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ČASŤ I ZÁKLADNÉ CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A PROCESY PREBIEHAJÚCE V NICH  
 
1 Pôda  

1.1 Definícia pôdy  

Na Zemi existuje veľké množstvo rôznych typov prostredia, ktoré je možné zaradiť buď do 

suchozemských alebo vodných typov. Najzložitejšou časťou suchozemských ekosystémov je 

nepochybne pôda (pedosféra). V pôde sa nachádza nespočetné množstvo najrôznejších 

organizmov, zároveň je prostredím pre korene rastlín a prebieha v nej väčšina procesov 

premeny látok, vrátane procesov syntézy a rozkladu. Mnoho prvkov (živín), ktoré sú 

nevyhnutné pre život rastlín, živočíchov aj mikroorganizmov, je zapojených do kolobehu 

medzi organickou hmotou pôdy na jednej strane a anorganickými formami na strane druhej. 

Biogénne prvky, teda tie, ktoré sú nevyhnutné pre život a sú základnými stavebnými kameňmi 

buniek a tkanív organizmov (napr. uhlík, dusík, síra, fosfor, kyslík, vodík a iné), sú najprv 

prijaté ako anorganické živiny a následné sú v bunkách zakomponované do organickej 

biomasy. Po odumretí buniek sú uvoľnené organické zlúčeniny rozkladané (mineralizované) 

a takto vzniknuté anorganické živiny môžu byť následne prijaté inými organizmami. Tým sa 

cykly jednotlivých prvkov uzatvárajú (obrázok I-1). V niektorých prípadoch sú cykly živín 

v pôde pomerne jednoduché a spočívajú hlavne vo fyzikálno-chemických reakciách alebo sú 

typické len pre niektorú zo skupín mikroorganizmov, cykly niektorých živín (uhlík, dusík, 

síra) sú pomerne zložité a predstavujú množstvo premien, na ktorých sa zúčastňujú rôzne 

skupiny mikroorganizmov. 
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Obrázok I-1 Procesy syntézy a rozkladu ako súčasť základného cyklu prvkov a toku energie 

(ŠIMEK, 2003) 

 

Pôda ako samostatný prírodný útvar je abiotickou časťou geosféry. Abiotickou (neživou) 

preto, lebo sa nemôže rozmnožovať, nemôže rásť, nemá gény a pod. Definícia pôdy sa menila 

s dobou a úrovňou poznania. Koncom 19. storočia definoval pôdu ruský pôdoznalec 

Dokučajev takto: „Pôda je povrchová vrstva hornín, ktoré sú premenené pôsobením vody, 

vzduchu a organizmov. Je to samostatný prírodno-historický útvar so stále sa meniacimi 

vlastnosťami pôsobením hornín, klímy, rastlinných a živočíšnych organizmov, reliéfu, 

nadmorskej výšky a veku“. V neskoršom období sa formovali definície pôdy „ako prírodného 

útvaru, pozostávajúceho z pevnej zložky, vody, vzduchu a žijúcich organizmov“. Pôda je 

všeobecne prírodný útvar, ktorý sa neustále vyvíja v dôsledku zložitého, komplexného 

pôsobenia vonkajších (exogénnych) činiteľov (pod ktorými rozumieme teplo, vodu, vzduch, 

slnečnú radiáciu, mikroorganizmy a makroorganizmy) na materskú horninu (endogénny 

činiteľ) a vyznačuje sa úrodnosťou. Český pôdoznalec Novák definuje pôdu ako „každú 

zemitú povrchovú vrstvu zeme, ktorá je svojou úrodnosťou schopná stať sa stanovišťom 

rastlín alebo ktorú na tento účel možno prispôsobiť“. V súčasnosti treba definíciu pôdy 

považovať za základ pre spoločenské aj individuálne vedomie o pôde, ktoré má následný 
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dôsledok aj pre odborné, právne a organizačné opatrenia týkajúce sa ochrany pôdy a jej 

správneho využívania. Na Slovensku sa v súčasnosti akceptuje moderná definícia pôdy, 

uznávajúca širší rozsah významu pôdy, ale aj väčšiu zodpovednosť za jej ochranu, ktorá je 

uvedená v Odporúčaní Rady Európy R-92-8 o ochrane pôdy: „Pôda je integrálnou súčasťou 

ekosystémov Zeme situovanou medzi povrchom a materskou horninou. Je rozdelená na 

horizonty so špecifickými fyzikálnymi, chemickými a biologickými charakteristikami 

a rozdielnymi funkciami“. 

V pôde prebieha množstvo chemických, fyzikálnych, biochemických reakcií, procesov 

a cyklov. Biogeochemický cyklus predstavuje súbor reakcií, ktorými je prvok (alebo 

zlúčenina) premieňaný a transportovaný v určitom ekosystéme, vrátane jeho prechodov medzi 

pevnou, kvapalnou a plynnou fázou. Dobré porozumenie cyklom a procesom jednotlivých 

prvkov pomôže skvalitniť rozhodovanie o ich ovplyvňovaní v prospech samého človeka. 

Napríklad poznanie procesov a premien dusíka v pôde, medzi ktoré patrí aj znečisťovanie 

podzemných vôd, či kumulácia zvýšeného množstva nitrátov v produkcii, umožňuje 

cielenejšiu manipuláciu a ovplyvnenie špecifických procesov v pôde (mineralizácia, 

nitrifikácia a pod.) za účelom dosiahnutia maximálnej produktivity (úrody) bez súčasného 

znečisťovania životného prostredia. Pre potreby človeka, ako hospodára na pôde, sú 

významné prebiehajúce procesy najmä tých prvkov, ktoré sa týkajú tvorby úrody pestovaných 

plodín. 

 

1.2 Zloženie pôdy 

Pôdna hmota, ktorá sa vytvorila v pôdotvornom procese, pozostáva z viacerých zložiek. 

Približne 50 % objemu pripadá na póry, v ktorých sa nachádza pôdny vzduch a pôdny roztok 

(voda) a 50 % pripadá na minerálny a organický podiel. Minerálna časť tvorí 95-99 % (obj.) 

pevnej fázy pôdy, zatiaľ čo organická časť len 1-5 % (obj.) (obrázok I-2). Minerálny podiel 

pôdy charakterizuje mineralogické, chemické a zrnitostné zloženie pôdy. Organický podiel 

pôdy tvoria živé organické látky (pôdny edafón a korene vegetujúcich rastlín) a neživé 

organické látky (humus, odumreté zvyšky rastlín, živočíchov, produkty rôzneho stupňa 

humifikácie, cukry, organické kyseliny a pod.). 
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Obrázok I-2 Schematické zloženie pôdy 

 

1.2.1 Minerálny podiel pôdy 

Minerálny podiel pôd sa formuje z rozličných hornín, nachádzajúcich sa v povrchovej časti 

zemskej kôry. Poľnohospodárske pôdy Slovenska sa vytvorili na troch hlavných skupinách 

hornín: 

a) horniny magmatické (vyvreté) – vznikli tuhnutím magmy pod zemským povrchom alebo po 

jej rozliati na povrchu. Tieto horniny sa nachádzajú asi na 19 % výmery Slovenska. Podľa 
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obsahu kremeňa v nich rozlišujeme kyslé horniny (obsahujú viac ako 65 % SiO2, majú nízky 

obsah bázických katiónov a patrí medzi nich napr. žula), neutrálne horniny (obsah SiO2 je 

medzi 52 a 65 %; sem patria napr. andezity, syenity a pod.) a zásadité horniny (obsah SiO2 je 

45-52 %, obsahujú väčšie množstvo bázických katiónov, a preto vytvárajú priaznivejšie 

substráty pre tvorbu pôd; medzi tieto horniny patria napr. čadiče). 

b) horniny usadené (sedimentárne) – vznikli prenosom produktov zvetrávania vyvretých 

a premenených hornín činnosťou vody, vetra, ľadovca, ďalej biologickou činnosťou 

a chemickým vyzrážaním solí. Na geologickej stavbe Slovenska sa podieľajú až 73 %, pričom 

až 90-95 % poľnohospodárskych pôd Slovenska sa vytvorilo práve na sedimentárnych 

horninách. Medzi najviac rozšírené usadené horniny patria štrky, piesky, spraše, aluviálne 

hliny, dolomity, vápence, pieskovce, brekcie, zlepence a tufy. 

c) horniny premenené (metamorfované) – vznikli prekryštalizovaním vyvretých a usadených 

hornín, pôsobením vysokých tlakov a teplôt hlboko pod povrchom zeme. Ich mineralogické 

zloženie závisí od pôvodných hornín. Sú spravidla substrátom lesných pôd a na geologickej 

stavbe Slovenska sa podieľajú len asi 8 %. Medzi najrozšírenejšie metamorfované horniny 

patria ruly, pararuly, svory, fylity, kremence a ďalšie.  

Všetky minerály podliehajú neustálym zvetrávacím procesom, ktoré vyvolávajú zmeny 

v stavbe, zložení a zrnitosti hornín a minerálov (obrázok I-3).  

 

 

Obrázok I-3 Schéma procesov zvetrávania hornín (HANES a kol., 1997) 
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Procesy zvetrávania možno rozdeliť na: 

a) mechanický rozpad – pôsobením teploty, vody, ľadu, vetra (erózie), rastlín a živočíchov, 

b) chemický rozklad – pôsobením rozličných chemických reakcií. 

Najrozšírenejšie reakcie chemického zvetrávania sú: 

hydrolýza – rozkladná reakcia pôsobením vody v disociovanom stave 

(K2Al2Si6O16  +  2 H2O  –––>  H2Al2Si6O16  +  2 KOH,  2 KOH + CO2   –––>   K2CO3 + H2O), 

hydratácia – premena spojená s prijímaním vody za súčasného zväčšovania objemu 

(CaSO4  +  2 H2O   –––>   CaSO4.2H2O), 

oxidácia – premena spôsobená nadbytkom kyslíka, okysličovanie, znižovanie počtu 

elektrónov v atómoch alebo iónoch (Fe2+  –––>  Fe3+), 

redukcia – premena spôsobená nedostatkom kyslíka, odkysličovanie, zvyšovanie počtu 

elektrónov v atómoch alebo iónoch (Fe3+  –––>  Fe2+), 

rozpúšťanie – premena vplyvom rozpúšťacích schopností vody, 

karbonizácia – rozklad silikátov pôsobením CO2 a vznik uhličitanov. 

 

1.2.2 Organický podiel pôdy 

Organický podiel predstavuje čo do množstva nepatrnú časť pôdy (v poľnohospodárskych 

pôdach zvyčajne neprevyšuje hodnotu 5 %), práve tento podiel zabezpečuje nepretržité 

biochemické procesy vývoja pôd, existenciu pôdnych organizmov a formovanie pôdnej 

úrodnosti. Tvoria ho dve na sebe závislé zložky: 

a) živé rastlinné a živočíšne organizmy, 

b) neživá organická hmota. 

Obe tieto zložky sa navzájom podmieňujú, pričom živé organizmy sú zdrojom látok pre 

neživú organickú hmotu a naopak, táto je zase nevyhnutnou podmienkou existencie živých 

organizmov prostredníctvom poskytovania živín a energie. 

Živá časť (živé organizmy) – sa skladá z koreňovej sústavy vyšších rastlín a z pôdneho 

edafónu, do ktorého zaraďujeme mikroorganizmy a makroorganizmy rastlinného 

a živočíšneho pôvodu. Rastliny sa zúčastňujú akumulácie prvkov, organických látok, vplývajú 

na rozklad minerálov a na hydrologický režim pôd. Rastlinný kryt zohráva veľmi dôležitú 

úlohu pri vytváraní štruktúry pôd. Živočíchy majú schopnosť rozkladať, koncentrovať, 

akumulovať, transformovať a transportovať organické látky, pričom plnia transformačné 

a akumulačné funkcie kolobehu látok. Niektoré organizmy produkujú kyslík, biomasu, 

akumulujú soli, iné zase rozkladajú minerálne a organické zložky potrebné pre život rastlín. 
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Pôdny edafón môžeme rozdeliť na mikroedafón (baktérie, pôdne huby, aktinomycéty, riasy, 

prvoky), mezoedafón (dážďovky, mäkkýše, článkonožce) a makroedafón (stavovce – krty, 

myši, hraboše a iné). 

Neživá organická hmota – predstavuje veľmi zložitý systém špecifických (humusových) 

a nešpecifických zlúčenín, ktoré sa v pôde nachádzajú voľné alebo chemicky, resp. adsorpčne 

viazané s minerálnymi zložkami. Organická hmota združuje všetky organické látky, ktoré sa 

nachádzajú v pôdnom profile, okrem tých, ktoré sú súčasťou živých organizmov. Exaktne 

povedané, pôdna organická hmota (POH) obsahuje žijúcu aj mŕtvu organickú hmotu a je 

najdôležitejšou pôdnou frakciou, pretože priamo ovplyvňuje chemické, biologické a fyzikálne 

pôdne podmienky (TAN, 2003). 

Bežne sa však termínom pôdna organická hmota označuje iba mŕtva organická frakcia, ktorá 

je tvorená chemickým a biologickým rozkladom rastlinných zvyškov v rôznom stupni 

rozkladu. Je to rastlinný materiál, v ktorom sú viditeľná štruktúra, ale aj úplne rozložený 

rastlinný materiál, kde už nie sú ani stopy po anatomickej štruktúre materiálu, z ktorého 

rozklad pochádza. 

 

1.3 Chemické vlastnosti pôd 

Pôda je viacfázová sústava, a preto jej chemické vlastnosti môžeme charakterizovať 

chemickým zložením jednotlivých fáz, ako aj charakterom pomerne zložitých reakcií, ktoré 

neustále prebiehajú medzi jednotlivými fázami, teda medzi pôdnym roztokom a koloidnou 

časťou pôdy, ďalej medzi pôdou a koreňovou sústavou rastlín a pod. 

Chemické vlastnosti môžeme rozdeliť na: 

a) chemické zloženie minerálneho podielu pôdy, 

b) organický podiel pôdy, 

c) sorpčná schopnosť pôdy, 

d) pôdna reakcia, 

e) obsah uhličitanov, 

f) oxidačno-redukčný potenciál, 

g) chemické zloženie pôdneho roztoku, 

h) obsah uhlíka v pôde, 

i) obsah prístupných živín pre rastliny, 

j) obsah ostatných nevyhnutných prvkov v pôde. 
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1.3.1 Chemické zloženie minerálneho podielu pôdy 

Chemické zloženie minerálneho podielu pôdy závisí primárne od charakteru horniny, z ktorej 

pôda vznikla a sekundárne od charakteru pôdotvorného procesu. Stanovuje sa po odstránení 

organickej časti pôdy v kyseline fluorovodíkovej (HF) alebo alkalickým tavením 

s uhličitanom sodným. 

Celkový chemický rozbor minerálnej časti pôdy poskytuje informácie o tzv. minerálnej sile 

pôdy. Táto sa posudzuje podľa množstva minerálov bohatých na hlavné biogénne prvky 

a stupeň minerálnej sily posudzujeme na základe pomeru zvetrateľného minerálneho podielu 

s obsahom dôležitých minerálnych prvkov k celkovému minerálnemu podielu. Tabuľka I-1 

uvádza triedenie pôd podľa ich minerálnej sily. 

 

Tabuľka I-1 Klasifikácia pôd podľa minerálnej sily 

Zvetrateľný podiel Označenie pôdy 

0 – 10 % Pôdy minerálne veľmi slabé 

11 – 20 % Pôdy minerálne slabé 

21 – 30 % Pôdy so strednou minerálnou silou 

31 – 40 % Pôdy minerálne silné 

> 40 % Pôdy minerálne veľmi silné 

 

V pôde sa nachádzajú takmer všetky známe chemické prvky. Menej ako polovicu pedosféry 

tvorí kyslík, ktorý spolu s kremíkom tvorí 80 % a tieto dva prvky spolu hliníkom a železom 

tvoria viac ako 90 % z celkového obsahu prvkov v pôde. Ďalej nasledujú vápnik, uhlík, 

draslík, sodík a horčík, ktoré spolu predstavujú viac ako 7 %. Nevyhnutné prvky pre výživu 

rastlín ako dusík, síra, fosfor a iné, sa nachádzajú v pôdach v množstve stanovenom 

desatinami, resp. stotinami percent. Tabuľka I-2 prezentuje priemerné obsahy chemických 

prvkov v litosfére, resp. v pôdach. 
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Tabuľka I-2 Priemerný obsah vybraných chemických prvkov v litosfére a pôdach [v %] 

(upravené podľa viacerých autorov) 

Prvok Litosféra Pôda  Prvok Litosféra Pôda 

Kyslík (O) 47,4 49,0  Síra (S) 0,03 0,16 

Kremík (Si) 27,7 31,0  Fluór (F) 0,04 0,10 

Hliník (Al) 8,2 7,2  Mangán (Mn) 0,10 0,06 

Železo (Fe) 4,1 2,6  Fosfor (P) 0,10 0,04 

Vápnik (Ca) 4,1 2,4  Stroncium (Sr) 0,04 0,02 

Uhlík (C) 0,5 2,5  Chlór (Cl) 0,01 0,01 

Draslík (K) 2,4 1,5  Vanád (V) 0,01 0,02 

Sodík (Na) 2,3 1,2  Zinok (Zn) 0,007 0,006 

Horčík (Mg) 2,3 0,9  Chróm (Cr) 0,010 0,005 

Titán (Ti) 0,6 0,3  Bór (B) 0,001 0,003 

Dusík (N) 0,003 0,2  Meď (Cu) 0,005 0,003 

 

Chemické prvky sa v pôde vyskytujú vo formách rozličných zlúčenín, jednoduchých 

i zložitých, anorganických aj organických. Z jednoduchých zlúčenín sú to najmä oxidy, 

hydroxidy, hydratované sesqiuoxidy, zo zložitejších – soli rôznych kyselín, napr. karbonáty, 

kremičitany, fosforečnany, sírany, sírniky a pod. Významné je ich zastúpenie aj v primárnych 

a sekundárnych mineráloch a tiež organominerálnych komplexoch. Nezanedbateľný je i obsah 

jednotlivých prvkov, hlavne uhlíka a dusíka, v organických látkach pôdy. Obsah jednotlivých 

chemických prvkov v pôdach závisí od ich obsahu v horninách a kolíše v relatívne širokom 

intervale (tabuľka I-3).  

 

Tabuľka I-3 Intervaly obsahu vybraných chemických prvkov v pôde [hm. %, resp. mg.kg-1 

pôdy] (upravené podľa viacerých autorov) 

Prvok Obsah [%]  Prvok Obsah [mg.kg-1 pôdy] 

Kremík (Si) 30 – 45  Mangán (Mn) cca 400 

Hliník (Al) 2,4 – 7,4  Zinok (Zn) 10 – 250 

Železo (Fe) 1,2 – 4,3  Chróm (Cr) 10 – 50 

Titán (Ti) 0,3 – 0,7  Nikel (Ni) 20 – 30 

Vápnik (Ca) 0,01 – 3,90  Meď (Cu) 5 – 15 

Horčík (Mg) 0,01 – 1,60  Olovo (Pb) 1 – 50 

Draslík (K) 0,2 – 3,0  Kobalt (Co) 1 – 20 

Sodík (Na) stopy – 1,5  Arzén (As) 1 – 20 
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1.3.2 Organický podiel pôdy 

Organická hmota v pôde je základnou súčasťou pôdy, ktorá má nezastupiteľnú úlohu 

v pôdotvornom procese a pri formovaní pôdnej úrodnosti. Pod pojmom organická hmota pôdy 

sa rozumie súbor všetkých odumretých zvyškov, ktoré sa môžu nachádzať v rozličnom stupni 

premeny, tzn. že sú to odumreté telá rastlín a živočíchov aj so zachovanou anatomickou 

štruktúrou a humus. 

Samotný humus je zložitý, dynamický komplex organických zlúčenín tvoriacich sa pri 

rozklade a humifikácii organických látok v pôde. V súčasnosti je humus definovaný ako zmes 

nehumifikovanej a humifikovanej organickej hmoty, pričom humifikovaná frakcia 

identifikovaná CHRISTMANOM a GJESSINGOM (1983) sa považuje za humusový materiál. 

Hlavným zdrojom organických látok v pôde sú odumreté zvyšky vyšších rastlín, 

mikroorganizmov a živočíchov. V podmienkach obhospodarovania pôd sú výdatným zdrojom 

humusotvorného materiálu aj aplikované organické hnojivá (maštaľný hnoj, komposty, slama 

a iné). 

Humus je tvorený dvoma skupinami organických látok: nešpecifické zlúčeniny a špecifické 

humusové látky. 

Nešpecifické zlúčeniny reprezentujú presne definované zlúčeniny organickej chémie 

(bielkoviny, aminokyseliny, cukry, organické kyseliny, tuky, vosky, živice a iné). Ľahko sa 

rozkladajú mikroorganizmami, pomerne rýchlo reagujú na zmeny vonkajších podmienok 

a z toho dôvodu predstavujú aktívny začiatok pôdneho humusu. 

Vlastné – špecifické humusové látky (HL), predstavujú komplex organických zlúčenín 

hnedého a žltého sfarbenia, ktoré sa z pôdy extrahujú roztokmi alkálií, neutrálnych solí alebo 

organickými rozpúšťadlami. Molekulová hmotnosť humusových látok sa pohybuje 

v rozmedzí od 2000 do 200 000 Daltonov (Da). Z chemického hľadiska sú humusové látky 

zložené z aromatického jadra a alifatických reťazcov s mnohými špecifickými funkčnými 

skupinami, pričom ich počet a zloženie závisí na podmienkach ich tvorby. V dôsledku 

chemického zloženia sú humusové látky schopné viazať polárne i nepolárne zlúčeniny. Zo 

všetkých funkčných skupín celkovo prítomných v humusových látkach sa ako najviac 

reaktívne javia karboxylové a aromatické, vrátane fenolických. Okrem týchto sú prítomné aj 

iné skupiny, napr. enolové, chinónové, hydrochinónové, laktónové, éterové a alkoholové, 

dokonca v menších množstvách môžu byť zastúpené aj dusíkové, sírové a fosforové funkčné 

skupiny alebo mostíky (obrázok I-4). 

a – FLAIG (1960) 
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b – STEVENSON (1982)  

 

 

c – STEIN a kol. (1997) 
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Obrázok I-4 Štruktúry molekúl humínových kyselín podľa rôznych autorov 

(www.fch.vutbr.cz) 

 

Údaje z elementárnych analýz vzoriek humusových látok pochádzajúcich z rôznych zdrojov 

sa odlišujú elementárnym zložením, ako aj reaktivitou. Vo všeobecnosti možno povedať, že 

počas procesu tvorby humusových látok, teda v priebehu humifikácie, sa v nich zvyšuje obsah 

COOH a C=O skupín, pričom obsah alkoholových a fenolických -OH skupín a metoxylových 

skupín -OCH3 sa počas tohto procesu znižuje. Majoritnú molekulovú štruktúru humusových 

látok tvoria alifatické kyseliny, étery, estery a alkoholy, ďalej aromatické fragmenty odvodené 

z lignínu a polysacharidy a polypeptidy s relatívne nízkou molekulovou hmotnosťou do 2000 

Da. 

 

1.3.2.1 Frakcie humusových látok 

Humusové látky predstavujú komplex organických zlúčenín rozpustných v hydroxidoch, 

soliach a organických rozpúšťadlách. Charakteristickou črtou humusových látok je ich 

heterogénnosť, podmienená prítomnosťou zložiek humusotvorného materiálu s nerovnakým 

chemickým zložením na rozličnom stupni humifikácie. 

Humusové látky sú definované ako zmes amorfných, polydisperzných zlúčenín žltej až 

hnedočiernej farby. Sú heterogénnou skupinou prírodných organických molekúl 

s komplikovanou polymérnou štruktúrou a tvoria neoddeliteľnú súčasť pôdnej a vodnej 

organickej hmoty. Z celkového organického uhlíka v pôde sa 60-80 % uhlíka vyskytuje vo 

forme špecifických humusových látok. 
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Z hľadiska rozpustnosti rozdeľujeme humínové látky na humínové kyseliny (HK), 

fulvokyseliny (FK) a humín, ktoré majú rozdielnu rozpustnosť vo vode, kyslých a alkalických 

rozpúšťadlách. Jednotlivé frakcie humusového materiálu a ich rozdielnu rozpustnosť 

uvádzame v tabuľke I-4 a schému extrakcie na obrázku I-5. 

 

Tabuľka I-4 Hlavné typy humusových látok (rozdelené na základe ich rozdielnej rozpustnosti 

v kyselinách, alkalických rozpúšťadlách a vode) 

Typ humusových látok Zásady Kyseliny Voda 

Fulvokyseliny rozpustné rozpustné rozpustné 

Humínové kyseliny rozpustné nerozpustné nerozpustné 

Humín nerozpustné nerozpustné nerozpustné 

 

Humínové kyseliny (HK) tvoria najkvalitnejšiu zložku humusových látok. Obsahujú 50-62 % 

uhlíka, 2,8-6,6 % vodíka, 31-40 % kyslíka, 2-6 % dusíka a 1,5 % popolovín. Sú to polyméry 

tmavohnedej až čiernej farby. Ich základnou jednotkou sú aromatické mikrojadrá fenolického 

alebo chinoidného typu, na ktoré sa prostredníctvom mostíkov typu (-O-, -NH-, -N-, -S-, -

CH2-) napájajú v bočných reťazcoch funkčné skupiny. V jadre sa môžu nachádzať benzén, 

furán, naftalén, antracén, pyridín a iné aromatické zlúčeniny. Funkčné skupiny sa môžu 

vyskytovať v tvare: -COOH, -OH, -NH2, -CH3, -SO3H, -C=O, -OCH3, -PO3H2. 
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Obrázok I-5 Schéma postupu extrakcie humínových látok z pôdy, rašeliny alebo z iných 

prírodných matríc 

Fulvokyseliny (FK), ako aj ich soli (fulváty), sa v pôde najčastejšie vyskytujú v adsorbovanej 

forme. Na rozdiel od humínových kyselín obsahujú menej uhlíka (40-52 %) a viac kyslíka 

(40-48 %). S oxidmi železa a hliníka vytvárajú organominerálne zlúčeniny. Majú 

charakteristické žlté sfarbenie (fulvus = žltý), sú menej kondenzované ako HK, sú rozpustné 

vo vode a v zriedených kyselinách. Fulvokyseliny sú charakteristické najmä pre kyslé pôdy. 

Vďaka svojim vlastnostiam, najmä obsahu kyslých funkčných skupín, sú známe ako 

najreaktívnejšia frakcia humusových látok vo vodnom prostredí. 

Okrem rozdielnej rozpustnosti a farby sa uvedené kyseliny navzájom líšia aj v chemickom 

zložení, výsledkom čoho je aj vyšší aromatický charakter humínových kyselín, ale 

fulvokyseliny majú vo všeobecnosti vyššiu celkovú kyslosť, ktorá vyplýva hlavne z vyššieho 

počtu karboxylových skupín v makromolekule FK (TAN, 2003). 

Hlavný rozdiel v obsahu funkčných skupín HK a FK je, že vo fulvokyselinách je prakticky 

všetok kyslík obsiahnutý v COOH, OH a C=O skupinách, zatiaľ čo v HK väčšia časť kyslíka 

tvorí štruktúrnu zložku, tzv. „jadro“, čo sú napríklad éterové a esterové väzby. Ďalším 

rozdielom môže byť fakt, že obsah ketónových skupín je vyšší vo fulvokyselinách, kým 

v humínových kyselinách sa nachádzajú skôr chinónové skupiny. 

Humíny (H) sú humusové látky nerozpustné v alkalických roztokoch. Sú kondenzovanejšie a 

silnejšie dehydrované ako humínové kyseliny. Sú to karbonizované organické látky, ktoré sú 

pevne viazané na minerálny podiel pôdy a nedajú sa získať ani mnohonásobnou extrakciou 

alkáliami z dekalcinovanej pôdy. Vykazujú vysoký stupeň kondenzácie a polymerizácie, 

nehydrolyzujú, pre svoju vysokú chemickú stabilitu až inertnosť sa nezúčastňujú na 

pôdotvornom procese, teda stratili funkciu pravého humusu. Najdôležitejšie vlastnosti vyššie 

opísaných frakcií humusových látok sú uvedené na obrázku I-6. 
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Obrázok I-6 Najdôležitejšie vlastnosti a rozdelenie humusových látok (VESELÁ a kol., 2005) 

 

1.3.3 Sorpčná schopnosť pôdy  

Dôležitou chemickou charakteristikou pôdy je schopnosť na jednej strane viazať (zadržiavať, 

pútať) a na strane druhej odovzdávať (uvoľňovať) ióny, molekuly, plyny i kvapalné látky. 

Praktický význam tejto vlastnosti je v tom, že výmenne sorbované ióny sú prijateľné pre 

rastliny a nepodliehajú vyplavovaniu do nižších horizontov pôdy, čo má nemalý ekonomický, 

ale aj ekologický význam. Túto vlastnosť pôdy nazývame sorpčná schopnosť pôdy. 

Celkovo rozoznávame 5 mechanizmov sorpcie v pôde: 

Mechanická sorpcia spočíva v mechanickom zadržiavaní jemných častíc v pôdnych póroch. 

Táto forma sorpcie závisí od mechanického a agregátového zloženia jednotlivých pôd. Vyššia 

mechanická sorpcia sa vyskytuje v ťažších hlinitých a ílovitých pôdach v porovnaní 

s ľahkými, piesočnatými pôdami. 

Fyzikálna sorpcia je podmienená voľnou povrchovou energiou, ktorá vzniká na rozhraní 

pevných častíc pôdy a pôdneho roztoku. Prejavuje sa zväčšovaním (pozitívna sorpcia) alebo 

zmenšovaním (negatívne sorpcia) koncentrácie molekúl na povrchu pevnej fázy a ich 

poklesom alebo vzostupom v pôdnom roztoku. 
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Fyzikálno-chemická sorpcia (výmenná) spočíva vo výmene iónov medzi pôdnym koloidným 

komplexom a pôdnym roztokom, ktorá sa uskutočňuje v ekvivalentných pomeroch. Intenzita 

výmeny iónov závisí od ich mocenstva, atómovej hmotnosti a veľkosti polomeru iónov. Táto 

forma sorpcie sa všeobecne považuje za najdôležitejšiu. 

Chemická sorpcia je spojená s chemickými reakciami v pôde, pri ktorých za istých 

podmienok vznikajú málo rozpustné, resp. až nerozpustné zlúčeniny (zrazeniny, precipitáty). 

Tieto sú potom mechanicky zadržiavané pevnou fázou pôdy a tvoria jej súčasť.  

Biologická sorpcia sa prejavuje prijímaním biogénnych prvkov rastlinami a pôdnymi 

živočíchmi z pôdneho roztoku. Táto forma sorpcie je selektívna (výberová), pretože 

organizmy absorbujú iba tie prvky, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalší rast a vývin. 

Doteraz najviac preskúmaná forma sorpcie je fyzikálno-chemická, tzv. výmenná sorpcia. Pri 

tomto mechanizme ide o výmenu katiónov medzi pôdnym sorpčným komplexom a pôdnym 

roztokom (obrázok I-7). 

 

 

Obrázok 7 Schematické znázornenie výmennej sorpcie katiónov 

 

Reakcie výmeny katiónov medzi pôdnym sorpčným komplexom a pôdnym roztokom 

prebiehajú v ekvivalentných množstvách, tzn. počet katiónov pohybujúcich sa oboma smermi 

je rovnaký. Navyše, reakcia je vratná, takže ak sa ľubovoľný katión z pôdneho roztoku 

vymení za katión z pôdneho sorpčného komplexu, tento môže byť spätne vytesnený do 

pôdneho roztoku. Reakcie výmeny katiónov prebiehajú relatívne rýchlo, rovnováha sa vytvorí 

za niekoľko minút. Rýchlosť reakcií, ale aj ich energia, závisí od vlastností katiónov, z nich 

najdôležitejšie sú ich mocenstvo a polomer. Čím je mocenstvo katiónov vyššie, tým sú 

silnejšie pútané a ťažšie vytesniteľné inými katiónmi. Z toho vyplýva, že najľahšie 

vymeniteľné katióny sú jednomocné a v rámci nich energia výmeny vzrastá so zvyšovaním 

ich atómovej hmotnosti: Li+ < Na+ < NH4
+ < K+ < Rb+. Z tohto radu sa vymyká len 
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amoniakálny ión, ktorý aj keď má menšiu hmotnosť ako sodíkový, stojí v rade energie 

výmeny za ním. Nárast energie výmeny katiónov so zvyšovaním ich atómovej hmotnosti sa 

vysvetľuje tým, že čím vyššia je hmotnosť a priemer katiónu, tým menší je stupeň hydratácie. 

Inak povedané, čím väčší je priemer nehydratovaného katiónu, tým menší je jeho priemer 

v hydratovanom stave. Výnimku tvorí aj vodíkový ión H+, ktorý má najmenšiu atómovú 

hmotnosť, ale disponuje vysokou výmennou energiou a schopnosťou vytláčať iné katióny 

z pôdneho sorpčného komplexu. Je to spôsobené tým, že vo vodných roztokoch prijíma ión 

H+ molekulu vody, pričom vytvorí hydroxóniový katión H3O
+, ktorého polomer je mnohokrát 

menší, ako polomery iných katiónov, a preto sa púta na pôdny sorpčný komplex oveľa 

intenzívnejšie. Podľa údajov GEDROJCA je energia pútania vodíkového katiónu (H+) 4x 

vyššia, ako v prípade vápenatého (Ca2+) a až 17x vyššia, ako v prípade sodného katiónu (Na+). 

Rozdiel v energii a rýchlosti pútania katiónov nie je len medzi rôznymi katiónmi, ale 

vyskytuje sa aj pri tom istom katióne. Závisí to od koncentrácie a objemu roztoku. Napr. pri 

pôsobení na pôdu chloridom amónnym (NH4Cl) sa vápnik obsiahnutý v pôdnom sorpčnom 

komplexe spočiatku vymieňa za amoniakálne ióny rýchlo, neskôr už výrazne pomalšie. Podľa 

GORBUNOVA, 80-85 % celkového obsahu výmenných katiónov v pôdnom sorpčnom 

komplexe prechádza do pôdneho roztoku rýchlo a zvyšných 15-20 % sa udržiava na 

výmenných miestach pôdneho komplexu. Čím vyššia je nasýtenosť pôdneho komplexu tým-

ktorým katiónom, tým ľahšie sa dostáva do pôdneho roztoku. 

Výmenu katiónov ovplyvňujú aj vlastnosti adsorbentov – pôdnych koloidov. Rôzne koloidy 

majú rôznu sorpčnú kapacitu a tým aj rozdielne adsorbujú katióny. Napríklad ílový minerál 

kaolinit má sorpčnú kapacitu 30-150, montmorillonit 600-1500, ale humusové kyseliny až do 

7000 mmol.kg-1 pôdy. 

 

Zloženie výmenných katiónov v pôde 

Pomer jednotlivých katiónov v pôdnom sorpčnom komplexe závisí v prvom rade od priebehu 

pôdotvorného procesu. K hlavným výmenným katiónom v pôdach humídnej oblasti patria 

katióny vápnika, horčíka, vodíka a hliníka. V menšom množstve sa vyskytujú katióny 

draslíka, sodíka, železa, mangánu a iných prvkov. V orných pôdach prevláda Ca2+ s viac ako 

50 %-ným zastúpením zo všetkých výmenných katiónov, v lesných pôdach sú prevládajúcimi 

katiónmi H+ a Al3+. 

V pôdach suchších oblastí sa k hlavným katiónom pripája aj sodíkový, ktorý v niektorých 

prípadoch môže mať výrazné zastúpenie (až vyše 20 % zo sumy všetkých výmenných 

katiónov). 
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Hlavné ukazovatele sorpčných vlastností pôd 

Sorpčné vlastnosti pôd sú charakterizované nasledovnými ukazovateľmi: 

Celková sorpčná kapacita (T) je definovaná ako najväčšie množstvo iónov (v 

miligramekvivalentoch), ktoré môže pútať 1 kg pôdy. Najmenšiu celkovú sorpčnú kapacitu 

majú ľahké piesočnaté pôdy (pôdy s nízkym obsahom ílovitých a vysokým obsahom 

piesočnatých častíc), hodnota T sa pohybuje medzi 20-100 mgekv.kg-1. Hlinité pôdy majú 

hodnotu T 200-300 mgekv.kg-1, ílovité pôdy 400-500 mgekv.kg-1, zatiaľ čo organické pôdy až 

do 1500 mgekv.kg-1 pôdy. 

Obsah výmenných bázických katiónov (S) udáva množstvo bázických katiónov (Ca2+, Mg2+, 

K+, Na+) v miligramekvivalentoch na kilogram pôdy. 

Hydrolytická kyslosť (H) je veličina charakterizujúca množstvo iónov H+ a Al3+ v mgekv.kg-1 

pôdy, ktoré sa vytesnia z pôdneho komplexu hydrolyticky zásaditou soľou (octan sodný, 

octan vápenatý).  

Stupeň nasýtenia sorpčnej kapacity bázickými katiónmi (V) je percentuálny podiel výmenných 

bázických katiónov z celkovej sorpčnej kapacity. Vypočítava sa podľa vzorca: V = S/T.100 %. 

Najvyšší stupeň nasýtenia sorpčnej kapacity majú v podmienkach Slovenska černozeme (nad 

95 %), ďalej hnedozeme (nad 75 %), luvizeme (40-60 %), kambizeme (30-70 %) a najmenej 

podzoly (menej ako 30 %). 

 

Sorpcia aniónov v pôde 

Kapacita sorpcie aniónov je v porovnaní so sorpciou katiónov oveľa nižšia, pretože adsorbenty 

majú na svojom povrchu oveľa menej kladných nábojov ako záporných. Pri sorpcii aniónov 

platia v podstate rovnaké zákonitosti a pravidlá, ako v prípade katiónov, tzn. že najdôležitejšiu 

úlohu zohrávajú vlastnosti aniónov, pôdnych koloidov a pôdneho prostredia. Čím vyššie je 

mocenstvo aniónu, tým silnejšie sa sorbuje na povrchu koloidu, výnimku tvorí ión OH-, ktorý 

prejavuje najväčšiu adsorpčnú aktivitu. 

Podľa sorpčnej schopnosti možno zostaviť anióny do nasledovného radu: Cl- = NO3
- < SO4

2- < 

PO4
3- < OH-. Z toho vyplýva, že anióny Cl- a NO3

- sa v pôde prakticky nesorbujú, vytvárajú 

veľmi ľahko rozpustné zlúčeniny, veľmi ľahko migrujú a v mnohých prípadoch sa dostávajú aj 

do podzemných vôd, kde spôsobujú ich nežiaduce znečistenie. Pomerne málo výrazná je aj 

sorpcia sulfátového iónu, avšak v kyslých pôdach, kde je vyšší obsah koloidov s kladným 

nábojom na povrchu, je sorpcia SO4
2- dosť vysoká. 
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Vplyv pôdnej organickej hmoty na sorpčnú schopnosť pôdy 

Pôdna organická hmota spolu s ílovou frakciou pôdy sú základnou mierou zodpovedné za 

katiónovú výmennú kapacitu. Po odstránení organického uhlíka z pôdy sa katiónová výmenná 

kapacita pôdy znižuje až o polovicu. Rôzne zrnitostné frakcie pôdy majú rôznu katiónovú 

výmennú kapacitu, pričom najjemnejšie zrnitostné frakcie, ktoré disponujú vysokým 

zastúpením pôdneho uhlíka, sú zodpovedné až za 76-90% celkovej katiónovej výmennej 

kapacity pôdy. Najväčšou mierou k tvorbe katiónovej výmennej kapacity prispievajú 

karboxylové skupiny.  

Podobne ako katiónová výmenná kapacita, aj pufrovacia kapacita pôdy sú významnou mierou 

ovplyvňované pôdnou organickou hmotou, pretože uvedené chemické parametre pôdy 

navzájom úzko súvisia. Prítomnosť rôznych funkčných skupín (karboxylové, fenolové, 

alkoholové, amínové, amidové a iné) umožňuje organickej hmote pôsobiť ako účinný tlmič 

v širokom rozsahu hodnôt pH. Význam pôdnej organickej hmoty je zrejmý aj zo skutočnosti, 

že pôdny organický uhlík má viac ako 300 krát vyššiu pufrovaciu kapacitu ako kaolín (biela 

alebo svetlo sfarbená nespevnená usadená hornina, ktorej hlavnou zložkou je ílový minerál 

kaolinit).  

 

1.3.4 Pôdna reakcia 

Pôdna reakcia významne ovplyvňuje vlastnosti pôd a je jedným z najdôležitejších parametrov 

pôdnej úrodnosti. Zasahuje do mnohých pôdotvorných procesov a ovplyvňuje rozpustnosť 

mnohých látok, prístupnosť živín, biochemické reakcie, štruktúru pôdy, a tým prakticky 

všetky vlastnosti pôdy. 

Pôdna reakcia je definovaná ako záporný dekadický logaritmus aktivity hydroxóniových 

iónov v roztoku a je vyjadrovaná v jednotkách pH. Hodnoty pH pôdneho roztoku sa 

v prírodnom prostredí pohybujú v intervale medzi 2,0 (2,5) a 10,0 (11,0), pričom chemicky je 

hodnota pH definovaná od 0 do 14. Ak je hodnota pH roztoku 7, vtedy je roztok neutrály, tzn. 

aktivita vodíkových iónov je v rovnováhe s aktivitou hydroxylových iónov. Ak v roztoku 

prevažuje aktivita vodíkových iónov H+, teda hodnota pH je menšia ako 7, roztok je kyslý 

(acidický), ak prevažuje aktivita hydroxylových iónov OH-, teda hodnota pH je vyššia ako 7, 

roztok je zásaditý (alkalický) (tabuľka I-5). 

 

Tabuľka I-5 Kritériá hodnotenia pôdnej reakcie (pHKCl) 

Kategória kyslosti Hodnota pH 

Extrémne kyslá menej ako 4,5 
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Silno kyslá 4,6 – 5,0 

Kyslá 5,1 – 5,5 

Slabo kyslá 5,6 – 6,5 

Neutrálna 6,6 – 7,2 

Alkalická 7,3 – 7,7 

Silno alkalická viac ako 7,7 

 

Na pôdnu reakciu majú rozhodujúci vplyv vnútorné a vonkajšie činitele. 

Medzi vnútorné (endogénne) činitele patrí najmä chemizmus a textúra horniny, z ktorej pôda 

vzniká. Na Slovensku máme viac ako 70 % pôvodných kyslých pôd, ktoré vznikli pod 

prirodzeným porastom pri sezónnom alebo trvalom presýtení pôdy vodou.  

K vonkajším činiteľom radíme: 

- atmosférické - množstvo zrážok, ktoré je schopné prenikať do pôdy a vylúhovať tie látky, 

ktoré vplývajú na pufrovitosť pôdy a teda aj na stabilitu jej reakcie. Atmosférické zrážky 

sú trvalým faktorom, ktorý okysľuje pôdy. Zrážkami sa každoročne vyplavuje značné 

množstvo vápnika a horčíka (pri zrážkach asi 650 mm ročne sa stratí vertikálnym 

posunom z pôdy okolo 280 kg Ca a Mg z 1 hektára ornej pôdy); 

- biologické - charakter odpadu rastlinných zvyškov a výlučky koreňov, ktoré sú zdrojom 

iónov vodíka. Tu môžeme zaradiť aj odber vápnika a horčíka pestovanými plodinami. 

Každá plodina potrebuje vo väčšom či menšom množstve pre svoj rast a vývin vápnik a 

horčík ako dôležité živiny. Rastliny prijímajú uvedené živiny počas celého obdobia 

aktívneho rastu, pričom jednotlivé druhy rastlín sa v množstve prijatých prvkov líšia. 

Najviac vápnika z  poľných plodín odoberajú zemiaky (pri úrode 20 t.ha-1 až 75 kg Ca), 

kapusta repková pravá, f. ozimná - pri úrode 1,5 t.ha-1 priemerne 50 kg Ca len zrnom) a 

obilniny – najmä jačmeň a raž (pri úrode 4 t.ha-1 zrna v priemere 25-30 kg Ca). Podobne 

to je pri horčíku, ktorého najviac sa nachádza v semenách vikovitých plodín (hrachu, 

bôbu, ďateline). Tieto plodiny odoberajú s 1 tonou hlavného produktu 3-6 kg horčíka 

v prvkovej forme;  

- antropické - okysľovanie pôd je značne podporované kyslým atmosférickým spádom, 

ktorého hlavnou zložkou je kysličník siričitý. Tento po prirodzených zmenách v pôde má 

taktiež za následok vyplavovanie vápnika.  

Ďalším nezanedbateľným faktorom znižovania pôdnej reakcie je aplikácia priemyselných 

hnojív. V posledných rokoch sa podstatne znížilo používanie zvlášť fosforečných a 

draselných hnojív. Väčšina dusíkatých hnojív sú fyziologicky kyslé hnojivá, a preto je 
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potrebné neutralizovať ich účinok v pôde. Taktiež zníženie množstva maštaľného hnoja 

aplikovaného do pôdy má za následok okyslenie pôdy. Organická hmota pôsobí na proces 

okyslenia tlmivo tým, že zvyšuje pufrovitosť pôdy. 

Nemožno nespomenúť ani stratu vápnika a horčíka z pôdy v dôsledku vodnej erózie, pričom 

až 55 % všetkých poľnohospodárskych pôd na Slovensku je ohrozených týmto deštrukčným 

činiteľom. 

Pôdna reakcia je teda spojená s prítomnosťou zlúčenín (najmä karbonátov) Ca2+ a Mg2+ v 

pôdotvorných substrátoch. Pri ich nadbytku majú pôdy alkalickú reakciu a naopak pôdna 

kyslosť je spojená s absenciou uvedených zlúčenín. 

Pôdna kyslosť (acidita) je prirodzený jav vo všetkých regiónoch, kde sú dostatočne vysoké 

zrážky, ktoré spôsobujú vylúhovanie veľkých množstiev výmenných bázických (Ca2+, Mg2+) 

a alkalických katiónov (Na+, K+) z povrchových vrstiev pôdy. Pri nedostatku uvedených 

katiónov narastá v pôde obsah vodíkových iónov a zvyšuje sa kyslosť pôdy. 

Ďalšou z príčin vzniku pôdnej acidity je aj veľká produkcia CO2 pôdnymi mikroorganizmami. 

Pri jeho rozpúšťaní v pôdnej vlahe vzniká kyselina uhličitá, ktorá disociuje na ióny H+ 

a HCO3
-, čo má za následok zvýšenie koncentrácie iónov vodíka v pôdnom roztoku. 

Acidifikácia môže nastať aj sekundárne, a to aj na substrátoch, ktoré obsahujú bázické zložky, 

najmä ak sa tieto nachádzajú v klimatických oblastiach s vyšším množstvom zrážok, v 

ktorých sú rozpustné kyslé zložky (CO2, priemyselné hnojivá, kyslé exhaláty a pod.). Pod ich 

vplyvom sa uvoľňujú zlúčeniny vápnika a horčíka, ktoré sa potom vyplavujú do nižších 

horizontov pôdy. 

Pre potreby pôdoznalectva sa pôdna kyslosť rozlišuje na aktívnu a výmennú. Aktívna pôdna 

kyslosť je definovaná H+ a OH- iónmi voľne prítomnými v pôdnom roztoku. Stanovujeme ju 

priamo v pôdnom roztoku a vyjadruje sa v jednotkách pH. Potenciálna pôdna kyslosť je 

okrem voľných H+ a OH- iónov determinovaná aj obsahom H+ a Al3+ iónov, ktoré sú 

absorbované pôdnym komplexom a ktoré sú následne uvoľňované do pôdneho roztoku 

pôsobením hydrolyticky neutrálnej soli (KCl, NaCl, CaCl2). Túto formu kyslosti delíme ďalej 

na výmennú kyslosť a hydrolytickú kyslosť.  

Výmenná pôdna kyslosť je definovaná ako kyslosť pôdy, ktorá je spôsobená výmennými 

iónmi vodíka a hliníka, ktoré prechádzajú do roztoku pôsobením fyziologicky neutrálnych 

solí. Na tento účel sa používa 1 M roztok KCl, v súčasnosti sa výmenná pôdna kyslosť 

stanovuje aj pôsobením 0,01 M roztoku CaCl2. Hodnotu výmennej kyslosti vyjadrujeme 

v jednotkách pH. Schematicky je možné výmennú pôdnu kyslosť znázorniť nasledovne: 
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Hydrolytická kyslosť pôdy je definovaná ako schopnosť pôdy zvyšovať aciditu roztokov 

hydrolyticky zásaditých solí (soli silných zásad a slabých kyselín). Najčastejšie sa na 

stanovenie tejto formy kyslosti používajú 1 M roztoky octanu sodného (CH3COONa), resp. 

octanu vápenatého [(CH3COO)2Ca]. Hodnotu hydrolytickej pôdnej kyslosti vyjadrujeme 

v mmol.kg-1 pôdy a jej hodnoty sú v porovnaní s výmennou kyslosťou zvyčajne vyššie (viac 

kyslé), pretože do roztoku sa dostávajú nielen voľné vodíkové ióny, ale aj menej pohyblivé 

ióny, ktoré sú viazané na výmenných miestach pôdneho sorpčného komplexu. V niektorých 

prípadoch však hydrolytická kyslosť môže byť aj nižšia (menej kyslá, teda viac zásaditá), čo 

sa vysvetľuje sorpciou CH3COO- pôdou a ich výmenou za ióny OH-, čím sa znižuje acidita 

pôdneho výluhu. Hydrolytická kyslosť pôdy môže byť schematicky znázornená takto: 

 

 

Pôdnu kyslosť znižujeme (upravujeme) aplikáciou vápenatých hmôt (mletý vápenec, 

dolomitický vápenec, hasené vápno, saturačné kaly a pod.). Hodnota pH pôdneho roztoku je 

dôležitý agrochemický parameter, ktorý významnou mierou vplýva prakticky na všetky 

ostatné pôdne vlastnosti.  

Kyslá pôdna reakcia je v mnohých prípadoch jednou z najdôležitejších príčin nízkej 

úrodnosti. Kyslé pôdne prostredie má negatívny vplyv na rast koreňov väčšiny plodín a 

znižuje efektívnosť využitia aplikovaných hnojív, pôdna kyslosť spôsobuje, že viaceré 

dôležité chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti sú zhoršené. Nižšie sú uvedené len 

niektoré z nich: 

-  pri veľmi kyslej pôdnej reakcii nastáva v pôde chemická fixácia fosforu, ktorý potom 

rastliny nemôžu využiť pre svoju potrebu, pri nízkej hodnote pH pôdy je draslík menej 
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pútaný pôdou a ľahšie sa vyplavuje do spodných horizontov pôdy. Tieto dva fenomény 

majú za následok nižší príjem uvedených živín rastlinami; 

- príjem jednotlivých mikroelementov rastlinami je rôzny v závislosti od pH pôdy, napr. 

mobilita železa, mangánu a medi stúpa v kyslom prostredí, ale molybdén, ktorý pozitívne 

pôsobí na vývoj hrčkotvorných baktérií, je v prostredí pH pod 5,0 takmer nefunkčný; 

-  nízka hodnota pH pôdy podporuje mobilitu ťažkých kovov, ktoré sa tak ľahšie dostávajú 

do pestovaných plodín a tým aj do potravového reťazca; 

-  kvalita humusu klesá pri kyslej pôdnej reakcii v dôsledku nízkeho pomeru humínových 

kyselín k fulvokyselinám; 

-  kyslé pôdy nemajú stabilnú štruktúru a ľahko podliehajú erózii; 

-  biologická aktivita kyslej pôdy je nízka, lebo v nej hynie úžitková mikroflóra a 

mikrofauna. V dôsledku toho je nízka nitrifikačná schopnosť, malá intenzita rozkladu 

celulózy a znížená dýchacia mohutnosť pôdy; 

-  pri okysľovaní pôdy na hodnoty pH nižšie ako 5,0 nastáva deštrukcia niektorých pôdnych 

minerálov, humusových látok a vznikajú aj ďalšie nepriaznivé dôsledky na pôdnu 

úrodnosť a ekologické funkcie pôdy (HRONEC a kol., 1992).  

Pôdna alkalita je podmienená prítomnosťou zásaditých solí, ktoré ľahko hydrolyzujú 

a umožňujú tvorbu zásad. Aby bola pôda alkalická, musí mať hodnotu pH vyššiu ako 7 a tieto 

hodnoty sú spojené s prítomnosťou karbonátov v pôde a v pôdnom roztoku. Tak isto, ako aj 

pri pôdnej kyslosti, aj v prípade pôdnej alkality možno hovoriť o dvoch formách: aktívnu 

alkalitu zapríčiňujú rozpustené zásadité soli (Na2CO3, NaHCO3 a iné) v pôdnom roztoku: 

Na2CO3  +  2 H2O  ↔  H2CO3  +  2 NaOH 

Potenciálna alkalita je spôsobovaná výmennými katiónmi Na+, ktoré sú viazané v pôdnom 

sorpčnom komplexe: 

 

Hodnota výmennej alkality sa vyjadruje, podobne ako aj kyslosti, v jednotkách pH, hodnota 

potenciálnej alkality v mmol.kg-1 pôdy. 
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Základnou príčinou alkality pôd je výmenný sodík a obsah Na2CO3, príp. NaHCO3 v pôdnom 

roztoku a podobne ako pôdna kyslosť zhoršuje niektoré pôdne procesy. Na ich odstránenie sa 

v poľnohospodárstve používa sadra (CaSO4), pretože sodné soli v síranovej forme, ktoré 

vznikajú ako výsledok reakcie, sú ľahšie rozpustné. Následne sa pôdy premývajú vysokými 

dávkami závlahových vôd, aby sa sodné soli dostali do hlbokých pôdnych horizontov. 

 

1.3.5 Obsah uhličitanov v pôde 

Vápnik je v mnohých pôdach dominantným katiónom. Jeho obsah v pôde je však premenlivý 

a závisí v prvom rade od materskej horniny, z ktorej daná pôda vznikla, ale aj od množstva 

zrážok v danom regióne. Pôdy vyvinuté na vápenatých substrátoch obsahujú vápnik v celom 

pôdnom profile a vzhľadom na úzku spätosť obsahu vápenatých iónov a hodnoty pH pôdy, 

hodnota pH takýchto pôd sa pohybuje v rozpätí od 7,0 až do 8,4. V regiónoch s obmedzeným 

množstvom zrážok sa uhličitany (zvlášť CaCO3) akumulujú v pôdach. Naopak, vysokými 

zrážkami sa uhličitany a väčšina vápenatých minerálov vyplavuje z povrchového horizontu 

pôdy, a tým aj klesá hodnota pôdnej reakcie, pretože výmenné miesta v pôdnom sorpčnom 

komplexe, kde bol viazaný vápnik, zaberajú katióny vodíka a hodnota pH pôdy sa dostáva do 

oblasti kyslej (nižšie ako 6,5). 

Chemická reakcia popisujúca tvorbu uhličitanov je nasledovná: 

Ca2+  +  H2O  +  CO2    ––>    CaCO3  +  2 H+ 

Aj táto reakcia je vratná a vápenec sa opätovne rozpúšťa pôsobením zvyšujúcej sa 

koncentrácie CO2 v plynnej fáze. 

V pôde sa vo forme uhličitanov v prevažnej miere nachádzajú vápnik a horčík, ale aj sodík, 

draslík a železo. Najviac zastúpený zo všetkých uhličitanov v pôde je uhličitan vápenatý a 

uhličitan horečnatý.  

Pôvod uhličitanov v pôde je rôzny. Rozoznávame: 

- uhličitany prvotného (primárneho) pôvodu – sú to uhličitany buď len v spodných častiach 

pôdnych profilov, alebo aj v celom profile, ale v tomto prípade smerom k povrchu pôdy ich 

obsah značne klesá, 

- uhličitany prvotného pôvodu s následným druhotným obohacovaním (napr. kapilárnym 

vzlínaním podzemných vôd) – v takom prípade je obsah uhličitanov v pôde najvyšší 

v povrchových vrstvách pôdy, 

- uhličitany druhotného (sekundárneho) pôvodu – sú označované aj ako uhličitany 

antropického pôvodu. Ich obsah v pôde je najvyšší vo vrchných horizontoch pôdy a ich pôvod 

je v aplikácii vápenatých hmôt za účelom zmiernenia kyslej pôdnej reakcie. 
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Podľa obsahu uhličitanov v pôde rozoznávame zeminy: 

- veľmi málo vápenaté – s obsahom 0,2 – 1,0 % CaCO3, 

- slabo vápenaté – s obsahom 1 – 5 % CaCO3, 

- vápenaté – s obsahom 5 – 20 % CaCO3, 

- silno vápenaté – s obsahom 20 – 60 % CaCO3, 

- vápencové – s obsahom nad 60 % CaCO3. 

Z agronomického hľadiska sú karbonáty veľmi dôležitou súčasťou minerálneho podielu pôdy 

a sú ochranou pred neustálym okysľovaním pôdy. Čím viac karbonátov pôda obsahuje, tým je 

jej schopnosť odolávať okysľovaniu vyššia. S udržiavaním pôdnej reakcie na úrovni 

neutrálnej hodnoty sú spojené ďalšie pôdne vlastnosti, ktoré majú podstatný význam pre 

zachovanie pôdnej úrodnosti a aj pre pestovanie plodín a dosahovanie úrod. Jednou z nich je 

aj vznik vápenatých humátov, ktoré pôsobia veľmi priaznivo na pozitívne vlastnosti pôdneho 

humusu. Ďalšou vlastnosťou vyššieho obsahu karbonátov v pôde je aj imobilizácia niektorých 

ťažkých kovov v pôde (napr. Pb, Cd, Cr, Co), tzn. že tieto ťažké kovy nie sú schopné prenikať 

do koreňovej sústavy rastlín.  

Na druhej strane ale treba zdôrazniť, že vysoká hodnota pH, resp. vysoký obsah uhličitanov 

v pôde má aj negatívne dôsledky. Zvýšená hodnota pH pôdneho roztoku znižuje rozpustnosť 

železa a mangánu, čo môže mať za následok chlorózu pestovaných plodín. Znižuje sa tiež 

prístupnosť fosforu a vysoký obsah vápnika v pôdach znižuje v dôsledku antagonizmu 

katiónov aj príjem draslíka a horčíka rastlinami.  

 

1.3.6 Oxidačno-redukčný potenciál 

Oxidačno-redukčný potenciál (redox potenciál) je charakteristickým parametrom pre 

definovanie aeróbnych (oxidačných) a anaeróbnych (redukčných) procesov prebiehajúcich 

v pôde.  Z faktorov, ktoré určujú podmienky pre dané procesy, sú najdôležitejšie pôdna 

vlhkosť, pôdna reakcia, obsah kyslíka v pôdnom vzduchu a roztoku, obsah organických látok, 

prítomnosť Fe, Mn, N, S a činnosť mikroorganizmov. Oxidačno-redukčný potenciál (Eh) 

odráža celkový efekt rôznych oxidačných a redukčných reakcií v danom momente. Jeho 

hodnota sa vyjadruje v milivoltoch (mV) alebo voltoch (V) ako rozdiel elektrického napätia 

medzi dvoma elektródami umiestenými v pôde alebo pôdnom roztoku. Čím nižšia je hodnota 

Eh, tým intenzívnejšie prebiehajú v pôde redukčné procesy a naopak. Ak je hodnota Eh vyššia 

ako 600 mV, v pôde prevládajú oxidačné procesy, ak je hodnota menej ako 200 mV, v pôde 

dominujú redukčné procesy. Hodnota Eh nie je stabilná, kolíše už vo veľmi malých 
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vzdialenostiach (aj niekoľko milimetrov), mení sa v závislosti od množstva zrážok, od 

pestovanej plodiny a aj spôsobu obrábania pôdy. 

 

1.3.7 Chemické zloženie pôdneho roztoku 

Pôdny roztok je kvapalná fáza v pôde, v ktorej sú rozpustené soli, organické zlúčeniny, plyny 

a dispergované látky rôzneho pôvodu. Je to najaktívnejšia a najviac mobilná časť pôdy, 

v ktorej sa uskutočňujú rôznorodé chemické procesy a z ktorej rastliny bezprostredne 

prijímajú živiny. V závislosti od pôdneho typu, ale aj iných podmienok, sa v pôdnom roztoku 

nachádzajú anióny (HCO3
-, NO3

- - tieto dva anióny tvoria až 90 % z celkového množstva 

aniónov v pôdnom roztoku, ďalej OH-, Cl-, H2PO4
-, SO4

2- a iné), katióny (H+, K+, NH4
+, Ca2+, 

Mg2+, v menšom množstve Fe3+ a Al3+ a iné, v zasolených pôdach sa vyskytuje zvýšené 

množstvo Na+), nízkomolekulárne organické zlúčeniny, fulvokyseliny, rozpustné 

organominerálne zlúčeniny typu chelátov, ale aj rozpustené plyny (vzduch, oxid uhličitý, 

amoniak a iné). Vzájomný pomer medzi organickými a minerálnymi látkami v pôdnom 

roztoku závisí od pôdneho typu, pôdnych horizontov a aj ročného obdobia. Soli sa do 

pôdneho roztoku dostavajú v priebehu zvetrávania hornín, rozkladu organických látok 

pôdnymi mikroorganizmami, ale aj aplikáciou organických a minerálnych hnojív.  

Zloženie a koncentrácia pôdneho roztoku sú výsledkom biologických, fyzikálno-chemických, 

fyzikálnych a chemických reakcií, ktoré neustále v pôde prebiehajú pri rozličnom pôsobení 

teploty, vlhkosti a vzduchu. Obsah solí sa v pôdnom roztoku zvyšuje aplikáciou hnojív, 

poklesom pôdnej vlhkosti, zvýšenou mineralizáciou organickej hmoty a inými procesmi. 

Naopak, príjem živín rastlinami, vyplavovanie rozpustných látok do nižších pôdnych 

horizontov alebo prechod rozpustných solí do menej rozpustných, resp. nerozpustných 

zlúčenín znižuje koncentráciu solí v pôdnom roztoku. Celkové množstvo rozpustných solí 

v pôdnom roztoku sa pohybuje od niekoľkých stotín percenta (niekoľko desatín gramov až 

gramov na 1 liter) až do niekoľko desatín percent (niekoľko gramov na liter), vo 

výnimočných prípadoch (spravidla zasolené pôdy) je koncentrácia pôdneho roztoku viac ako 

1 %. Všeobecne platí, že koncentrácia solí v pôdnom roztoku vyššia ako 0,2-0,3 % je pre 

rastliny škodlivá. Obrázok 8 prezentuje mechanizmy, ktorými v pôde rôzne zložky vzájomne 

reagujú. Pôdny roztok je akýmsi centrálnym bodom. 
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Obrázok I-8 Vzájomné reakcie rôznych zložiek v pôdnom prostredí (HANES a kol., 1997) 

 

Rovnováha reakcií (reakcie 1 a 2) spočíva v tom, že rastliny pre svoju výživu odoberajú 

z pôdneho roztoku nevyhnutné živiny, ale zároveň do neho vylučujú prostredníctvom 

koreňového systému malé množstvá rastlinných živín. Tieto ióny sú následne adsorbované na 

výmenných pozíciách pôdnych povrchov (reakcia 3). Reakcie fyzikálno-chemickej sorpcie sú 

vratné, teda ióny sú za určitých okolností spätne uvoľňované do pôdneho roztoku desorpciou 

(reakcia 4). Vzhľadom na skutočnosť, že minerálny podiel pôdy výrazným spôsobom 

ovplyvňuje zloženie pôdneho roztoku, v prípade presýtenia pôdneho roztoku sa jednotlivé 

ióny môžu vyzrážať až na úroveň rovnováhy (reakcia 5). Ak sa ale pôdny roztok stane 

z hľadiska nejakého iónu nenasýtený, minerál sa môže rozpúšťať taktiež až do rovnovážneho 

stavu a dodávať ióny do pôdneho roztoku (reakcia 6). Reakcie medzi pôdnym roztokom 

a dodanými minerálnymi, či organickými hnojivami, resp. zrážkami a výparov (reakcie 7 a 8) 

predstavujú dynamické procesy, prebiehajúce v pôde, napr. hnojivá aplikované do pôdy sú 

v pôdnej vlahe takmer okamžite rozpúšťané a ióny nasycujú pôdny roztok (reakcia 7), zrážky 

pôdny roztok riedia (znižujú jeho koncentráciu), prebytok vody môže unikať z pôdneho 

profilu, brať so sebou soli a ďalšie rozpustné látky (reakcia 8). Organická hmota 

a mikroorganizmy svojím pôsobením v pôde tiež výrazne vplývajú na rovnovážny stav 

v pôde. Žijúce mikroorganizmy odoberajú živiny z pôdneho roztoku potrebné pre svoju 

existenciu a zabudovávajú ich do vlastných tiel (reakcia 9), na druhej strane sú živinové 

zložky uvoľňované v priebehu rozkladu organickej hmoty a odumretých mikroorganizmov 

(reakcia 10). Plyny v pôdnom vzduchu majú tiež tendenciu dosiahnuť rovnováhu s pôdnym 

roztokom, teda buď sa z pôdy do pôdneho roztoku uvoľňujú (reakcia 11), alebo sa môžu z 

pôdneho roztoku adsorbovať (reakcia 12). 
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Vlastnosti pôdneho roztoku 

Medzi najdôležitejšie vlastnosti pôdneho roztoku patria: 

- osmotický tlak, ktorý je priamo závislý od koncentrácie vodorozpustných látok a od stupňa 

ich disociácie. Najvyšší osmotický tlak má pôdny roztok v zasolených pôdach; 

- reakcia pôdneho roztoku vystihuje aktívnu pôdnu reakciu a má bezprostredný vplyv na 

priebeh všetkých chemických, fyzikálno-chemických a biologických procesov 

prebiehajúcich v pôde. Je ovplyvňovaná najmä množstvom rozpustených kyselín, kyslých 

alebo zásaditých solí. Jeho hodnota sa zvyčajne pohybuje v rozpätí od 4,0 (3,0) do 8,5 

(9,5), pričom najpriaznivejšia pôdna reakcia pre väčšinu pestovaných kultúrnych plodín je 

neutrálna, tzn. medzi 6,5 a 7,2; 

- pufrovacia schopnosť pôdneho roztoku sa prejavuje brzdením priebehu zmien v hodnotách 

pôdnej reakcie a závisí od prítomnosti slabých kyselín alebo zásad a ich solí; 

- oxidačno-redukčný potenciál je mierou oxidačnej sily pôdneho roztoku a jeho hodnota sa 

vyjadruje v milivoltoch. Nízke hodnoty potenciálu (-200 až +200 mV) charakterizujú 

redukčné podmienky, tzn. reakcie pri nedostatku kyslíka, hodnoty nad 550 mV zase 

oxidačné podmienky, tzn. reakcie pri nadbytku kyslíka. Pre väčšinu rastlín sa optimálna 

hodnota redox potenciálu nachádza medzi 200 a 700 mV. 

 

1.3.8 Obsah uhlíka v pôde 

Uhlík je ústredným prvkom všetkej biomasy, a týmto aj základom života na Zemi. Všetky 

organické látky obsahujú uhlík a jeho cyklus je neodlučiteľne spojený so životom a smrťou 

organizmov. 

Uhlík sa v prírode vyskytuje aj ako voľný prvok, aj vo svojich zlúčeninách. Ako prvok sa 

nachádza predovšetkým v dvoch formách – ako grafit a diamant. Najrozšírenejšie 

anorganické zlúčeniny uhlíka sú uhličitany dvojmocných kovov (CaCO3 – kalcit, významný 

horninotvorný nerast, MgCO3 – magnezit, FeCO3 – siderit,  MnCO3 – rodochrozit, 

CuCO3.Cu(OH)2 - malachit a ďalšie). Organický uhlík sa vyskytuje vo forme uhlia (amorfný 

uhlík) a ropy (uhľovodíky). V plynnom skupenstve sa uhlík môže vyskytovať v anorganickej 

i organickej forme (CO2, CO, metán). Hlavnými zásobárňami uhlíka na Zemi sú atmosféra, 

oceány, suchozemská biosféra a litosféra (obrázok I-9). 
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Obrázok I-9 Globálny cyklus uhlíka v životnom prostredí (podľa ŠIMKA, 2003) (prenosy 

medzi jednotlivými zásobárňami sú uvedené v mol.rok-1) 

 

Pohyby uhlíka medzi jednotlivými zásobárňami sú znázornené na obrázku I-10. 
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Obrázok I-10 Globálny cyklus uhlíka na Zemi (podľa ŠIMKA, 2003) (množstvá uhlíka sú 

uvedené v 109 t, resp. pri prenosoch v 109 t.rok-1) 

 

Uhlík v pôde 

Pôdy obsahujú obrovské množstvá uhlíka, odhaduje sa, že v pôdach je v organických látkach 

viazaných okolo 2.1012 ton uhlíka a 2/3 z toho množstva sa nachádza vo vrstve pôdy do hĺbky 

1 m (BRADY, WEIL, 1999). Pôdnu organickú hmotu tvoria v podstate pôdne organizmy 

a rôzne organické látky, avšak zvyčajne sa živé organizmy (ktorých je v rámci organickej 

hmoty v pôde len menej ako 4 hmotnostné percentá) do termínu „pôdna organická hmota“ 

nezahŕňajú. Rozdelenie pôdnej organickej hmoty prezentuje obrázok I-11. Zastúpenie rôznych 

frakcií pôdnej organickej hmoty je v rôznych pôdach rozličné, preto aj intervaly obsahov 

jednotlivých frakcií sú relatívne široké. 

Množstvo organickej hmoty v pôde je závislé od primárnej produkcie a rýchlosti jej rozkladu. 

Rastlinné zvyšky a pôdne mikroorganizmy spolu s ďalšími faktormi pôdneho prostredia a 

klímy ovplyvňujú rýchlosť humifikácie (tvorbu stabilnej organickej hmoty), ako aj 

mineralizácie (rozklad organickej hmoty). Ďalšími významnými faktormi ovplyvňujúcim 

množstvo organickej hmoty, a tým aj množstvo uhlíka, v pôde sú teplota a zrážky. Vyššie 

teploty vedú k rýchlejšiemu rozkladu organických látok, tzn. k jej nižšiemu obsahu. Vyššia 

vlhkosť pôdy v  porovnateľných podmienkach vyšší obsah organického uhlíka v pôde. Z toho 

vyplýva, že vyšší obsah uhlíka majú zamokrené pôdy v porovnaní s vysychajúcimi pôdami. 
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Výrazne ovplyvňuje obsah organickej hmoty aj človek svojou činnosťou na pôde, najmä 

obrábaním, hnojením a celkovou kultiváciou. 

 

 

Obrázok I-11 Schematické zloženie pôdnej organickej hmoty [hmotnostné %] 

 

Primárnym zdrojom pôdnej organickej hmoty sú rastlinné zvyšky a rôzne časti rastlín, vrátane 

koreňov. Podľa výsledkov výskumu koreňové a pozberové zvyšky pestovaných rastlín 

zanechávajú v pôde relatívne veľké množstvo organického uhlíka, ktoré závisí od výšky 

úrody hlavného a vedľajšieho produktu. Napríklad kapusta repková pravá, var. ozimná 

zanecháva v pôde vo forme koreňov a slamy viac ako 5 t C.ha-1, kukurica pestovaná na zrno a 

horčica viac ako 4 t C.ha-1, obilniny, slnečnica a šošovica od 3 do 4 ton uhlíka na hektári pôdy 

(JURČOVÁ, 1999). Ďalším primárnym zdrojom organických látok sú autotrofné 

mikroorganizmy. Menšie množstvo organickej hmoty sa do pôdy dostáva aj splachom 

a spádom. Sekundárnym zdrojom sú živočíchy, ktoré po odumretí zanechávajú v pôde svoje 

telá, pričom niektoré väčšie živočíchy (dážďovky, mravce a pod.) zohrávajú dôležitú úlohu 

i pri prenose rastlinných zvyškov a ďalších pôdnych častíc (obrázok I-12). 
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Obrázok I-12 Zdroje pôdnej organickej hmoty 

 

Samotné množstvo organickej hmoty v pôde sa líši najmä v závislosti od typu rastlinného 

spoločenstva a od pôdno-klimatických podmienok. Najvyšší obsah organickej hmoty v pôde 

sa všeobecne nachádza v lesných spoločenstvách. V rámci nich prevládajú tropické 

a subtropické lesy s obsahom organickej hmoty až 500-1700 t.ha-1, v miernych pásmach je to 

približne 50-350 t.ha-1 a v oblasti tundry len 4-30 t.ha-1. Je to spôsobené najmä množstvom 

lesnej opadanky, ktorá je hlavným zdrojom humusu v týchto spoločenstvách. V našich 

podmienkach pri celkovej zásobe 40-50 t.ha-1 opadanky, lesný porast vyprodukuje na jednom 

hektári priemerne 5-20 t čerstvého opadu (ŠÁLY, 1968 in HANES a kol., 1997). V pôdach pod 

trávnymi porastmi je obsah organickej hmoty podstatne nižší – v zóne stepí 8-28 a v zóne 

lesostepí 6-13 t.ha-1. Intenzívne obrábané orné pôdy obsahujú najmenej pôdnej organickej 

hmoty v dôsledku jej vysokej mineralizácie.  

Navyše, obsah organickej hmoty v orných pôdach sa výrazne líši v závislosti od hĺbky pôdy. 

Na obrázku I-13 sú prezentované obsahy a rozdelenie organickej hmoty vo vybraných 

pôdnych typoch orných pôd Slovenska.  
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Obrázok I-13 Obsah a rozdelenie humusu podľa hĺbky pôd vo vybraných pôdnych typoch 

orných pôd Slovenska (JURČOVÁ a kol., 1995) 

 

Vysoký obsah organickej hmoty vo vrchných horizontoch pôdy je spôsobený vysokou 

hustotou koreňového systému, a tým aj množstvom rastlinných zvyškov, ale aj aplikáciou 

relatívne vysokých dávok organických hnojív. S narastajúcou hĺbkou pôdy obsah humusu 

klesá, aj keď nie v každom pôdnom type rovnako. Prudký pokles obsahu humusu v hĺbke 

0,30-0,40 m súvisí s hĺbkou obrábania pôd (vrátane zapracovania organických hmôt do pôdy), 

ako aj menšou hustotou koreňového systému pestovaných rastlín v danej hĺbke pôdy. 
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Najvyšší obsah humusu v % v sledovaných pôdach bol v rendzine modálnej, ale najväčšie 

absolútne množstvo humusu v tonách obsahovala čiernica glejová, v ktorej ešte aj v hĺbke 0,6 

m sa nachádzalo viac 1,5 % humusu. Takéto hodnoty nedosahovali pôdne typy ako luvizem 

modálna, pseudoglej modálny a takmer ani hnedozem modálna v povrchových vrstvách pôdy 

0,0-0,1 m (JURČOVÁ a kol., 1995). 

Pôdna organická hmota plní dôležitú úlohu pri tvorbe štruktúrnych pôdnych agregátov, má 

pozitívny vplyv na tepelný, vodný a vzdušný režim pôd, je zásobárňou živín v pôde, výrazne 

ovplyvňuje katiónovú sorpčnú kapacitu, je zdrojom energie potrebnej pre činnosť pôdnych 

mikroorganizmov, ovplyvňuje aj ďalšie pôdne charakteristiky, ale aj napomáha detoxikácii 

pesticídov. Môžeme teda povedať, že pôdna organická hmota je základným faktorom, ktorý 

ovplyvňuje kvalitu pôdy. 

V tabuľke 6 je prezentované rozdelenie pôdnych typov poľnohospodárskych pôd Slovenska 

na základe obsahu pôdneho organického uhlíka v hĺbke 0,0-0,1 m do štyroch skupín. Uvedené 

rozdelenie je uskutočnené na základe výsledkov reálneho množstva pôdneho organického 

uhlíka (POC), získaných v priebehu monitoringu v jednotlivých pôdnych skupinách 

zohľadňujúcich pôdny typ, subtyp, materskú horninu a hospodárenie na pôde. 

 

Tabuľka I-6 Reálne hodnoty množstva pôdneho organického uhlíka v pôdnych typoch 

Slovenska (TTP – trvalý trávny porast, OP – orná pôda) 

Skupina Obsah pôdneho 

organického uhlíka [%] 

Pôdne typy 

I. > 3% 
TTP – rendzina (RA), kambizem (KM) var. kyslá, litozem (LI), 

ranker (RN), podzol (PZ), andozem (AM) 

II. 2,1 – 3 % 
TTP – pseudoglej (PG), kambizem (KM) 

OP – kambizem (KM) na vulkanitoch, čiernica (ČA)  

III. 1,5 – 2 % 
OP – rendzina (RA), černozem (ČM), čiernica (ČA) na 

nekarbonátových substrátoch, fluvizem glejová (FMg) 

IV. < 1,5 % 
OP – pseudoglej (PG), hnedozem (HM), fluvizem (FM) var. 

karbonátová, regozem (RM) 

 

V prvej skupine sú pôdne typy s obsahom pôdnej organickej hmoty vyšším ako 3 %, čo podľa 

HRAŠKA a BEDRNU (1988) zodpovedá veľmi dobrému obsahu humusu (% humusu = obsah 

organického uhlíka x 1,724), resp. veľmi silne humóznej pôde (SOTÁKOVÁ, 1982). Najvyšším 

obsahom organického uhlíka disponujú pôdy pod trvalými trávnymi porastmi (rendziny, 

andozeme, kambizeme kyslé, ako aj typické vysokohorské podzoly, rankre a litozeme). 
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V druhej skupine, s obsahom POC 2-3 %, teda dobrou zásobou humusu, sa nachádzajú 

pseudogleje a všetky ostatné kambizeme (TTP) a  čiernice a kambizeme na vulkanitoch (OP). 

V ďalších dvoch skupinách sa nachádzajú iba orné pôdy, u ktorých zásoba humusu nezávisí 

natoľko od genézy pôdy, ale prvoradú úlohu na nich zohráva hospodárenie na pôde. Do tretej 

skupiny so strednou zásobou humusu (1,5-2 % organického uhlíka) sú zaradené pôdne typy, 

v ktorých priemerná hodnota obsahu organického uhlíka počas sledovania neklesla pod 1,5 %. 

Do tejto skupiny patria čiernice na nekarbonátových substrátoch, fluvizemiach glejových, 

černozemiach,  rendzinách a kambizemiach pseudoglejových, kambizemiach na 

karbonátových substrátoch, ale aj kyslých. Priemerný obsah organického uhlíka fluvizemí na 

karbonátových substrátoch sa v priebehu sledovania pohyboval v rozmedzí 1,3-1,6 %, ale aj 

tento pôdny typ je zaradený do skupiny pôd s malou zásobou humusu (<1,5 % organického 

uhlíka), ktorým disponujú predovšetkým pseudogleje, hnedozeme, fluvizeme a regozeme. 

Na regozemiach sa priemerný obsah organického uhlíka v priebehu monitoringu pohybuje 

v rozmedzí 0,9-1,1 % a na Slovensku reprezentuje tento pôdny typ poľnohospodárske pôdy 

s najnižším obsahom pôdnej organickej hmoty. 

Ako vyplýva z tabuľky 6, obsah organického uhlíka závisí predovšetkým od druhu pozemku 

(v skupine I. sa nachádzajú iba pôdy využívané ako trvalé trávne porasty) a charakter pôdy 

(pôdny typ, subtyp a materská hornina) zohráva až druhoradú úlohu. Na OP, v porovnaní 

s TTP je charakteristická nižšia zásoba humusu, pretože pri rozorávaní pasienkov dochádza 

k porušeniu prirodzenej rovnováhy a obsah humusu sa podstatne znižuje v dôsledku 

intenzívnej mineralizácie hlavne v orničnom horizonte. Na všetkých hodnotených pôdnych 

typoch obsah organického uhlíka s hĺbkou postupne klesá, pričom v rámci TTP je hodnota 

obsahu pôdneho organického uhlíka v hĺbke 0,35-0,45 m niekoľkonásobne nižšia ako v ornici 

(obrázok I-13). Na orných pôdach rozdiel v zásobe uhlíka v hĺbke 0,00-0,10 a 0,35-0,45 m nie 

je taký markantný a v tejto hĺbke nie sú podstatné rozdiely v obsahu organického uhlíka 

medzi ornou pôdou a trvalými trávnymi porastmi (BARANČÍKOVÁ, 2002). 

V súčasnosti, keď na mnohých lokalitách, predovšetkým intenzívne využívaných pôdach, 

dochádza k postupnému poklesu obsahu organického uhlíka, je veľmi dôležité stanovenie tzv. 

limitnej hodnoty obsahu pôdnej organickej hmoty. V literárnych zdrojov sa často uvádza 

hodnota obsahu uhlíka 2 %, ktorá je v poslednom období dosť kriticky hodnotená, pretože nie 

je možné stanoviť jednu limitnú hodnotu obsahu pôdneho organického uhlíka pre rozdielne 

pôdne typy, ako aj pre rozdielne spôsoby hospodárenia. Pracovná skupina Európskej komisie 

v rámci tematickej stratégie pre ochranu pôdy odporúča pri stanovení limitných hodnôt 

zohľadňovať pôdny typ, zrnitostné zloženie pôdy, environmentálne podmienky i hospodárenie 
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na pôde. Regionálne stanovenie limitných hodnôt obsahu pôdnej organickej hmoty s ohľadom 

na všetky vyššie spomenuté kritéria odporúčané EÚ boli zohľadnené aj pri stanovení 

limitných hodnôt obsahu organickej hmoty v pôde pre orné pôdy Slovenska, ktoré sú uvedené 

v tabuľke I-7. 

 

Tabuľka I-7 Limitné hodnoty obsahu pôdneho organického uhlíka pre orné pôdy Slovenska 

Skupina Obsah pôdneho organického 

uhlíka [%] 

Pôdne typy 

I. > 1,0 – 1,5 
Pseudoglej (PG), hnedozem (HM), fluvizem (FM), regozem 

(RM)  

II. 1,51 – 2,0 
Černozem (ČM), čiernica na karbonátových substrátoch, 

kambizem (KM), rendzina (RA) 

III.  > 2,0 Čiernica (ČA) 

 

1.3.8.1 Biochemické procesy uhlíka v pôde 

Termín „uhlík v pôde“ je veľmi úzko spätý s termínom „organická hmota v pôde“ z toho 

dôvodu, že prakticky všetok uhlík v pôde sa nachádza práve v organickej forme (> 95 %). 

Organická hmota (organické zvyšky odumretých rastlín a živočíchov) v pôde podlieha veľmi 

rôznorodým premenám, ktoré sú v podstate biochemického charakteru a uskutočňujú sa za 

prítomnosti mikroorganizmov, živočíchov, enzýmov, kyslíka a vody.  

Najrozšírenejšími procesmi premeny odumretých organických zvyškov sú procesy 

mineralizácie a humifikácie. Tieto procesy sú podmienené určitými podmienkami 

(teplotnými, vlhkostnými, mikrobiálnymi). V prípade nepriaznivých podmienok, keď je 

mikrobiálna činnosť obmedzená, prevládajú iné procesy – v prípade nadbytku vlahy prebieha 

rašelinenie (ulmifikácia) a na druhej strane, pri nedostatku vlahy uhoľnatenie (karbonizácia). 

Intenzitu a charakter premeny odumretých zvyškov organizmov ovplyvňuje ich chemické 

zloženie. Rastlinná biomasa obsahuje väčšinou vodu (v priemere 75 %), zvyšok tvorí tzv. 

sušina, ktorá je zložená z uhlíka, vodíka, kyslíka a ďalšími prvkami, ktoré sú označované ako 

popoloviny. Rastlinná biomasa obsahuje veľké množstvo rôznych organických látok, pričom 

v najväčšom množstve sú zastúpené najrôznejšie sacharidy od jednoduchých monosacharidov 

(napr. glukóza) až po polysacharidy typu škrobu, hemicelulózy a celulózy. Okrem nich sú 

v rastlinnej biomase obsiahnuté aj bielkoviny, tuky, vosky, lignín a iné látky (obrázok I-14). 
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Obrázok I-14 Priemerné zloženie rastlinnej biomasy 

 

Rôzne látky podliehajú v pôde premenám rôzneho stupňa. Najľahšie sa rozkladajú 

jednoduché cukry, horšie bielkoviny, hemicelulóza a celulóza, potom tuky a vosky a najťažšie 

lignín. Všeobecne možno rozklad organických látok znázorniť oxidačnou reakciou: 

–(C,H)  +  2 O2    CO2  +  2 H2O  +  energia 

Táto schéma nezahŕňa jednotlivé medzireakcie, ktorých je veľké množstvo a ktoré sa líšia aj 

od charakteru rozkladanej látky. Rozklad organických látok ale nie je výlučne len procesom 
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premien uhlíka a procesom tvorby CO2, resp. CH4. Súbežne s týmito reakciami prebiehajú aj 

reakcie premeny ďalších biogénnych prvkov (dusíka, fosforu, síry a iných). Zložité 

polymerné zlúčeniny sú rozkladané mimobunkovými enzýmami na jednoduchšie monomerné 

látky (cukry, aminokyseliny, ...), pričom ich ďalší rozklad prebieha už v bunkách 

mikroorganizmov, a to rozdielne v závislosti od prítomnosti, resp. absencie kyslíka (obrázok 

I-15).  

 

 

Obrázok I-15 Priebeh rozkladu organických látok v pôde (podľa ŠIMKA, 2003) 

 

Proces rozkladu organických látok, ktorý vedie k vzniku anorganických (minerálnych) foriem 

sa nazýva mineralizácia. Minerálne látky uvoľňované pri rozklade organických látok sú 

využívané mikroorganizmami a rastlinami ako živiny, alebo sa adsorbujú na pôdnych 

koloidoch, odkiaľ sú využívané neskôr, alebo tvoria nerozpustné minerálne zlúčeniny, resp. 

sú z pôdy vyplavované. 

Mineralizácia organických zvyškov v pôde je v začiatočných fázach veľmi rýchla, pretože 

zvyšky obsahujú väčšie množstvo ľahšie rozložiteľných organických zlúčenín. Postupom času 

sa ale intenzita mineralizácie spomaľuje pre relatívne zvyšovanie obsahu ťažšie 

rozložiteľných zlúčenín (obrázok I-16). Podstatná časť organických zvyškov sa rozkladá až na 
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vodu, oxid uhličitý, amoniak a jednoduché soli. Koeficient mineralizácie sa pohybuje 

v intervale 0,50-0,85. 

 

Obrázok I-16 Zmeny v chemickom zložení rastlinných zvyškov 

(upravené podľa viacerých autorov) 

 

Súčasne s procesmi mineralizácie prebieha aj humifikácia organických zvyškov. Je to proces 

veľmi zložitý, ktorý zahŕňa premeny organických zvyškov prevažne biochemického 

charakteru, vedúce k tvorbe humusu. 

O vzniku humusu a o priebehu humufikačných procesov existujú viaceré hypotézy. 

Z viacerých schém, znázorňujúcich biochemizmus premeny organických zvyškov a tvorbu 

nových vysokomolekulových organických látok prezentuje schéma TANA (2003) (obrázok I-

17).  
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Obrázok I-17 Mechanizmy vzniku humínových látok (TAN, 2003) 

 

Východiskovým materiálom pre tvorbu humínových látok sú rastlinné zvyšky. Po ich 

transformácii mikroorganizmami vznikajú jednoduchšie organické zlúčeniny (cukry, 

polyfenoly, aminozlúčeniny, ...), ktoré reagujú s modifikovaným lignínom (4), chinónmi (2, 

3) a redukujúcimi cukrami (1), čím sú tvorené tmavo sfarbené látky. 

Na obrázku I-18 je znázornená schéma syntézy humusových látok podľa MARTINA 

a HAIDERA (1971, in ŠIMEK, 2003). Podľa uvedených autorov je prvotnou zlúčeninou pre 

tvorbu humusových látok lignín, do mnohých reakcií však vstupujú najrôznejšie látky. 

Premena pôvodných organických látok na humusové zahŕňa analytické a syntetické procesy, 

na ktorých sa podieľajú mikroorganizmy a mimobunkové enzýmy (mikrobiálneho, 

rastlinného a živočíšneho pôvodu). 
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Obrázok I-18 Syntéza humusových látok v pôde (MARTIN, HAIDER, 1971 in ŠIMEK, 2003) 

 

Z uvedeného vyplýva, že v procese humifikácie sa v pôde tvoria vysokomolekulárne dusíkaté 

organické zlúčeniny s rôznym prvkovým zložením, molekulovou hmotnosťou, pohyblivosťou 

a akumulačnou schopnosťou, ktoré sú všeobecne označované ako humusové látky. 
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Pri vyššie uvedených premenách uhlíka (organickej hmoty) v pôde zohrávajú veľmi dôležitú 

úlohu teplotné a vlhkostné pomery. Za optimálnu teplotu pre činnosť pôdnych 

mikroorganizmov sa považuje teplota v rozsahu 25-30 °C, ale je treba zdôrazniť, že teplotné 

optimum pre jednotlivé etapy premeny organických látok nie je rovnaké. Teplotné podmienky 

sú vždy úzko späté s vlhkostnými podmienkami. Optimálna vlhkosť pôdy pre priebeh reakcií 

mineralizácie a humifikácie je 60-80 % maximálnej vodnej kapacity. Pri prebytočnej vlhkosti 

sa vytvárajú anaeróbne podmienky, ktoré spomaľujú procesy premeny a výrazne ovplyvňujú 

zloženie vznikajúcich humusových látok (zvýšená tvorba nízkomolekulových organických 

zlúčenín a fulvokyselín). Naopak, nízka zásoba vlahy spôsobuje silné prevzdušňovanie pôdy. 

Okrem fyzikálnych vlastností majú veľký vplyv na dynamiku prebiehajúcich procesov 

premeny organických látok aj chemické, či fyzikálno-chemické vlastnosti, ako sú pôdna 

reakcia, sorpčná kapacita, obsah výmenných katiónov, mineralogická skladba pôd, obsah 

živín a iné. Netreba zabúdať ani na činnosť človeka na pôde, najmä jeho agrotechnické zásahy 

(obrábanie, hnojenie, vápnenie, kyprenie, prevzdušňovanie pôd a iné) a taktiež na druh 

a množstvo pestovaných plodín. Vyššia úroda plodín zanecháva po sebe v pôde vyššie 

množstvo pozberových a koreňových zvyškov, ktoré, tvoria primárny zdroj organických látok 

v pôde. 

 

1.3.9 Obsah prístupných živín pre rastliny 

Tento parameter je dôležitým ukazovateľom úrodnosti pôd. Prirodzený obsah živín v pôde je 

výrazne ovplyvňovaný aplikáciou organických a najmä minerálnych hnojív. Zmeny 

v obsahoch živín v pôde sa po aplikácii hnojív menia relatívne rýchlo, preto sledovanie ich 

obsahu je nevyhnutnou podmienkou správnej agronomickej praxe. Zo všetkých živín sa javí 

ako najdôležitejšie v pôdach analyzovať a regulovať najmä obsahy dusíka, fosforu, draslíka, 

ale aj vápnika a horčíka.  

 

1.3.9.1 Dusík 

Dusík je spolu s uhlíkom, kyslíkom a vodíkom základným stavebným prvkom a tvorí 

podstatnou časť živej hmoty. Je významnou živinou pre rastliny, predstavuje dôležitú zložku 

bielkovín (bielkoviny obsahujú v priemere 15 hm. % dusíka), aminokyselín (všetky 

aminokyseliny obsahujú vo svojich molekulách dusík), ribonukleových (RNA) 

a deoxyribonukleových (DNA) kyselín, chlorofylu a mnohých ďalších zlúčenín, vrátane 

enzýmov. Dusík je veľmi pohyblivý prvok, cirkulujúci medzi atmosférou, pedosférou 

a biosférou. Viac ako 98 % všetkého dusíka na Zemi obsahuje litosféra, avšak väčšina tohto 
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dusíka sa nezúčastňuje globálneho cyklu. Hlavným zásobníkom dusíka v rámci jeho kolobehu 

je atmosféra, ktorá je primárnym zdrojom väčšiny dusíka, ktorý cirkuluje v biosfére (Tabuľka 

I-8). 

 

Tabuľka I-8 Hlavné zásoby dusíka v životnom prostredí (ŠIMEK, 2003) 

Druh 

zásobníka 
Zásobník Forma 

Množstvo 

[x 1012 kg N] 

N2 3 800 000 

N2O 13 Vzdušný Atmosféra 

NO3
-, NH3, NH4

+, NO, organické zlúčeniny 0,035 

Organické látky 300 
Pôda 

Anorganické zlúčeniny 16 

Rastliny a mikroorg. Organické a anorganické látky  v biomase 11 – 14 
Terestrický 

Živočíchy Organické a anorganické látky  v biomase 0,2 

Rozpustený N2 N2 22 000 

Rozpustený iný N NO3
-, NH4

+, N2O, NO2
- 578 

Rastliny a mikroorg. Org. a anorg. látky  v biomase 0,3 

Živočíchy Org. a anorg. látky  v biomase 0,17 

Oceánsky 

Mŕtva org. hmota Rôzne organické látky 8 – 30 

Sedimenty Organické a anorganické látky   400 000 

Horniny Anorganické zlúčeniny, minerály, N2 190 000 000 Litosféra 

Ložiská uhlia Organické a anorganické látky   120 

 

Dusík sa prirodzene vyskytuje v mnohých oxidačných stupňoch od -3 až po +5. Väčšina 

zlúčenín dusíka, ktoré sú významné z hľadiska jeho premien v životnom prostredí, obsahuje 

dusík viazaný na uhlík a vodík (oxidačný stupeň dusíka je v týchto zlúčeninách záporný), 

resp. dusík viazaný na kyslík (dusík má v týchto zlúčeninách kladný oxidačný stupeň). 

Dusík je prvok dynamický a v prostredí podlieha mnohým biologickým aj fyzikálno-

chemickým premenám. Väčšina týchto premien prebieha za priamej účasti mikroorganizmov 

a z chemického hľadiska tieto reakcie predstavujú oxidáciu (strata elektrónov) alebo redukciu 

(príjem elektrónov). Tieto premeny jednej formy dusíka na inú sú spôsobené mnohými 

faktormi. Medzi rôznymi formami dusíka sa uplatňuje dynamická rovnováha, napriek tomu, 

že človek do cyklu dusíka v prostredí dosť výrazným spôsobom zasahuje (ťažba dusíkatých 

hornín – liadkov, výroba dusíkatých minerálnych hnojív, výroba amoniaku zo skvapalneného 

vzduchu, aplikácia dusíka do pôdy a mnohých prípadoch nechtiac aj do podzemných 

a povrchových vôd). Globálny cyklus dusíka je znázornený na obrázku I-19. 
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Obrázok I-19 Globálny cyklu dusíka v životnom prostredí (podľa ŠIMKA, 2003) 

 

Dusík v pôde  

Obsah dusíka v povrchovej vrstve minerálnej pôdy sa pohybuje od 0,10-0,15 hmotnostných 

%, aj keď jeho celkový obsah kolíše medzi 0,02-0,50 hmotnostných %. V ornici kvalitných 

a vysoko produkčných pôd je dusíku podstatne viac v porovnaní s málo produkčnými pôdami. 

Najväčšie zásoby dusíka sa viažu v čierniciach, menej sa nachádza v černozemiach a relatívne 

najmenej v hnedozemiach, luvizemiach a regozemiach. 

Najväčšiu časť dusíka v pôde tvorí organický dusík (95-99 %), ktorého zdrojom sú rastlinné a 

živočíšne zvyšky, biomasa mikroorganizmov a všetky druhy organických hnojív. Tento dusík 

je pre rastliny i pre mikroorganizmy úplne neprístupný (je dočasne imobilizovaný). Len malá 

časť organického dusíka sa každoročne mineralizuje činnosťou pôdnych mikroorganizmov, 

avšak časť mineralizovaného dusíka je skôr alebo neskôr opäť imobilizovaná do biomasy 

mikroorganizmov, rastlín a do humusových látok. Čistá mineralizácia dusíka, t.j. množstvo, 

ktoré sa uvoľní z organických látok pre potreby rastlín, je priemerne 50-300 kg N.ha-1 za 

jeden rok (BIELEK, 1998). V úrodnejších pôdach sa mineralizuje viac dusíka v porovnaní 

s menej kvalitnýmio pôdami. Mineralizovaný dusík sa uvoľňuje prevažne v amoniakálnej 

forme, ktorá je následne transformovaná procesom zvaným nitrifikácia na dusičnanovú 
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formu. Intenzita tohto procesu závisí na teplote pôdy, vlhkosti a aktivite nitrifikačných 

baktérií. 

Zvyšok pôdneho dusíka (1-5 %) predstavuje anorganický podiel, ktorý je reprezentovaný 

dusičnanovými (NO3
-), amónnymi (NH4

+) a dusitanovými (NO2
-) iónmi. Pri kolobehu dusíka 

v pôde sú pozorované dva základné protichodné procesy – syntéza zložitých organických 

zlúčenín z minerálnych foriem dusíka (dusík z dusičnanov a amoniaku sa zabudováva do 

bielkovín a humusových látok) a rozklad organických látok cez polypeptidy, amíny, 

aminokyseliny na amoniak a následne až na dusitany, dusičnany a molekulárny dusík. V pôde 

teda prebiehajú procesy, pri ktorých sa dusík do pôdy dostáva a súčasne sa z nej stráca. 

Obohacovanie pôdy o dusík môže prebiehať biologickou aj nebiologickou cestou. Medzi 

biologické pochody patrí biologická fixácia vzdušného dusíka voľne žijúcimi alebo 

symbiotickými baktériami. Touto cestou sa do pôdy dostáva 30-45 kg N.ha-1 

poľnohospodárskej pôdy. K nebiologickým spôsobom obohacovania pôdy dusíkom 

zaraďujeme depozíciu vzdušného dusíka a hnojenie pôd. Zo vzduchu sa do pôdy depozíciou 

dostane cca 10-30 kg N, hnojivami podľa intenzity hnojenia (30-150 kg.ha-1 ha pôdy, aj viac). 

Straty dusíka z pôdy predstavujú vysoké hodnoty a dosahujú rôzne hodnoty - plynné straty 

30-40 kg, vyplavovanie 7-10 kg, erózia pôdy 5-10 kg a odber dusíka pestovanými rastlinami 

(v závislosti od výšky dosiahnutej úrody) 60-70 kg.ha-1rok-1. 

Veľmi nebezpečné sú straty dusíka z pôdy do vôd, kde dusík spoločne s fosforom spôsobuje 

nežiaducu eutrofizáciu vôd. Ide o zvyšovanie obsahu anorganických živín stojatých a tečúcich 

vôd (kapitola 1.3.9.2). Nehľadiac na význam dusíka ako živiny a aj napriek úplnej závislosti 

všetkých organizmov na dostatku vhodných dusíkatých látok pre metabolizmus, s dusíkom je 

spojených aj množstvo negatívnych javov (tabuľka I-9). 
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Tabuľka I-9 Negatívne aspekty prítomnosti dusíka v životnom prostredí (podľa ŠIMKA, 2003) 

Problém Mechanizmus, dopady 

Methemoglobia  Príjem vody a potravy s vysokým obsahom dusičnanov – zvlášť 

nebezpečné pre malé deti 

Rakovina Rakovina kože spôsobená zvýšenou radiáciou UV žiarenia ako 

dôsledok odbúravania ozónovej vrstvy v stratosfére vplyvom 

NOx 

Rakovina zažívacieho ústrojenstva v dôsledku konzumácie 

nitrozoamínov 

Otravy nitrátmi a nitritmi Konzumácia jedla a krmív (zvieratá), obsahujúcich tieto toxíny, 

otravy dobytka 

Znečistenie podzemných vôd Vyplavovanie nitrátov a iných dusíkatých látok z pôd 

Eutrofizácia povrchových vôd Splavovanie nitrátov a iných dusíkatých látok z pôd do vodných 

recipientov, nadprodukcia biomasy rias a siníc, odumieranie rýb, 

znehodnocovanie pitnej vody 

Kyslé dažde, depozícia amoniaku Kyselina dusičná vznikajúca reakciami NOx v atmosfére sa vracia 

v podobe zrážok na zemský povrch a popri kyseline sírovej je 

hlavnou okysľujúcou látkou, čo má za následok o.i. aj zmenu 

biodiverzity 

Odbúravanie stratosférického ozónu N2O vznikajúci pri spaľovaní, v priemysle aj biologickými 

procesmi sa podieľa na fyzikálno-chemických reakciách 

v atmosfére, v dôsledku ktorých sa znižuje obsah stratosférického 

ozónu, zvyšovanie obsahu N2O v atmosfére môže byť jednou 

z príčin globálneho otepľovania 

 

1.3.9.1.1 Biochemické procesy dusíka v pôde  

Premeny dusíka v prostredí všeobecne (pôdu nevynímajúc) pozostávajú väčšinou 

z niekoľkých základných procesov (Obrázok I-20). Plynný dusík N2 je fixáciou 

hrčkotvornými, ale i voľne žijúcimi baktériami redukovaný na amoniak NH3, ktorý je vo 

veľkých množstvách zabudovávaný do biomasy. Po odumretí rastlín a mikroorganizmov je 

amoniak z organických väzieb uvoľňovaný a môže byť znovu využitý ako živina alebo je 

volatilizovaný do atmosféry alebo je nitrifikovaný cez dusitanovú (nitritovú NO2
-) až na 

dusičnanovú (nitrátovú NO3
-) formu. Aj táto forma dusíka je využiteľná ako živina, môže byť 

redukovaná na amoniak, môže byť z pôdy vyplavená alebo denitrifikáciou premenená na oxid 

dusný N2O a následne až na molekulárny dusík N2. V tejto forme sa dusík vracia do atmosféry 

a jeho cyklus sa uzatvára. 
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Obrázok I-20 Hlavné procesy premien dusíka v pôde (upravené podľa viacerých autorov) 

(hrúbka čiar znázorňuje relatívnu veľkosť prenosov dusíka) 

 

Fixácia molekulárneho dusíka 

Biologická fixácia molekulárneho dusíka je proces redukcie plynného dusíka N2 na 

amoniakálnu formu NH3, ktorá prebieha podľa všeobecnej schémy: 

N≡N  +  8 H+  +  8 e-  (+ energia, nitrogenáza)    2 NH3  +  H2 

Fixácia dusíka sa všeobecne považuje po fotosyntéze za druhý najdôležitejší biologický 

proces na Zemi. Je proces, pri ktorom sa pre organizmy nedostupná forma dusíka (N2) mení 

na minerálnu formu (NH3), ktorá je metabolizovaná všetkými rastlinami a mikroorganizmami. 

Mnoho autorov predpokladá, že väčšina dusíka viazaného v biomase organizmov, ale aj 

v odumretej organickej hmote, humusových látkach a v nerastoch organického pôvodu (uhlie, 

živice, rašelina) bola v minulosti fixovaná z atmosféry biologickou cestou. 

Biologická fixácia molekulárneho dusíka je možná len tými mikroorganizmami, ktoré sú na to 

vybavené príslušnými enzýmami. Fixovať dusík zo vzduchu môžu mnohé sinice a baktérie. 

Niektoré z nich môžu žiť voľne, nezávisle na iných organizmoch, iné zasa tvoria symbiotické 

vzťahy s inými mikroorganizmami, rastlinami, ale i živočíchmi. Pri biologickej fixácii dusíka 

sa využíva enzymatický aparát, ktorého centrálnou zložkou je enzým – nitrogenáza. Je to 

zložitý enzymatický komplex pozostávajúci z dvoch proteínov – MoFe-proteínu a Fe-
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proteínu. Reakcia redukcie plynného dusíka na amoniak je relatívne zložitá a náročná na 

energiu, ktorá je potrebná na rozštiepenie trojitej väzby medzi atómami dusíka N≡N. 

Voľne žijúce baktérie v pôde (rodu Azotobacter, Clostridium a iné) dokážu fixovať podľa 

rôznych autorov 5-50 kg N.ha-1.rok-1. BIELEK (1998) uvádza, že pri rešpektovaní rozdielnych 

pôdnych a klimatických podmienok v rámci Slovenska za reálne rozpätie možno považovať 

priemerné hodnoty fixácie 5-15 kg N.ha-1.rok-1. 

Symbiotická biologická fixácia dusíka sa v pôdach Slovenska uskutočňuje predovšetkým 

baktériami druhu Rhizobium, ktoré tvoria symbiózu s koreňmi vikovitých plodín (leguminóz). 

Sú to špecifické baktérie, ktorých jednotlivé druhy hosťujú iba vybraných rastlinách (hrach, 

sója, fazuľa, ďatelina, vika, šošovica a pod.). Množstvo takto fixovaného dusíka dosahuje 

v závislosti od druhu leguminóz hodnoty až do 150-200 kg.ha-1 (niektoré literárne zdroje 

uvádzajú hodnoty až do 600 kg N.ha-1.rok-1), pri vyššej intenzite hnojenia dusíkatými 

hnojivami je táto hodnota nižšia, pretože rastliny majú k dispozícii ľahšie prístupný minerálny 

dusík z hnojív a intenzita fixácie je vysokým obsahom dusíka v pôde brzdená. Vzhľadom na 

osevné plochy vikovitých plodín v rámci štruktúry plodín možno priemerné hodnoty 

symbiotickej fixácie dusíka pre podmienky Slovenska stanoviť na 20-30 kg.ha-1.rok-1 

(BIELEK, 1998). 

 

Mineralizácia dusíka v pôde 

Mineralizácia patrí k najvýznamnejším, najrozšírenejším a kvantitatívne najrozsiahlejším 

procesom sprístupňovania dusíka v pôde, ale aj v prírode celkom. Je to biologický rozklad 

organických látok so sprievodným uvoľňovaním minerálneho dusíka v amoniakálnej forme. 

Tento proces sa preto často označuje aj synonymom – amonifikácia.  

Východiskovým materiálom pre rozklad sú predovšetkým proteíny – bielkoviny. Ich 

deštrukcia sa začína roztrhnutím zložitej bielkovinovej molekuly na peptóny a polypeptidy. 

Nasleduje ich hydrolýza a uvoľňovanie aminokyselín. Poslednou etapou je biochemická 

deaminácia, ktorá uvoľňuje amoniak a radikál aminokyselín. Ak prebieha mineralizácia 

v podmienkach za prístupu vzduchu (aeróbne podmienky), výsledným produktom rozkladu sú 

CO2, H2O a NH3. V prípade anaeróbnej mineralizácii (bez prístupu vzduchu) vznikajú okrem 

amoniaku a oxidu uhličitého aj H2S, merkaptány, organické kyseliny, uhľovodíky, amíny 

a iné zlúčeniny, z ktorých sú mnohé toxické. 

Všeobecne možno mineralizáciu (amonifikáciu) znázorniť nasledujúcou schematickou 

rovnicou: 

bielkovina    polypeptidy    aminokyseliny    NH3  +  organické bezdusíkaté zlúčeniny 
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Amonifikácia je vcelku univerzálny biologický proces v pôde prebiehajúci v úrodných, ale aj 

menej úrodných pôdach za prístupu vzduchu, ale aj bez neho. Zúčastňujú sa ho anaeróbne, 

ako aj aeróbne druhy baktérií, predovšetkým baktérie druhu Clostridium.  

Intenzita mineralizácie je významne ovplyvňovaná najmä teplotou a vlhkosťou prostredia. 

Optimálna teplota pre priebeh amonifikácie je 28-30 °C, ale prebieha aj pri podstatne nižších 

teplotách. Nemenej dôležitý je aj dostatok a zloženie vhodných zdrojov organického dusíka. 

Ak je organická hmota bohatá na dusík, tzn. pomer C:N je úzky, mineralizácia prebieha 

intenzívne, no ak je v organickej hmote dusíka málo (pomer C:N je široký), podporujú sa 

procesy imobilizácie dusíka. Kritický pomer C:N bol mnohými autormi stanovený na 15, je 

však ovplyvnený mnohými faktormi prostredia. 

Množstvo mineralizovaného dusíka v pôde závisí od kvality pôdy. V úrodnejších pôdach sa 

mineralizuje viac dusíka, v menej úrodných menej. Je to spojené aj lokalizáciou týchto pôd 

(úrodnejšie pôdy sú v teplejších územiach, kde je intenzita mineralizácie vyššia). BIELEK 

(1998) stanovil množstvo mineralizovaného dusíka v závislosti na bodovej hodnote pôdy 

a definuje ho rovnicou: 

y  =  2,01  x  2,71820,0045a 

kde:  y – množstvo mineralizovaného dusíka, 

a – bodová hodnota pôdy. 

V absolútnych číslach to predstavuje hodnoty od 90 kg N.ha-1 (v prípade našich najmenej 

úrodných pôd – podzoly, slance) až po vyše 200 kg N.ha-1 (v prípade černozemí, čiernic 

a fluvizemí) za vegetačné obdobie 245 dní. 

 

Nitrifikácia dusíka v pôde 

Nitrifikácia je biologický proces, pri ktorom sa oxidujú redukované dusíkaté látky 

s prechodným uvoľňovaním dusitanov a ich následnou oxidáciou na dusičnany. Je to aeróbny 

autotrófny alebo heterotrófny proces, ktorého chemická reakcia môže byť prezentovaná 

nasledovne: 

NH4
+  +  2 O2    NO3

-  +  2 H+  +  H2O  +  energia 

Samotná nitrifikácia prebieha v dvoch samostatných krokoch. V prvej etape sa amoniak 

oxiduje na dusitany (nitrity): 

2 NH3  +  3 O2    2 HNO2  +  2 H2O  +  273 kJ (energia) 

V tejto etape premeny sa zúčastňujú prevažne baktérie rodu Nitrosomonas, ale aj iných rodov 

(Nitrosocystis, Nitrosospira, Nitrosoglea, Nitrosococcus, Nitrosovibrio). Tieto baktérie 

využívajú ako zdroj energie anorganickú látku (NH4
+), optimálna teplota pre ich 
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rozmnožovanie je okolo 30 °C, optimálna hodnota pH 7,5-8,0. Vyskytujú sa prakticky všade 

v prírode – v pôdach, v moriach, oceánoch, sedimentoch, ale aj v kaloch a odpadových 

vodách.  

V druhom kroku sa nitrity oxidujú na dusičnany (nitráty) za účastí baktérií najmä rodu 

Nitrobacter, v menšej miere baktérie rodov Nitrospira, Nitrococcus.: 

2 HNO2  +  O2    2 HNO3  +  70 kJ (energia) 

Baktérie rodu Nitrobacter využívajú ako zdroj energie NO2
-, optimálne podmienky ich rastu 

a množenia sú približne rovnaké ako v prípade Nitrosomonas (28 °C, pH 7,6-7,8). Ich výskyt 

je podobný, ako Nitrosomonas, navyše je ich možné nájsť na povrchoch aj vo vnútri 

kameňov, v stenách historických budov, v tuneloch a pod.  

Intenzita nitrifikácie je závislá od prítomnosti amónnych iónov (NH4
+) a kyslíka v pôde. 

Vzájomná rovnováha medzi obsahom vody a vzduchu v pôde je taktiež veľmi dôležitá. Nízky 

obsah vody v pôde zvyšuje jej aeráciu a zabezpečuje dostatok kyslíka pre činnosť baktérií, na 

druhej strane komplikuje cestu molekúl v pôdnom prostredí. Ak je vody v pôde veľa, je aj 

lepší pohyb jednotlivých molekúl, no je obmedzený prístup vzduchu pre aeróbne baktérie. Tie 

následne znižujú intenzitu premeny amoniaku na nitráty. Premenlivosť teploty a vlhkosti 

pôdy v priebehu roka je dosť výrazná, mení sa aj intenzita nitrifikácie a dochádza k značným 

zmenám v obsahu anorganického dusíku v pôde (obrázok I-21). V jarnom období, v apríli až 

máji sa v dôsledku otepľovania pôdy zvyšuje činnosť nitrifikačných baktérií a následne obsah 

anorganického dusíka dosahuje maximálne hodnoty (tzv. jarné maximum). Odberom dusíka 

pestovanými rastlinami, ako aj postupným znižovaním intenzity nitrifikácie, sa obsah 

anorganického dusíka v pôde znižuje až na relatívne stabilnú hodnotu, ktorá je tesne pred 

zberom a po zbere úrody definovaná ako letné minimum. Pri priaznivých vlhkostných 

a teplotných podmienkach sa v jesennom období začína obsah Nan v pôde zvyšovať (jesenné 

maximum) a následne pred zimou opäť klesať. V dôsledku poklesu teplôt sa znižuje aj 

nitrifikačná aktivita mikroorganizmov. 
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Obrázok I-21 Sezónne zmeny obsahu anorganického dusíka v pôde v hĺbke 0,0-0,6 m  

(BIZÍK, 1989) 

 

Množstvo nitrifikovaného dusíka v pôde závisí, podobne ako aj pri mineralizácii, od kvality 

pôdy. V úrodnejších pôdach sa nitrifikuje viac dusíka, v menej úrodných menej. Aj v tomto 

prípade ide o teplejšie územia s vyššou intenzitou nitrifikácie. BIELEK (1998) stanovil 

množstvo nitrifikovaného dusíka v závislosti od bodovej hodnoty pôdy a definuje ho 

rovnicou: 

y  =  0,33  x  2,71820,0151a 

kde:  y – množstvo nitrifikovaného dusíka, 

a – bodová hodnota pôdy. 

V absolútnych číslach to predstavuje hodnoty od 16 kg N.ha-1 (v prípade našich najmenej 

úrodných pôd – podzoly, slance) až po vyše 75-80 kg N.ha-1 (v prípade černozemí, čiernic 

a fluvizemí) za vegetačné obdobie 245 dní, pričom priemerný hektár poľnohospodárskych 

pôd SR (nehnojený dusíkatými hnojivami) znitrifikuje 42,7 kg N-NO3 za vegetačné obdobie. 

Nitráty predstavujú zlúčeniny dusíka v najoxidovanejšom stave. Sú veľmi mobilné, ľahko 

prijateľné rastlinami, v pôde sa príliš nehromadia, podliehajú ďalším zmenám a procesom 

prebiehajúcim v pôde. Okrem vyplavovania dusičnanov, je to aj opačná reakcia k nitrifikácii – 

denitrifikácia.  
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Denitrifikácia dusíka v pôde 

Denitrifikácia dusíka sa najčastejšie označuje proces, ktorým sú oxidované formy dusíka 

(NO3
-, NO2

-) redukované na plynné dvojatómové zlúčeniny N2O a N2. V tomto prípade ide 

o disimilačnú reakciu slúžiacu k zisku energie. Existujú v podstate dva spôsoby denitrifikácie, 

ktoré sa následne ešte ďalej delia (Obrázok I-22): fyzikálno-chemickými reakciami prebieha 

nepriama denitrifikácia, nazývaná tiež chemodenitrifikácia a biologickými procesmi prebieha 

priama redukcia dusičnanov, nazývaná biologická denitrifikácia. 

 

 

Obrázok I-22 Hlavné typy denitrifikácie dusíka (BIELEK, 1998) 

 

Chemodenitrifikácia prebieha ako rozklad nitritov v kyslom prostredí, napr. v zaplavených 

pôdach, kde výsledkom reakcie je tvorba molekulárneho dusíka (N2), oxidu dusného (N2O), 

ale typicky najmä oxidu dusnatého (NO): 

3 HNO2    HNO3  +  N2O  +  2 NO 

alebo ako oxidácia organických dusíkatých látok nitritmi, ktorá vedie k tvorbe plynného 

dusíka. Tento priebeh reakcie sa vyskytuje v zmrznutých pôdach: 

R – NH2  +  HNO2    R – OH  +  H2O  +  N2 
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V obidvoch týchto procesoch zohráva významnú úlohu nitritová forma dusíka,ktorá sa 

vyskytuje v pôdach vo vyšších koncentráciách len ojedinele, tento spôsob denitrifikácie je 

významnejší len pri určitých špecifických podmienkach. Oveľa rozšírenejším spôsobom 

denitrifikácie v pôde je biologická denitrifikácia. 

Za typickú biologickú denitrifikáciu je považovaná respiračná denitrifikácia. Pri tomto 

procese vystupujú nitráty alebo nitrity ako konečný akceptor elektrónov v celom reťazci 

respiračných reakcií. Pritom sa generuje energia, ktorá môže byť využitá pre tvorbu novej 

alebo zachovanie starej biomasy. Túto reakciu možno schematicky znázorniť takto: 

NO3
-    NO2

-    NO    N2O    N2 

Každá z uvedených reakcií je katalyzovaná špecifickým enzýmom alebo skupinou enzýmov. 

Pre tento typ reakcií je typické, že nitrity sa v pôde nehromadia (ako v prípade 

chemodenitrifikácie), ale sú rýchlo redukované na NO a N2O, ktorého časť je redukovaná až 

na plynný dusík. 

Schopnosť respiračne denitrifikovať dusičnany má mnoho druhov baktérií (podľa literárnych 

údajov je to asi 30 rodov). Väčšina izolovaných baktérií z pôdy však patrí do rodu aeróbnych 

baktérií Pseudomonas, Micrococcus a Alcaligenes. Okrem baktérií môžu denitrifikovať 

dusičnany aj mnohé mikroskopické huby (SHOUN et al, 1992, in BIELEK, 1998). 

Veľký vplyv na intenzitu denitrifikácie zohráva obsah organickej hmoty v pôde, pretože práve 

táto je zdrojom energie pre väčšinu baktérií. Je samozrejmé, že aj dostatok nitrátov a nitritov 

v pôde a v bezprostrednom okolí baktérií je výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje ich 

aktivitu. Tu ale vzniká akýsi antagonizmus medzi baktériami a rastlinami, ktoré dusičnanový 

anión prijímajú koreňovou sústavou veľmi ľahko. Pomer vlhkosti pôdy a obsahu vzduchu 

v nej je ďalším parametrom, ktorý má vplyv na intenzitu denitrifikácie. Situácia je podobná, 

ako v prípade nitrifikácie - vyššia vlhkosť pôdy umožňuje väčšiu mobilitu iónov, ale na 

druhej strane pri súčasnom nižšom obsahu kyslíka v pôde, baktérie nemôžu naplno rozvinúť 

svoj potenciál. Optimálna hodnota pH pôdy pre väčšinu denitrifikačných baktérií sa pohybuje 

medzi 7,0 a 8,0. Bolo zistené, že v kyslejších podmienkach sa znižuje aktivita baktérií, ale 

zvyšuje sa obsah N2O na úkor N2 ako produktov reakcií. Naopak, v zásaditých pôdach je 

prakticky jediným produktom denitrifikácie plynný dusík (N2). 

 

Imobilizácia dusíka v pôde 

Dusíkaté látky, či už vyprodukované v pôde, alebo do pôdy dodané, netvoria v pôde stabilné 

látky. Okrem iných reakcií podliehajú aj imobilizácii. Už samotný termín imobilizácia dusíka 
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hovorí o tom, že dusík sa stáva v pôde imobilný, t.j. neprístupný, nielen pre rastliny, ale aj pre 

mikroorganizmy. 

V zásade rozlišujeme dva základné typy imobilizácie minerálneho dusíka v pôde – biologická 

imobilizácia a nebiologická imobilizácia. 

Biologická imobilizácia dusíka je asimilácia minerálnych foriem dusíka mikroflórou 

(predovšetkým bohato zastúpenou pôdnou mikroflórou) a jeho ďalšie premeny až po 

zabudovanie do humusových látok. Proces imobilizácie dusíka pozostáva z dvoch fáz: 

1. asimilácia minerálneho dusíka pôdnymi mikroorganizmami, pričom sa tvoria nové 

organické dusíkaté zlúčeniny, 

2. remineralizácia dusíkatých zlúčenín odumretej mikróbnej plazmy, pričom sa produkty jej 

remineralizácie včleňujú do skladby organickej hmoty . 

Biosyntéza nových organických dusíkatých látok je proces, ktorý nevyhnutne vyžaduje 

prítomnosť energetických zdrojov. Zdrojmi energie sú čerstvé organické látky, najmä 

pozberové zvyšky rastlín, koreňové výlučky a organické hnojivá. Prvou podmienkou pre 

imobilizáciu anorganického dusíka je množstvo a rozložiteľnosť organických látok. Na 

imobilizáciu l molu NH3 je potrebné 272,14 KJ energie, na imobilizáciu a následnú redukciu 

N-NO3
- až 5-8 krát viac (NOVÁK, 1981, in VJATRÁKOVÁ, 2001). 

Základným predpokladom imobilizácie dusíka v pôde je biologický rozklad organickej hmoty 

s nízkym obsahom dusíka, tzn. so širokým pomerom C:N. V takýchto podmienkach 

mikroorganizmy nenachádzajú dostatok dusíka vo využívanej organickej hmote a sú nútené 

využiť dusík z okolitého prostredia. Dolnou hranicou pomeru C:N vo využívanej organickej 

hmote je pomer 25:1.  

Veľký imobilizačný účinok sa pripisuje pozberovým zvyškom, najmä slame, ktorá obsahuje 

veľa uhlíka, ale málo dusíka. Preto pri zaoraní slamy sa do pôdy dostáva vysoký obsah uhlíka 

a mikroorganizmy sú nútené využívať, a tým imobilizovať, dusík pôdy. Je preto výhodné pri 

zaoraní slamy aplikovať úspornú dávku dusíkatých hnojív a tak „zachrániť“ prístupný dusík 

v pôde, aj keď biologická imobilizácia dusíka má časovo obmedzený charakter, pretože po 

odumretí mikroorganizmov nastáva viac alebo menej intenzívna remineralizácia.  

Množstvo imobilizovaného dusíka sa líši v závislosti od pestovanej plodiny, resp. od jej 

pozberových zvyškov. Napr. pri pestovaní pšenice môže zaoraná slama dočasne imobilizovať 

až 120 kg N.ha-1, jej korene asi 20 kg a koreňové výlučky počas vegetácie asi 110 kg N.ha-1 

(MARY, RECOUS, 1993, in BIELEK, 1998). Sú to vysoké množstvá, ktoré sa niekedy môžu 

odzrkadliť aj na nedostatku dusíka pre pestované plodiny. 
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Intenzitu imobilizácie anorganického dusíka môžu ovplyvniť aj faktory vonkajšieho 

prostredia, aerácia, vlhkosť, teplota, pH pôdy a iné, ktoré môžu vytvoriť priaznivé alebo 

nepriaznivé podmienky pre rast, rozmnožovanie a aktivitu pôdnej mikroflóry. 

Remineralizácia je závislá najmä na tom, do akej formy sa imobilizovaný dusík naviazal. 

Pretože väčšinou je viazaný v ľahko rozložiteľných zlúčeninách (najmä biomasa 

mikroorganizmov), všeobecne platí, že mineralizácia organickej hmoty s imobilizovaným 

dusíkom je niekoľkokrát intenzívnejšia, ako mineralizácia pôvodných dusíkatých zlúčenín. 

Druhou formou imobilizácie dusíka v pôde je nebiologická imobilizácia. Ide o neenzymatické 

mechanizmy väzieb dusíka a je možné ich rozdeliť do troch skupín: 

a) fixácia amoniaku na ílové minerály,  

b) fixácia amoniaku na pôdnu organickú hmotu,  

c) nebiologické spôsoby sorpcie amoniaku.  

Podstatou fixácie amoniaku je proces naviazania NH4
+ iónu na negatívne nabité povrchy 

ílových minerálov, resp. ich vniknutie a fixovanie v medzivrstvových priestoroch kryštálovej 

mriežky ílových minerálov (podrobnejšie bude na princíp fixácie katiónov poukázané 

v kapitole 1.3.9.3.1). Medzi jednotlivými formami amoniaku v pôde (rozpustný, výmenný 

a fixovaný) sa v pôde vytvára rovnovážny stav, ktorý určuje obsah dusíka v každej zo 

spomínaných frakcií: 

(NH4
+) rozpustný    (NH4

+) výmenný    (NH4
+) fixovaný 

Ak je do pôdy aplikovaný ľahko rozpustný dusík v amoniakálnej forme, rovnováha sa posúva 

smerom doprava, tzn. že stúpa aj obsah výmenného, ale aj fixovaného amoniaku. Pri opačnej 

reakcii (napr. pri odbere dusíka rastlinami, či mikroorganizmami) sa rovnováha posúva 

smerom doľava, t.j. časť fixovaného amoniaku sa dostáva do výmennej formy a časť 

výmenného amioniaku sa dostáva do rozpustnej formy. Množstvo fixovaného amoniaku 

závisí od obsahu typu ílových minerálov v pôde. V mnohých pôdach môže byť takouto 

formou fixovaných až 10-30 % z celkového dusíka v pôde. 

Okrem ílových minerálov môže amoniakálny ión fixovať aj pôdna organická hmota. Je to 

spôsobené schopnosťou niektorých organických látok viazať voľné amoniakálne ióny do 

foriem, ktoré sú relatívne odolné voči rozkladu. Z chemického hľadiska je fixovaný amoniak 

tá frakcia pôdneho dusíka, ktorú je možné extrahovať silnou kyselinou alebo neutrálnou 

soľou. 

K fixácii amoniaku na organickú hmotu môže dochádzať rôznymi fyzikálno-chemickými 

mechanizmami – väzba na lignínovú frakciu organickej hmoty, väzba na hydroxylovú 
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skupinu fenolov, väzba na karboxylové skupiny esterov a iné. Takto fixovaný amoniak má 

veľmi stabilnú väzbu, málo sa mineralizuje a je pre rastliny neprístupný. 

Chemicky sa môžu v pôde fixovať aj anorganické soli amoniaku, dusitanov a dusičnanov. 

V pôdach s vysokým obsahom hydratovaných oxidov železa a hliníka môže dochádzať k ich 

reakcii s fosfátmi a amónnymi soľami. Množstvo takto fixovaného dusíka je prakticky 

zanedbateľné a nepripisuje sa mu rozhodujúca úloha pri premenách a pohybe dusíka v pôde. 

 

Volatilizácia dusíka z pôdy 

Volatilizácia dusíka z pôdy je proces vyparovania plynného NH3 do atmosféry. Amoniak je 

v pôde prakticky neustále tvorený v procese biologického odbúravania pôdnej organickej 

hmoty, ale pochádza aj z aplikovaných minerálnych a organických hnojív. Plynný amoniak je 

v rovnováhe s rozpustným amoniakom: 

NH4
+  +  OH-    H2O  +  NH3  (plyn) 

Volatilizáciou amoniaku môžu nastať významné straty dusíka z pôdy. Tento proces je 

intenzívnejší v zásaditých pôdach (pri nadbytku OH- iónov) a vo vysychajúcich pôdach (pri 

nedostatku vody). Volatilizáciu podporujú vyššie teploty a nedostatok ílových minerálov 

a humusových látok, kde by sa voľné NH4
+ ióny mohli fixovať. 

Najväčšie straty dusíka z pôdy spomenutým procesom premeny dusíka nastávajú pri aplikácii 

dusíkatých hnojív. Podľa mnohých autorov môžu tieto straty na orných pôdach dosiahnuť 20-

50 % z aplikovaného hnojiva a na trávnych porastoch 10-30 %. Celkové straty dusíka môžu 

takto predstavovať až do 90 kg N.ha-1. 

Vysoké straty dusíka volatilizáciou nastávajú po hnojení močovinou (ktorá sa v pôde pomerne 

rýchlo rozkladá a dusík sa uvoľňuje vo forme NH4
+) a organickými hnojivami (najmä 

tekutými – močovka a hnojovica). Pokusy dokázali, že ak tekuté organické hnojivá nie sú 

okamžite zapracované do pôdy, môže do atmosféry uniknúť v krátkom čase po aplikácii až 

70-80 % aplikovaného dusíka.  

Významnými faktormi ovplyvňujúcimi intenzitu volatilizácie amoniaku z pôdy sú teplota 

pôdy, jej hodnota pH, ale napr. aj sila vetra. Čím vyššia je teplota pôdy, tým je nižšia intenzita 

premien NH4
+ na NH3 a tým menej amoniaku sa volatilizuje do atmosféry. Pri zvyšovaní 

hodnoty pH pôdy stúpa aj množstvo dusíka, ktoré sa uvoľňuje z pôdy v plynnej forme. 

Podobne aj vyššia intenzita vetra a vyššia vlhkosť pôdy vytláča z pôdy viac amoniaku.  
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Vyplavovanie dusíka z pôdy 

Vyplavovanie dusíka z pôdy je jedným z dôležitých procesov v cykle dusíka v pôde 

s významnými ekonomickými (na úrodách), ale aj ekologickými dopadmi (najmä eutrofizácia 

vôd – pozri kap. 1.3.9.2). Vyplavuje sa predovšetkým nitrátový (dusičnanový) dusík, pretože 

je relatívne dobre rozpustný vo vode a má negatívny náboj, čo znamená, že sa na negatívne 

nabitých povrchoch koloidných častíc pôdy neabsorbuje.  

O intenzite vyplavovania dusíka z pôdy rozhodujú pôdne vlastnosti a pomer medzi 

množstvom zrážok a evapotranspiráciou, resp. výška hladiny podzemných vôd. Pôda svojou 

textúrou a štruktúrou rozhoduje o intenzite priesaku zrážkových vôd a mechanizmami sorpcie, 

mineralizácie, nitrifikácie, denitrifikácie a fixácie dusíka rozhoduje o prítomnosti zdrojov 

dusíka potenciálne vhodných k vyplavovaniu. Podobne veľký význam má aj hnojenie pôdy 

dusíkatými hnojivami. Dôležitú úlohu zohráva dávka dusíka, forma dusíka v hnojivách a čas 

aplikácie hnojiva. Mnoho pokusov dokázalo, že vyplavovanie dusíka začína veľmi prudko 

stúpať už pri prekročení dávky 100 kg N.ha-1. Preto je potrebné pri vyšších dávkach 

dusíkatých hnojív aplikovať túto živinu v niekoľkých čiastkových dávkach tak, aby pestované 

plodiny stačili dusík prijímať, využívať a zabudovávať do svojej organickej hmoty. 

Dusičnanová forma dusíka v porovnaní s amoniakálnou a amidickou formou urýchľuje 

vyplavovanie. Čas aplikácie dusíkatých hnojív je taktiež dôležitý pri zohľadňovaní množstva 

dusíka. Vyplavovanie sa môže zvyšovať, ak sú dusíkaté hnojivá aplikované tesne pred 

dažďom, resp. na pôdu bez rastlinného krytu, či v čase vegetačného kľudu rastlín, keď tieto 

nie sú schopné ho utilizovať. Podobné problémy vznikajú aj pri aplikácii organických hnojív, 

z ktorých sa počas vegetačného obdobia sprístupní pre vyplavovanie až 25 % dusíka 

z maštaľného hnoja a až 60 % z močovky ošípaných (DAVIES, ARCHER, 1990, cit. BIELEK, 

1998). 

Vyplavovanie dusíka z poľnohospodárskych pôd Slovenska je reálnou skutočnosťou 

a predstavuje nie zanedbateľné množstvá. Vzhľadom na výraznú heterogenitu pôdneho krytu 

ja vyplavovanie dusíka v niektorých lokalitách citeľné, v niektorých zase minimálne, resp. 

žiadne. Napr. vyššie straty vyplavovaním (viac ako 30 kg N.ha-1.rok-1) sa dotýkajú výmery 

približne 550-600 tis. ha. Celkove však možno povedať, že priemerne sa z 1 ha 

poľnohospodárskej pôdy na Slovensku vyplavuje asi 7-10 kg N.ha-1.rok-1 (BIELEK, 1998). 

 

1.3.9.2 Fosfor 

Fosfor je po dusíku druhou hlavnou živinou, je prvkom, na ktorého množstve a prístupnosti 

v pôde podstatne závisí rast rastlín a ich produktivita. Fosfor je nevyhnutne potrebný pre rast 
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a funkcie buniek všetkých organizmov. Je zložkou dôležitých biomolekúl, vrátane 

adenozíndifosfátu (ADP), adenozíntrifosfátu (ATP), ribonukleových (RNA) 

a deoxyribonukleových (DNA) kyselín a mnohých iných látok. Vystupuje predovšetkým ako 

regulátor energetickej bilancie, pretože má schopnosť vytvárať zlúčeniny s veľkou zásobou 

energie, ktorá sa následne uvoľňuje pri ich hydrolýze. Fosfor sa zúčastňuje na procesoch 

transformácie CO2, ktoré sú materiálnou i energetickou podmienkou existencie fauny na 

Zemi. Bez fosforu, ako i bez dusíka, by neexistoval na Zemi život.  

Najväčšie zásoby fosforu sú v morských a oceánskych sedimentoch a na rozdiel od dusíka, 

fosfor tvorí v atmosfére zanedbateľný podiel (tabuľka I-10). Tomu zodpovedajú aj veľmi 

nízke vstupy fosforu do pôdy atmosférickým spadom, ktoré v Európe sú priemerne na úrovni 

0,1-0,5 kg P.ha-1 ročne. Vo vode je fosfor prítomný ako ortofosfát a v pôde jeho množstvo 

v rozpustnej forme závisí od prítomnosti železa a hliníka (v kyslých pôdach), resp. od 

prítomnosti vápnika (v zásaditých pôdach), pretože práve tieto prvky tvoria s fosforečnými 

iónmi nerozpustné fosfáty. Maximálna rozpustnosť fosforu v pôde je pri slabo kyslej pôdnej 

reakcii (pH 5,5-6,5) a v tomto prípade sa fosfor nachádza najmä vo forme dobre rozpustného 

dihydrogénfosforečnanu (H2PO4
-).  

 

Tabuľka I-10 Hlavné zásoby fosforu v životnom prostredí (upravené podľa viacerých 

autorov) 

Druh zásobníka Zásobník Množstvo [x 1012 kg P] 

Pôda 100 – 200 

Ťažiteľné zásoby fosfátov 10 – 20 

Organizmy 2,5 – 3,0 
Terestrický 

Rozpustený s sladkej vode 0,09 – 0,12 

Sedimenty 850 000 – 4 000 000 

Rozpustený (anorganický) 80 – 90 

Rozpadajúce sa organické a anorganické 

častice – detrit 
0,60 – 0,80 

Oceánsky 

Organizmy 0,05 – 0,14 

Atmosféra Atmosféra 0,000 028 

 

Primárnym zdrojom fosforu sú horniny – minerály skupiny apatitu. Apatit je všeobecný názov 

pre skupinu fosforečnanov vápenatých s cudzím aniónom (F-, Cl-, OH-). Do tejto skupiny 

patria fluórapatit - Ca5(PO4)3F, chlórapatit - Ca5(PO4)3Cl a hydroxylapatit - Ca5(PO4)3OH. 

Zvetrávaním týchto minerálov a neskôr aj z organických zvyškov sa uvoľnený fosfor dostáva 
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do prostredia a zapája sa do globálneho cyklu. Zo suchozemských ekosystémov sa fosfor 

postupne dostáva do morí a oceánov a ukladá sa v sedimentoch. V porovnaní s dusíkom sa 

spätne do suchozemských ekosystémov vracia len nepatrná časť fosforu. V dlhodobom 

horizonte nie je možné hovoriť o cykle, ale o jednosmernom presune fosforu z hornín do 

sedimentov. V geologicky významných časových intervaloch môžu byť tieto sedimenty 

z morského dna vyzdvihnuté, následne sformované do sedimentárnych (usadených) hornín 

a z nich sa môže fosfor prirodzeným zvetrávaním uvoľňovať a opäť dostať do kolobehu. 

Cyklus fosforu zásadným spôsobom ovplyvňuje aj človek svojimi aktivitami, najmä ťažbou 

fosforečných minerálov (fosfátov, apatitov) a ich používaním ako minerálnych hnojív, ale aj 

celého radu iných výrobkov, z ktorých sa skôr či neskôr uvoľnený fosfor opäť vracia do 

sedimentov morí a oceánov (obrázok I-23). 

 

 

Obrázok I-23 Globálny cyklu fosforu v životnom prostredí (podľa ŠIMKA, 2003) 

 

Fosfor v pôde 

Fosfor sa v prírode vyskytuje takmer vždy vo svojom najvyššom oxidačnom stupni, t.j. vo 

forme päťmocného fosforu P5+, spravidla ako anión kyseliny trihydrogénfosforečnej PO4
3-. 
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Redukcie a oxidácie fosforu, ktoré sú známe napríklad pri dusíku alebo síre, v pôde a 

rastlinnom látkovom metabolizme neprebiehajú.  

V porovnaní s dusíkom alebo aj s draslíkom, pôdy obsahujú len málo fosforu, a to ešte 

väčšinou vo formách, ktoré nie sú pre žijúce organizmy prístupné. Celkový obsah fosforu 

v pôde je nízky a závisí od pôdneho typu, pôdneho druhu, mineralogického zloženia, stupňa 

zvetrávania materskej horniny, ale aj od obsahu organických látok. Prevládajúca väčšina 

fosforu v pôde sa nachádza vo forme apatitu. Obsah fosforu je vo väčšine pôd 0,1-1,0 g P.kg-1 

pôdy, čo približne zodpovedá množstvu 250-2500 kg P.ha-1 vo vrstve pôdy 0,00-0,20 m. Viac 

fosforu obsahujú mladé pôdy (málo zvetrané) a pôdy na bázických substrátoch, na druhej 

strane, obsah fosforu v silno zvetraných pôdach a v pôdach tvorených z väčšej časti 

kremeňom, je relatívne malý. V týchto pôdach je už väčšina fosforečných minerálov zvetraná 

a premenená na iné minerály. Z pôdnych typov sú relatívne lepšie zásobené fosforom 

černozeme i hlinité fluvizeme (0,025-0,15 % P), o niečo horšie čiernice (0,02-0,07 % P). 

Nízky obsah fosforu sa zdôvodňuje prevládajúcimi substrátmi a sypkými horninami s menším 

potenciálnym obsahom živín a veľmi malým obsahom fosforu. 

Fosfor v pôde sa delí na dve základné formy – fosfor anorganický a fosfor organický. Podiel 

organického fosforu na celkovom obsahu tejto živiny v pôdach kolíše od 2 do 75 %, pričom je 

závislý od druhu pôdy a obsahu organických látok v nej. Organický fosfor tvorí dôležitú 

rezervu, z ktorej sa v dôsledku činnosti mikroorganizmov mení na minerálnu formu. 

Významný podiel organického fosforu (10-50 %) pripadá na tzv. fytín (inositol-fosfáty), ktorý 

sa v pôde vyskytuje v zložitých polymérových štruktúrach, a preto je veľmi odolný voči 

rozkladu. Menší podiel organického fosforu tvoria fosfolipidy a nukleové kyseliny (nie viac 

ako 1-5 % celkového organického fosforu v pôde). Zásobníkom organickej formy fosforu je 

mikrobiálna biomasa, v ktorej je obsiahnutých asi 5-75 g P.kg-1 pôdy, čo predstavuje asi 2-5 

% celkového organicky viazaného fosforu v pôde. 

K určitým zmenám v obsahu jednotlivých foriem fosforu dochádza obrábaním pôdy. Na 

obrábaných pôdach sa môže v dôsledku intenzívnejšej mineralizácie organických zlúčenín 

zvýšiť obsah prijateľného fosforu, ale obsah celkového fosforu sa zároveň znižuje. Pri 

viacročnom používaní vysokých dávok fosforečných hnojív, môže dôjsť k zvýšeniu obsahu 

fosforu v pôde.  

Z hľadiska výživy rastlín sú dôležité tieto frakcie fosforu (Obrázok I-24): 

- fosforečnany v pôdnom roztoku,  

- fosforečnany v labilných zlúčeninách, 

- fosforečnany v stabilných zlúčeninách. 
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Obrázok I-24 Frakcie fosforu v pôde 

 

Prvá frakcia (P v pôdnom roztoku) je jednoznačne definovaná. V pôdnom roztoku sa 

nachádza len veľmi malá časť celkového fosforu obsiahnutého v pôde – len okolo 0,1-1,0 

μg.l-1 a z toho množstva v mnohých prípadoch viac ako polovica pripadá na organické frakcie 

fosforu, ktoré pochádzajú zo zvyškov odumretých organizmov. Druhá frakcia (labilný fosfor) 

sú fosforečnany v tuhej forme, lokalizované na pôdnych povrchoch a sú v rovnováhe 

s fosforom v pôdnom roztoku. Tretia frakcia (nelabilný fosfor) je reprezentovaná ťažko 

rozpustnými minerálnymi formami fosforečnanov, ktoré sa iba veľmi pomaly uvoľňujú do 

labilnej formy.  

Fixácia fosforu v pôde sa uskutočňuje tromi druhmi sorpcie:  

Chemická sorpcia, ktorá vzniká v kyslom alebo zásaditom prostredí, pričom sa vodorozpustný 

anión H2PO4
- zráža s dvojmocnými alebo trojmocnými katiónmi na menej rozpustné až 

nerozpustné fosfáty. 

Fyzikálno-chemická sorpcia vzniká v neutrálnom alebo slabo kyslom prostredí viazaním 

fosfátových aniónov na povrchu ílových a koloidných častíc, ktoré vykazujú kladný náboj. 

Biologická sorpcia sa uskutočňuje činnosťou pôdnych mikroorganizmov, ktoré viažu fosfor 

do svojej mikrobiálej biomasy. Touto sorpciou sa fosfor dočasne imobilizuje. Po mineralizácii 

mikrobiálnej biomasy sa fosfor uvoľňuje, prechádza do anorganickej formy a stáva sa 

prístupným pre rastliny. 
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Podobne ako dusík, aj fosfor, môže spôsobiť aj niektoré negatívne javy v životnom prostredí. 

Za jeden z najzávažnejších sa považuje tzv. eutrofizácia vôd. Je to jav, ku ktorému dochádza 

vo vodných nádržiach a tokoch pri takom nadbytku živín, kedy rastliny, vrátane rias a siníc, 

môžu rásť takmer neobmedzene. Nastáva obvykle v letných mesiacoch, kedy je dostatok tepla 

a slnečného svetla. Eutrofizácia je definovaná ako zmena výživného stavu vôd vedúca 

k zvýšenému rastu rias, siníc a vodných rastlín. Následne pri rozklade veľkého množstva 

organickej hmoty rastlín sa vo vode rozpustený kyslík rýchlo vyčerpáva (jeho zásoba sa 

nestačí z atmosféry obnovovať) a nastávajúci nedostatok kyslíka spôsobuje odumieranie 

populácie mnohých vodných organizmov, najmä rýb, ktoré bez kyslíka nie sú schopné dlho 

prežiť. Nedostatok fosforu je „pozitívnym“ parametrom pri zabraňovaní nadmerného rastu 

rastlín, ak sa prísun fosforu neúmerne zvýši, eutrofizácia nastáva pomerne rýchlo. Limitná 

koncentrácia fosforu pre eutrofizáciu (20-100 μg.l-1 vody) je omnoho menšia ako limitná 

koncentrácia dusíka (500-1000 μg.l-1 vody). Vody s nízkou koncentráciou fosforu sú veľmi 

citlivé na zvýšenie jeho obsahu a následnú eutrofizáciu.  

Eutrofizácia vôd je prirodzený proces, ktorý prebieha napríklad pri zarastaní plytkých nádrží 

alebo v deltách riek, dochádza k nemu stále častejšie aj vo vodách, ktoré sú chudobné na 

živiny a ktoré boli donedávna čisté. Na eutrofizácii vôd sa podieľa aj priemyselná 

a poľnohospodárska výroba a produkcia odpadov všetkého druhu. Príčin vzniku eutrofizácie 

je viacero: odplavovanie pôdy (erózia) s obsahom fosforu (hnojivá), fosfor v pevných a 

tekutých odpadoch, komunálny odpad (mydlá, pracie prostriedky), ale aj človek, ktorý 

vylučuje denne asi 2-3 g fosforu. 

Okrem už spomenutého vymierania rýb, eutrofizácia vyvoláva aj ďalšie problémy: súvislé 

plochy rias, siníc a vyšších vodných rastlín na hladine vody spôsobujú problémy pri vodnej 

doprave, obmedzujú možnosti využitia vodných nádrží a tokov pre rekreáciu, rozkladajúca sa 

biomasa nepríjemne zapácha, nadmerne sa množia niektoré druhy hmyzu, niektoré druhy 

siníc vylučujú do vody toxické zlúčeniny, ktoré pri následnej úprave vody chlórom tvoria 

zdraviu nebezpečné chlórované uhľovodíky. 

 

1.3.9.2.1 Premeny fosforu v pôde 

V prípade procesov premien fosforu v pôde sa väčšinou jedná o biologické procesy 

prebiehajúce v bunkách mikroorganizmov a rastlín (imobilizácia fosforu) alebo ich 

pôsobením (zvetrávanie, mineralizácia, rozpúšťanie) vrátane reakcií uskutočňovaných 

prostredníctvom mimobunkových enzýmov (rozpúšťanie). Fyzikálno-chemické procesy 

napomáhajú zvetrávaniu minerálov a spôsobujú tvorbu nerozpustných foriem, ako aj fixáciu 
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na pôdnych koloidoch. Prístupnosť fosforu pre rastliny a mikroorganizmy je daná obsahom 

fosforu v pôdnom roztoku. Obrázok I-25 prezentuje hlavné procesy premien fosforu v pôde. 

 

 

 

 

 

Obrázok I-25 Hlavné procesy premien fosforu v pôde (ŠIMEK, 2003) 

 

Koncentrácia fosforu v pôdnom roztoku nie je vysoká, tzn. v tomto zásobníku sa nachádza 

relatívne málo fosforu, práve tento zásobník zohráva v procesoch premien fosforu významnú 

úlohu. Podľa niektorých autorov sa obsah fosforu v pôdnom roztoku môže obnoviť až 5-250 

krát v priebehu jediného dňa. Závisí to predovšetkým od intenzity rastu rastlín, čiže od 

rýchlosti príjmu fosforu rastlinami. Takto odčerpaný fosfor sa postupne v pôdnom roztoku 

nahradzuje z iných zásobníkov (pokiaľ je v nich k dispozícii). Ide predovšetkým o organicky 
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viazaný fosfor, z ktorého sa fosfor mineralizuje. V predchádzajúcich kapitolách bolo uvedené, 

že významná časť celkového fosforu v pôde sa nachádza v organickej forme. Na to, aby 

mohol byť prijatý rastlinami, resp. mikroorganizmami, musí byť z organických zlúčenín 

uvoľnený ich rozkladom (mineralizáciou). Organické zlúčeniny sa nerozkladajú rovnomerne, 

napr. zlúčeniny typu fosfolipidov alebo nukleových kyselín mineralizujú relatívne ľahko, 

zatiaľ čo inositol-fosfáty pomerne ťažko a pomaly. Mineralizácia fosforečných zlúčenín 

v pôde je ovplyvňovaná teplotou pôdy a hodnotou jej reakcie. Mierne alkalické prostredie 

zvyšuje mineralizáciu, preto alkalické pôdy obsahujú menej fosforu viazaného v organickej 

forme v porovnaní s kyslými pôdami. 

Druhým zásobníkom, z ktorého sa fosfor doplňuje do pôdneho roztoku, sú minerálne 

zlúčeniny fosforu. V obidvoch prípadoch sa fosfor „pohybuje“ prostredníctvom biologických 

procesov, ale aj fyzikálno-chemickými reakciami, no podiel mikroorganizmov vo väčšine 

prípadov prevažuje. Mikroorganizmy zvyšujú rozpustnosť fosforečných minerálov 

niekoľkými spôsobmi: a) tvorbou H2CO3 a HCO3
- ako dôsledok tvorby CO2, b) tvorbou 

organických kyselín a ich uvoľňovaním do pôdneho roztoku, c) uvoľňovaním katiónu H+ 

v dôsledku príjmu iných katiónov (napr. NH4
+), d) tvorbou anorganických kyselín niektorými 

špecifickými skupinami mikroorganizmov (napr. produkcia HNO2, HNO3, H2SO4). Odhaduje 

sa, že na rozpúšťaní anorganických foriem fosforu v pôde sa podieľa asi 10 % druhov 

pôdnych mikroorganizmov, predovšetkým baktérie rodov Bacillus, Micrococcus, 

Mycobacterium a Pseudomonas a aj niektoré huby. 

Celkový režim fosforu v pôdach je znázornený na obrázku I-26. Ide o formy fosforu, ako aj 

reakcie medzi jednotlivými formami. 
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Obrázok I-26 Režim fosforu v pôdach (upravené podľa HAMANA, 1980) 

 

Jednotlivé reakcie premien fosforu v pôde neprebiehajú rovnako rýchlo. Existujú pomalé 

organické aj pomalé anorganické premeny, no na druhej strane niektoré reakcie prebiehajú 

relatívne rýchlo. Pôdny cyklus fosforu podľa rýchlosti jednotlivým premien je schematicky 

prezentovaný na obrázku I-27. 
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Obrázok I-27 Schéma pôdneho cyklu fosforu podľa rýchlosti jednotlivých premien  

(RICHTR, 2008) 

Vzhľadom na to, že väčšina fosforu sa nachádza v málo rozpustných, resp. až nerozpustných 

formách a organických zlúčeninách, je v mnohých pôdach nedostatok prístupného fosforu pre 

rastliny. Navyše, aj fosfor, ktorý je relatívne dobre rozpustný, sa v pôdach pri rôznych 

podmienkach viaže do neprístupných foriem. Napr. v kyslých pôdach, kde je obyčajne 

nadbytok železa a hliníka, sa ióny H2PO4
- zrážajú a tvoria nerozpustné hydroxylfosfáty podľa 

nasledujúcej schémy: 

Al3+  +  H2PO4
- (rozpustný) +  H2O  ↔  2 H+  +  Al (OH)2H2PO4 (nerozpustný) 

Fosforečné ióny reagujú nielen s kovmi, ale aj s ich oxidmi a hydroxidmi, ktoré sa v pôdach 

takisto nachádzajú vo veľkých množstvá, a to nezávisle od hodnoty pôdnej reakcie. Pri reakcii 

s nimi sa podobne ako v predchádzajúcom prípade, tvoria nerozpustné zlúčeniny fosforu: 

(OH)2Al-OH  +  H2PO4
- (rozpustný)  ↔  (OH)2Al-H2PO4  (nerozpustný)  +  OH- 

V zásaditých pôdach fosfor reaguje s prevládajúcimi katiónmi vápnika a tvoria sa nerozpustné 

fosfáty, ktoré sa následne menia na ešte menej rozpustný apatit: 

Ca(H2PO4)2 . H2O  +  2 CaCO3    Ca3(PO4)2  +  2 CO2  +  2 H2O    Ca5(PO4)3OH 

Okrem týchto reakcií sa fosforečné ióny môžu dostať do neprístupného stavu aj fixáciou na 

povrchoch pôdnych koloidov. Niektoré koloidy majú pozitívny náboj, a to umožňuje 
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aniónovú výmenu. Tieto reakcie sú ale vratné, takže po určitom čase sa fixovaný fosfor opäť 

uvoľňuje a je k dispozícii tak rastlinám, ako aj mikroorganizmom. 

 

Pre kyslé, ale i zásadité pôdy je charakteristická znížená prístupnosť fosforu. Najviac 

prístupného fosforu pre rastliny sa nachádza v pôdach s hodnotou pôdnej reakcie okolo 6 – 7. 

Čím viac sa pôdna reakcia od týchto hodnôt líši, tým menej fosforu majú rastliny 

a mikroorganizmy k dispozícii pre svoju výživu (obrázok I-28). 

 

 

Obrázok I-28 Relatívna prístupnosť fosforu pre rastliny a mikroorganizmy v závislosti od 

hodnoty pôdnej reakcie (BAIER, BAIEROVÁ, 1985 – fragment, upravené) 

1.3.9.3 Draslík 

Draslík je po dusíku a fosfore tretím najdôležitejším živinovým prvkom, pričom má z 

uvedených prvkov celkom zvláštne postavenie. Jeho zásoba v mnohých pôdach je dostatočná, 

ale jeho príjem rastlinami vyplýva z podmienok daných špecifickosťou prostredia.  
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Draslík sa ako prvok v prírode nevyskytuje, jeho zlúčeniny sú však veľmi rozšírene. Tvorí 

súčasť kremičitanov, uhličitanov, síranov, chloridov a fosforečnanov. Patrí medzi hlavné 

horninotvorné prvky (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H), ktoré sa podieľajú na stavbe zemskej 

kôry. Medzi hlavné pôdotvorné minerály obsahujúce draslík patrí draselný živec (ortoklas), 

ktorý tvorí až 16 % zemské kôry. K ďalším významným minerálom draslíka patria muskovit, 

biotit a iné sľudy (5,2 % zemské kôry), ktoré sa nachádzajú v žulách a pegmatitoch. 

Zvetrávaním týchto primárnych horninotvorných minerálov vznikajú druhotné silikáty, 

predovšetkým ílové minerály, ktoré zachytávajú vo svojej štruktúre podstatnú časť draslíka 

uvoľneného z primárnych minerálov. Rozšírenie týchto sekundárnych produktov v pôdach je 

určujúcim faktorom relatívne vysokého obsahu draslíka v pôdach, ktorý je v porovnaní 

s obsahom iných makroživín v pôde omnoho vyšší. Draslíka je v pôde 5-50 krát viac ako 

dusíka a 8-40 krát viac než fosforu práve v dôsledku skutočnosti, že vyššie uvedené minerály 

sú súčasťou takmer všetkých hornín, ktorých zvetraliny a sedimenty sa stali pôdotvornými 

substrátmi. 

V zemskej kôre sa nachádza cca 2,4 % draslíka. V dôsledku zvetrávania hornín sa veľké 

množstvo draslíka dostáva prakticky jednosmerným prísunom do sedimentov, podobne ako aj 

pri fosfore, v globálnej miere a dlhodobom časovom horizonte nemožno hovoriť o typickom 

cykle. Aj v prípade tejto živiny človek môže výrazným spôsobom ovplyvňovať presuny 

draslíka aplikáciou pomerne vysokých dávok draselných hnojív do pôdy. 

V atmosfére sa draslík nachádza len v nepatrných množstvách, vo vode je prítomný 

v prevažnej miere ako jednomocný katión K+ a väčšina premien draslíka v prostredí pripadá 

na fyzikálne a chemické procesy. Aj samotné mikroorganizmy a rastliny (prostredníctvom 

koreňovej sústavy) sa podieľajú na zvetrávaní hornín a minerálov, a tým aj uvoľňovaní 

draslíka do foriem, ktoré sú prístupné pre rastliny. 

Zo všetkých živín, ktoré rastliny obsahujú, dosahuje draslík spravidla najvyšší obsah a na 

rozdiel od iných biogénnych prvkov nie je zabudovaný do organickej hmoty rastlín. 

V rastlinných organizmoch sa nachádza v bunečnej šťave vo forme K+ katiónov (50-80 %), 

nepatrná časť draslíka sa nevýmenne viaže v mitochondriách a ostatných 20-40 % je výmenne 

adsorbovaných koloidmi bunky. 

 

Draslík v pôde 

Aj keď je draslík súčasťou viac ako 50 nerastov, najväčšia časť pôdneho draslíka sa nachádza 

v draselných živcoch a sľudách. Najdôležitejšími draselnými živcami sú ortoklas 

(K[AlSi3O8]) a mikroklin. Spomedzi sľúd je potrebné spomenúť biotit (tmavá sľuda) – 
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K(Mg,Fe+2,Al)2-3AlSi3-2O10(OH,F)2 a muskovit  (svetlá sľuda) so všeobecným vzorcom – 

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2.  

Celkový obsah draslíka v pôde sa spravidla pohybuje od 0,2 do 3,3 % a je primárne 

podmienený kvalitou pôdotvorného substrátu. Menej draslíka obsahujú pôdy veľmi zvetrané 

(staré) alebo piesočnaté, ktoré sú tvorené väčšinou z kremeňa (0,15-0,30 %). Malý obsah 

draslíka je typický aj pre organické pôdy. Viac draslíka je obsiahnutého v pôdach mladých, 

menej zvetraných, resp. s vysokým obsahom ílu (až do 4,0 %). 

Celkový obsah draslíka v pôde závisí predovšetkým na obsahu a kvalite ílových minerálov, 

ktoré sú produktom zvetrávania vyššie uvedených primárnych draselných minerálov. 

Základnými stavebnými kameňmi kryštálovej mriežky ílových minerálov sú zvyčajne 

kremíkové tetraedre (SiO4) 
4- (obrázok I-29a) a hliníkové oktaedre [Al(OH)6]

3- (obrázok I-

29b). 

 

 

Obrázok I-29 Schéma kremíkového tetraedra (a) a hliníkového oktaedra (b) 

 

Kombináciami tetraedrickej a oktaedrickej vrstvy vznikajú minerály typu 1:1 (napr. kaolinit, 

halloyzit), ktoré sa vyznačujú nízkou sorpčnou schopnosťou, tzn. že pôdy s vysokým 

obsahom týchto minerálov majú nízky obsah draslíka; alebo minerály typu 2:1 (napr. illit, 
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vermikulit, montmorilonit), majúce vysokú sorpčnú schopnosť a aj pôdy, ktoré obsahujú viac 

takýchto minerálov, sa vyznačujú vyšším obsahom draslíka. 

Draslík sa nachádza v pôdach vo veľkých množstvách. Ale na základe celkového obsahu 

draslíka nemožno hodnotiť stav zásobenosti rastlín touto živinou, pretože až 90-98 % 

celkového draslíka sa nachádza vo forme, ktorá je pre rastliny a mikroorganizmy neprístupná. 

Tento draslík je pevne viazaný v mineráloch, ako sú živce a sľudy, ktoré zvetrávajú len 

pomaly a v krátkom čase vegetácie neposkytujú rastlinám ani mikroorganiozmom žiadny 

draslík ako živinu. Ďalšia časť draslíka (1-10 % z celkového obsahu draslíka v pôde), ktorá je 

rastlinám prístupná len za určitých podmienok, je zabudovaná v medzivrstvových priestoroch 

ílových minerálov typu 2:1. Pre rastliny je bezprostredne prístupný len draslík v pôdnom 

roztoku a draslík sorbovaný na povrchu koloidných častíc. Táto forma draslíka predstavuje 

približne 1-2 % z celkového obsahu draslíka v pôde (obrázok I-30). 

 

 

Obrázok I-30 Zastúpenie jednotlivých foriem draslíka v pôde (ŠIMEK, 2003) (hrúbka šípok 

znázorňuje intenzitu a množstvo premeneného draslíka) 

Chemickými metódami možno draslík rozdeliť na tri základné frakcie, ktoré sa navzájom 

odlišujú pevnosťou väzby: a) vodorozpustný draslík, b) výmenný draslík, c) nevýmenný 

(fixovaný) draslík. Rozdelenie a transformácia pôdneho draslíka podľa MUTSCHERA (1995) je 
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znázornená na obrázku I-31. Autor vyčleňuje aj draslík v organickej hmote, no zároveň 

konštatuje, že tento draslík je prijateľný až po odumretí mikroorganizmov a rastlín 

a vzhľadom na jeho množstvo v pôde (25-50 kg.ha-1) môže byť zanedbaný. 

 

 

Obrázok I-31 Rozdelenie a transformácia draslíka v pôde (MUTSCHER, 1995) 

 

Po zovšeobecnení uvedeného môžeme pôdny draslík rozdeliť na základe pevnosti väzieb na: 

a) draslík v pôdnom roztoku, 

b) draslík pôdneho sorpčného komplexu, ktorý je vytesniteľný inými katiónmi, 

c) nevýmenný (fixovaný) draslík, ktorý sa delí na: 

 ca) draslík, ktorý sa po dodaní do pôdy nevýmenne viaže (viazaný druhotne), 

 cb) pevne viazaný mriežkový draslík vo vnútri silikátov (trvalá súčasť minerálov). 

Medzi jednotlivými formami draslíka niet presnej hranice. Ustaľuje sa medzi nimi dynamická 

rovnováha, vyjadrená schémou: 

K v pôdnom roztoku       K výmenný        K nevýmenný 

Túto rovnováhu pravidelne narušuje v prvom rade aplikácia minerálnych a organických 

hnojív, ktorá je hlavným zdrojom vodorozpustného draslíka v poľnohospodárskych pôdach, 

zmena teploty a vlhkosti pôdy, zvetrávanie minerálov a fixácia draslíka ílovými minerálmi. 

Rastliny prijímajú draslík z pôdneho roztoku, rovnováha sa posúva doľava, teda aj časť 

nevýmennej formy draslíka prechádza do výmennej. 
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Mnohí autori delia draslík v pôde na viac frakcií. Napr. BUJDOŠ (1975, in TORMA, 1997) 

vyčleňuje na základe rôznych vyluhovadiel až 7 frakcií pôdneho draslíka. Z nich je najľahšie 

prístupný draslík vodorozpustný, ktorého obsah tvorí približne 0,05 % z celkového obsahu 

draslíka v pôde (hodnoty v pôde sa pohybujú od niekoľkých jednotiek až po niekoľko stoviek 

mg.kg-1 pôdy). Ďalšou formou draslíka v pôde je výmenný draslík, ktorý tvorí asi 1,3-1,5 % 

z celkového obsahu tejto živiny v pôde (od niekoľkých desiatok až po tisíc, v ojedinelých 

prípadoch až do 5000 mg.kg-1 pôdy). Mobilná draselná rezerva zahŕňa menej prístupný 

draslík, jeho obsah je okolo 6,5 % z celkového množstva draslíka v pôde. Táto frakcia je 

pomerne výrazne ovplyvnené minerálnym hnojením. Ešte menej prístupná forma draslíka 

tvorí potenciálnu draselnú rezervu (asi 12 % z celkového obsahu draslíka). Tento draslík je 

extenzívne výmenný z ílových, ale aj primárnych draselných minerálov. Všetky štyri vyššie 

uvedené frakcie tvoria asi 20 % draslíka v pôde, ostatných 80 % je takmer neprístupných pre 

rastliny a mikroorganizmy bez predchádzajúceho zvetrávania minerálov. Draslík v ílových 

mineráloch predstavuje asi 16 % celkovej zásoby draslíka v pôde. Najviac draslíka, ktorý 

môže byť aj relatívne ľahšie uvoľnený, sa nachádza v illite. Asi 15 % celkového draslíka sa 

nachádza v sľudách, z ktorých najľahšie zvetráva skupina trioktaedrálnych sľúd (biotit, 

flogopit a glaukonit). Poslednou, prakticky úplne neprístupnou, frakciou draslíka je draslík 

v živcoch (ortoklas, sanidín, mikroklin). V tejto forme sa nachádza takmer polovica (cca 47 

%) celkového obsahu draslíka v pôde. Tieto minerály patria do skupiny alumosilikátov so 

štruktúrou podobnou kremeňu, takže draslík je viazaný s maximálnou silou vo vnútri mriežky. 

 

1.3.9.3.1 Biochemické procesy draslíka v pôde 

Draslík v pôde, ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, je veľmi mobilný prvok. 

V pôde sa vyskytuje v rôznych formách, a preto aj pohyb medzi jednotlivými formami je dosť 

dynamický. Vo všeobecnosti možno povedať, že draslík podlieha v pôde dvom navzájom 

opačným javom – fixácii a uvoľňovaniu.  

Fixácia draslíka je proces, pri ktorom sa draslík dostáva do nevýmenného stavu a je pre 

rastliny a mikroorganizmy neprístupný. Prvé ucelené poznatky o fixácii boli podané v 30-tych 

rokoch minulého storočia, keď bola položená teória tzv. „mriežkových dier“. FOLK (1934), 

PAGE a BAUER (1939) zistili, že v mriežke ílových minerálov typu 2:1 vznikajú po 

dehydratácii ílu „diery“, do ktorých sa môžu vtesnať voľne pohybujúce sa ióny a tieto sú 

potom pevne pútané a navyše umožňujú vrstvám ílu zamedziť ich opätovnej hydratácii 

a expanzii. Pre vstup do takýchto „dier“ je najoptimálnejší práve katión K+, ktorý má iónový 

polomer v dehydratovanom stave 0,133 m-10 a je najbližší polomeru „diery“ 0,140 m-10. 
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Iní autori (PETERBURGSKIJ, 1982) popisujú fixáciu draslíka ako kompenzáciu vzniknutého 

negatívneho náboja v štruktúre tetraedra alebo oktaedra (obrázok 29). Vznik záporného 

náboja v kremíkovom tetraedri je spojený s izomorfnou zámenou centrálneho iónu Si4+ iónom 

Al3+, ktorého priemer sa najviac približuje k priemeru kremíkového katiónu. 

 

(SiO2)n   [(SiO2)n-1AlO2]
-   [(SiO2)n-m(AlO2)m]m- 

neutrálna   štruktúra s 1     štruktúra s m 

štruktúra  záporným nábojom   zápornými nábojmi 

 

Vzniknuté záporné náboje sa kompenzujú zodpovedajúcim množstvom K+, Na+, Ca2+ a iných 

katiónov. 

Ílové minerály fixujú draslík na troch polohách svojej kryštalickej mriežky (obrázok 32): 

1) väzbové polohy lokalizované na vonkajšom povrchu, 

2) väzbové polohy v medzivrstvách blízko hrán ílovej častice, 

3) väzbové polohy vo vnútri medzivrstiev. 
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Obrázok I-32 Schematické znázornenie väzbových polôh draselných a iných katiónov na 

ílovom mineráli (MUTSCHER, 1995) 

 

Uvoľňovanie draslíka z pôdnych zásob do prístupných foriem je významný proces, ktorým sa 

tento prvok dostáva do stavu, kedy môže byť prijatý rastlinami a mikroorganizmami. 

Zvetrávaním primárnych minerálov (živce, sľudy) vzniká ílový minerál illit, ktoré sa ďalším 

zvetrávaním mení na iný ílový minerál vermikulit. V tomto procese zvetrávania sa otvárajú 

pôvodne pevné kryštalické štruktúry minerálov a z nevýmenného draslíka sa stáva výmenný, 

ktorého ióny môžu byť v štruktúrach minerálov nahradzované na základe princípu katiónovej 

výmeny inými prvkami (Ca2+, Mg2+ a inými). Schematicky je tento proces znázornený na 

obrázku I-33. 
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Obrázok I-33 Zvetrávanie primárnych minerálov a uvoľňovanie draslíka do pôdneho roztoku 

(ŠIMEK, 2003) 

 

Proces tvorby, rozkladu a premeny ílových minerálov sú popri mechanickom a chemickom 

zvetrávaní funkciou hodnoty pôdnej reakcie (tabuľka I-11). V rámci hlavných mechanizmov 

zvetrávania má najväčší význam hydrolýza a acidolýza. 

 

Tabuľka I-11. Hlavné procesy zvetrávania draselných minerálov (PEDRO, SIEFERMAN, 1979, 

in TORMA, 1996) 

 pH < 5,0 5 < pH > 9,6 pH > 9,6 

zriedené roztoky (c = 0,001 N) acidolýza hydrolýza * 

koncentrované roztoky (c > 0,001 N) * salinolýza alkalinolýza 

 

Uvoľňovanie draslíka z ílových minerálov je ovplyvňované aj teplotou pôdy, obsahom vody 

v pôde, obsahom CO2 v pôde, množstvom mikroorganizmov, obsahom a kvalitou organickej 
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hmoty v pôde a inými faktormi. Druh ílového minerálu taktiež zodpovedá za rýchlosť 

uvoľňovania draslíka z neho. Mnohí autori dospeli k podobným výsledkom, že rýchlosť 

uvoľnenia draslíka z ílových minerálov klesá v tomto rade: 

vermikulit > biotit > leucit > glaukonit > illit > mikroklin > muskovit. 

Uvoľňovanie a fixácia draslíka je proces reverzibilný (vratný). V prirodzených ekosystémoch 

je väčšina rastlinami prijatého draslíka vrátená späť do pôdy vo forme koreňových výlučkov, 

exkrementov, odumretých buniek, opadnutých listov a pod. Časť draslíka, ktorá sa nefixuje na 

ílové minerály, môže byť z vrchných vrstiev pôdy vyplavená do nižších horizontov, môže byť 

aj odplavená vodnou eróziou, či povrchovým odtokom. Pri vyplavovaní katiónov platí 

zostupné poradie Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ > NH4
+, draslík sa vyplavuje menej ako dusičnany, 

ale viac než fosforečnany. Ročne sa z jedného hektára pôdy vyplaví od 5 do 20 kg draslíka 

(niektorí autori uvádzajú straty až do 50 kg K.ha-1), toto množstvo je primárne závislé od 

mineralogického zloženia ílových minerálov. Čím vyšší obsah illitu a montmorilonitu má 

pôda, tým menej draslíka sa môže z nej vyplaviť, naopak, pri vysokom obsahu kaolinitu je 

vyplavené množstvom draslíka oveľa vyššie. Jednoduchšie povedané, z ľahkých piesočnatých 

pôd sa vyplavuje oveľa viac draslíka ako z ťažších hlinitých, resp. ílovito-hlinitých pôd. 

Celkový cyklus draslíka prezentuje obrázok I-34. 

 

 

Obrázok I-34 Dynamika draslíka v pôde (upravené podľa viacerých autorov) 
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Dynamika procesov výmeny, fixácie a uvoľňovania draslíka v pôde je ovplyvňovaná 

zložením pôdneho roztoku, ktorý sa relatívne významne mení v závislosti od pôdnej vlhkosti. 

So stúpajúcim obsahom vody v pôde sa uvoľňuje viac draslíka z ílových minerálov a  fixácia 

draslíka za mokra je v porovnaní s fixáciou za sucha nižšia 2-7-krát. Je to spôsobené najmä 

tým, že ílové minerály sa v suchých podmienkach scvrkávajú a pevnejšie viažu všetky 

katióny (nielen draselné) vo svojich mriežkach. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje dynamiku 

fixácie a uvoľňovania draslíka je prítomnosť iných katiónov v pôdnom roztoku. Najväčším 

konkurentom pre obsadzovanie miest selektívnej väzby draslíka je katión NH4
+, pretože má 

v porovnaní s katiónom K+ takmer rovnaký polomer a aj rovnaký počet molekúl hydratačnej 

vody. Pokusmi bolo zistené, že ak sú do pôdy dodané oba katióny súčasne, prednostne sa 

fixuje amoniakálny katión. Odčerpávanie iónov rastlinami a ich dodávanie vo forme hnojív sú 

faktormi, ktoré majú výrazný vplyv na dynamiku draslíka v pôde. Posledným, ale vôbec nie 

nepodstatným faktorom je zloženie ílových minerálov v pôde. Primárne minerály (živce 

a sľudy) draslík uvoľňujú, niektoré ílové minerály (montmorilonit) fixujú a iné ílové minerály 

(napr. illit) sú schopné rovnocenne draslík fixovať aj uvoľňovať. Medzi faktory, ktoré 

ovplyvňujú dynamiku pôdneho draslíka, patrí aj hodnota pH a katiónová výmenná kapacita. 

Vplyv pôdnej reakcie na fixáciu je daný mierou uvoľnenia hliníkových katiónov, ktoré 

blokujú medzimriežkové miesta, kam by mohol byť fixovaný draslík. 

 

1.3.9.4 Vápnik a horčík 

Vápnik je nenahraditeľná živina všetkých organizmov, je obsiahnutý v bunečných 

membránach a stenách, podporuje množstvo enzymatických reakcií. Rastlinami je prijímaný 

vo forme dvojmocného katiónu Ca2+. 

Okrem nezastupiteľných funkcií v rastlinnom organizme, je vápnik považovaný za základný 

prvok pôdnej úrodnosti. Ako najdôležitejší bázický katión rozhoduje o pôdnej reakcii a 

pufrácii pôd. Viazaný v sorpčnom komplexe a v soliach sa vymieňa za voľné katióny H+ a 

tlmí posun pôdnej reakcie smerom ku kyslej reakcii. Stabilizácia priaznivých hodnôt pôdnej 

reakcie je jedným z predpokladov stability pôdy a následne i jej produkčnej funkcie. 

Vápnik sa považuje aj za základný štruktúrotvorný prvok pôdy tým, že sa viaže na 

anorganické a organické koloidy pôdy, čím sa podmieňuje ich koagulácia a vytvára sa 

drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, ďalej obmedzuje pohyb kyseliny kremičitej a hydroxidov 

železa a hliníka v pôde, a tým pozitívne ovplyvňuje vodný a vzdušný režim pôd. 

Vápnik sa nachádza v zemskej kôre v relatívne dosť veľkom množstve – tvorí približne 4 % 

zemskej kôry. Vyskytuje sa v množstve minerálov, predovšetkým v pevnej väzbe 
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kremičitanov, ale aj v  rozpustných väzbách uhličitanov a síranov. Hlavnými minerálmi 

vápnika sú zo skupiny uhličitanov kalcit a aragonit (oba sú chemicky CaCO3) a dolomit 

(CaMg[CO3]2) a zo skupiny síranov sadrovec (CaSO4.2H2O). 

 

Vápnik v pôde 

Vápnik sa v pôdach nachádza ako dvojmocný katión pôdneho roztoku alebo výmenný ión 

pôdneho sorpčného komplexu. Okrem toho sa v pôde nachádza množstvo primárnych a 

sekundárnych minerálov obsahujúcich vápnik. Celkový obsah vápnika sa v pôdach pohybuje 

v značnom rozpätí a dosahuje v závislosti od pôdneho typu od 0,15 do 6,00 i viac percent. 

Najviac vápnika sa nachádza vo forme vo vode nerozpustných zlúčenín. 

Vápnik zohráva významnú úlohu v pôdotvornom procese. Svojím obsahom v materskej 

hornine, v interakcii s inými pôdotvornými činiteľmi, podmieňuje vznik určitého pôdneho 

predstaviteľa. Materská hornina bohatá na vápnik zvetráva rýchlejšie, čo ovplyvňuje 

dynamiku pôdotvorných procesov. 

Nehľadiac na skutočnosť, že sa vápnik viaže na koloidnú frakciu pôdy, vyplavuje sa z pôdy 

podľa obsahu a pôdno-ekologických podmienok v množstve až 50-600 kg CaO z jedného 

hektára ročne. Na tento fakt má vplyv i gravitačná voda. Nadbytkom zrážok sa vápnik 

vylúhuje do rozličných hĺbok pôdneho profilu alebo až do podzemných vôd. Na vertikálnu 

migráciu vápnika, a tým aj na okysľovanie pôd, má vplyv aj intenzita hnojenia minerálnymi 

hnojivami, zvlášť dusíkatými. 

Vzhľadom na významný vplyv vápnika na vlastnosti pôd je možné vápnik nazvať motorom 

pôdnej úrodnosti a ochrancom životného prostredia (obrázok I-35). 

Vápnik podstatne ovplyvňuje prístupnosť makroelementov i mikroelementov v pôde, čo sa 

prejavuje na produkcii a kvalite krmív, potravín a následne i na zdraví zvierat a človeka. 

Nezanedbateľnú úlohu zohráva vápnik pri inaktivácii ťažkých kovov v pôde. Je zistené, že 

v kyslom pôdnom prostredí sú takmer všetky toxické ťažké kovy mobilnejšie a tým aj pre 

rastliny skôr a ľahšie prístupné. Napr. kadmium v prostredí s pôdnou reakciou pod 4,0 má 

takmer osemnásobne vyšší mobilný podiel ako pri pH 6,0. Podobnými vlastnosťami je 

charakterizované aj olovo, chróm a kobalt (BRUESS et al., 1995). Naopak, molybdén je 

pohyblivejší, a tým aj prístupnejší v pôdach s hodnotou pH nad 6,0. Toto má zase význam pri 

fixácii vzdušného dusíka hrčkotvornými baktériami, kde molybdén zohráva mimoriadne 

dôležitú úlohu. 
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Obrázok I-35 Funkcie vápnika v pôde 

 

Horčík, podobne ako aj vápnik, je nenahraditeľný pre všetky živé organizmy. Je centrálnym 

atómom chlorofylu, bez ktorého by nebola možná fotosyntéza – premena slnečnej energie na 

chemickú. Je ale dôležitý aj pre množstvo iných reakcií, prebiehajúcich v živých 

organizmoch.  

Horčík patrí do skupiny prvkov zastúpených v zemské kôre viac ako jedným hmotnostným 

percentom (cca 2,0 % Mg v zemskej kôre). Vyskytuje sa vo viac ako sto mineráloch, zvlášť 

kremičitanoch, uhličitanoch, síranoch a chloridoch. Hlavnými minerálmi, obsahujúcimi 

horčík, sú dolomit (CaMg[CO3]2), brucit, magnezit, kieserit, kainit, olivín a ďalšie. Po 

zvetraní minerálov sa uvoľnený horčík pohybuje v prostredí v relatívne ľahko rozpustnej 
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forme kyslého uhličitanu horečnatého. Celkove je mobilita horčíka v porovnaní s vápnikom 

asi len polovičná. 

 

Horčík v pôde  

Horčík sa v pôde vyskytuje pomerne v značných množstvách, len malá časť sa nachádza vo 

formách prístupných pre rastliny. Zmeny prístupnosti horčíka v pôdach sú podmienené 

exogénnymi a endogénnymi silami. Na dynamiku horčíka v pôde majú vplyv okrem 

pôdotvorného substrátu aj pôdotvorné procesy, výsledkom ktorých je typ pôdy a zastúpenie 

najaktívnejšej zložky v pôde – ílových a koloidných častíc a ich mineralogická povaha. 

Horčík sa v pôde vyskytuje v rozličných formách. Medzi jeho jednotlivými formami sa 

ustaľuje rovnovážny stav, ktorý je v priebehu roka narušovaný hnojením, vápnením, odberom 

horčíka rastlinami v priebehu vegetácie, ďalším zvetrávaním materských hornín, 

vyplavovaním horčíka do hlbších pôdnych horizontov, odplavovaním tejto živiny vodnou 

eróziou a pod. 

Podľa foriem, v ktorých sa horčík v pôde vyskytuje, ho možno rozdeliť na: celkový horčík, 

výmenný horčík, vo vode rozpustný horčík a organicky viazaný horčík. 

Celkový horčík zahŕňa všetky formy horčíka v pôde. Jeho obsah závisí v maximálnej miere od 

zloženia materskej horniny. Až 90-95 % tvorí horčík zastúpený v silikátoch, alumosilikátoch, 

pyroxénoch, biotite a zo sekundárnych minerálov v montmorillonite. Horčík viazaný v 

silikátoch je veľmi ťažko rozpustný vo vode, a preto je jeho využitie rastlinami nepatrné. V 

pôdach bohatých na vápnik sa nachádza dolomitický horčík. Tento zvetráva rýchlejšie a je pre 

rastliny omnoho lepšie prijateľný. 

Výmenný horčík je najdôležitejšou formou horčíka vo vzťahu k výžive rastlín. Jeho obsah v 

pôdach tvorí od 5 do 10 % z celkového obsahu horčíka v závislosti od typu pôdy, pôdnej 

reakcie, štruktúry pôdy, obsahu organických látok a iných faktorov. Rastlina prijíma horčík 

čiastočne kontaktnou výmenou a čiastočne nepriamo cez rovnovážny stav medzi výmenným a 

vodorozpustným horčíkom. 

Vodorozpustný horčík je uvoľnený z anorganických častí pôdy alebo zvyškov rastlín, či 

živočíchov. Vyskytuje sa vo forme síranov, chloridov a čiastočne i uhličitanov. Predstavuje 

hlavný zdroj horčíka pre rastliny. Jeho množstvo v pôde závisí od obsahu výmenného horčíka, 

ale aj od iných faktorov. Na piesočnatých pôdach môže dochádzať k vyplavovaniu tejto 

formy horčíka, pretože pri nízkom obsahu ílových minerálov v týchto pôdach, má horčík málo 

možností, ako sa v pôde fixovať. 
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Organicky viazaný horčík ostáva viazaný pôdnymi mikroorganizmy v pozberových zvyškoch 

rastlín, organických hnojivách alebo v iných organických látkach. Do formy prístupnej pre 

rastliny sa dostáva až po ich odumretí a rozložení mineralizáciou. Obsah tejto formy horčíka v 

pôde je pomerne nízky a napr. v piesočnatých pôdach dosahuje len 1-2 % z celkového obsahu 

horčíka v pôde. 

Všeobecne možno povedať, že pôdy, ktoré vznikli na pieskoch, obsahujú málo horčíka, 

naopak, pôdy na spraši a sprašových hlinách sa vyznačujú vysokým obsahom horčíka. Obsah 

horčíka v pôde vysoko preukazne koreluje s pôdnym druhom, hodnotou pH, obsahom draslíka 

a sorpčnou kapacitou pôdy. Na druhej strane straty horčíka z pôdy so vsakovanou vodou 

môžu dosahovať hodnoty až 10-20 kg, v niektorých prípadoch i viac než 100 kg Mg z hektára 

pôdy za rok. Tieto straty sa zväčšujú úmerne so zvyšujúcimi sa dávkami minerálnych hnojív, 

zvlášť pri aplikácii fyziologicky kyslých hnojív. 

 

1.3.9.4.1 Biochemické procesy vápnika a horčíka v pôde 

Vápnik a horčík sú dva prvky, ktorých procesy premien v pôde sú relatívne podobné. Ide 

v prvom rade o reakcie vápenatých hmôt (aj s obsahom horčíka) s pôdou, resp. s pôdnou 

vodou. Vápenaté hmoty sú prakticky vápenaté uhličitany, oxidy alebo hydroxidy, pričom 

najvýznamnejším materiálom používaným na úpravu pôdnej kyslosti je vápenec – uhličitan 

vápenatý (CaCO3). Tento uhličitan je vo vode takmer nerozpustný, ale v prostredí 

s prítomnosťou CO2 (teda aj v pôde) sa rozpustnosť vápenca výrazne zvyšuje. 

Po aplikácii do pôdy vápenec, ale aj iné formy vápenatých hmôt, pod vplyvom oxidu 

uhličitého, ktorý je prítomný v pôdnej vlahe, postupne reaguje a mení sa na rozpustný 

hydrouhličitan vápenatý: 

CaCO3  +  H2O  +  CO2    Ca(HCO3)2 

Ca(OH)2  +  2 CO2    Ca(HCO3)2 

CaO  +  H2O  + 2 CO2    Ca(HCO3)2 

 

Hydrouhličitan vápenatý následne disociuje na ióny Ca2+ a 2 HCO3
- a čiastočne aj 

hydrolyzuje na Ca2+ a OH-. V pôdnom roztoku sa teda zvyšuje koncentrácia uvedených iónov 

a katióny Ca2+ vytláčajú katióny H+ z pôdneho sorpčného komplexu a pôdna kyslosť sa 

neutralizuje: 
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Vápenec reaguje okrem pôdneho sorpčného komplexu aj s voľnými humusovými a inými 

organickými kyselinami a aj s kyselinou dusičnou, ktorá vzniká v procese nitrifikácie a taktiež 

ich neutralizuje: 

2 RCOOH  +  CaCO3    R(COO)2Ca  +  H2O  + CO2   

2 HNO3  +  CaCO3    Ca(NO3)2  +  H2O  + CO2   

Rýchlosť reakcie vápenatých a horečnatých katiónov závisí v prvom rade od množstva 

aplikovaných vápenatých hmôt. Pri zapracovaní väčšieho množstva vápenca do pôdy prebieha 

neutralizácia pôdy rýchlejšie a pôdny sorpčný komplex sa nasycuje bázickými katiónmi, čo 

pozitívne vplýva na celkovú pôdnu úrodnosť. 

Viac o neutralizácii pôdnej kyslosti je uvedené v kapitole 1.3.4. V tabuľke I-12 uvádzame 

prehľad najbežnejších vápenatých hnojív, používaných v poľnohospodárskej praxi. 

 

Tabuľka I-12 Prehľad najpoužívanejších vápenatých hmôt pre neutralizáciu pôdnej kyslosti 

Druh vápenatých hmôt Účinnosť Účinné látky Neutralizačná 

hodnota [%] 

Mletý vápenec pomalá, postupná CaCO3 45 – 55 

Dolomitický vápenec veľmi pomalá CaMg(CO3)2 50 

Vzdušné vápno relatívne rýchla CaO, MgO 65 – 96 

Vápenný hydrát relatívne rýchla Ca(OH)2 64 – 70 

Vápenný hydrát dolomitický relatívne rýchla Ca(OH)2, Mg(OH)2 66 

Saturačné kaly cukrovarnícke rýchlejšia ako vápenec CaCO3 20 

Pozn. Neutralizačná hodnota je obsah CaO a MgO vyjadrený v % - zodpovedá pomernej neutralizačnej hodnote 
100 % CaO 
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1.3.9.5 Síra 

Síra je nenahraditeľným prvkom pre všetky živé organizmy, je nutná pre syntézu niektorých 

aminokyselín (cysteín a metionín), je súčasťou mnohých vitamínov, hormónov a ďalších 

biologických látok. 

Síra sa v prírode prirodzene vyskytuje v niekoľkých oxidačných stupňoch od -2 až po +6. V 

redukovaných formách sa síra nachádza predovšetkým v mineráloch (sulfidoch), kde je 

viazaná s mnohými prvkami (Fe, Ag, Pb, Hg, Ca a inými). V oxidovaných formách sú to 

predovšetkým plyny (SO2) a sírany (CaSO4, MgSO4 a iné). Väčšina síry sa nachádza 

v horninách zemskej kôry a v atmosfére, aj keď prirodzený obsah síry v atmosfére je omnoho 

menší ako napr. dusíka, ale v dôsledku ľudskej činnosti sa práve do atmosféry uvoľňuje 

významné množstvo síry. Prirodzenými zdrojmi síry v atmosfére sú predovšetkým vulkanická 

činnosť, oceány a mokraďové ekosystémy. Z atmosféry je síra následne transportovaná 

mokrým a suchým spadom späť do vodných i suchozemských ekosystémov. Globálny cyklus 

síry (obrázok I-36) je podobný cyklu dusíka a je v posledných 100 rokoch výrazne 

ovplyvnený ľudskou činnosťou, a to najmä povrchovou ťažbou rúd, uhlia a ďalších surovín 

a spaľovaním fosílnych palív, ktoré vedie k uvoľňovaniu SO2 do atmosféry. 

 

 

Obrázok I-36 Globálny cyklu síry v životnom prostredí (podľa ŠIMKA, 2003) 
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Síra sa vo svojich nerastoch vyskytuje v dvoch prevládajúcich formách – sulfidickej 

a sulfátovej. V sulfidickej forme sa nachádza prevažne v magmatických horninách, zatiaľ čo 

u usadených (metamorfovaných) horninách prevláda sulfátová (síranová) forma. Táto forma 

je vo vode rozpustná a veľká jej časť sa dostáva do morí a oceánov. Síra je obsiahnutá vo vyše 

2000 známych mineráloch, z ktorých najdôležitejšie sú pyrit (FeS2), chalkopyrit (CuFeS2), 

galenit (PbS), sfalerit [(Zn,Fe2+)S], anhydrit [(Ca(SO4)] a sadrovec [(Ca(SO4).2H2O]. 

 

Síra v pôde 

Celkový obsah síry v pôde závisí od mnohých činiteľov, najmä od pôdneho typu a druhu, 

obsahu humusu, antropickej činnosti a mnohých iných faktorov. Pôda obsahuje približne 0,1 

% síry, ale interval jej obsahu je dosť široký, pohybuje sa v rozpätí od 0,01 do 0,50 %. 

Vysokým obsahom síry sa vyznačujú rašelinové pôdy, slance, ale aj černozeme (4500-5600 

mg.kg-1 pôdy), naproti tomu v hlinito-piesočnatých a piesočnatých pôdach bol zistený až 

desaťnásobne nižší obsah síry (len cca 500 mg.kg-1). Na celkový obsah síry má vplyv aj 

materská hornina. Bázické vulkanické horniny obsahujú spravidla viac síry ako kyslé typy. 

Pôdy s vyšším obsahom humusu taktiež obsahujú viac síry, pretože až 80-90 % tohto prvku sa 

nachádza v organickej hmote a len 10-20 % vo forme síranov vápnika, horčíka, draslíka a 

sodíka. Organické zlúčeniny obsahujú síru viazanú vo forme sulfátov, esterov sulfátov, 

sulfanátov a sulfatovaných tioglycidov. Menšia časť pripadá na síru viazanú na uhlík (C-S 

väzby) v zlúčeninách ako sú aminokyseliny, bielkoviny, heterocyklické zlúčeniny a iné. 

Stanovenie obsahu síry v pôdach sa v rámci agrochemického skúšania pôd nevykonáva, a 

preto neexistuje ani kritérium zásobenosti pôdy touto živinou. Podľa výsledkov výskumov 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je možné považovať za pôdy chudobné na síru tie, 

ktoré obsahujú menej ako 1000 mg celkovej síry na kilogram pôdy (FECENKO, LOŽEK, 2000).  

Síra sa v pôde môže pútať fyzikálno-chemickou, chemickou a biologickou cestou. Fyzikálno-

chemická sorpcia sa uplatňuje viac na neutrálnych pôdach, zatiaľ čo chemická na pôdach 

kyslých. S poklesom hodnoty pH pôdy sa podiel chemickej sorpcie zvyšuje a podieľajú sa na 

nej najmä železo a hliník. 

Straty síry z pôdy nastávajú nielen odčerpávaním síry rastlinami, ale i v dôsledku jej 

vyplavovania, pretože sírany sa v pôde viažu len minimálne a aplikácia hnojív vyplavovanie 

ešte zvyšuje. Podľa rôznych autorov sa môže z pôdy ročne vyplaviť 40-600 kg síry 

v závislosti od množstva zrážok, pôdneho druhu, obsahu síry v pôde a iných faktorov. 
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1.3.9.5.1 Biochemické procesy síry v pôde 

Do procesov premien síry v pôde sú zapojené všetky hlavné formy tohto prvku: sulfidy (S2-), 

sulfáty (S6+), elementárna síra (S0), organické zlúčeniny síry, ale i ďalšie zlúčeniny (napr. 

sulfity S4+ a tiosulfáty S2+). 

Hlavnou hybnou silou premien síry v pôde sú mikroorganizmy. V pôde prebieha množstvo 

mikrobiálnych transformácií – mineralizácia, oxidácia, redukcia, ale aj volatilizácia 

(vyparovanie). Obrázok I-37 prezentuje hlavné procesy premien síry v pôde. 

 

 

Obrázok I-37 Hlavné procesy premien síry v pôde (upravené podľa ŠIMEKA, 2003) 

(mineralizácia organických látok je vyznačená prerušovanou čiarou) 

 

Hlavnými anorganickými zlúčeninami v pôde sú sírany. Tieto sú rozpustné vo vode, a preto 

sú intenzívne prijímané rastlinami a mikroorganizmami. Po prijatí sú zabudované do 

aminokyselín (C-S-H väzby), neskôr až do bielkovín, ale aj do iných zlúčenín (C-N-S, C-O-S 

väzby). Asimilácia síranov do organických väzieb je redukčný proces a znamená, že síra sa 

stáva dočasne imobilizovaná a nie je k dispozícii iným organizmom v pôde. Na to, aby bola 
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uvoľnená z organických väzieb a prístupná rastlinám, či mikroorganizmom, je potrebná 

mineralizácia, ktorou sa organické látky rozkladajú na minerálne zlúčeniny. Prevažná väčšina 

mineralizačných reakcií prebieha za účasti mikroorganizmov buď priamo v ich bunkách alebo 

prostredníctvom mimobunkových enzýmov. Ak prebieha mineralizácia v bunkách 

mikroorganizmov, rozkladom organických zlúčenín získavajú mikroorganizmy energiu. 

V mnohých prípadoch je mineralizovaná síra znovu využitá na tvorbu novej biomasy. Pri 

mineralizácii prebiehajúcej mimo buniek, je dôležitý pomer C:S v organickej hmote. Pri 

pomere vyššom ako 400:1 sa mineralizovaná síra spätne imobilizuje, pri pomere C:S nižšom 

ako 200:1, je síra uvoľnená do pôdneho prostredia a je k dispozícii rastlinám a ostatným 

mikroorganizmom. 

Pri transformácii látok v anaeróbnom prostredí (bez prístupu vzduchu) dochádza pri 

mineralizácii organickej hmoty ku vzniku plynných sírnych zlúčenín (sírovodík – sulfán H2S, 

sírouhlík CS2, karbonylsulfid COS, metylmerkaptán CH3SH a iné). Niektoré molekuly 

uvedených plynov sú adsorbované na pôdnych koloidoch, iné molekuly prostredníctvom 

procesu volatilizácia unikajú do atmosféry. 

Ďalšími procesmi premien síry je disimilácia síranov a respirácia elementárnej síry. Ide 

o redukčné procesy, výsledkom ktorých je plynný sulfán (H2S). Tieto procesy prebiehajú 

predovšetkým v sedimentoch, zaplavených pôdach, v znečistených vodách a pod., tzn. 

v prostredí bez prístupu kyslíka. Redukcia síry predstavuje nežiaduci proces, pretože ide 

o straty síry z pôdy, navyše pri tejto reakcii vzniká toxický a vysoko korozívny sulfán. 

Redukčné procesy premien síry v pôde možno súhrnne nazvať desulfurikácia a zúčastňujú sa 

ich mikroorganizmy rôznych rodov. Medzi najznámejšie a najrozšírenejšie patria baktérie 

rodov Desulfomonas, Desulfovibrio, Desulfuromonas, Thiobacillus, Chlorobium, Thiopedia. 

Anorganické zlúčeniny síry, ktoré sa nachádzajú v pôde v redukovanej forme, podliehajú 

v určitých podmienkach oxidácii, a to až do najvyššieho oxidačného stupňa síry S6+ (sírany). 

Napríklad oxidáciu sulfánu, resp. elementárnej síry možno schematicky zapísať takto:  

sulfán:   H2S  +  2 O2    H2SO4    2 H+  +  SO4
2- 

elementárna síra:  2 S  +  3 O2  +  2 H2O    2 H2SO4    4 H+  +  2 SO4
2- 

Tieto procesy sú v princípe analogické s nitrifikáciou dusíka a taktiež pri nich vznikajú 

vodíkové katióny, ktoré okysľujú pôdne prostredie. Na druhej strane do prístupnej formy pre 

rastliny sa dostáva dostatočné množstvo síry, ktorá, ako už bolo spomenuté, je nenahraditeľná 

živina pre všetky živé organizmy. 

Oxidačné procesy premien síry v pôde možno súhrnne nazvať sulfurikácia a spomedzi 

mikroorganizmov, ktoré sa zúčastňujú procesov oxidácie síry, treba spomenúť baktérie rodov 
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Thiobacillus, Thiomocrospira, Arthrobacter, Micrococcus,Pseudomonas, ale aj niektoré huby 

a kvasinky. 

Zvláštnou skupinou mikroorganizmov, ktoré sú schopné oxidovať redukované sírne 

zlúčeniny, sú zelené a purpurové sírne baktérie (rodu Chromatium, Thiospirillum, Chlorobium 

a iné), ktoré využívajú ako zdroj energie svetlo a ako zdroj elektrónov sulfán: 

CO2  +  2 H2S    (svetlo)    CH2O  +  2 S  +  H2O 

3 CO2  +  2 S  +  5 H2O    (svetlo)    3 CH2O  +  2 H2SO4 

Aj keď je síra jednou z hlavných živín, jej vysoký obsah, resp. nadbytok v pôde a v prostredí 

celkovo, má mnoho negatívnych dôsledkov. Dôsledkom vysokej koncentrácie zlúčenín síry 

(ale aj dusíka) v atmosfére sú tzv. kyslé dažde (viac pozri časť II, kap. 3.2.3). Nadmerná 

oxidácia síry v pôde môže zase spôsobiť okysľovanie pôd. Na každý atóm oxidovanej síry 

pripadajú 2 katióny H+ a jeden anión SO4
2-, ktoré majú výrazný dopad na pokles hodnoty pH 

pôdneho roztoku a s tým spojené negatívne dôsledky aj ostatných chemických, fyzikálnych, či 

biologických vlastností pôdy. 

 

1.3.10 Obsah ostatných nevyhnutných prvkov v pôde 

Okrem vyššie uvedených prvkov, ktoré môžeme považovať z hľadiska výživy rastlín za 

makroprvky, v pôde sa nachádza aj množstvo ďalších chemických prvkov. Z nich stručne 

spomenieme niektoré, ktoré sú dôležité nielen z hľadiska pestovania plodín, ale aj z hľadiska 

hygieny pôdy, podzemnej vody, či potravín. 

 

1.3.10.1 Železo 

Železo je nevyhnutný mikroprvok pre rastliny, nachádza sa v rôznych enzýmoch, je 

nenahraditeľné pre syntézu chlorofylu a jeho nedostatok sa prejavuje chlorózou rastlín. 

Väčšina železa sa nachádza v oxidovanej forme (Fe3+) a je viazaná v nerozpustných 

horninách, preto jeho premeny v prírode sú relatívne pomalé.  

Železo je súčasťou viac ako 170 nerastov, v ktorých sa vyskytuje v kremičitanových, 

oxidových, sírnikových, fosforečnanových, uhličitanových, síranových a iných väzbách. 

Hlavnými minerálmi, obsahujúcimi železo sú magnetit (oxid železnato-železitý – Fe3O4, 

obsahujúci až 70 % Fe), hematit (Fe2O3 – 65 % Fe), siderit (FeCO3 – asi 48 % Fe) a limonit 

(zmes hydratovaných oxidov železa – Fe2O3.nH2O s približným obsahom železa 45-50 %). 

Železo zohráva v chemizme pôdy dôležitú úlohu. Predovšetkým v oxidačných stupňoch Fe2+ 

a Fe3+ sa zúčastňuje rôznych pôdnych reakcií, ktoré významne ovplyvňujú fyzikálne a 

chemické vlastnosti pôdy, a tým aj rozpustnosť a prijateľnosť ostatných prvkov výživy rastlín.  
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Železo patrí medzi hlavné prvky v pôde, ale koncentrácia jeho rozpustných zlúčenín je vo 

väčšine pôd nízka. Viac železa sa nachádza v kyslejších pôdach, naopak, v alkalických 

pôdach je železa veľmi málo a rastliny v takýchto podmienkach často trpia jeho nedostatkom. 

Rozpustnosť zlúčenín železa do značnej miery závisí od pH pôdy. Napr. zmenou pôdnej 

reakcie o 1 stupeň sa rozpustnosť Fe(OH)3 mení asi 1000-násobne. V kyslých pôdach je 

železo veľmi mobilné a môže na rastliny pôsobiť až toxicky. Okrem toho, pri nadbytku železa 

je inhibovaný príjem vápnika, mangánu, bóru, ale taktiež aj fosforu a draslíka. 

K premenám železa v pôde výraznou mierou prispievajú rôzne mikroorganizmy, ktoré sú 

významné aj tým, že ho kumulujú, a tak sa postupne vytvárajú ložiská železa. Na druhej 

strane sa baktérie, ktoré oxidujú redukovanú formu železa, podieľajú na korózii kovových 

potrubí (pre rozvod vody, plynu, ropy), lodných a iných železných konštrukcií, čím spôsobujú 

v mnohých prípadoch obrovské škody. 

 

1.3.10.2 Mikroprvky 

Okrem makroprvkov, ktoré majú veľmi dôležitý význam vo výžive rastlín, významnú úlohu 

pri tvorbe úrody zohrávajú aj prvky, ktorých obsah v pôde a v rastlinách sa pohybuje od stotín 

do tisícin percenta. 

Obsah mikroelementov v pôde závisí od geologického pôvodu hornín, z ktorých pôda vznikla, 

ale i od druhu používaných hnojív. Vysoký obsah mikroelementov majú pôdy v blízkosti 

rudných nálezísk. Ílové minerály, ktoré vznikli v prostredí obsahujúcom mikroprvky, ich 

môžu obsahovať zabudované v kryštalickej mriežke alebo sú adsorbované ako vymeniteľné 

katióny. Napríklad v montmorilonite môžu byť atómy hliníka nahradené železom, horčíkom, 

zinkom a v malých množstvách aj chrómom, mangánom alebo niklom. Podobné substitúcie sa 

môžu vyskytnúť aj v mriežke illitu. 

Medzi hlavné pôdne vlastnosti, ktoré ovplyvňujú prístupnosť mikroelementov pre rastliny, 

patrí pôdna reakcia. Všeobecne v kyslejšom prostredí sa zvyšuje rozpustnosť, a tým aj 

prijateľnosť železa, mangánu, zinku i bóru a naopak, znižuje sa prístupnosť molybdénu. 

Z tohto hľadiska je vápnenie veľmi významný faktor, pôsobiaci na príjem mikroelementov 

rastlinami. Zvýšená prijateľnosť mangánu, železa i zinku môže niekedy dosiahnuť až hranicu 

toxicity. 

V pôdach s vysokým obsahom organickej hmoty je všeobecne nedostatok mikroelementov 

v prístupnej forme, čo je spôsobené ich silnou väzbou na organickú hmotu. Aj obsah ílu 

v pôdach, ktorý má veľký aktívny povrch, a tým aj vysokú sorpčnú kapacitu, v značnej miere 
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ovplyvňuje prijateľnosť mikroprvkov. Najvýznamnejšou zásobárňou mikroelementov je 

montmorillonit a amorfné alumosilikáty. 

 

Zinok - Zn 

Obsah zinku v pôde sa pohybuje v rozsahu od 10 do 1000 mg.kg-1, najčastejšie v intervale od 

10 do 300 mg.kg-1 pôdy. Zvetrávaním minerálov sa zinok uvoľňuje ako dvojmocný katión 

Zn2+, ktorý sa následne púta na pôdny sorpčný komplex. Jeho prijateľnosť rastlinami závisí od 

pôdnej reakcie. Čím je pôda kyslejšia, tým viac je zinok mobilný, a tým aj viac prístupný pre 

rastliny. V kyslom pôdnom prostredí môže byť príjem zinku rastlinami obmedzovaný 

konkurujúcimi katiónmi, čo vedie k jeho vyplavovaniu z pôdneho profilu. Prístupnosť zinku 

je silne ovplyvňovaná i aplikáciou dusíkatých a fosforečných hnojív. Hnojenie fyziologicky 

kyslými hnojivami znižuje pH pôdy, a tým zvyšuje prijateľnosť zinku. 

Nedostatok zinku v pôdach je väčšinou spôsobený jeho nízkym obsahom v materskej hornine, 

silnou fixáciou ílovými minerálmi a vysokým odberom rastlinami. Vysoký obsah zinku sa 

môže vyskytovať na pôdach mestských aglomerácií a v blízkosti úpravní rúd. Ojedinele môže 

dôjsť až k toxickej koncentrácii zinku v pôdach, avšak len ak sa aplikuje veľké množstvo 

kalov z čistiarní odpadových vôd. V normálnych podmienkach toxicita zinku prichádza do 

úvahy na lokalitách, kde sa výrazne zvýši kyslosť pôd. 

 

Bór - B 

Bór sa v pôdach vyskytuje vo forme aniónov BO2
- a BO3

3- a taktiež je viazaný v rôznych 

zlúčeninách. I v prípade bóru je pre prijateľnosť rastlinami veľmi dôležitá hodnota pH pôdy, 

pričom najviac bóru sa v pôde rozpustí pri pH 5,0 – 7,0 a nad 8,5. Veľký význam okrem 

hodnoty pH má i zrnitosť pôdy a zloženie a obsah organické hmoty. Vysoký obsah ílových 

častíc znižuje príjem bóru rastlinami. 

 

Meď - Cu 

V pôde sa meď vyskytuje ako katión Cu2+, ktorý je absorbovaný na koloidných časticiach 

pôdy. Môže sa však vyskytovať aj v nerozpustných soliach a tiež vo forme vo vode 

rozpustných zlúčenín. S organickou hmotou vytvára rozličné stabilné organické komplexy, 

kde môže byť viazaná až tak silno, že je pre rastliny neprístupná.  

Celkový obsah medi v pôdach sa pohybuje v intervale 1–100 mg.kg-1 pôdy. Stupeň 

zásobenosti pôdy meďou sa nedá posudzovať na základe jej celkového obsahu. Zo všetkých 

foriem, v ktorých sa meď v pôde nachádza, je pre rastliny prijateľná iba forma rozpustná vo 
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vode (medi v takej forme je menej ako 1 % z celkového množstva) a meď viazaná na 

povrchoch pôdnych koloidov. Jej prístupnosť pre rastliny je do značnej miery ovplyvňovaná 

obsahom organickej hmoty a pôdnou reakciou, aj keď pH pôdy nie je pre prijateľnosť medi 

takým významným faktorom, ako v prípade mangánu, molybdénu, či zinku. Deficit medi je 

najčastejšie zaznamenaný na rašelinových pôdach, rendzinách, na pôdach vyvinutých na 

vápenatých sedimentoch, na pôdach, ktoré sú prehnojené dusíkom, fosforom a na 

prevápnených pôdach. Naopak, vysoký obsah medi v pôdach je zriedkavý a vyskytuje sa len 

v blízkosti fabrík na produkciu medi (Krompachy), na pôdach viníc a chmeľníc, kde sa často 

a v relatívne vysokých koncentráciách používali meďnaté prípravky na ochranu rastlín. 

Vysoký obsah medi je pre rastliny toxický, ale možno ho zmierniť vápnením a aplikáciou 

vysokých dávok organických hnojív. 

 

Molybdén - Mo 

Obsah molybdénu v pôde je zo všetkých mikroelementov najnižší a pohybuje sa v intervale 

od 0,1 do 5,0 mg.kg-1 pôdy. Molybdén sa v pôde vyskytuje ako šesťmocný katión (Mo6+) vo 

forme MoO4
2- a MoHO4

-, ale aj ako štvormocný katión (Mo4+) väčšinou v oxidoch a 

sulfidoch. Predpokladá sa, že veľká časť molybdénu v pôde je viazaná organickou hmotou. 

Ako u ostatných mikroprvkov, tak aj v prípade molybdénu je jeho prístupnosť pre rastliny v 

značnej miere ovplyvňovaná pôdnou reakciou. So zvyšovaním pH pôdy rastie i jeho 

prijateľnosť pre rastliny. Preto i jeho nedostatok v kyslejších pôdach možno odstrániť 

vápnením a nie priamym hnojením. Príjem molybdénu sa pri zmene pH z 5 na 7 môže zvýšiť 

takmer 8 násobne (obrázok I-38). 

Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pri pestovaní vikovitých plodín, pretože molybdén zohráva 

mimoriadne dôležitú úlohu na procesoch fixácie molekulárneho dusíka baktériami žijúcimi 

v symbióze s vikovitými plodinami, ale aj voľne žijúcimi mikroorganizmami. Molybdén je 

súčasťou dôležitých enzýmov a pozitívne vplýva na procesy redukcie dusitanov a dusičnanov 

na amoniak, na biosyntézu nukleových kyselín a bielkovín. 
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Obrázok I-38 Prístupnosť molybdénu v pôde v závislosti od hodnoty pôdnej reakcie  

(BRUESS et al., 1995) 

 

Najvyšší obsah molybdénu majú černozeme a všeobecne pôdy s ťažším zrnitostným zložením 

v porovnaní s ľahkými piesočnatými pôdami. Dôležitý je ale obsah prijateľných foriem, ktoré 

podľa rôznych autorov dosahujú len 5-20 % z celkového množstva. Nedostatok molybdénu sa 

najčastejšie vyskytuje na pôdach kyslých, ľahkých, na pôdach s vysokým obsahom voľných 

Fe oxidov a tiež na rašelinových pôdach v dôsledku silnej väzby humínovými kyselinami. 

 

Mangán - Mn 

Mangán je v zemskej kôre prvok s relatívne vysokým obsahom a je obsiahnutý vo väčšine 

hornín a je súčasťou mnohých minerálov V pôde sa mangán vyskytuje až v troch 

mocenstvách – ako Mn2+ adsorbovaný na pôdne koloidy, ako Mn3+ vo forme reaktívneho 

Mn2O3 a tiež ako Mn4+ ako málo reaktívny MnO2. Pre vyššie oxidačné stupne sú priaznivejšie 

podmienky pri vyšších hodnotách pH, v dvojmocnej forme sa mangán vyskytuje v kyslých 

pôdach. Celkový obsah mangánu v pôde sa pohybuje od 100 mg.kg-1 pôdy až do niekoľkých 

percent.  

Oxidovaná forma mangánu je pre rastliny neprístupná, avšak za istých podmienok (napr. pri 

nedostatočnej aerácii pôdy) sa môže redukovať na dvojmocnú formu. Tým sa vysvetľuje, že 

veľmi utlačené a neprevzdušnené pôdy majú vždy vyšší obsah mangánu, ako ľahké a kypré 
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pôdy. Potreba mangánu sa najčastejšie prejavuje pri nedostatku vlahy v suchých obdobiach a 

na ľahkých pôdach. 

 

1.3.10.3 Ťažké kovy 

Za ťažké kovy sa považujú také kovy, ktorých hustota je väčšia ako 5 t.m-3, tzn. že kovy 

s hmotnosťou pod 5 t.m-3 sú ľahké. Ťažké kovy sú považované za potenciálne nebezpečné 

tým, že zlúčeniny týchto kovov sú toxické, spôsobujú zhubné bujnenie buniek (sú 

karcinogénne) alebo inak ohrozujú zdravie človeka. 

Nehľadiac na skutočnosť, že ťažké kovy sú niekedy neprávom nazývané cudzorodými 

látkami, sú prirodzenou súčasťou prírody. Vyskytujú sa tak v čistom stave, ako aj v mnohých 

zlúčeninách. Pravdou je, že súčasné poznatky o správaní sa ťažkých kovov v pôde sú zatiaľ 

neúplné. Vie sa, že sa v pôde nachádzajú v šiestich pôdnych systémoch – pôdne roztoky, 

koloidné systémy, hydratované oxidy Mn, Fe a Al, pôdna organická hmota, nerozpustné látky 

v pôde a zvetrávacie materské horniny (obrázok I-39). 

 

Obrázok I-39 Interakcie medzi pôdou a ťažkými kovmi 
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Rozsah obsahu v horninách a v pôde nielen spomenutých ťažkých kovov, ale aj iných bežne 

nachádzajúcich sa kovov v pôde prezentuje tabuľka I-13. 

 

Tabuľka I-13 Intervaly obsahov vybraných ťažkých kovov v zemskej kôre a v pôde (mg.kg-1) 

(LÆGRAID et al., 1999 – fragment) 

 

Obsah v pôde 
Prvok 

Obsah v zemskej kôre – 

priemer rozsah priemer 

Arzén (As) 1,5 1 – 400 9 

Chróm (Cr) 100 0,2 – 800 60 

Kadmium (Cd) 0,1 0,06 – 10 0,4 

Kobalt (Co) 20 1 – 300 9 

Meď (Cu) 50 1 – 500 22 

Nikel (Ni) 80 0,8 – 440 23 

Olovo (Pb) 14 15 – 100 22 

Ortuť (Hg) 0,05 0,01 – 4,5 0,08 

Zinok (Zn) 75 10 – 300 70 

 

Medzi najdôležitejšie ťažké kovy, ktoré majú „pozitívny“ či „negatívny“ význam, patria 

kadmium, olovo, chróm a ortuť. V tejto časti uvedieme len základné informácie o týchto 

kovoch, podrobnejšie sa nimi budeme zaoberať v kapitole znečisťovatele v pôde (časť II, kap. 

1.1). 

 

Kadmium – Cd 

Kadmium je relatívne vzácny kov, nachádzajúci sa v prírode v čistom stavu. Je to mäkký, 

vodivý kov striebrobielej farby. Obsah tohto prvku v pôdach sa podľa rôznych autorov 

pohybuje od 0,05 do 10,0 mg.kg-1 pôdy, pričom za priemernú hodnotu možno považovať 

množstvo okolo 0,40 mg.kg-1 pôdy. 

Pohyb kadmia v pôdnom profile ovplyvňuje mnoho faktorov, predovšetkým hodnota pH 

pôdy, koncentrácia Cl- aniónov, množstvo a charakter ílových minerálov v pôde, množstvo a 

kvalita humusových kyselín a množstvo oxidov železa a mangánu v pôde. S rastúcou 

hodnotou pH pôdy klesá rozpustnosť kadmia, tzn. že v alkalických pôdach je značne imobilný 

(obrázok 40). Pri zvýšení pH pôdy zo 4 na 7 klesá jeho pohyblivosť takmer 30-násobne. 

Vysoká mobilita kadmia je spôsobená aj vysokou koncentráciou Cl- aniónov v pôdnom 



 105

roztoku. Naopak, kadmium je silno pútané ílovými minerálmi, selektívne alofánom a illitom a 

tiež je pevne viazaný vysokomolekulárnymi humínovými kyselinami. 

 

 
Obrázok 40 Závislosť mobility niektorých ťažkých kovov na hodnote pôdnej reakcie 

(upravené podľa BRUESS et al., 1995) 

 
Vo všeobecnosti platí, že so zvýšením hodnoty pH sa zvyšuje sorpcia ťažkých kovov na 

pôdne častice. Neplatí to však jednoznačne pre všetky kovy. Niektoré z nich disponujú 

najnižšou mobilitou iba v určitom rozsahu hodnoty pH a pri vyšších, resp. nižších hodnotách 

sa ich mobilita zvyšuje. 

Skúsenosti s imisiami kontaminovaných oblastí ukázali, že prevažná časť kadmia zostáva vo 

vrchných 30 mm pôdy. Do pôdy sa kadmium dostáva z rôznych zdrojov – z exhalátov, 

priemyslových a mestských odpadov, z hnojív, kompostov, ale aj z vody. Podľa rôznych 

autorov sa do pôdy ročne dostáva viac ako 10 g Cd na jeden hektár. Navyše, možno 

zovšeobecniť, že intenzívnym hnojením kompostmi a minerálnymi hnojivami sa do pôd 

dostáva podstatne viac kadmia, ako z imisií. Obsah kadmia v rôznych hnojivách prezentuje 

tabuľka I-14. V prípade superfosfátov je veľmi dôležitý pôvod hnojiva. Superfosfáty vyrábané 

z afrických apatitov (pôvodom zo Senegalu, Toga, Tuniska) obsahujú 50-120 mg Cd.kg-1, 

zatiaľ čo superfosfáty z apatitu z ruského polostrova Kola len menej ako 0,5 mg Cd.kg-1 

hnojiva, tzn. 100 až 200 krát menej. 
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Tabuľka I-14 Obsah kadmia v rôznych hnojivách (podľa rôznych autorov) [mg.kg-1 hnojiva] 

Druh hnojiva Obsah Cd Druh hnojiva Obsah Cd 

Síran amónny 0,08 – 4,80 Superfosfát (Kola) 0,10 – 2,20 

Dusičnan vápenatý 0,05 – 2,80 Superfosfát (Togo) 50 – 60 

Močovina 0,22 – 3,20 Superfosfát (Senegal)  120 

Síran draselný 0,06 – 3,80 Draselná soľ do 18,00 

Amofos   29,00 Maštaľný hnoj  0,26 

 

Maximálne prípustné hodnoty obsahu kadmia, ale aj iných ťažkých kovov v pôde, sú uvedené 

v tabuľke I-15. Ak teda obsahuje pôda väčšie množstvo ťažkých kovov, ako je uvedené 

v tabuľke, považuje sa táto pôda za kontaminovanú. Pri hodnotení kontaminácie pôdy sa 

zohľadňuje hodnota pôdnej reakcie a pri jej nízkej hodnote sa kritériá kontaminácie sprísňujú. 

 

Tabuľka I-15 Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde (mg.kg-1 suchej 

pôdy, rozklad lúčavkou kráľovskou) – Zákon NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy  

 

Pôdny druh Kadmium – Cd Olovo – Pb Chróm – Cr Ortuť – Hg 

Piesočnatá, hlinito-piesočnatá 0,4 25 50 0,15 

Piesočnato-hlinitá, hlinitá 0,7 75 70 0,50 

Ílovito-hlinitá, ílovitá, íl 1,0 115 90 0,75 

 

Olovo - Pb 

Olovo je prirodzenou zložkou všetkých biologických materiálov, tzn. pôdy, vody, rastlín i 

živočíchov. Jeho obsah v pôde je podmienený geologickými vlastnosťami materskej horniny. 

Bežný obsah olova v pôde sa pohybuje v intervale 15-100 mg.kg-1 pôdy, pričom za priemernú 

hodnotu možno považovať obsah okolo 20-25 mg.kg-1 pôdy (tabuľka 13). Olovo tvorí stabilné 

zlúčeniny s pôdnymi koloidmi, resp. je pevne fixované v ílových mineráloch. Preto je jeho 

pohyb v pôde dosť obmedzený a pre rastliny je ťažko prístupné. Pri nízkej hodnote pH 

pôdneho roztoku pH je jeho mobilita mimoriadne vysoká. Pri poklese hodnoty pôdnej reakcie 

zo 7 na 4 sa jeho pohyblivosť zvyšuje až takmer 1000 násobne (obrázok I-40). Olovo sa 

kumuluje v povrchových vrstvách pôdy, čím sa zvyšuje nebezpečenstvo kontaminácie rastlín, 

a tým aj ohrozenie zdravia človeka. 
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Napriek tomu sa pôda podieľa na kontaminácii produkčných častí rastlín malým podielom, 

hlavným zdrojom kontaminácie je imisný spád z ovzdušia. Napríklad až 80 % obsahu olova 

v trávnych porastoch pochádza z atmosféry. 

 

Chróm - Cr 

V zemskej kôre sa nachádza okolo 100 mg Cr.kg-1, čo je dvakrát viac ako medi a až päťkrát 

viac ako kobaltu. Mobilita chrómu závisí od hodnoty pH pôdy (aj keď nie je tak zrejmá, ako v 

prípade kadmia a olova a najmenej je mobilný v intervale pH 5,6-6,5, pri nižšej, ale aj vyššej 

hodnote pH sa jeho mobilita zvyšuje – obrázok 40), od mineralizácie organickej hmoty a od 

obsahu ílových častíc v pôde. Zaujímavosťou je, že aj keď rastliny chróm prijímajú svojím 

koreňovým systémom, ich fyziologický vývoj tým nie je narušený, no do potravového reťazca 

môžu prenášať veľké množstvo tohto toxického prvku. Týka sa to najmä pšenice a kukurice. 

Kovový chróm sám o sebe nie je jedovatý, ale niektoré jeho zlúčeniny pôsobia na organizmus 

ako alergény a senzibilizujúce látky. Toxicita chrómu závisí od jeho stupňa oxidácie. Soli 

kyseliny chromitej (Cr3+) sú podstatne menej toxické ako chromany (Cr6+). Najzávažnejším 

ochorením, ktoré zlúčeniny chrómu vyvolávajú, je nádorové ochorenie pľúc. 

Na kontaminácii pôd chrómom sa môžu okrem prirodzených minerálnych zdrojov podieľať aj 

ďalšie zdroje, zvlášť aplikácia čistiarenských kalov, kontaminovaných priemyselných 

kompostov, odpadových kalov a pod. Imisie vznikajúce pri spaľovaní uhlia taktiež prispievajú 

ku kontaminácii poľnohospodárskych pôd. 

 

Ortuť – Hg 

Ortuť nepatrí medzi prvky s vysokým obsahom v zemskej kôre. Nachádza sa vo viac ako 20 

mineráloch, z ktorých len cinabarit (HgS – obsahuje 86 % Hg) je priemyselne využívaný. 

Ortuť sa do prostredia dostáva mnohými cestami, z ktorých za najvýznamnejšie sa v 

súčasnosti považujú ťažba a úprava rúd medi a zinku (ortuť sa v nich často vyskytuje ako 

prímes), priemyselná výroba chlóru, spaľovanie fosílnych palív (najmä niektorých druhov 

uhlia) a produkcia a následné spaľovanie odpadov. 

Prirodzený obsah ortuti v pôdach sa pohybuje od 0,01 do 5,0 mg.kg-1, najčastejšie je však 

obsah ortuti v pôde od 0,02 do 0,2 mg.kg-1. Veľké rozdiely v obsahu ortuti v rôznych pôdach 

sú spôsobené najmä mikrobiálnou činnosťou v pôde, vlhkosťou a teplotou pôdy, obsahom 

organickej hmoty v pôde – všetky tieto faktory silno ovplyvňujú transformáciu ortuti v pôde. 

Na rozdiel od iných ťažkých kovov, mobilita ortuti nie je závislá od pôdnej reakcie a 
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v rozmedzí hodnoty pH od 4 do 7 sa jej mobilita nemení (obrázok 40). Pri nízkej hodnote pH 

sa ortuť sorbuje prevažne na humus, pri vyššej na ílové minerály a hydratované oxidy. 

Ortuť je v pôdach obsiahnutá nerovnomerne. Všeobecne viac ortuti obsahujú organické pôdy 

ako minerálne a v prirodzených podmienkach sa viac ortuti nachádza v hlbších horizontoch 

pôd v porovnaní s vrchnými, čo je zrejme spôsobené vyparovaním ortuti do atmosféry. 

V intenzívne obhospodarovaných pôdach klesá obsah ortuti s hĺbkou pôdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


