interagujících s prýty rostlin (Wolfe a kol., 2005). Zejména 

AM houby mají potenciál, skrz pozměnění rostlinné morfologie a fyziologie, poskytnout 

kolonizované rostlině řadu výhod v boji s biotickými stresory. AM houby rostlině přináší řadu 

benefitů, které ovlivňují její fitness a tím obranyschopnost (Hamiduzzaman a kol., 2005; 

Marschner a Dell, 1994). Okolo kořenů vytváří prostředí vhodné pro další půdní biotu, která 

přispívá k výhodnějšímu prostředí pro růst (Caravaca a kol., 2003). 
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3.2.2.1. Příspěvek k regulaci škůdců 

Zlepšenou obranu proti patogenům přináší AM houby hostitelských rostlinám více 

mechanismy, zejména lepší výživou, tím rychlejším nárůstem biomasy a kompenzací ztrát, 

rozšířením kořenového systému a výhodou při kompetici o vodu, živiny či prostor a 

v neposlední řadě i rychlejšími a účinnějšími obrannými mechanismy (Pozo a Azcón-Aguilar, 

2007). Rostlinný imunitní systém funguje na podobném principu jako vrozený živočišný. 

V případě cizího objektu na těle rostlina rozpozná strukturní molekuly patogenů a signalizuje 

expresi genů kódujících obranné proteiny (Ausubel, 2005). Spustí se i metabolické dráhy 

fytohormonů, v případě herbivorie kyselina jasmonová a při napadení biotrofními organismy 

kyselina salicylová, která generuje buněčnou smrt (Mazel a Levine, 2001). Pro rostlinu je 

spuštění imunitní obrany náročné, avšak její rychlost je klíčová k efektivní obraně. Tzv. 

„priming“ tkání se tedy jeví jako výhodná strategie, která urychluje spuštění obranných 

mechanismů i jejich sílu (Ton a kol., 2007). 

Tento proces se v rostlině spouští při kolonizaci AM houbami. Při prvním kontaktu AM 

houby s kořenovou buňkou zvýší rostlina koncentraci kyseliny salicylové. Houba dokáže 

v rostlině tuto odpověď při správné kompatibilitě potlačit a prorůst do buněčné tkáně (Liu a 

kol., 2003). Jakmile se dostane do buňky, kde začne tvořit arbuskule, rostlina aktivuje program 

symbiózy, který je regulován jasmonáty exprimovanými v buňce s tvořící se arbuskulí (Genre 

a kol., 2005; Hause, 2007). Právě toto zvýšení je pravděpodobně zodpovědné za účinnější 

obranu proti patogenům (Hamiduzzaman a kol., 2005).  

AM symbióza může snižovat poškození půdními patogeny, nicméně to, do jaké míry 

k tomu dochází, závisí na identitě houby, patogena i na environmentálních faktorech. Jedním 

z mechanismů je vytvoření mykorhizosféry – vhodného prostředí pro růst prospěšných 

mikroorganismů, jako například dusík fixujících bakterií (Jia a kol., 2004) nebo fosfát 

rozpouštějících bakterií (Kohler a kol., 2007). Vysoká diverzita půdní mikrobioty podporuje 

správné fungování rostliny i AM houby. Pozitivní vliv AM hub na obranu byl zaznamenán 

zejména u plísní způsobených houbami a oomycety. AM symbióza snížila množství napadení 

i u fytoparazitických hlístic (De la Pena a kol., 2006) a byl popsán i vliv na hmyz sající na 

kořenech rostlin (Koricheva a kol., 2009). Jedním z mechanismů by mohl být vliv na 

vylučování rostlinných exudátů, schopných paralyzovat oomycety i ostatní patogeny (Vos a 

kol., 2012). Exudáty s nízkou koncentrací strigolaktanů mohou inhibovat i klíčení parazitické 

rostliny a tím chránit rostlinu hostitelskou (Lendzemo a kol., 2014). Dalším mechanismem je 

konkurence o prostor. Mykorhiza soupeří s ostatními mikroby o kolonizaci kořene a jestliže je 

AM houba přítomná, pro ostatní kolonizátory tu již nezbývá prostor (Cordier a kol., 1998). 
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Vliv AM symbiózy na napadení nadzemními patogeny je variabilnější než u půdních 

patogenů a závisí více na identitě patogena, houby i rostliny. Obecně jsou rostliny s AM 

symbiózou pro herbivory, zejména fytofágní hmyz, atraktivnější; díky vyšší nutriční hodnotě i 

hojnější biomase, a lépe se mu na nich daří (Whipps, 2004). Ve všech případech napadení spustí 

rostlina s mykorhizou díky předchozímu primingu rychlejší a silnější obranný mechanismus. 

V případě nekrotrofních a někdy i hemibiotrofních patogenů je jejich potlačení silnější a 

rychlejší a mykorhizní rostlina prosperuje lépe, než rostlina nemykorhizní (Gernns a kol., 2001; 

Fritz a kol., 2006).  Hmyz s úzkou potravní nikou, například fytofágní hmyz, bývá imunní vůči 

chemikáliím vyloučeným obranou rostliny a někdy je může dokonce vyžadovat, což by mohl 

být hlavní důvod jejich preference mykorhizních rostlin (Koricheva a kol., 2009). Odlišný vliv 

mají obranné chemikálie na generalisty, silnější obrana rostlin v podobě jasmonátů negativně 

ovlivňuje jejich působení a celková lepší výživa rostliny rychleji nahrazuje ztráty po okusech 

(Hoffmann a kol., 2011; Gange a West, 1994).  

3.2.2.2. Podpora opylovačů 

Opylení je klíčová ekosystémová služba, důležitá pro sexuální množení mnoha druhů 

ekonomicky významných plodin. Ztráta této služby by znamenala značnou ztrátu produkce 

plodin a velkou finanční náročnost (Gallai a kol., 2009). Celosvětově je dominantním 

opylovačem včela medonosná, ale opylení může být zprostředkováno i dalším hmyzem, jako 

jsou mouchy a motýli, nebo ptáky či netopýry. Všichni opylovači vyžadují přírodní habitaty, 

ve kterých mohou žít, hnízdit a rozmnožovat se (Hines a Hendrix, 2005; Kremen a kol., 2004).   

AM houby mohou kolonizací rostliny pozměnit její morfologii a díky zvýšenému příjmu 

živin ovlivnit alokaci biomasy do nadzemních částí (Wolfe a kol., 2005). Tím nepřímo ovlivňují 

interakci rostliny s dalšími mutualisty – opylovači. AM symbióza v rostlině sice většinou 

nemění celkovou biomasu, ale může významně ovlivnit biomasu reproduktivních orgánů a tím 

množství květů, jejich velikost i květem zprostředkovanou odměnu opylovačům v podobě 

nektaru (Gange a Smith, 2005). Všechny tyto morfologické změny způsobují zvýšenou 

návštěvnost i rozdílné chování napříč hmyzími opylovači. Zvýšená návštěvnost díky větším 

květům je důsledkem jejich lepší viditelnosti, tyto rostliny bývají obvykle i vyšší a mají větší 

množství květů. Atraktivnější odměna pak způsobí delší zdržení opylovače u květů vybrané 

rostliny a tím opylení většího množství květů (Barber a kol., 2013a). Všechny tyto interakce 

jsou závislé na abiotických a biotických faktorech a především na identitě rostliny, houby i 

opylovače. Obecně opylovači preferují rostliny kolonizované AM houbou, především je-li 

kolonizovaná větším množstvím druhů hub (Gange a Smith, 2005). Velikost a množství květů 



18 
 

může být ovlivněno z biotických faktorů především herbivorií. Při vyšším napadení může 

rostlina nabyté benefity ze symbiózy místo do zvětšené biomasy reproduktivních orgánů použít 

na rychlejší syntézu jasmonátů k obraně a tím zastínit vliv AM symbiózy na reproduktivní 

orgány (Toby Kiers a kol., 2010).  

3.2.2.3. Příspěvek k regulaci plevelů 

Kompetice mezi rostlinnými druhy i jedinci téhož druhu je důležitým faktorem, určujícím 

složení rostlinné komunity. Koexistence je ovlivněna abiotickými faktory, nejvíce dostupností 

živin, ale i interakcemi s dalšími organismy, například herbivory, kteří snižují množství 

nejrozšířenější rostliny a udržují diverzitu (Chesson, 1985). AM houby mezi kolonizovanými 

rostlinami tvoří hyfální sítě, které rostliny propojují a houba může regulovat výměnu živin mezi 

rostlinami a tím měnit kompetitivní vztahy. K udržení diverzity pravděpodobně přispívají tím, 

že zvyšují kompetitivnost vnitrodruhového potlačení růstu a snižují mezidruhové potlačení 

růstu malých rostlin mezi velkými sousedy (Moora a Zobel, 1996). Ukazuje se, že identita 

houby i rostliny je velmi silným determinantem kompetice (Van der Heijden a kol., 2003). 

Výsledná struktura rostlinné komunity a vztahy mezi rostlinami mohou být tedy do jisté míry 

výsledkem složení komunity AM hub (Scheublin a kol., 2007).  

V zemědělských ekosystémech je kompetice plodin s plevelem problém, způsobující 

každoroční ztráty 10-30% úrody (Oerke a Dehne, 1997). Využívané herbicidy jsou, podobně 

jako pesticidy, škodlivé pro životní prostředí a často drahé. Pro udržitelné zemědělství je třeba 

najít alternativní způsob potlačení plevele a AM symbióza by mohla být jedním z nich. Velká 

část plevelů spadá do menšiny cévnatých rostlin netvořících mykorhizní symbiózu (Wang a 

Qiu, 2006). Přítomnost AM hub v půdě jim nepřináší žádné benefity, naopak může významně 

potlačit jejich růst. Pro rostliny, které AM houby hostí, poskytuje symbióza mnoho přínosů, 

především zlepšení živinové výživy (Smith a Smith, 2011b). Pro plevel bez mykorhizy může 

být nedostatek živin jedním z mechanismů potlačení jejich růstu. Jestliže tvoří AM, je 

s ostatními rostlinami spojen mykorhizní sítí, do které investuje uhlík. AM houba může 

preferenčně alokovat přijaté živiny do rostliny, která přináší AM houbě nejvíce přínosů, a tím 

potlačit růst ostatních (Rinaudo a kol., 2010). V experimentu, ve kterém byla půdní biota 

ošetřena fungicidy vzrostla hustota osídlení i celková biomasa všech nemykorrhizních druhů 

což poukazuje na nezanedbatelný vliv hub na složení rostlinného společenstva (Jordan a Huerd, 

2008). Skrz myceliální síť a s pomocí sekrece hyf AM houby zvyšují a urychlují transport 

rostlinných alelochemikálií, které mohou způsobit inhibici růstu kompetujících rostlin (Achatz 

a Rillig, 2014).  
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3.2.3. Zvýšená odolnost rostlin vůči abiotickým stresorům 

Mezi abiotické stresory se řadí nedostatek či nadbytek slunečního záření, nedostatek 

minerálních živin, zasolení půd, extrémní teploty, sucho, zaplavení a kontaminace toxickými 

látkami. Rostliny mají řadu mechanismů, kterými se brání působení abiotických stresorů. Jsou 

to například antioxidanty, ničící kyslíkové radikály či osmoprotektanty, které zabraňují ztrátám 

vody a vyrovnávají vodní potenciál (Ozkur a kol., 2009) (Poormohammad a kol., 2006). 

Abiotické stresory mohou výrazně snížit přínosy různých ekosystémových služeb. Sucho a 

extrémní teploty negativně ovlivňují výnos plodin a tím zásobovací ES. Vyšší odolnost vůči 

stresu díky AM přispívá ke snížení působení stresorů. AM houby pozitivně ovlivňují účinek 

rostlinných fyziologických procesů a obranných mechanismů (Ruiz-Sánchez a kol., 2010). 

Působením na strukturu a složení půdy přispívají AM k regulačním a podpůrným ES jako je 

čištění vody, půdotvorba a regulace klimatu. Mohou se tím podílet na vyšší odolnosti plodin 

vůči abiotickým stresorům a tvořit významný příspěvek k ekosystémovým službám (Mardhiah 

a kol., 2016).  

3.2.3.1. Zvýšená odolnost rostlin k suchu 

Sucho je problém, kterému čelí mnoho evropských zemí, zejména v Mediteránu či na 

Balkáně. Nicméně i v centrální Evropě se zvyšuje výskyt suchých období, které ohrožují úrodu 

plodin. Sucho je způsobeno nedostatkem srážek, vysokými teplotami a zvýšenou 

evapotranspirací (Spinoni a kol., 2015). Zvýšení globální teploty je doprovázeno změnou 

sezónní i roční distribuce srážek. V České republice je srážková voda hlavním zdrojem vody 

používané v zemědělství a změny v množství či distribuci srážek proto mohou znamenat značné 

zemědělské a tím i ekonomické ztráty. Výskyt extrémně vysokých teplot spolu s nedostatkem 

srážek může způsobit změnu vegetace z uhlíkového sinku na uhlíkový zdroj (Ciais a kol., 

2005). V České republice se největší změny v půdní vlhkosti objevují v prvním vegetačním 

období tedy od dubna do června. V tomto období nabývá vegetace největší biomasy a její další 

produktivita je podmíněna růstem v tomto období. To ovlivňuje zejména plodiny s delším 

růstovým obdobím jako je například cukrová řepa či kukuřice (Trnka a kol., 2015). V pozdním 

létě není sucho tak kritické, nicméně množství vody v půdě je stále malé a spolu s předešlým 

stresem sucha snižuje produktivitu plodin. Hrozba sucha se bude pravděpodobně nadále 

zvyšovat, s rostoucí globální teplotou se snižuje půdní vlhkost a přestože se signifikantně 

nemění množství srážek, jejich spad bude pravděpodobně variabilnější a suchá období se 

mohou vyskytovat častěji (Spinoni a kol., 2015). 
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Vodní stres ovlivňuje rostliny prostřednictvím osmotického potenciálu (Ruiz-Lozano, 

2003). Rostlina na stres odpovídá anatomickými, fyziologickými i buněčnými mechanismy 

(Subramanian a kol., 2006). Dehydratace, projevující se vadnutím listů je způsobena 

nevyvážeností mezi transpiračním proudem a příjmem vody kořeny. Rostliny s AM 

symbiontem jsou schopné tento poměr lépe vyvážit a tím zajistit dostatečnou hydrataci listů i 

za zvýšeného stresu (Aroca a kol., 2007). Jedním z přímých mechanismů ovlivnění tolerance 

rostlin k osmotickému stresu je vyšší přísun vody prostřednictvím hyf AM hub. Množství 

transportované vody se liší u různých druhů AM hub a předpokládá se, že může být ovlivněno 

velikostí mimokořenového mycelia a mírou kolonizace kořene (Marulanda a kol., 2003). 

V některých případech mohou hyfy AM hub přispět do celkového příjmu vody rostlinou až z 20 

% (Ruth a kol., 2011). Dále AM houby zvyšují přísun vody zlepšením vodivosti kořenů rostliny. 

To může být prostřednictvím efektivnějšího růstů a vývoje rostliny nebo i modifikací množství 

a distribuce aquaporinů v kořenové membráně rostliny (Marulanda a kol., 2003). 

Aquaporiny jsou proteinové kanály, které zprostředkovávají pasivní transport vody a 

malých molekul či plynů po gradientu (Maurel a kol., 2008). Jejich exprese je zprostředkována 

mimo jiné geny PIP1 a PIP2 (Ruiz-Lozano a kol., 2006). Exprese těchto genů v kořenech může 

být ovlivněna AM houbami. Geny PIP2 bývají hojnější u nemykorhizních rostlin, regulace 

těchto genů u mykorhizních rostlin koreluje s regulací kořenových hydraulických vlastností a 

je to pravděpodobně jedna ze strategií, kterou houby konzervují vodu již obsaženou v rostlině 

a zamezují tak osmotickému stresu (Marulanda a kol., 2003). Další strategií, objevující se u 

kolonizace jinými druhy AM hub je zvýšení příjmu vody, pro který je třeba zvýšit propustnost 

membrány a tedy zvýšit expresi aquaporinů (Krajinski a kol., 2000). Obě strategie vyúsťují 

v lépe hydratovanou rostlinu (Porcel a kol., 2006).  

Odolnost rostlin ke stresu je významně ovlivněna minerální výživou, v případě sucha 

zejména množstvím N, P a K+, který je klíčový pro udržení buněčného turgoru. Ovšem na 

půdách, kde jsou tyto živiny již obsažené v dostatečném množství, nicméně rostlinám méně 

dostupné kvůli suchu, jejich přidání nezvýší růst rostlin (Hu a Schmidhalter, 2005). Zvýšení 

příjmu živin díky AM symbióze by mohlo být jedním ze způsobů pozitivního ovlivnění růstu 

plodin na suchem ohrožených půdách (Kikuchi a kol., 2016) (Govindarajulu a kol., 2005)  

Nepřímo snižují AM houby hrozbu sucha i vlivem na strukturu půdy, který byl popsán v 

kapitole 3.2.1. 

Sucho je stresor, který v rostlině inhibuje fotosyntézu a limituje příjem vody. Rostlina 

uzavírá průduchy, což způsobuje redukci proudění CO2, snížení aktivity Rubisca a degradaci 

chloroplastů (Poormohammad a kol., 2006). Rostlina se brání zvýšením růstu kořene a 
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zvýšením hladiny antioxidantů a osmoprotektantů (Mo a kol., 2016). AM houby přispívají ke 

zmírnění stresu zpomalením uzavírání stomat a zvýšením fotosyntetické aktivity, která je 

spojena s vyšším příjmem vody (Huang a kol., 2011). U mykorhizních rostlin kukuřice se za 

působení sucha ukládá v tkáních menší množství CO2, způsobené vyšší vodivostí průduchů a 

vyšší fotosyntetickou aktivitou. Snižuje se tím množství degradovaných chloroplastů (Zhu a 

kol., 2012). 

Uzavřením průduchů a upřednostněním fotorespirace se ve fotosyntetických komplexech 

a mitochondriích tvoří množství volných kyslíkových radikálů (anglicky „reactive oxygen 

species“ - ROS), které způsobují oxidativní stres, ničící lipidickou membránu, proteiny a 

nukleové kyseliny (Ozkur a kol., 2009).  

Aktivita enzymů ničících přebytečné ROS je vyšší u rostlin s AM symbiózou a to i v normálním 

podmínkách (Ruiz-Sánchez a kol., 2010). Společně eliminují ROS a ochraňují správné 

fungování fotosyntetického aparátu (Mo a kol., 2016). Podobně je tomu u fenolů, jejichž 

množství se v rostlině s AM symbiózou zvyšuje. Polyfenolové součásti jsou aktivní požírači 

volných radikálů a jejich akumulace během stresu chrání buněčné struktury a jejich funkce 

(Begum a kol., 2019). Vyšší koncentrace polyfenolových součástí u mykorhizních rostlin byla 

objevená například u vína (Eftekhari a kol., 2012) či artyčoků (Ceccarelli a kol., 2010). Vyšší 

koncentrace antioxidantů u rostlin s AM symbiózou v podobě karotenoidů, antokyanů a 

fenolitických sloučenin by mohla mít vliv i na zlepšenou nutriční hodnotu plodin (Baslam a 

Goicoechea, 2012). 

Kolonizace AM houbou v rostlině zvyšuje množství osmoprotektantů produkovaných při 

stresu suchem (Porcel, 2004). Osmoprotektanty jsou organické soluty, které rostlina tvoří jako 

odpověď na osmotický stres a které, ani ve velké koncentraci, nepůsobí cytotoxicky 

(Poormohammad a kol., 2006). V buňkách stabilizují organely, redukují vodní potenciál a 

zabraňují ztrátám vody. Patří mezi ně například aminokyseliny, polyamidy, cukry či organické 

kyseliny. Zvýšená koncentrace aminokyselin, především prolinu a zvýšená akumulace cukrů 

objevující se  v kořenech rostlin s AM symbiózou během  stresu, by mohla mít vliv na 

udržování  příznivého vodního gradientu a vodivosti kořenů pro vstup dostatečného množství 

vody do rostliny  (Sharma a kol., 2011; Mo a kol., 2016). V listech je naopak díky zvýšené 

fotosyntéze a celkovému lepšímu zásobení vodou u rostlin s AM symbiózou obecně vyšší vodní 

potenciál než u nemykorhizních rostlin a zvýšení prolinu a cukrů tu proto není nezbytné (Porcel, 

2004; Begum a kol., 2019).  
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3.2.3.2. Zvýšená odolnost rostlin k extrémním teplotám 

Extrémní teploty patří mezi jedny z nejdestruktivnějších mezi abiotickými stresory 

(Mathur a kol., 2018). Nejen zvýšení celkové globální teploty, ale i vyšší nestálost počasí a 

zejména letní vlny veder mají negativní vliv na fotosyntetickou aktivitu, růst rostlin a tím 

ovlivňují výnos plodin (Hatfield a Prueger, 2015). Nízké teploty mají obdobné dopady, jejich 

nebezpečnost tkví zejména ve způsobení vodního deficitu stonků a jejich následném vadnutí 

(Aroca, 2003). Každá rostlina má mez tolerance pro maximum, minimum a optimum teplot, 

které je, mimo jiné, nastoleno typem fotosyntézy (Mathur a kol., 2018). 

Růst AM  hub je podmíněn teplotním optimem, které se většinou pohybuje mezi 18 °C a 

30 °C (Gavito a kol., 2005). Mycelium AM hub se v půdě vyskytuje celoročně (Wang a kol., 

2002). Teploty nad 30°C obecně kolonizaci kořenů snižují a teploty nad 40 °C již mohou být 

pro houby letální (Martin a Stutz, 2004). Nízké teploty mohou v některých případech růst AM 

mycelia zpomalit (Zhang, 1995; Liu a kol., 2004). V jiných studiích se ukazuje vliv nízkých 

teplot na růst AM mycelia zanedbatelný (Charest a kol., 1993). Růst AM mycelia při nízkých 

teplotách by mohl být ovlivněn i množstvím uhlíku dodaného rostlinou. Rostlina při nízkých 

teplotách pravděpodobně předává méně uhlíku, což by mohlo zpomalit či zcela inhibovat růst 

houby (Gavito a kol., 2005; Heinemeyer a Fitter, 2004).   

Mechanismy, zmírňující stres extrémními teplotami, ke kterým přispívají AM houby jsou 

podobné jako u stresu suchem. U stresu vysokými teplotami AM houby rostlinu lépe zásobují 

živinami. Naopak nízké teploty mohou mít vliv na snížení příjmu živin AM houbami, zejména 

fosforu. Chlad ovlivňuje fluiditu membrán a příjem živin je proto pomalejší (Wang a kol., 

2002). Nízké teploty také ovlivňují rozpustnost fosforu v půdním roztoku, při teplotách kolem 

10 °C je příjem pomalejší a při teplotách kolem nuly již nebyl příjem fosforu mimokořenovým 

myceliem ve skleníkovém pokusu pozorovatelný (Wang a kol., 2002). Nicméně je třeba dalšího 

výzkumu, zejména v terénu, pro potvrzení tohoto fenoménu. V případě obou maxim 

extrémních teplot AM houby přispívají k lepšímu zásobení vodou, při kterém obdobně jako u 

stresu suchem AM symbióza poskytuje zvýšený příjem a vyrovnává relativní obsah vody 

v listech a stoncích tak, aby nedošlo k dehydrataci (Zhu a kol., 2010b; Latef a He, 2011). AM 

houby přispívají k lepšímu zásobení vodou jednak přímo hyfami a také zvýšením hydraulické 

vodivosti samotných rostlinných kořenů (Augé a kol., 2001). Rostliny s mykorhizou vykazují 

při vystavení extrémním teplotám lepší vodní status v porovnání s rostlinami nemykorrhizními 

(Zhu a kol., 2011).  
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Mykorhizní rostliny vykazují nižší poškození fotosyntetického aparátu a stres extrémními 

teplotami redukují především zvýšením aktivity fotosyntézy (Zhu a kol., 2011). Funkční 

fotosyntéza zabraňuje inhibici Rubisca, degradaci chlorofylů, zmírňuje poškození PSII 

reakčních center a chrání světlosběrné komplexy před degradací. Touto aktivitou se snižuje 

množství vyprodukovaných ROS (Zhu a kol., 2011). Dále je fotosyntéza u rostlin s AM 

symbiózou při vystavení stresu extrémními teplotami podpořena zpomalením uzavírání 

průduchů a upřednostněním asimilace CO2 
 před jeho ukládáním v tkáních (Zhu a kol., 2010b).   

AM houby v rostlinách zvyšují množství vyprodukovaných antioxidantů, které likvidují 

nadbytečné ROS, snižují poškození lipidické membrány a redukují oxidaci proteinů (Latef a 

He, 2011). Mezi ně patří také karotenoidy, které rozšiřují spektrum absorbovatelného světla a 

fungují také jako fotoprotektanty fotosyntetického aparátu (Young, 1991). Mykorhiza má 

zřejmě i vliv na syntézu sekundárních metabolitů – fenolů, flavonoidů a ligninu, které jsou 

přímo zapojeny do obranného mechanismu a některé mnohou být i významnými antioxidanty 

(Chen a kol., 2013) (Araim a kol., 2009).  

V rostlině se jako odpověď na stres chladem akumulují cukry, které fungují jako 

zprostředkovatelé energie a metabolitů pro syntézu dalších látek, či jako osmoregulanty (Porcel, 

2004). U mykorhizních rostlin se jich při vystavení nízkým teplotám akumuluje více, zejména 

nerozpustných cukrů a proteinů. Výjimkou je ovšem prolin, jeden z nejdůležitějších 

osmoregulantů, působící jako požírač hydroxylových radikálů, který se v mykorhizních 

rostlinách syntetizuje v menším množství (Latef a He, 2011) Jako protein odpovědi na stres 

jeho nízká koncentrace pravděpodobně značí nižší poškození mykorhizních rostlin (Latef a He, 

2011). 
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Závěr 

AM houby představují klíčovou složku půdní bioty. Tvorbou symbiózy s rostlinami 

pomohly osídlit souš a zformovat úživnou půdu, na které závisí dnešní zemědělství. Jako 

organizmy v půdě potencionálně všudypřítomné hrají významnou roli v mnoha ES. Jejich 

příspěvek k tvorbě půdy tkví především ve formování makroagregátů a pórových prostorů, 

které přispívají k podpůrným a regulačním ES jako je zabránění erozi, zvýšení půdní retenční 

schopnosti či půdotvorba. Při funkční symbióze s plodinami mohou díky zlepšené výživě a 

zásobení vodou značně ovlivnit rostlinnou obranu vůči patogenům, zvýšit odolnost a rychlost 

náhrady ztrát po napadení herbivory a zvýšit atraktivitu rostlin pro opylovače. Přímým 

ovlivněním rostlinných fyziologických mechanismů zmírňují působení abiotických stresorů na 

plodiny jako je sucho, salinita, extrémní teploty či nedostatek živin a přispívají tak v rámci 

zásobovacích ES ke zvýšení výnosu plodin v agroekosystémech. 

Vzhledem k širokému spektru možných úrovní symbiotického soužití AM hub a plodin 

je potřeba pro budoucí využití AM hub v praxi klást důraz na šlechtění plodin silně 

responzivních na mykorhizní symbiózu. Responzivita rostlin k AM symbióze je často 

ovlivněna lokálností druhů a genotypy rostlin vykazující silnou responzivitu k AM symbióze 

by mohly přinést maximalizaci přínosů mykorhizy mezi širším spektrem druhů a kultivarů 

rostlin a AM hub (Fester a Sawers, 2011). Takové soužití by mohlo přinést široké přínosy 

k rozličným ES v agroekosystémech, zejména zlepšení výnosu a nutriční hodnoty plodin v 

rámci zásobních ES (Baslam a Goicoechea, 2012), a být tak jedním z mechanismů udržitelného 

zemědělství, které by mohlo být klíčové pro uživení narůstající populace a zároveň pro 

zachování biodiverzity krajiny. 
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