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8. 

ÚLOHA MIKROORGANIZMOV V PREMENÁCH LÁTOK 

 

      Kolobeh hmoty a energie je v ekosystémoch podmienkou života všetkých organizmov. 

Autotrofné organizmy syntetizujú z jednoduchých minerálnych látok látky organické, pričom 

v procese fotosyntézy využívajú slnečnú energiu alebo tiež energiu, ktorá sa uvoľnila 

chemickými procesmi (chemosyntéza). Autotrofné organizmy, t. j. zelené rastliny, 

zabezpečujú výživu pre živočíchy, vrátane človeka a všetky ostatné heterotrofné organizmy. 

Všetky živé rastliny, živočíchy a mikroorganizmy poskytujú živiny a najmä energiu pre 

parazitické organizmy. 

     Po skončení svojho životného cyklu organizmy odumierajú a skôr či neskôr podliehajú 

mikróbnemu rozkladu saprotrofnou mikroflórou v procese mineralizácie. Odumretá  

organická hmota sa tak stáva zdrojom živín a energie pre mikroorganizmy, ktoré  ju využívajú 

pri súčasnom rozklade až na minerálne zložky. Prvky C, N, P, K, S, Ca, Mg a Fe sa pritom 

menia z redukovaného stavu na stav oxidovaný, na CO2, NO3
-
, PO4

3-
 a pod. Autotrofné 

organizmy vedia tieto látky opäť využiť, asimilujú ich a menia z oxidovaného stavu znova na 

stav redukovaný.  

 Základnými aktivátormi je pre zelené rastliny slnečná energia, čo je začiatok kolobehu. 

Pre mikroorganizmy je to kyslík, v prítomnosti ktorého je mineralizácia úplná. Zároveň sa 

uvoľňuje chemicky viazaná slnečná energia, čo je koniec kolobehu. Kolobeh hmoty a energie 

takto pokračuje (Obr. 74). 
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Obr. 74. Premeny organickej hmoty (Šimonovičová a kol. 2002, 2008). 
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          Mikroorganizmy rozkladajú najrozmanitejšie organické látky, zlúčeniny, substráty a sú 

dôležitým faktorom v kolobehu jednotlivých prvkov v prírode. Túto vysokú intenzitu ich 

metabolickej činnosti, napriek rozmerom pohybujúcim sa v rozmedzí od niekoľkých μm, 

resp. desatín mm, podmieňuje ich relatívne veľký povrch. Ich rozkladná činnosť je 

niekoľkokrát väčšia ako u iných organizmov, čo veľmi úzko súvisí s veľkou rýchlosťou 

a schopnosťou mikroorganizmov rozmnožovať sa. 

      Kolobeh látok delíme podľa biogénnych prvkov na kolobeh C, N, S a Fe. Pre 

bezdusíkaté látky je však dominantný kolobeh uhlíka, pretože sa naň napájajú aj ostatné 

dielčie kolobehy. Uhlík C tvorí kostru všetkých organických zlúčenín. 

 

 8. 1. Kolobeh uhlíka 

 

      Zelené rastliny asimilujú CO2 z atmosféry, kde je jeho obsah relatívne konštantný, 

približne 0,03 %. Táto koncentrácia je pomerne nízka a musí byť neustále doplňovaná, aby sa 

zachovala jeho rovnováha. V rastlinnej hmote tvorí obsah uhlíka približne 40 až 50 % 

a mineralizáciou tejto organickej hmoty sa množstvo CO2 neustále dopĺňa, aby sa zachovala 

jeho stála zásoba. 

      Na uvoľňovaní viazaného uhlíka do atmosféry sa rôznym podielom zúčastňujú všetky 

skupiny živých organizmov: 

15,3 % CO2   sa uvoľňuje dýchaním rastlín, 

 4, 9 % CO2   sa uvoľňuje dýchaním živočíchov, 

79,8 % CO2   sa uvoľňuje dýchaním a kvasením mikroorganizmov. 

     Celková produkcia CO2 takto predstavuje 60.10
12

 kg CO2 za rok. Časť viazaného 

uhlíka, ktorá predstavuje asi polovicu atmosférickej zásoby CO2  sa akumuluje (viaže) 

v pôdnom humuse, časť, ktorá predstavuje asi jednu tretinu z pôdnej produkcie CO2 sa 

v pôdnej vode rozpustí na H2CO3. Do atmosféry sa však dostáva CO2 aj činnosťou človeka 

a to v podobe spaľovania fosílnych palív. Medzi viazaním, t. j. fixáciou a uvoľňovaním, t. j. 

produkciou CO2 by mala byť biologická rovnováha, pričom  obidve zložky procesu  sú 

dynamické a závislé od biotických a abiotických faktorov ekosystému a od konkrétneho 

stanovišťa. Táto biologická rovnováha je dnes „vďaka“ ľudskej činnosti porušená, čoho 

dôsledkom je tzv. skleníkový efekt. 

      Zelené rastliny asimilujú CO2 z atmosféry v procese fotosyntézy, čím z anorganických 

látok v prítomnosti slnečnej energie a chlorofylu vznikajú látky organické. Intenzita 

fotosyntézy je rôzna. Závisí od typu vegetácie, od pôdno-klimatických podmienok, v ktorých 
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sa vegetácia nachádza a pod. Napr. v trópoch fotosyntéza prebieha celý rok, v miernom pásme 

asi len 6 mesiacov. U mladých rastlín fotosyntéza prevláda nad dýchaním (disimiláciou). 

Starnutím rastlín sa obidva procesy postupne vyrovnávajú. Fotosyntéza (asimilácia) 

a dýchanie (disimilácia) prebiehajú v rastlinách súčasne. Dýchaním sa opäť uvoľňuje CO2 do 

atmosféry. 

      Fotosyntézou vytvorená organická hmota (zelená biomasa) sa stáva potravou pre 

živočíchy. Tie si nevedia samy vytvoriť organickú hmotu a sú odkázané na jej prísun 

prostredníctvom zelených rastlín. Tak ako vyššie rastliny aj živočíchy dýchaním uvoľňujú 

CO2 do atmosféry. Po odumretí sa zelené rastliny a živočíchy dostávajú do pôdy, kde 

podliehajú rozkladu (mineralizácii) činnosťou mikroorganizmov. Mikroorganizmy využívajú 

túto organickú hmotu, ktorá je pre ne zdrojom živín a energie a rozkladajú ju až na minerálne 

zložky. Jednotlivé prvky sa pritom menia z redukovaného stavu na stav oxidovaný. 

Autotrofné organizmy tieto látky opäť využívajú, asimilujú ich a menia z oxidovaného stavu 

na stav redukovaný, čím kolobeh pokračuje. Uhlík zabudovaný v telách mikroorganizmov sa 

vo forme CO2 dostáva do atmosféry, a to dýchaním mikroorganizmov, kvasnými procesmi  

a rozkladnými procesmi. Uvoľnením C cez CO2 mikroorganizmami sa kolobeh uhlíka 

uzatvára (Obr. 75). 
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Obr. 75. Kolobeh uhlíka (Šimonovičová a kol. 2002, 2008). 
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     Priebeh kolobehu uhlíka, rovnováha medzi jeho zložkami fixáciou a produkciou sú 

výrazom biologickej aktivity, resp. stability každého ekosystému. 

 

      Rozklad bezdusíkatých organických látok v aeróbnych podmienkach 

       Rozklad bezdusíkatých organických látok prebieha v aeróbnych podmienkach, čo sú 

oxidačné procesy - rozklad škrobu, celulózy, hemicelulóz, chitínu, lignínu, oxidácia 

etylalkoholu (tzv. octové kvasenie). V týchto procesoch dochádza k úplnému rozkladu až na 

biogénne molekuly CO2, H2O, NH3, H2S  práchnivenie, trúchnivenie. 

 

 Rozklad polysacharidov 

 Polysacharidy, ktoré sa dostávajú do pôdy pochádzajú predovšetkým z rastlín (celulóza, 

hemicelulóza, škrob, pektín a pod.), z mikroorganizmov (dextran, levan) a tiež z nižších 

živočíchov (chitín). 

  Polysacharidy sú polyméry vo vode rozpustné aj nerozpustné. Extracelulárnymi 

enzýmami sa rozkladajú až na jednoduché cukry, t. j. monosacharidy. Medzi polysacharidy 

patrí škrob, glykogén, inulín, celulóza, hemicelulóza, pektín, chitín, lignín, dextran, levan, 

manan, agar-agar, laminarín.  

 zásobné látky bunky - škrob, glykogén, inulín, 

 stavebné látky bunky - celulóza, hemicelulóza, chitín, lignín, 

 stavebné látky slizov - dextran, agar-agar, levan, laminarín. 

 

      Škrob 

      Škrob je zásobný polysacharid, ktorý sa nachádza v zásobných pletivách rastlín, napr. 

v hľuzách (zemiaky), v semenách (ryža a obilie) a v podzemných rizómoch. Tvoria ho  dva 

polysacharidy  - amylóza a amylopektín. Amylóza  tvorí menší podiel škrobu, približne jednu 

tretinu (20 - 30 %). Vzniká lineárnym spojením 200 - 500 jednotiek glukózy, ktoré sú 

pospájané -1,4- glykozidovými väzbami. V horúcej vode je celkom rozpustná. Amylopektín  

tvorí dve tretiny škrobu (70 - 80 %). Predstavuje rozvetvený typ reťazca, ktorý pozostáva z 

niekoľko 1000 glukózových jednotiek lineárne pospájaných -1,4-glykozidovými väzbami. 

Rozvetvenie reťazca nastáva v odstupoch po 8 až 10 glukózových zvyškoch. Bočné reťazce 

sú pripojené -1-6-glykozidovými väzbami. Amylopektín tvorí vo vode  typický škrobový 

maz. 
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     Škrob ako kompaktná látka, t. j. amylóza a amylopektín spolu,  sa štiepi enzymaticky 

pôsobením exoenzýmov amyláz. Amylázy štiepia obidva typy glykozidových väzieb, ktorými 

sú glukózové zvyšky navzájom pospájané. Reťazce amylózy sa najprv rozštiepia na menšie 

časti - dextríny, ktoré pozostávajú z niekoľkých molekúl glukózy. Dextríny sa ďalej 

rozkladajú na maltózu a izomaltózu, ktoré sú vo vode dobre rozpustné. Bunky ich asimilujú 

a pomocou endoenzýmu -glukozidázy ich rozložia na 2 molekuly glukózy. Glukóza  

následne vstupuje do vnútrobunkového metabolizmu. 

     Zloženie škrobu je v rôznych plodinách rôzne. Napr. zemiakový škrob obsahuje 19 - 22 

% amylózy a 78 - 81 % amylopektínu, pšeničný škrob obsahuje 24 % amylózy a 76 % 

amylopektínu, kukuričný škrob obsakuje 21 - 23 % amylózy a 77 - 79 % amylopektínu 

a ryžový škrob obsahuje 17 % amylózy a 83 % amylopektínu. 

      Z mikroorganizmov sa na rozklade škrobu podieľajú sporulujúce baktérie, napr.  

Bacillus subtilis, B. mesentericus a B. cereus, anaeróbne baktérie, napr. Clostridium 

amylolyticum, aktinomycéty, napr. druhy rodu Streptomyces a z mikroskopických húb druhy 

rodov Rhizopus, Aspergillus a ďalšie. Škrob rozložia až na H2O a CO2. Z ekologických 

faktorov rozklad škrobu ovplyvňuje predovšetkým obsah pôdnej vody. 

 

      Glykogén 

 Molekula glykogénu je podobná molekule amylopektínu. Stupeň rozvetvenia je 

intenzívnejší, pričom sa bočné reťazce vytvárajú už po 3 - 4 glukózových zvyškoch 

a molekulová hmotnosť je 5 - 10 ráz väčšia. Glykogén sa rozkladá enzymaticky hydrolýzou. 

Okrem extracelulárneho rozkladu sa glykogén depolymerizuje aj ako zásobná látka 

mikroorganizmov ešte počas ich života. Rozkladný proces potom nie je hydrolytický, ale 

fosfolytický. Z molekuly glykogénu sa postupne odštiepujú jednotky glukózy a pomocou 

enzýmu sa prenášajú na fosfor za vzniku glukózo-1-fosfátu. Mikroorganizmy ho rýchlo 

využívajú ako zdroj uhlíka a energie, najmä, ak majú obmedzený prísun živín z prostredia. 

 

      Inulín 

 Inulín je nízkomolekulový kondenzačný produkt fruktózy, ktorý sa hydrolýzou rozkladá 

na základné stavebné jednotky. Fruktóza sa následne zapája do bunkového metabolizmu. 

 

 Celulóza 

     Celulóza je stavebný polysacharid, ktorý je podľa množstva dominujúcou látkou 

v prírode. Tvorí takmer polovicu rastlinného materiálu. Jej množstvo závisí od druhu 
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rastlinného materiálu, veku rastliny a pod. V prírode sa rozkladá najmä činnosťou 

mikroorganizmov a jej rozklad je podstatným činiteľom v kolobehu uhlíka. 

 Na stavbe bunkovej steny rastlín sa podieľajú fibrilárne substancie tvoriace jej kostru 

(celulóza, pri hubách chitín), amorfné látky (hemicelulózy) a inkrustačné látky (lignín). 

     Celulóza je kryštalická látka, polysacharid, ktorý je vo vode nerozpustný. Pozostáva 

z molekúl glukózy, ktoré sú medzi sebou pospájané -1,4- glykozidovými väzbami do veľmi 

dlhých lineárnych reťazcov, ktoré voláme micely. Jedna micela obsahuje približne 14 000 

glukózových zvyškov. Micely sú medzi sebou pospájané vodíkovými mostikmi a vytvárajú 

fibrily, pričom jedna fibrila obsahuje 10 až 12 micel. Voľné priestory medzi micelami vo 

fibrile vypĺňajú pektínové látky, hemicelulózy, lignín a rôzne minerálne látky. Celulózové 

vlákno tvorí niekoľko fibríl, ktoré sú špirálovito stočené. 

      Prírodná celulóza obsahuje často aj necelulózový podiel, ktorý tvoria pektínové 

a slizové látky (pektocelulózy a hemicelulózy), lignín (lignocelulózy), prípadne tuky a vosky 

(adipocelulózy a kutocelulózy). Pektocelulózy sú surových bavlnených a bambusových 

vláknach, lignocelulózy sú vláknach dreva, juty a ľanu. Kutocelulóza je v korku. 

      Rozklad celulózy je dvojstupňový proces. V prvom stupni sa celulóza štiepi enzýmom 

celuláza na celobiózu, ktorá sa v druhom stupni štiepi enzýmom celobiáza na glukózu. 

Glukóza sa za aeróbnych podmienok štiepi na vodu a oxid uhličitý: 

 

celulóza  +  celuláza    celobióza 

 

celobióza  +  celobiáza    glukóza   H2O, CO2 

 

      Z mikroorganizmov sa na rozklade celulózy podieľajú myxobaktérie rodu Sorangium, 

Polyangium, Archangium, Cytophaga, Myxococcus, Sporocytophaga. Z aeróbnych baktérií  

sú to napr. druhy rodu Cellvibrio, Cellfalcicula, Cellulomonas a z mikroskopických húb 

druhy rodov Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Alternaria, Phoma, 

Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia a ďalšie. Fyziologická rôznorodosť mikroflóry umožňuje 

rozklad celulózy v najrozmanitejších ekologických podmienkach. Rýchlosť rozkladu a zmeny 

rýchlosti v priebehu roka sú ovplyvňované predovšetkým primárnymi ekologickými faktormi 

ako sú vlhkosť, teplota, pH, aerácia a pod. 
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      Hemicelulóza 

      Hemicelulózy sa vyskytujú v rastlinných stonkách, koreňoch, listoch, semenách 

a v ovocí. Sú zložené buď z polysacharidov jedného typu, tzv. homopolysacharidy. Alebo sa 

skladajú z rôznych polysacharidov, tzv. heteropolysacharidy.  

 Homopolysacharidy sú  najčastejšie polyméry pentóz (xylóza, arabinóza) a hexóz 

(manóza,  galaktóza). Z hemicelulóz sú najviac zastúpené xylany, nachádzajúce sa 

v množstve 25 - 30 % v slame obilnín. Ako stavebné polysacharidy sú vždy združené 

s celulózou. Sú čiastočne rozpustné vo vode, pretože ich polymerizačný stupeň je nízky,  30 - 

100 xylózových zvyškov je pospájaných β-1,4-glykozidovými väzbami. Štiepia sa 

exoenzýmom xylanázou. Hydrolýzou  sa uvoľňujú molekuly xylózy, ktorú mikroorganizmy 

asimilujú a začleňujú ju do pentózovo-fosfátového cyklu. Na rozklade xylánu sa z baktérií 

podieľajú zástupcovia rodu Sporocytophaga, z aktinomycét druhy rodu Streptomyces a z 

mikroskopických húb druhy rodov Aspergillus, Clostridium, Penicillium, Rhizopus, 

Pilobolus. Manány a galaktány sú najviac zastúpené v ovocí.  

 Heteropolysacharidy sú polyméry urónových kyselín a monosacharidov (pentóz 

a hexóz). Patria sem  pektínové látky, ktoré sú v rôznom množstve súčasťou každého ovocia. 

Nachádzajú sa tiež v mladých rastlinách. Pektíny s vodou vytvárajú rôsol a mikroorganizmy 

ho ľahko a rýchlo rozkladajú. Základnou stavebnou jednotkou pektínových látok je kys. 

galakturónová, ktorej molekuly sú pospájané -1,4-glykozidovými väzbami do lineárneho 

reťazca. Na tento lineárny reťazec kys. galakturónovej sa pripájajú monosacharidy (pentózy 

alebo hexózy). Rozklad je postupný hydrolytický proces, ku ktorému  dochádza pomerne 

rýchlo. Produkty sú rozdielne podľa zloženia pektínov a typu katabolizmu zúčastnenej 

mikroflóry. Môže to byť kyselina mliečna, vínna, octová, maslová, mravčia, ktoré sa 

v aeróbnych podmienkach ďalej rozkladajú až na CO2 a H2O. V anaeróbnych podmienkach  

vzniká často H2. 

      Na rozklade pektínových látok sa z mikroorganizmov podieľajú aeróbne baktérie 

Bacillus subtilis, B. mesentericus, B. asterosporus, Pseudomonas fluorescens, anaeróbne 

baktérie Clostridium felsineum, C. roseum, C. pectinovorum, mikroskopické huby Aspergillus 

niger, Penicillium glaucum, Botrytis cinerea, Pullularia pullulans, Mucor mucedo a iné. Pri 

rozklade pektínových látok sú huby aktívnejšie ako baktérie. Tiež mnohé druhy patogénnych 

mikroorganizmov produkujú pektinázy, čo im umožňuje prenikať do koreňových vláskov 

rastliny a následne ju infikovať. 

 Činnosť pektinolytických mikroorganizmov sa v praxi využíva pri rosení a máčaní tzv. 

priadnych rastlín (ľan, konope). Priadne vlákna zložené prevažne z celulózy sa nachádzajú na 
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obvode stonky pod parenchymatickou kôrou. Činnosťou pektinolytických mikroorganizmov 

sa rozkladajú pektínové látky strednej lamely bunkových stien a jednotlivé vlákna sa uvoľnia. 

Pektínolytické enzýmy sa priemyselne, ako technická zmes, využívajú na čírenie ovocných 

štiav. 

 

      Chitín 

      Chitín sa nachádza v bunkových stenách niektorých baktérií, húb a rias. Podieľa sa tiež 

na stavbe skeletu článkonožcov a hmyzu. V pôde sa nachádza v značnom množstve. Vo vode 

je nerozpustný a je veľmi odolný voči mikrobiálnemu rozkladu. V prírode sa nikdy 

nevyskytuje v čistom stave, ale vždy s inými polymérmi, čo ešte viac sťažuje jeho rozklad. 

Napr. v bunkových stenách húb je chitín chránený ďalšími zložkami ako sú proteíny, 

glykoproteíny, glukany, manany a tiež pigmenty typu melanínov. V krovkách hmyzu, ktoré sa 

skladajú z viacerých vrstiev, sa okrem chitínu nachádza tmel, vosk, parafínové lipidy, 

kutikulín a lipoproteínový chitínový komplex. Z chemického hľadiska je chitín polymér N-

acetylglukozamínu. Jeho molekuly tvoria veľmi dlhé reťazce, ktoré sú spevnené vodíkovými 

mostikmi. Chitín sa štiepi  enzýmom chitinázou na N-acetylglukózamín, ktorý sa ďalej štiepi 

enzýmom chitobiázou na glukózamín a kyselinu octovú. Glukózamín sa rozkladnou 

činnosťou mikroorganizmov štiepi na glukózu a amoniak. 

      Z mikroorganizmov chitín veľmi aktívne rozkladajú  aktinomycéty rodu Streptomyces, 

pre ktoré je zdrojom uhlíka aj dusíka. Z baktérií sú to druhy rodov Achromobacter, Bacillus, 

Cytophaga, Flavobacterium, Pseudomonas. V striktne anaeróbnych podmienkach majú 

význam desulfurikačné baktérie. Na rozklade chitínu sa najmenej podieľajú huby, a to druhy 

rodu Aspergillus, Mortierella, Trichoderma, Paecilomyces. 

 V agroekosystémoch  chitín prednostne rozkladajú aktinomycéty, a to najmä pri vyšších 

teplotách. V zaplavených pôdach sa uplatňujú baktérie a v pôdach mierneho pásma huby. Pri 

rozklade chitínu nie je pomer C:N rozhodujúci, pretože obsahuje viac dusíka ako ho jeho 

dekompozítori môžu spotrebovať na tvorbu vlastnej biomasy. 

 

      Rozklad lignínu 

      Lignín sa nachádza v bunkových  stenách  rastlín. V zdrevnatených rastlinách jeho 

množstvo kolíše od 15 do 20 % a v drevinách od 25 do 30 %. V prírode sa nevyskytuje voľný, 

teda v čistom stave, ale vždy je viazaný v komplexe najmä s celulózou a vytvára tzv. 

lignocelulózu. Látky podobné lignínu sa nachádzajú aj v hubách z rodu Humicola, 
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Aspergillus, Gliocladium. Voči mikrobiálnemu rozkladu je spomedzi všetkých bezdusíkatých 

organických látok najodolnejší.   

 Z chemického hľadiska je lignín komplexný aromatický polymér, nie je to však 

polysacharid. Základným monomérom je koniferylalkohol a jeho deriváty. Jednotlivé 

monoméry nie sú medzi sebou pospájané jedným typom väzby, ale rôznymi (C-O, C-C). Na 

tieto väzby nadväzujú karboxylové, karbonylové, fenolové, alkoholové a metoxylové funkčné 

skupiny. Lignín nepredstavuje jednotnú chemickú látku. Jeho zloženie má pri rôznych 

rastlinách rôzny charakter. Zložitá chemická skladba lignínu nie je doteraz celkom známa. 

 Lignín sa dostáva do pôdy s odumretým rastlinným materiálom a jeho význam je veľký 

nielen pri mineralizačných, ale predovšetkým pri humifikačných procesoch. Pretože lignín nie 

je možné definovať ako jednotnú chemickú látku, štúdium jeho rozkladu je veľmi zložité 

a jednotlivé medzistupne nie sú určené. Biochemická premena začína odbúravaním funkčných 

skupín a až potom dochádza k otvoreniu aromatického jadra. Produkty premien lignínu sú 

reaktívne chinóny, ktoré vstupujú do reakcie s dusíkatými látkami mikrobiálneho pôvodu za 

vzniku zložitých heterogénnych látok humusovej povahy. Procesy rozkladu a premien lignínu 

sú úzko spojené s tvorbou humusu. Jeho rozkladom vznikajú predstupne humusových látok, 

ktoré sa následne zložitými biologickými a chemickými reakciami postupne syntetizujú na 

humus. 

 Mikróbny rozklad lignínu je aeróbny proces, ktorého intenzita sa môže zvýšiť lepšou 

aeráciou. Rozkladá sa predovšetkým vyššími hubami z oddelenia Basidiomycota, ktoré sú 

schopné produkovať lignolytické enzýmy. Tieto enzýmy sú lokalizované na koncoch hýf, 

ktorými prenikajú do dreva a tak spôsobujú jeho rozklad. Najznámejší sú pôvodcovia bielej 

a hnedej hniloby druhy rodu Armillaria, Coriolus, Collybia, Polystictum, Pleurotus, 

Polysporus, Serpula lacrymans, Trametes pini, Fomes annosus. Z mikroskopických húb sú to 

druhy rodu Aspergillus, Fusarium, Trichoderma a Trichothecium. V priebehu rozkladu 

lignínu neboli doteraz izolované žiadne baktérie, ktoré by boli schopné tento substrát 

samostatne rozkladať, čo predpokladá vznik a činnosť špecifických biocenóz viacerých 

organizmov, a teda aj mikroorganizmov, predovšetkým húb a baktérií.  

 

      Rozklad stavebných látok slizov 

     Agar je produktom červených rias. Tvorí ho agaróza a galaktóza. V horúcej vode je 

rozpustný. V mikrobiologických laboratóriách sa využíva pri príprave agarových živných 

médií. 
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      Laminarín je homoglukan, ktorý sa nachádza v bunkových stenách húb a lišajníkov. 

Rozkladá sa enzýmom laminarinázou. 

     Levan je polysacharid, ktorý sa nachádza v slize baktérií, napr. u  Azotobacter 

chroococcum, Bacillus subtilis, Bacillus cereus. Slizový obal baktérií má dôležitú ochrannú 

funkciu a uplatňuje sa tiež pri tvorbe pôdnej štruktúry, keď pôsobí ako spojivo medzi 

pôdnymi hrudkami. 

 

      Oxidácia etylalkoholu 

      Oxidácia etyalkoholu sa nazýva tiež octové kvasenie, i keď ide o oxidačný a nie kvasný 

proces. Etylalkohol v prvom stupni oxiduje na acetaldehyd a v druhom stupni na kys. octovú. 

 

2 CH3CH2OH + O2     2 CH3COH + O2   2 CH3COOH 

 

      Medzi priemyselne používané octové  baktérie (baktérie octového kvasenia) patria   

druhy Bacterium xylinum, B. orleanense, B. curvum, B. pasteurianum, Acetobacter aceti. Tzv. 

„divoké“ formy baktérií, napr. Bacterium xylinum oxidujú kys. octovú až na H2O a CO2, čím 

pri výrobe octu spôsobujú značné hospodárske škody. 

 

 8. 2. Kolobeh dusíka 

 

      Dusík  predstavuje dôležitú súčasť bielkovín, aminokyselín, nukleotidov, enzýmov,  

nukleových kyselín a tiež mnohých iných organických a anorganických zlúčenín. Je 

nevyhnutnou zložkou protoplazmy rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. V pôde má 

významnú  úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní pôdnej úrodnosti.  Často sa tiež označuje za  

úrodotvorný faktor. Jeho nedostatok, na jednej strane, znižuje úrodu a často ovplyvňuje  aj jej  

kvalitu. Na druhej strane, jeho  nadbytok však často negatívne ovplyvňuje  kvalitu úrody. 

      Až 95 % z celkového množstva každoročného obratu dusíka je uzavretého v systéme 

pôda - mikroorganizmy - rastlinstvo a len 5 % je spojeného s atmosférou a hydrosférou. 

      Atmosféra obsahuje až 79 % molekulového dusíka, ktorý je však  chemicky nereaktívny 

a je nevhodný ako živina pre väčšinu  organizmov. V procese kolobehu  dusíka v prírode sa 

len časť z atmosférického dusíka dostáva do pôdy spolu s atmosférickými zrážkami a fixáciou    

mikroorganizmami. Dusík sa v pôde môže nachádzať v rôznych anorganických a organických 

formách. Z celkovej zásoby dusíka v pôde  je rastlinám spravidla  dostupných len 1 až  2 %. 

Hlavný podiel dusíka, ktorý je však neprístupný sa nachádza v organických zlúčeninách.   
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      Rozhodujúca časť dusíka v pôde je viazaná v organických zlúčeninách (95 - 98 %), 

a preto len malý podiel pripadá na anorganický dusík. Obidve formy sú v pôde v  protichodne 

prebiehajúcich procesoch mineralizácie organického dusíka a imobilizácie minerálneho 

dusíka. Mineralizácia je proces biologickej premeny organických dusíkatých látok na 

minerálne formy. Imobilizácia je protichodne prebiehajúca premena minerálneho dusíka na 

organických zlúčeniny. Obidva pochody zabezpečuje aktivita živých organizmov, t. j. 

pôdnych mikroorganizmov. Sú to veľmi dômyselné mechanizmy umožňujúce permanentnú 

reguláciu obsahov rozhodujúcich foriem dusíka v pôde a súčasne aj obranné mechanizmy 

proti jednostrannému vývoju premien a pohybu dusíka v pôde a pri jeho kolobehoch 

v prírode.  

 

      Organický dusík v pôde tvoria rastlinné a živočíšne zvyšky, biomasa 

mikroorganizmov, produkty biologických a chemických premien organických dusíkatých 

látok, a najmä humus. Asi 24 - 50 % organického dusíka tvoria proteíny a polypeptidy, 3 - 10 

% nukleové kyseliny, 5 - 10 % aminosacharidy a asi 50 % tzv. neidentifikované organické 

humusové látky. 

     Anorganický dusík reprezentujú hlavné typy zlúčenín: 

a) amoniakálny (N-NH4
+
) a nitrátový (N-NO3

-
) dusík ako hlavné formy pôdneho 

minerálneho dusíka, 

b) nitritový dusík (N-NO2
-
) a oxidy dusíka (N2O, NO, NO2) vyskytujúce sa v pôde len 

prechodne, za osobitých podmienok, ako medziprodukty väčšinou mikrobiálnych 

premien dusíka v pôde, 

c) iné, málo dôležité medziprodukty mikrobiálnych procesov, napr. hydroxylamín 

(NH2OH), nitramid (N2H2O2) a pod., 

d) plynný molekulový dusík (v pôdnom vzduchu) pôvodom z ovzdušia, alebo ako 

produkt denitrifikácie (nitrifikácie) v pôde.  

 

      Nitráty a nitrity sa v pôde nachádzajú výlučne v pôdnom roztoku. Amoniak vzhľadom 

na svoju fyzikálno-chemickú podstatu je ako katión schopný sorbovať sa do sorpčného 

komplexu pôdy. Dusík v pôdnom vzduchu predstavuje zmes plynov (N2 a oxidy dusíka) 

pochádzajúcich z ovzdušia, alebo je produktom prevažne biologických mechanizmov premien 

dusíka v pôde. Minerálny dusík v roztoku (tzv. vodorozpustný dusík) je tvorený najmä 

rozpustenými nitrátovými, nitritovými a amoniakálnymi soľami.  



162 
 

      Všetky  formy  dusíka  v  kolobehu podliehajú biochemickým, chemickým  a fyzikálno-

chemickým  premenám. Jednotlivé formy sa líšia rýchlosťou týchto  premien a ich 

dostupnosťou pre organizmy. 

     Premeny dusíka prebiehajú súčasne, aj keď ich jednotlivé stupne sa často stávajú  

protichodnými. Reakcie môžeme sledovať v cykle, t. j. kolobehu, pričom intenzita 

jednotlivých procesov je rôzna a mení sa v závislosti od ekologických podmienok prostredia. 

V kolobehu dusíka sa menia jeho formy činnosťou mikroorganizmov a tento cyklus je zo 

všetkých najdôležitejší.  

     Kolobeh dusíka v prírode (Obr. 76) bez zásahov človeka je pomerne jednoduchý. 

Pozostáva z viazania molekulového dusíka atmosféry do organických  a anorganických väzieb 

a zo spätného uvoľňovania z týchto väzieb do atmosféry. Postupne, ako sa na našej planéte 

objavili prvé formy života, dusík sa v organizmoch biologicky viazal. To bol hlavný 

mechanizmus prechodu molekulového dusíka atmosféry do viazanej formy biosféry. Podľa 

súčasných poznatkov predstavuje tento prínos 60 - 80x10
6
 ton dusíka ročne. V atmosfére 

vznikali a vznikajú jednoduché anorganické zlúčeniny dusíka elektrickými, fotochemickými 

a ďalšími neznámymi mechanizmami. Tieto zlúčeniny sa dažďovou vodou dostávajú na 

zemský povrch v množstve asi 10x10
6
 ton za rok. Z týchto zložiek sa skladá planetárna 

bilancia prechodu atmosférického dusíka do biosféry. Z biosféry sa dusík uvoľňuje späť do 

atmosféry najmä denitrifikáciou ako molekulový N2. Časť organicky viazaného dusíka 

zostáva v pôde vo forme humusu. Medzi viazaním N2 a jeho spätným uvoľňovaním sa 

vytvorila určitá dynamická rovnováha, v súčasnosti intenzívne narušovaná činnosťou človeka.  

 V kolobehu dusíka pozorujeme dva základné protichodné procesy - mineralizáciu  

organických dusíkatých látok a syntézu zložitých organických zlúčenín, tzv. imobilizačno - 

mineralizačné  procesy. 

      Za  najdôležitejší faktor,  ktorý ovplyvňuje imobilizáciu dusíka považujeme pomer C:N  

v rozkladanom materiáli. Mikroorganizmy rozkladom organického materiálu získavajú látky, 

ktoré potrebujú pre syntézu vlastných zložitých organických látok v bunke. Ak má substrát 

vysokú hodnotu C : N, bude prevažovať čistá imobilizácia. Ak je táto hodnota nízka,  bude  

prebiehať mineralizácia. Pri rozklade organickej hmoty sa uvoľňuje oxid  uhličitý,  ktorý  

znižuje pomer C : N v prostredí. 

 Maximálna  imobilizácia  dusíka  nastáva, keď sú prítomné ľahko rozložiteľné uhlíkaté  

látky so širokým pomerom C:N (slama, kukuričné steblá s pomerom C : N  okolo 80 až 100 : 

1). Ak je do pôdy dodaný materiál s pomerom C : N širším ako 25 až 30 : 1, dochádza k 
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takmer úplnej väzbe minerálneho dusíka mikroorganizmami. Pomer C : N v 

mikroorganizmoch je 5 : 1 a preto sú konkurentami rastlín v príjme dusíka z pôdy. 
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 Obr. 76. Kolobeh dusíka (Šimonovičová a kol. 2002, 2008).  

 

     Rýchlosť rozkladu rastlinných zvyškov závisí aj od ich vývojového štádia. Mladé 

rastliny, ktoré obsahujú  1,7 až 2,5 % dusíka, sa rozkladajú oveľa rýchlejšie ako staršie, ktoré 

obsahujú nielen menej dusíka (medzi 0,25 až 1,0  %), ale aj iné, ťažko rozložiteľné látky. Pri 

obsahu dusíka 1,3 až 1,8 %, čo je pomer C : N okolo 20, sa vytvára stabilná rovnováha  medzi 

obsahom uhlíka a dusíka v pôde. V takomto prípade nedochádza ani k prevahe väzby dusíka 

mikroorganizmami, ani k prevahe uvoľňovania dusíka z pôdy. V prípade,  ak nie je  dodaný 

exogénny zdroj  dusíka do pôdy, v ktorej sa nachádza substrát so širokým pomerom C:N, 

rozklad organického  materiálu sa zastavuje. Zdrojom dusíka môže byť samotná pôda, kedy 

mikroorganizmy viažu dusík na úkor rastlín. Vtedy je potrebné do pôdy dodávať dusík vo  

forme hnojív.  

      Najväčšie množstvo dusíka z pôd odoberie človek vo forme úrody. Časť prístupného 

dusíka sa viaže dočasne v biomase pôdnej mikroflóry a ďalšie straty v rozdielnom rozsahu 

vznikajú tiež denitrifikáciou, vyplavovaním a vyprchávaním. Z uvedeného je zrejmé, že 

hladina prístupných foriem dusíka v pôdnom roztoku musí byť prirodzeným spôsobom 

dopĺňaná tak, aby mali rastliny zabezpečený plynulý prísun živín. Tento biologický kolobeh 
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dusíka uskutočňujú rôzne skupiny mikroorganizmov, ktorých činnosť na seba naväzuje. 

 Procesy, ktorými sa uskutočňuje kolobeh dusíka v prírode, rozdeľujeme do troch 

hlavných skupín: 

 

1. procesy syntetické, ktorými vznikajú zložité organické dusíkaté látky v tele rastlín 

a mikroorganizmov  (pútanie vzdušného dusíka, biologická imobilizácia), 

2. procesy rozkladné, ktorými sa uskutočňuje mineralizácia organických dusíkatých 

látok (amonizácia), 

3. mikrobiálne premeny minerálnych foriem dusíka (nitrifikácia, denitrifikácia). 

 

      Syntetické procesy 

      Viazanie vzdušného dusíka nitrogénnymi baktériami (biologická fixácia) 

      Biologická fixácia je v podstate biologická redukcia vzdušného molekulového dusíka na 

amoniak. Uskutočňuje sa výlučne prokaryotickými mikroorganizmami, ktoré majú  

špecializovaný enzým - nitrogenázu. Niektoré z fixátorov sú diazotrofné, t. j. sú schopné 

využívať ako zdroj dusíka vzdušný molekulový dusík a súčasne aj pôdne zdroje dusíka, 

zatiaľčo iné môžu fixovať dusík iba v symbióze s eukaryotickými organizmami. 

      Fixácia vzdušného dusíka prebieha podľa rovnice: 

 

N = N  +  8H
+
  +  8e

-
   2 NH3  +  H2 

 

     Biochemizmus je pre všetky formy rovnaký. Molekulový dusík sa vo všetkých 

prípadoch najskôr redukuje na NH3, ktorý je prvým stabilným produktom pútania dusíka. 

Amoniak za účasti hydrogenáz reaguje s kyselinou α - ketoglutarovou na kyselinu glutámovú.  

Podrobný biochemický mechanizmus fixácie N2 nie je doteraz známy. Redukcia N2 na NH3 

vyžaduje energiu vo forme ATP a redukujúce ekvivalenty. 

      Navýznamnejšia je symbiotická fixácia rizóbiami leguminóz. Pri tejto fixácii sa dusík 

asimiluje a transormuje buď do amidov, alebo ureidov a v konečnom štádiu do proteínov. 

Leguminózna rastlina poskytuje fixátorovi zdroj uhlíka a fixátor dodáva leguminóze dusík, 

napr.: 

      Heterotrofné  

 voľne žijúce - Clostridium sp. (anaeróbny), Azotobacter sp., Derxia  sp. (aeróbny), 

 s koreňmi asociované endofyty, Herbaspirillum sp., Acetobacter sp. (obe na cukrovej   

trstine), 
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 symbiotické - Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. (obe na leguminózach), 

Azorhizobium sp.  (na sesbanii). 

 

      Autotrofné 

 voľne žijúce - Rodospirillum sp., cyanobaktérie (aeróbne),                        

 symbiotické - sinice (na hubách, lišajníkoch), Anabaena azolla (zeleno-modrá riasa na 

Azolle).  

 

     Asymbiotické pútanie vzdušného dusíka uskutočňujú voľne žijúce baktérie, napr. 

a) Azotobacter chroococcum - striktne aeróbna baktéria, ktorá využíva ako zdroj uhlíka  

a energie rozličné organické zlúčeniny živného humusu. Ťažko rozložiteľné látky trvalého 

humusu nevyužíva. Vyžaduje zásadité prostredie, teplotu 25 - 30 °C, ale zníženie teplôt 

znáša dobre. Intenzívne rozmnožovanie buniek nastáva po hnojení slamou. Využíva aj iné 

formy dusíka a ak je ich dostatok, molekulový dusík neviaže. 

b) Clostridium pasteurianum  - striktne anaeróbna baktéria maslového kvasenia. Skvasovaním 

sacharidov získava potrebnú energiu na pútanie N2. Okrem N2 dobre využíva minerálne 

i organické formy dusíka. Táto baktéria je rovnako tolerantná voči kyslej i zásaditej reakcii 

pôdy s rozpätím pH je 4,5 až do 8,5. Veľmi dobre znáša vysoké nasýtenie vodou. 

Optimálna teplota je 25 - 30 
o
C.  

 

      Symbiotické pútanie vzdušného dusíka 

     Uskutočňujú ho nitrogénne baktérie, ktoré vytvárajú na koreňoch bôbovitých rastlín 

hrčky a žijú s nimi v symbióze. Tieto, tzv. hrčkotvorné baktérie, zaraďujeme najmä do rodu 

Rhizobium sp. Hrčkotvorné baktérie prenikajú z pôdy do koreňov bôbovitých rastlín cez 

poškodené bunky epidermy alebo kôry. Na infekciu koreňového systému je potrebný 

dostatočný počet životaschopných bakteriálnych buniek v prikoreňovej zóne. Na inokuláciu 

jedného semena rastliny je potrebných niekoľko sto až tisíc buniek. Rozmnoženie baktérií na 

povrchu koreňov urýchľujú najmä koreňové výlučky rastlín. 

     Proces vniknutia hrčkotvorných baktérií do koreňového pletiva pozostáva  z dvoch fáz: 

a) infekcia koreňových vláskov, 

b) tvorba hrčiek.  

      Hrčkotvorné baktérie sú prísne aeróbne s optimálnou teplotou rastu 24 - 25 
o
C. V pôde  

vyžadujú neutrálne až slabo zásadité prostredie. 
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      V prvom období symbiózy prenikajú baktérie do koreňových vláskov rastlín, z ktorých 

čerpajú živiny a energiu, t. j., v tomto období parazitujú baktérie na rastline. Pokiaľ nie sú 

baktérie dostatočne virulentné, t. j. nie sú schopné infekcie, môžu byť v tomto štádiu strávené 

rastlinami a hrčka sa nevytvorí. Potom pôsobí ako parazit rastlina. Po vytvorení hrčiek 

v období kvitnutia rastlín sa vyvíja medzi rastlinami a rizóbiami symbióza. Rastlina poskytuje 

rizóbiám asimilačné produkty fotosyntézy, čo sú látky energeticky bohaté a baktérie ich ľahko 

využívajú ako zdroj uhlíka a energie. Predpokladá sa, že rastlina poskytuje rizóbiám ešte aj 

niektoré rastové látky. Rizóbiá poskytujú zasa rastlinám 80 - 98 % dusíka v prijateľnej forme, 

čo je výsledkom ich schopnosti premieňať vzdušný dusík na dusík viazaný. V období, keď 

rastlina začína vytvárať plody, klesá činnosť hrčkotvorných baktérií, dochádza k ich rozpadu 

a využívaniu rastlinou. Iba menšia časť sa vracia späť do pôdy. 

 

      Biologická imobilizácia dusíka  

      Biologická imobilizácia je endergonický proces,  pri ktorom sa získava energia v  

paralelných procesoch mineralizácie substrátu. Rozsah väzby je  určený jednak možnosťami 

uvoľnenia biochemicky využiteľnej energie a jednak množstvom organických látok, do 

ktorých je možné dusík viazať. 

      Najľahšie asimilovateľným zdrojom dusíka pre mnohé baktérie, aktinomycéty a  

mikromycéty sú  amónne soli.  Tie sa nachádzajú buď voľne v pôdnom roztoku, kedy  sú pre 

organizmy dostupné, alebo sú chemicky viazané a pre organizmy ťažšie dostupné.  

     Nitráty sú asimilované mnohými  hubami z triedy Chytridiomycetes, vreckatovýtrusnými  

hubami (Ascomycota), napr. druhy rodu Chaetomium, Gymnoascus, malým množstvom 

bazídiomycét (Basidiomycota) a mnohými mitospórickými, resp. konídialnými hubami. 

Schopnosť asimilovať nitráty prebieha enzymatickou činnosťou zodpovedajúcich enzýmov v 

každej etape redukcie nitrátov. Väzba nitrátového dusíka je energeticky náročnejšia ako 

amónneho, pretože  N-NO3
- 

sa musí pred  zabudovaním do organických  zlúčenín najprv  

redukovať na  N-NH4
+
. 

      Na  biologickú  imobilizáciu  dusíka  majú  okrem pomeru C:N v rozkladajúcom sa  

materiáli  a v pôde,  obsahu dostupného dusíka pre mikroorganizmy, vlhkostných a teplotných 

podmienok pôdy, acidity pôdy vplyv aj mnohé  iné faktory, ktoré priamo súvisia s rozvojom 

mikroflóry. Biologická imobilizácia  má časový charakter. Po dosiahnutí vrcholu v rozvoji 

mikroorganizmov nastáva uvoľnenie dusíka v anorganickej forme, dochádza k 

remineralizácii, pretože mikrobiálne bunky odumierajú a rozkladajú sa. Po odumretí 

mikroorganizmov, v ktorých bol dusík viazaný, je dusík z ich plazmy čiastočne 
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mineralizovaný a čiastočne  prechádza do  formy humusových  zlúčenín. Okolo 10 % 

viazaného dusíka v organických látkach pôdy, môže byť v nasledujúcom roku znovu 

využitých rastlinami. 

 

      Mineralizácia organických dusíkatých látok (amonizácia) 

      Mineralizácia je najvýznamnejším, najrozšírenejším a kvantitatívne najrozsiahlejším 

procesom sprístupňovania dusíka v  prírode. Je to biologický rozklad organických látok 

v pôde so sprievodným uvoľňovaním minerálneho dusíka v amoniakálnej forme. Preto sa 

často označuje aj synonymom - amonizácia. Zo všeobecne známych podmienok amonizácie 

je najvýznamnejším obsah dusíka v rozkladanej organickej hmote, resp. pomer C:N.  

Mineralizácia  mikrobiálnych buniek  môže prebiehať  za prístupu alebo  bez prístupu kyslíka.  

V oboch systémoch  sa organický dusík  premieňa na minerálnu  formu, na amoniak, ktorý sa 

môže v pôde vymieňať s katiónmi. K tejto výmene dochádza na pôdnych koloidoch. Pôdne  

nitráty, pretože nie sú schopné iónovej výmeny, sú často vymývané do podzemných vôd, 

zatiaľčo amoniak vstupuje  do oxidačných reakcií na povrchu koloidných častíc. 

      Amonizácia dostala svoj názov podľa hlavného konečného produktu - amoniaku. Je to 

univerzálny proces, ktorý uskutočňuje tzv. amonizačná mikroflóra. Z hľadiska 

prispôsobovania sa dusíka rastlinám má najväčší význam amonizácia bielkovín a močoviny, 

ktorá sa vo väčšom množstve dostáva do pôdy vo forme priemyselného hnojiva.  

 

     Amonizácia močoviny  

      Pretože je močovina konečným produktom regresívnej premeny dusíkatých látok 

v organizme človeka a rôznych živočíchov, dosahuje jej produkcia obrovské množstvá. Denná 

produkcia močoviny je u človeka asi 30 mg. Ešte vyššia je u živočíchov. Predpokladá sa, že 

ročná produkcia močoviny na svete je 10 miliónov ton. Okrem toho sa močovina nachádza aj 

v telách húb. Z uvedeného je zrejmé, že činnosť baktérií, ktoré močovinu mineralizujú, je 

značná a má veľký význam v kolobehu dusíka v prírode. 

      Chemicky močovina predstavuje diamid kyseliny uhličitej obsahujúci 46 % N. 

V amidickej forme je pre rastliny neprístupná, preto musí byť mineralizovaná. Chemizmus 

rozkladu je veľmi jednoduchý. Ide sa o hydrolýzu za pomoci enzýmu ureáza podľa rovnice: 

 

CO(NH2)2  +  2  H2O    (NH4)2CO3 

 



168 
 

Výsledný (NH4)2CO3 (uhličitan amónny) je málo stály a rozkladá sa na CO2, H2O a amoniak 

(NH3) podľa rovnice: 

(NH4)2CO3     2 NH3 +  CO2  + H2O 

 

      Rozkladači močoviny z nej dokážu využiť iba dusík, ktorý si berú z uvoľneného 

amoniaku. Ako zdroj uhlíkatých látok vyžadujú zložitejšie organické látky ako je močovina.  

Medzi najdôležitejšie mikroorganizmy patria Bacillus probatus, Planosarcina ureae, 

Micrococcus ureae, ktoré súborne označujeme ako urobaktérie.  

      Charakteristickou vlastnosťou tejto skupiny mikroorganizmov je schopnosť existovať 

pri silne alkalickej reakcii prostredia. Minimálne pH prostredia je pre ne 7,0 a optimálne 8,0. 

Táto schopnosť je vytvorená tým, že baktérie v procesoch  svojej životnej činnosti rozkladajú 

močovinu a produkujú amoniak, ktorý sa hromadí v prostredí a silne ho alkalizuje. Baktérie 

sú značne odolné voči amoniaku. V prostredí, v ktorom žijú znášajú jeho koncentráciu aj 

niekoľko percent. Intenzitu ich činnosti, okrem pomeru C:N v rozkladanom materiáli, 

ovplyvňuje tiež pH a teplota prostredia. So stúpajúcou teplotou sa priamoúmerne zvyšuje 

intenzita mikrobiálneho rozkladu močoviny až po optimálnu hranicu +37 
o
C.   

 

      Amonizácia kyseliny močovej a kyseliny hipurovej  

     Kyselina močová je pre baktérie zároveň zdrojom dusíka a uhlíka, ktorým je 

produkovaný CO2. Sumárnu oxidáciu vyjadruje reakcia: 

 

C5H4N4O3  +  8 H2O  =  1
1/2 

O2    4 NH4.HCO3  +  CO2 

 

      Medzi najznámejšie  baktérie rozkladajúce kyselinu močovú na močovinu a kyselinu 

vínnu patria druhy Pseudomonas fluorescens, Bacterium vulgare, B. acidiurici.  

      Ešte ľahšie sa rozkladá kyselina hipurová, pri hydrolýze ktorej sa tvorí kyselina 

benzoová a glykokol. Glykokol sa štiepi na amoniak a kyselinu octovú, ktorú môžu niektoré 

organizmy rozložiť až na H2O a CO2. Z baktérií ju rozkladajú druhy Micrococcus ureae 

a Bacillus mesentericus. 

 

      Amonizácia chitínu  

      Hydrolýza chitínu prebieha enzymaticky chitinázou alebo chitázou. Pôsobením enzýmu 

sa chitín rozkladá nasledovne: 
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                 chitináza                                             chitobiáza 

chitín      chitozan    N- acetylglukozamín    glukozamín + kys. octová 

glukozamín sa ďalej rozkladá: 4 C6H11O5NH2 + H2O  C6H12O6 + 4 NH3 

 

      Okrem toho sa uvoľňuje tiež veľké množstvo kyseliny octovej. Acetylglukózamín sa 

ďalej štiepi na glukózamín, ktorý je vlastným producentom amoniaku. Glukóza a kyselina 

octová slúžia mikroorganizmom ako zdroj energie  a amoniak predstavuje  zdroj dusíka. 

Najznámejším rozkladačom je baktéria Bacterium chitinovorum.  

 

      Amonizácia bielkovín 

      Bielkoviny sú vysokomolekulové látky, ktorých štiepne produkty sú príliš veľké, takže 

protoplazma mikrobiálnych buniek ich nemôže priamo prijať cez bunkovú stenu. Preto 

rozklad bielkovín prebieha mimo mikrobiálnej bunky pôsobením komplexu proteolytických 

enzýmov, ktoré amonizačná mikroflóra vylučuje do prostredia. Bielkoviny sa rozložia na 

aminokyseliny, ktoré mikroorganizmy už prijímajú do protoplazmy. Tam pokračuje ich 

deaminácia až na konečné produkty.  

      Bielkoviny sa najprv hydrolyticky štiepia za účasti proteolytických enzýmov, tzv.  

proteináz. Tie uvoľňujú peptidové väzby buď uprostred alebo na konci reťazcov 

bielkovinovej molekuly, čím vznikajú polypeptidy. Polypeptidy predstavujú ešte relatívne 

veľké molekuly zložené najmenej z dvoch dipeptidov. Ich rozklad sa uskutočňuje 

prostredníctvom ďalšej skupiny enzýmov, tzv. peptidáz. Konečnými produktami rozkladu 

bielkovín mimo bunky sú aminokyseliny, ktoré môžu prejsť cez bunkovú stenu 

mikroorganizmov prostredníctvom špecifických enzýmov - permeáz. Vo vnútri buniek sa 

amonikyseliny následne rozkladajú skupinou deamináz a dekarboxyláz na konečné produkty.  

Tieto reakcie označujeme súborne ako deaminácie. Schéma rozkladu bielkovín je nasledovná:    

 

bielkovina    peptón    peptid    aminokyselina 

 

      K najznámejším rozkladačom patria baktérie Bacterium vulgare, B. putidum, 

Escherichia coli, Bacillus mycoides, B. mesentericus, B. megatherium, Pseudomonas putida 

a mikroskopické huby  Trichoderma konignii, druhy rodu Aspergillus, Botrytis. 

      Rýchlosť rozkladu bielkovín závisí od množstva proteínového materiálu 

prichádzajúceho do pôdy, ako aj biochemickej činnosti amonizačných mikroorganizmov, 

ktorá je  ovplyvňovaná faktormi vonkajšieho prostredia (teplota, vlhkosť, pH). 
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      V rámci amonizácie bielkovín je potrebné uviesť základné typy deaminácií: 

1. hydrolytická deaminácia - aminokyseliny sa rozkladajú na príslušné oxykyseliny, 

alkoholy, amoniak 

R.CH.NH2.COOH  +  H2O    R-CHOH.COOH  +  NH3 

 

2. hydrolytická deaminácia spojená s dekarboxyláciou - aminokyseliny sa rozkladajú na 

príslušné oxykyseliny, alkoholy, amoniak a dekarboxyláciou CO2 

R.CH.NH2.COOH  +  H2O    R-CH2OH  +  CO2  +  NH3 

 

3. redukčná deaminácia - vedie ku vzniku mastných kyselín  

R.CH.NH2.COOH  +  H2   R-CH2.COOH  +  NH3 

 

4. redukčná deaminácia spojená s dekarboxyláciou - vzniknuté mastné kyseliny sa často 

dekarboxylujú 

R.CH.NH2.COOH  +  H2    R-CH2.COOH +  NH3 

R-CH2.COOH     R.CH3  +  CO2 

5. oxidačná deaminácia spojená s dekarboxyláciou - je katalyzovaná špecifickými 

oxidázami, vznikajú kyseliny a amoniak. Reakcia je často spojená s dekarboxyláciou, 

pričom vznikajú mastné kyseliny. 

R.CH.NH2.COOH  +  O2      R-CHOH  +  CO2 +  NH3 

 

6. priama deaminácia spojená s tvorbou dvojitých väzieb - vznikajú nenasýtené kyseliny 

R.CH.NH2.COOH     R-CH=CH.COOH  +  NH3 

 

     Amonizácia nukleoproteidov 

     Nukleoproteidy sú všeobecne dobrým zdrojom dusíka a menej vhodným zdrojom uhlíka  

pre veľa druhov mikroorganizmov schopných produkovať enzýmy ribonukleázy 

a deoxyribonukleázy (napr. z baktérií druhy rodu Achromobacter, Bacillus, Clostridium, 

Micrococcus, Pseudomonas  a z mikroskopických húb druhy rodu Penicillium a  Aspergillus). 

Rozklad prebieha nasledovne: 

 rozštiepenie nukleoproteidov, 

 rozklad polynukleotidového reťazca molekuly RNA a DNA, 

 defosforylácia mononukleotidov, 
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 rozštiepenie nukleozidu na cukor a bázy, 

 rozklad purínových a pyrimidínových báz. 

      

      Mikrobiálne premeny minerálnych foriem dusíka  

      Nitrifikácia 

      Amoniak, ktorý sa uvoľňuje mineralizáciou organických dusíkatých látok do prostredia, 

podlieha biologickej oxidácii, t. j. nitrifikácii. Je to súbor procesov, ktorými sa redukované 

formy dusíka postupne menia na oxidované a v konečnom dôsledku až na nitráty. 

Uskutočňujú ju chemoautotrofné aj chemoheterotrofné mikrororganizmy a podľa toho ju 

rozdeľujeme na autotrofnú a heterotrofnú. Autrotrofná nitrifikácia má rozhodujúci podiel na 

oxidácii redukovaných anorganických zlúčenín dusíka. 

 

     Autotrofná nitrifikácia 

      Predstavuje oxidáciu amónnych solí (redukovaných anorganických zlúčenín dusíka), 

ktorá prebieha v 2 fázach: 

1. fáza - nitritácia, pri ktorej nitritačné baktérie oxidujú amoniak na nitrity 

2 NH3  +  3 O2     2 NO2
- 
 +  2H2 +  2H2O  +  619 kJ 

 

2. fáza - nitratácia, pri ktorej nitratačné baktérie oxidujú nitrit na nitrát 

2 HNO2  +   O2    2 NO3
-
  +  2H

+
  +  96 kJ 

 

      Pri oboch stupňoch sa oxidačnou fosforyláciou uvoľňuje energia, ktorá je využívaná 

ako jediný zdroj energie. Ako zdroj uhlíka mikroorganizmy využívajú CO2. Celý priebeh 

nitrifikácie je z chemického hľadiska jednoduchý, ale veľmi citlivý na ekologické podmienky.  

      Nitrifikačné baktérie sú špecializované, autotrofné a striktne aeróbne. Delíme ich na 

nitritačné a nitratačné. Nitritačné baktérie majú vo svojom rodovom názve predponu „nitroso“  

(napr. Nitrosobacter, Nitrosospira, Nitrosomonas, Nitrosococcus) a nitratačné predponu 

„nitro“ (napr. Nitrobacter,  Nitrocystic). 

 

      Nitrifikácia je špecifický proces, ktorý sa uskutočňuje za prísne stanovených 

podmienok. 

a) Vplyv NH3 - závisí od fázy nitrifikácie, počas 1. stupňa je dostatok NH3 potrebný, pri 2. 

stupni je inhibičný. 
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b) Vplyv pH - optimum je v rozmedzí 7 - 8, pri pH = 5,0 je nitrifikácia silne potlačená, pri 

pH = 4,0 úplne prestáva. Existujú však aj také mikroorganizmy, ktoré sú 

schopné nitrifikácie aj v rozmedzí 3,5 - 10, v tomto prípade ide o adaptáciu 

kmeňov a nie o ich mutáciu. 

c) Vplyv aerácie - nitrifikácia je veľmi náročná na prítomnosť kyslíka, prebieha len 

v aeróbnych podmienkach, hoci nitrifikačné baktérie vzhľadom na veľkú 

adaptačnú schopnosť môžu existovať aj v menej aerovaných prostrediach, 

ale intenzita nitrifikácie potom klesá.  

d) Vplyv organických látok, keď rozhodujúcim je pomer C : N. 

e) Vplyv teploty - rýchlosť klesá so znižujúcou sa teplotou. Úplne sa zastavuje pri bode 

mrazu, optimum dosahuje pri 25 - 30 
o
C, nad hranicou optima znovu klesá a 

pri 45 
o
C sa úplne zastavuje.  

 

      Nitrifikácia má veľký ekologický význam. Nitráty sa v pôde neviažu na pôdny sorpčný 

komplex a sú dobre rozpustné vo vode. Pohyb nitrátov v pôdnom profile je veľmi dôležitý a 

má veľký význam pre dobré zásobovanie koreňov rastlín dusíkom, aj keď je energeticky 

oveľa menej výhodný ako využitie amónnych iónov. Ak je však v pôde väčšie množstvo 

nitrátov ako môžu rastliny prijať, dostavuje sa mnohostranný negatívny účinok, pri ktorom sa: 

a) znižuje agronomická a ekonomická efektívnosť využitia dusíka vyplavovaním a splavením 

nitrátov do podzemnej vody alebo vodných tokov a unikaním dusíka z ekosystému 

denitrifikáciou, 

b) zhoršujú pôdne vlastnosti, 

c) zhoršujú niektoré zložky životného prostredia (napr. kontaminácia zdrojov pitnej vody, 

eutrofizácia vodných nádrží, kumulácia nitrátov v pôde, v biomase rastlín ako sú trávy, 

špenát, mrkva, šalát a pod.). Nadmerná kumulácia nitrátov cez pôdu a rastliny negatívne 

vplýva na zdravie živočíchov a ľudí. 

 

     Heterotrofná nitrifikácia 

      Heterotrofnú nitrifikáciu sú schopné uskutočňovať prakticky všetky heterotrofné 

mikroorganizmy. Vznik nitrátov je u nich výsledkom vnútrobunkovej regulácie. Energia, 

ktorá vzniká pri oxidácii amónnych iónov nie je mikroorganizmami využívaná.  

      Základné mechanizmy oxidácie dusíkatých zlúčenín sú pri oboch typoch nitrifikácie 

rozdielne. Kým pri autotrofnej nitrifikácii je oxidácia amoniaku a nitritov spojená 

s cytochrómovým systémom a tvorbou ATP, pri heterotrofnej nitrifikácii sa táto spojitosť 
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doteraz nenašla. Energia pre biosyntézy sa získava inými mechanizmami súvisiacimi 

s oxidáciou organických látok. Veľmi dôležité však je, že pri oboch typoch vstupuje do 

oxidovaných zlúčenín molekulový kyslík. Substrátom nemusí byť len amoniak, ale aj 

redukované zlúčeniny dusíka (amíny, amidy). Pri heterotrofnej  nitrifikácii nevznikajú len 

nitráty, ale proces sa často zastaví na medzistupňoch, akými sú nitrit, hydroxylamínové 

kyseliny, hydroxylamíny, ktoré sú chemicky nestále a toxické aj v malých koncentráciách. 

Tvorba nitrátov sa dokázala len pri malom počte mikroorganizmov, najmä u mikroskopických 

húb. Z toho dôvodu môže prebiehať aj v anaeróbnych podmienkach a pri nízkom pH. 

Ekologický význam heterotrofnej nitrifikácie nie je zatiaľ jasný. 

 

      Denitrifikácia 

     Denitrifikácia je proces redukcie nitrátového dusíka na oxidy dusíka a molekulový 

dusík. K redukcii dochádza dvoma hlavnými spôsobmi, a to priamou a nepriamou 

denitrifikáciou. Priama redukcia dusičnanov sa uskutočňuje výlučne biologickými 

enzymatickými mechanizmami. Nepriama redukcia prebieha chemickými reakciami. Preto sa 

tento spôsob redukcie nazýva aj chemodenitrifikácia. 

      Plynné straty dusíka z pôdy sú založené na tvorbe a následnom unikaní plynných foriem 

dusíka z pôdy. Ide o amoniak (NH3), oxidy dusíka (NO, NO2, N2O) a plynný molekulový 

dusík (N2). Tieto straty vedú k odovzdaniu časti pôdneho dusíka do ovzdušia s možnosťami 

jeho opätovného návratu do pôdy protichodnými mechanizmami (prírodnými aj 

antropickými).  

      Denitrifikácia je opačným procesom ako nitrifikácia. Je to redukcia nitrátov a nitritov 

niekedy až na molekulový dusík. Pri denitrifikácii môže dôjsť k vysokým stratám dusíka. 

Rozoznávame priamu a nepriamu denitrifikáciu. 

 

      Priama denitrifikácia sa uskutočňuje pomocou endoenzýmu nitratáza, ktorým sa 

aktivuje kyslík nitrátov, ktorý sa následne stáva akceptorom vodíka. Zároveň musí existovať 

aj iný enzýmový systém, ktorý aktivuje molekulový kyslík. V anaeróbnych podmienkach 

prebieha len systém aktivujúci kyslík nitrátov. Ak je v prostredí dostatočné množstvo 

organických látok, oba systémy fungujú súčasne a len chemická povaha donorov rozhoduje  

o tom, ktorý sa bude uplatňovať viac.  Priamu denitrifikáciu vyjadruje reakcia: 

 

2 HNO3     2 HNO2   2 HNO    N2 
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      Priamu denitrifikáciu uskutočňujú baktérie Chromobacterium denitrificans, 

Pseudomonas fluorescens, P. pyocyanea. Priama denitrifikácia je špecifickým procesom, 

ktorý sa uskutočňuje za prísne stanovených podmienok, ktorými sú: 

 dostatok nitrátov, organických látok a denitrifikačných baktérií v prostredí, 

 anaeróbne prostredie, 

 pH 7 - 8, pričom acidifikácia denitrifikáciu spomaľuje. Tu však nastupuje abiologická 

denitrifikácia - chemodenitrifikácia, ktorá predstavuje chemické reakcie v prítomnosti 

nitritov iných nestálych produktov oxidácie amoniaku a redukcie nitrátov. Výsledkom 

týchto reakcií sú opäť plynné formy dusíka unikajúce do ovzdušia.  

 

      Nepriama denitrifikácia nastáva ako dôsledok chemickej reakcie medzi kyselinou 

dusitou a aminokyselinami. Prebieha tu iba redukcia z nitrátov na nitrity. Pretože tomuto 

procesu vyhovuje kyslé prostredie, prebieha skôr v lesných pôdach. Tento proces vyjadruje 

reakcia: 

R-CHNH2COOH  +  O=N-OH    R-CHOHCOOH  +  H2O +  N2 

 

      Účasť mikroorganizmov je spojená len s tvorbou nitritov a aminokyselín a nemá pre ne 

žiadny energetický význam. Denitrifikácia je posledná etapa v kolobehu dusíka, pri ktorej sa 

do atmosféry vracajú späť jeho plynné formy. Konečnými produktmi sú NO, N2O a najmä N2. 

Predpokladá sa, že únik dusíka z pevniny a oceánov dosahuje hodnotu 170.10
6
  ton ročne.  

 

 8. 3. Kolobeh síry 

 

      Síra je biogénny prvok nevyhnutný pre syntézu organickej hmoty živými organizmami. 

Živé organizmy ju môžu prijímať len vo forme rozpustených síranov. V redukovanej podobe 

(H2S) sa síra nachádza v biosfére ako následok vulkanickej činnosti a tiež metabolizmu 

mikroorganizmov. H2S sa v prírode môže hromadiť iba v anaeróbnom prostredí, kým 

v aeróbnych podmienkach sa spontánne oxiduje prítomným kyslíkom. Kolobeh síry je 

v prírode veľmi dôležitý, pretože prostredníctvom sírnych aminokyselín je zložkou bielkovín. 

      V atmosfére sa síra nachádza vo veľmi malom množstve, kde sa dostáva spaľovaním 

uhlia, priemyselnými exhalátmi (napr. SOx, SO2, CS2) a vulkanickou činnosťou v oblastiach, 

kde sú činné sopky. Do pôdy sa síra dostáva prostredníctvom vodných zrážok z atmosféry. Je 

to pomerne malé množstvo, ktoré predstavuje hodnotu od 0,5 do 50 kg.ha
-1

 za rok. V pôde sa 
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síra nachádza vo forme organických zlúčenín (kedy je viazaná do tiel rastlín, 

mikroorganizmov, živočíchov, alebo je súčasťou hnojiv) a anorganických zlúčenín (napr. 

sírany a sulfidy). Spolu toto množstvo predstavuje od 0,01 do 0,05 % pôdnej hmoty. 

Organické zlúčeniny síry podliehajú mineralizácii a anorganické zlúčeniny podliehajú 

mikrobiálnym premenám v procese sulfurikácie a desulfurikácie (Obr. 77).  
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Obr. 77. Kolobeh síry (Šimonovičová a kol. 2002, 2008). 

 

      Obidva procesy prebiehajú aj v bahne na dne rybníkov, jazier, vodných tokov a morí. 

Morská voda obsahuje pomerne veľké koncentrácie síranov a ich bakteriálna redukcia je 

dôležitým procesom spojeným s mineralizáciou organických látok na dne oceánov. Aj 

niektoré pobrežné oblasti, kde sa hromadí množstvo organických látok, sú miestom masívnej 

redukcie síranov. Dôkazmi tohoto procesu je nepríjemný zápach sírovodíka, ktorý robí také 

miesta neobývateľnými. Od prítomnosti sulfidu železnatého je  bahno na týchto miestach 

sfarbené na čierno. 

 

      Mineralizácia organických zlúčenín síry 

      Rastliny a tiež niektoré mikroorganizmy sú schopné prijať, t. j. asimilovať síru 

v oxidovanej forme ako anión SO4
2-

. Rastlina, resp. mikroorganizmus príjme tento anión 

a zabuduje ho do organických zlúčenín (do bielkovín prostredníctvom aminokyselín). Do tiel 

živočíchov a tiež človeka sa dostáva po konzumácii rastlinnej potravy. V tele rastlín, 
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mikoorganizmov a živočíchov je síra viazaná v organických  zlúčeninách  a znova je 

prístupná len po mineralizácii.  

      Mineralizácia organických zvyškov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu prebieha cez 

bielkoviny až na sírne aminokyseliny. Rozkladom sírnych aminokyselín sa uvoľňuje 

sírovodík H2S, ktorý ďalej podlieha premenám. 

      V aeróbnom prostredí sírovodík H2S oxiduje za vzniku aniónov  SO4
2- 

, ktoré sú 

prístupné pre rast rastlín a niektoré mikroorganizmy. V anaeróbnom prostredí sa H2S hromadí 

a stáva sa tak pre rastliny a mikroorganizmy toxický. 

      Rozsah mineralizácie organických zlúčenín síry závisí jednak od ich množstva v pôde, 

a jednak od pomeru C:S v mineralizovanom substráte. K akumulácii síranov v pôde dochádza 

iba v tom prípade, keď obsah síry v organickej hmote prevyšuje požiadavky 

mikroorganizmov. 

 

      Mikrobiálne premeny anorganických zlúčenín síry  

      Sulfurikácia  

      Sulfurikácia  je  mikróbny proces, pri ktorom sa redukované formy síry postupne 

oxidujú  až na sírany za súčasného uvoľňovania energie. Proces prebieha podľa schémy: 

 

SH
-
         S       S2O3

2-
       S4O6

2-
       SO4

2-
 

                                         167 kJ      62 kJ           20kJ             418 kJ 

 

 Na sulfurikácii sa podieľajú  tri hlavné skupiny sírnych baktérií: 

1. Chemolitotrofné sírne baktérie žijúce v  pôde. Energiu získavajú oxidáciou síry 

alebo anorganických zlúčenín, nikdy však nie zo sírovodíka H2S. Zdrojom uhlíka je 

pre ne CO2, t. j. sú to autotrofné mikroorganizmy. Patria sem aeróbne baktérie 

Acidothiobacillus thiooxidans, A. thioparus a fakultatívne anaeróbny druh A. 

denitrificans. 

2. Bezfarebné sírne baktérie žijúce v bahne. Táto skupina baktérií získava energiu 

oxidáciou H2S cez elementárnu síru až na H2SO4. Zdrojom uhlíka sú pre ne organické 

zlúčeniny, t. j. sú to heterotrofné mikroorganizmy. Ak sa nachádzajú v prostredí 

s dostatkom H2S, elementárna síra sa ukladá v plazme buniek ako zásobná látka.  Ak 

je v prostredí málo H2S, dochádza k oxidácii na H2SO4, ktorá sa v bunkách sírnych 

baktérií neutralizuje bikarbonátmi vápnika a v tejto forme preniká do prostredia. 
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Patria sem druhy rodu Beggiatoa, Thiotrix, Thiophysa, ktoré sú najviac zastúpené 

v bahne. 

3. Fotosyntetické sírne baktérie žijúce vo vode. Pre túto skupinu baktérií je zdrojom 

energie svetlo. Fotosyntetizovať môžu na základe purpurových a zelených pigmentov. 

Zdrojom uhlíka je pre ne CO2, t. j. sú to autotrofné mikroorganizmy. Patria sem 

purpurové sírne baktérie z čeľade Thiorodaceae, ktoré obsahujú farbivo 

baktériopurpurín a zelené sírne baktérie z čeľade Chlorobacteriaceae, ktoré obsahujú 

farbivo baktériochlorín. Fotosyntetické sírne baktérie sú veľmi dôležité pre elimináciu 

toxického vplyvu sírovodíka vo vode. 

 

      Desulfurikácia  

      Desulfurikácia prebieha súčasne so sulfurikáciou. Je to postupná redukcia síranov, 

siričitanov a sírnatanov až na H2S pôsobením desulfurikačných baktérií (napr. druh 

Desulfovibrio desulfuricans). Desulfurikačné baktérie sú fakultatívne autotrofné 

mikroorganizmy. Zdrojom energie je pre ne svetlo a redukcia anorganického substrátu. Ako 

zdroj uhlíka využívajú CO2. Desulfurikačné baktérie sú na zvýšenú koncentráciu H
+
 iónov 

veľmi citlivé a v prostredí pH menej ako 5,5 (čo predstavuje silne kyslú reakciu) prakticky 

vôbec nerastú. Znamená to, že v kyslých pôdach k redukcii síranov nedochádza. 

   

      Vznik sírovodíka H2S   

      Sírovodík H2S vzniká v pôde a vo vode v procese mineralizácie sírnych aminokyselín  

v anaeróbnych podmienkach alebo redukciou síranov v anaeróbnom prostredí, t. j. 

desulfurikáciou. 

    Sírovodík je vo vyšších koncentráciách pre rastliny a tiež pre mikroorganizmy toxický. 

Vo vode jeho nadbytok spôsobuje koróziu kovových predmetov (napr. železné potrubie), ale 

pôsobí tiež toxicky na ryby a všetky vo vode žijúce organizmy a vodné rastliny. 

      Ak je v prostredí nedostatok síry, mikroorganizmy sú schopné ju všetku využiť na 

syntézu vlastnej protoplazmy. V takomto prípade hovoríme o tzv. imobilizácii síry, t. j. o jej 

dočasnom zneprístupnení mikroorganizmami. Po odumretí mikroorganizmov sa síra opäť 

uvoľní, vracia sa do kolobehu a  stáva sa znova mobilnou, resp. prístupnou pre rastliny. 
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      8. 4. Kolobeh fosforu  

 

      Fosfor je svojim výskytom viazaný na pôdu, minerály a živé organizmy. V atmosfére sa 

voľný nevyskytuje. Pôdy obsahujú rôzne množstvo fosforu (od 0,02 do 0,2 %), čo závisí 

v prvom rade od materskej horniny a od obsahu organických látok. Podiel organicky 

viazaného fosforu sa z celkového množstva pohybuje v rozmedzí od 25 do 70 %.   

     V pôde je fosfor viazaný v anorganickej forme, čo je ťažko rozpustný apatit, 

hydroxyapatit a fluorit. A tiež v rozpustnej forme ako CaHPO4, Ca(H2PO4)2. Rastliny 

najlepšie prijímajú anióny H2PO
4-

, HPO4
2-

, PO4
3-

. V organickej forme je fosfor viazaný 

v humuse a časť v odumretých organizmoch, pričom 50 až  80 % fosforu predstavuje fytín, od 

10 do 20 % nukleové kyseliny, fosfolipidy a fosfosacharidy. Fosfor môže byť pevne 

zabudovaný do humusových látok, alebo je na ne nasorbovaný, najmä ak obsahujú Fe a Al. 

      Premeny fosforu v pôde spočívajú v mobilizácii prijateľného P tak z anorganických ako 

aj organických zlúčenín, t. j. z jeho sprístupnenia pre rastliny. Imobilizácia (t. j. dočasne 

zneprístupnenie) fosforu je založená na tom, že mikroorganizmy síce sprístupnia fosfor, ale 

sami ho využijú vo svoj prospech, čím sa stávajú pre rastliny konkurentmi. 

      Mobilizácia fosforu z anorganických zlúčenín sa uskutočňuje aj biologickou cestou, 

a to dýchaním rastlín a mikroorganizmov. Pri dýchaní rastlín a mikroorganizmov v pôdnej 

vode vzniká H2CO3, ktorá disociuje na katión H
+
 (ten rozpúšťa fosfáty a pôdne minerály) a na 

anión HCO
3-

, ktorý sa podieľa na uvoľnení (desorpcii) fosforečnanov najmä v rizosfére 

rastlín, čím ich sprístupňuje. Sorbované fosforečnany majú v ornici poľnohospodársky 

obrábaných pôd veľký význam pri premenách fosforu. 

     Sprístupnenie fosforu z organických zlúčenín sa uskutočňuje mineralizáciou 

organických látok obsahujúcich fosfor. Nie všetky tieto látky sú rovnako rozložiteľné. Fosfor 

je vo fytínoch viazaný veľmi pevne, najmä keď ide o Fe- a Al-fytíny. Mineralizácia tu 

prebieha veľmi pomaly a urýchľuje sa vápnením. Nukleové kyseliny a ďalšie polyméry 

s obsahom fosforu štiepi početná mikroflóra. Rozklad enzýmom fosfatázou je limitovaný 

sorpciou na ílové minerály. Aj fosfor zabudovaný do molekúl humusových látok sa uvoľňuje 

veľmi pomaly, preto je jeho význam z hľadiska zásobovania rastlín menší. Fosforečnany, 

ktoré sú nasorbované na humusové látky sa uvoľňujú lepšie, rýchlejšie. Rýchlosť 

mineralizácie fosforu je priamoúmerná koncentrácii organických zlúčenín fosforu a úpravou 

pH  je možné priaznivo ovplyvniť priebeh celého procesu. 

     Imobilizácia (zneprístupnenie) anorganického fosforu. Sprístupnené formy fosforu a 

aj fosfor z minerálnych hnojív mikroorganizmy prijímajú a vedia v procese biosyntézy 
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zabudovať. Vtedy sa pre rastliny stávajú konkurentmi. Imobilizácia fosforu závisí od pomeru 

C : P. Ak je tento pomer 100 : 1, prevláda mobilizácia, t. j. fosfor je pre rastliny prístupný. Ak 

je C  ako 100, resp. ak je P  ako 1, vznikajú podmienky pre imobilizáciu fosforu, t. j. pre 

jeho zneprístupnenie pre rastliny. Ten sa k rastlinám dostáva až po odumretí 

mikroorganizmov a po mineralizácií ich tiel. Neprístupné formy P sú predovšetkým v jeho 

zlúčeninách s Fe a Al (FePO4 strongit a AlPO4 variscit). 

 

     8. 5. Kolobeh železa 

 

      Železo je pre mnohé mikroorganizmy mikroelementom a ľahko podlieha zmenám 

vyvolaným činnosťou mikroorganizmov. V pôde je viazané v rôznych mineráloch vo forme 

amfotérnych oxidov a hydroxidov železa a vo forme solí. Do pôdy sa tiež dostáva 

s rastlinnými zvyškami, čo predstavuje organicky viazané Fe v chlorofyle. Takmer všetky 

pôdy obsahujú dostatočné množstvo Fe, ktoré vedia rastliny využiť. Železo je však aj vo 

formách, ktoré sú pre rastliny neprijateľné. 

      Premena Fe sa deje činnosťou železitých baktérií z čeľade Chlamydobacteriaceae 

a Caulobacteriaceae, ktoré oxidujú Fe  podľa nižšie uvedenej rovnice až na Fe(OH)3, ktoré sa 

vyzráža okolo buniek.  

 

Fe
2+

    Fe
3+

    Fe(OH)3 

 

 

      Pri nedostatočnom prevzdušnení, resp. pri záplavách sa zvyšuje koncentrácia Fe
2+

. Je to 

napr. v glejových pôdach, kedy Fe neoxiduje, ale naopak redukuje. Hromadí sa a pôda je 

sfarbená zlúčeninami Fe na sivomodro. 

      Prijateľnosť Fe závisí od pH prostredia, prítomnosti Ca
2+ 

a iných katiónov, od oxidačno-

redukčných procesov v pôde, od vodno-vzdušného režimu a od pôdnej mikroflóry. Ak je pH 

prostredia  4,0 (čo predstavuje extrémne kyslé prostredie), Fe 
3+

 sa stáva viac rozpustným 

v H2O a začne pôsobiť ako oxidačné činidlo. Uvoľňujúce sa teplo vytvára vhodné podmienky 

na rozvoj železo oxidujúce baktérie Acidothiobacillus thiooxidans a A. ferrooxidans, ktoré 

zintenzívňujú acidifikáciu biotopu biochemickým generovaním H2SO4. 
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      8. 6. Kolobeh draslíka 

 

     Draslík patrí k dôležitým biogénnym prvkom v pôde. O jeho biologických premenách 

sa vie pomerne málo. Zmeny jeho väzieb sú totiž prevažne abiotickej povahy. Pevne 

chemicky viazaný je v prvotných mineráloch hornín. V pôde sa nachádza vo forme 

alumosilikátov, najmä draselných živcov (napr. ortoklas) a  sľúd (napr. biotit a muskovit). 

Z týchto foriem sa uvoľňuje: 

 

1. zvetrávaním, keď sa vo forme K
+
 viaže na sorpčný komplex pôdy rovnako ako katióny 

Ca
2+

, Mg
2+

, NH4
 +

 a H
+
, čo zabraňuje jeho vyplaveniu, 

2. rozkladnou činnosťou baktérií rozkladajúcich silikáty, napr. Bacillus circulans, ktoré 

rozkladajú alumosilikáty a uvoľňujú tak draslík vo forme prístupnej pre rastliny. 

 

      Veľmi pohyblivý, mikroorganizmom a rastlinám prístupný je najmä vo vode rozpustný 

K
+
 v pôde. Tento sa často fixuje v druhotných ílových mineráloch, alebo sa vyplavuje do 

hydrosféry. Časť draslíka sa potom dostáva do pôdy aj prostredníctvom atmosférických 

zrážok. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


