Primární produkce

Vazba sluneční energie v porostech
Fotosyntéza
Respirace








Nadzemní orgány – procesy fotosyntetické
Podzemní orgány – funkce akumulátoru (z energetického hlediska)
Nadzemní orgány – mechanická a vodivá pletiva – nepřispívají
kladně k energetické bilanci
- asimilační orgány – nutný dostatek světla
Podzemní orgány – přeměňují a ukládají asimiláty do lehce nebo
obtížněji mobilizovatelných rezerv
- ireverzibilní asimiláty – koloběh pokračuje až po
odumření rostliny, dekompozice
- rezervoáry asimilátů – starší kořeny, oddenky,
hlízy, cibule, kořenové krčky (specifická fce pro
TTP, polní kultury – jednoleté
- mladé kořeny – absorpční orgány pro vodu a
minerální látky

Terminologie


Biomasa je hmotnost sušiny živých organismů na jednotku plochy
- vyjadřuje se v jednotkách energie (joul.m2) nebo jako hmotnost
suché organické hmoty (např. t.ha-1).
- Biomasa zahrnuje celá těla organismů, s čímž musíme počítat
v případě lesních společenstev, kde podstatnou část biomasy tvoří
mrtvé jádrové dřevo a kůra



Primární produktivita je rychlost produkce biomasy rostlinami na
jednotku plochy




vyjadřujeme jako energii (joul.m2 .den-1) nebo jako hmotnost suché
organické hmoty (např. kg.ha-1.rok-1).
Celková energie vázaná fotosyntézou se nazývá hrubá primární
produktivita.
Po odečtení respiračního tepla (tj. množství které rostlina sama
prodýchá) a dalších ztrát odumřením a opadem získáme čistou primární
produktivitu

Výnos - ?

Metodika












Destruktivní metody stanovení nadzemní biomasy
Destruktivní zjišťování nadzemní biomasy spočívá v odebrání rostlin
z přesně stanovené plochy. Odběrová plocha se obecně u travních
porostů nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,25x0,25 m až 1x1 m, dle
odebíraného společenstva (obecně čím vyšší a mohutnější porost,
tím větší odběrová ploška).
Pro stanovení biomasy je třeba vybírat typické plochy pro dané
společenstvo v dostatečném počtu opakování
Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat i výběru odběrových ploch.
- metoda náhodně umístěných vzorků - velké množství opakování,
velké rozdíly v hustotě a výšce výhonků a zároveň jsou velké rozdíly
na gradientu směrem od vody na souš.
- metoda odběrových ploch na transektu – výhodnější. V případě
litorálních porostů nejlépe kolmo k pobřeží, což poskytuje poměrně
dobrý odhad produkce na stanovišti. B
Biomasu pak stanovujeme přímo váhově, nebo nepřímo stanovením
obsahu vody, chlorofylu, nebo třeba dusíkatých látek. Nejčastější je
váhové stanovení, vysušit při teplotě 105C, nebo v produkční
ekologii častěji při 85C













Nedestruktivní metody stanovení nadzemní biomasy
metoda odhadu průměrné hustoty porostu nedestruktivním
způsobem a průměrné hmotnosti výhonků destruktivním způsobem.
Průměrná hustota porostu se zjistí např. počítáním výhonků
v sousedních plochách na transektu a průměrná hmotnost výhonku
se zjistí sklizní jednotlivých výhonků v blízkosti pravidelně
rozmístěných ploch.
Násobením pak získáme průměrnou biomasu.
Tato metoda je vhodná zejména pro velké plochy nebo plochy s
velmi rozdílnou hustotu výhonků
Metoda stálých trvalých ploch
umožňuje sledovat sezónní dynamiku růstu porostu.
Na trvalých plochách se ve stanovených časových intervalech měří
např. délka výhonku, hustota výhonku, počet listů a zároveň
proběhne sklizeň plochy v nejbližším okolí s podobnou hustotou
výhonků a dalšími parametry, čímž se nepřímo stanový biomasa na
trvalých plochách, aniž by došlo k jejich poškození.












Růstové modely

Jednotlivé rostliny i celá společenstva vykazují širokou škálu růstových

modelů.
Relativně stabilní množství biomasy a produktivity se nachází zejména v
tropických oblastech, kde neexistují žádné extrémní suché nebo vlhké
období, jako v mírných oblastech.
Existuje mnoho růstových modelů, a to v rámci jednoho prostředí, které
mohou vzniknout z jednoho genotypu s velkou přizpůsobivostí, nebo z
různých ekotypů nebo různých druhů.
Rozdíly v podmínkách prostředí, zejména jarní teploty a hydrologické
faktory můžou zapříčinit meziroční rozdíly.
Růstové modely nadzemních částí jsou často odrazem chování podzemních
orgánů a jsou snadněji interpretovatelné, pokud je studována celá rostlina.
Sezónní dynamiku vývoje nadzemní i podzemní biomasy u 4 trvalých
travních společenstev uvádí např. Petřík (1972). Biomasa byla odebírána
v průměru 12krát za sezónu, společenstva vykazují produkčně-ekologický
gradient od nejnižší produkce u suché louky spol. Serratuleto-Festucetum
commutatae (180-320 g.m-2.rok-1v sušině) až po mokřadní společenstvo
Glycerietum maximae (850-1250 g.m-2.rok-1v sušině), u kterého je zároveň
zaznamenána i nejvyšší podzemní biomasa.

Růstová křivka rákosu

Limitující faktory primární produkce









Produkční proces určují
- jedna genotypické vlastnosti druhů,
- jednak ekologické faktory prostředí
– struktura porostu
- účinnost využití slunečního záření
- distribuce asimilátů
- růstové strategie rostlin
Některé z těchto faktorů podmiňují výnos

Faktory edafické








Bonita půdy, zásoba živin a organických látek, hloubka půdního
profilu, struktura půdy, vzdušný a vodní režim

Autoregulační schopnost přirozených porostů
– druhová pestrost,
- střídavá dominance druhů
- bohatá podzemní biomasa
Umělé porosty – pro optimální výnos – užší amplituda půdních
podmínek

Faktory klimatické







Luční porosty tolerantní především k výkyvům teplot
Teploty – nadmořská výška, délka vegetačního období
Vysové teploty – méně odnoží, více fertilních
Dostatek vody – atmosférická voda, optimum 700-800 mm, svahy
 - údolí – podzemní voda – hloubka kořenového
systému

Faktory antropické



Pratotechnické zásahy
– zvyšování produkce
- způsob a doba sklizně – odstranění většiny asimilačního aparátu,
záleží na výšce strniště, senokosná zralost (počátek květu trav) –
dříve – oslabení rostlin, málo asimilátů v kořenech, pokles produkce
v druhé seči
později – po vymetání – dostatečné podzemní zásoby, ale snižuje se
stimulace odnožování a nižší kvalita píce
- počet sečí a interval mezi nimi
časté seče – méně ukládání zásobních látek do kořenů, ústup
vzrůstných druhů, více vikvovitých, méně hrubé vlákniny, více
proteinů
- termín poslední seče – potřebují ještě čas na vytvoření zásobních
látek na přezimování
- živiny a voda




Ondok and Květ 1978,
Květ and Westlake et al. 1998

