
Dusičnany
Biogeochemický cyklus N, formy výskytu N v pôde, 
transformácie jednotlivých chemických foriem, „osud“ 
nitrátov v ŽP, kontaminácia vôd, vplyv na človeka...  



Dusičnany (NO3
-) a dusitany (NO2

-)

 Prítomné v atmosfére, pôde, vode a potravinách (najmä v 
zelenine, ale aj v mäsových výrobkoch – iba dusitany), vznikajú 
aj v tráviacom trakte živočíchov (vrátane človeka)

 Popri ropných látkach a ich derivátoch patria k častým 
kontaminantom povrchových a podzemných vôd

 Ide o vysoko rozpustné soli, pričom oba NOx
- ióny nie sú 

sorpčným komplexom pôd zadržiavané

 Sú produktmi rozkladu organických látok, konkrétne nitrifikácie

 Problém ich zvýšenej koncentrácie v životnom prostredí 
(predovšetkým vo vodách) sa spája s intenzívnym 
poľnohospodárstvom 

 Významným zdrojom pre pôdy sú hnojivá (hlavne 
priemyselné); podstatným zdrojom sú aj atmosférické zrážky, 

obsahujú v priemere 8-20 mg kg-1 NO3
- (čo prispieva tiež k acidifikácii

pôdy)



Typy hnojív N ktoré sa používajú 
poľnohospodárstve:

 poľnohospodárstvo v 20. storočí - okrem maštaľného hnoja a 
hnojovice sa používajú aj značné množstvá minerálnych (často 
syntetických) hnojív, ktoré dusičnany obsahujú

 snaha o hnojenie organickou formou N + ďalšie postupy na 
zabezpečenie produktivity: napr. pestovanie zástupcov z čeľade 
Fabaceae - bôbovité, striedanie plodín 



Priemyselné dusíkaté hnojivá:

 1. nitrátové (dusičnan vápenatý Ca(NO3)2, dusičnan sodný 

NaNO3, dusičnan draselný KNO3)

 2. amónne / amoniakálne (síran amónny (NH4)2SO4 - kys., 

chlorid amónny NH4Cl, kvapalný amoniak a amoniakálna voda)

 3. amidové - organické (močovina CO(NH2)2 - kys., dusíkaté 

vápno CaCN2 - menej používané)

 4. kombinované (dusičnan amónny NH4NO3 - kys., používaný 

tiež v kombinácii s CaCO3 prípadne CaMg(CO3)2)

 5. pomaly pôsobiace (močovinoformaldehydové, 

močovinoacetaldehydové, močovinokrotonaldehydové, 
močovinoizobutylaldehydové hnojivá, oxamid, obaľované) 

podporujú 

acidifikáciu

pôdy 
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Niektoré baktérie a sinice: 

napr. rod rizobium



Biochemické transformácie N v pôde

 mineralizácia N – rozklad org. hmoty (starší názov amonizácia)

 nitrifikácia

 denitrifikácia

 fixácia (atmosférického N2)

 imobilizácia (zabudovanie N do biomasy mikroorganizmov – baktérií, 

aktinomicét, v menšej miere húb)

Je potrebné rozlišovať medzi fixáciou a imobilizáciou N - týmito 
podobnými termínmi sa zvyknú označovať dva odlišné procesy



Biochemické transformácie N v pôde

 Fixácia dusíka prebieha najmä vďaka aktivite heterotrofných baktérií 
(symbiotických aj nesymbiotických); v menšej miere aj vďaka niektorým 
autotrofným riasam; je známych 11 čeľadí baktérií a 8 čeľadí siníc - môžu 
byť voľne žijúce alebo symbiotické; známy je rod rizobium - mykorízne
baktérie, pomáhajú získavať rastlinám N (čeľaď Fabaceae)

 Mineralizácia org. N prebieha v dôsledku činnosti baktérií (heterotrofných
aj autotrofných)

 Nitrifikácia prebieha v dôsledku činnosti najmä autotrofných baktérií (a 
čiastočne aj heterotrofných)

Oxidácia amoniaku - baktérie Nitrobacter, Nitrosomonas a Nitrococcus;
vznik dusitanovej formy NO2

-

NO2
- je ďalej oxidovaný vplyvom Nitrobacter na NO3

-

Uvedené procesy si vyžadujú aeróbne podmienky - ak z nejakého dôvodu 
v pôde pretrvávajú anaeróbne podmienky, dusitany a dusičnany môžu byť 
redukované na plynný N2 ktorý sa „stráca“ v atmosfére

 Denitrifikácia - premena z NO3
- cez NO2

- na plynné formy NO, N2O až N2

vplyvom heterotrofných baktérií, v anaeróbnych podmienkach

 Imobilizácia N - je odber (N) pôdnymi baktériami ktoré ho zabudovávajú 
do svojich buniek - biomasy (napr. druhy Azotobacter, Clostridium
pasteurianium); v dôsledku ich rozkladu potom vnikajú nitráty



Fixácia atmosférického N2

 Biologická fixácia dusíka z plynnej formy 
N2 na amoniakálnu formu NH3 sa vo 
všeobecnosti považuje za druhý 
najdôležitejší biologický proces (po 
fotosyntéze) 

 Život na našej planéte tak ako ho 
poznáme dnes je závislý na činnosti 
mikroorganizmov vykonávajúcich túto 
významnú premenu

 Malá skupina prokaryotov (voľne žijúce, 
ako aj symbionty s rastlinami); v 
symbióze žijú napr. Rhizobia
(Protobacteria), Frankia (Actinomycetes) 
a Nostoc/Anabaena (Cyanobacteria)

 Napriek tomu, že viacero z týchto 
organizmov sú aeróbne, samotná aktivita 
nitrogenázy je inhibovaná už nízkymi 
koncentráciami O2, redukcia preto 
prebieha v heterocystách, kde silné 
bunkové steny zamedzujú prístupu 
kyslíka



Mineralizácia org. hmoty (amonizácia)

 Aby prebiehala musí byť hodnota pomeru C:N dostatočne nízka
(< 25 orientačná hodnota)

 R-NH2 → NH4
+ (transformácia bielkovín na amoniak, resp. ión

NH4
+)

 Heterotrofné alebo autotrofné organizmy; v aeróbnych alebo 
anaeróbnych podmienkach

 väčšinou nedochádza k stratám N z pôdy - iba k transformácii
formy výskytu



Nitrifikácia

 Oxidácia NH4
+ na NO2

- (napr. Nitrosomonas) a následne na NO3
-

(napr. Nitrobacter) - prebieha v aeróbnych podmienkach pri 
optimálnej teplote a neutrálnom príp. mierne alkalickom pH

 Baktérie zabezpečujúce oxidáciu amoniaku a dusitanov radíme 
medzi chemolitoautotrofné: získavajú energiu vďaka prebiehajúcej 
oxidácii spomenutých dusíkatých látok

 Uplatňujú sa pri tom enzýmy monooxigenáza amoniaku a 
oxidoreduktáza hydroxylamínu. Dusitan je následne oxidovaný 
oxidoreduktázou na dusičnan

1. NH3 + O2 + 2H+ + 2e- --> NH2OH + H2O --> NO2
- + 5H+ + 4e-

2. NO2
- + H2O --> NO3

- + 2H+ + 2e-

 Okrem opísaného spôsobu môže nitrifikácia prebiehať aj vďaka 
aktivite heterotrofných baktérií, mikromycét a húb, ktoré oxidujú 
organické, redukované dusíkaté látky; k samotnej nitrifikácii v 
tomto prípade dochádza v rámci sekundárnych metabolických 
procesov týchto organizmov; táto transformácia je však rádovo 
pomalšia



Nitrifikácia: faktory pôsobiace inhibične

 Nízke pH

 Zamokrenie

 Vysoká koncentrácia NH3 (toxický účinok)

Orba pôdy a aplikácia priemyselných minerálnych hnojív potlačujú 
diverzitu nitrifikačných mikroorganizmov



Denitrifikácia

den. realizuje širšie spektrum mikroorganizmov, napr. 
Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus, Agribacterium, Flavibacterium

 redukcia dusičnanovej formy na plynný dusík vplyvom 
heterotrofných baktérií (prebieha cez niekoľko medzistupňov)

 anaeróbny proces, v ktorom vystupuje dusičnanový ión ako 
akceptor elektrónov pri anaeróbnom dýchaní heterotrofných
baktérií

 transformácia jednotlivých foriem prebieha vďaka pôsobeniu 
konkrétnych typov reduktáz

NO3
- --> NO2

- --> NO --> N2O --> N2

Skleníkový plyn s GWP 298 krát väčším ako CO2; 
na celkovom skleníkovom efekte planéty sa podieľa približne 8%;
odhaduje sa, že z 1 ha poľnohospodárskej pôdy sa ročne uvoľní 1 až 3 kg 



Mobilné - minerálne formy N:

 NO3
- NO2

- a NH4
+

 Nitráty sú však oveľa mobilnejšie v porovnaní s amoniakálnou 
formou - rozdiel: anióny / katión

 S tým súvisí aj fakt, že sezónna dynamika obsahov NO2
-, a 

najmä NO3
-, v pôdach, podzemných a povrchových vodách je 

oveľa väčšia ako v prípade NH4
+



Prečo dusičnany a dusitany (NO3
- , NO2

-) nie 
sú pôdou zadržiavané ?

 z dôvodu vysokej rozpustnosti príslušných solí

 sorpcia aniónov na pôdne častice/koloidy je vo všeobecnosti 
slabá (v porovnaní s katiónmi) a tým pádom je ich zadržiavanie 
pôdou limitované rozpustnosťou (resp. stabilitou) chem. látok z 
ktorých sa tieto ióny do pôdneho roztoku uvoľňujú

dusičnan amónny NH4NO3 192

dusičnan sodný NaNO3 87,6

dusičnan draselný KNO3 33

dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 121,2

dusičnan horečnatý Mg(NO3)2 69,5

uhličitan vápenatý CaCO3 0,000617

chlorid sodný NaCl 35,9

NÁZOV VZOREC
ROZPUSTNOSŤ (g/100g vody) pri tlaku 1 

atm. a teplote 20°C



Čo z toho vyplýva?

 sezónne obsahy dusičnanov v podzemných vodách často “kopírujú”
výdatnosť zrážok na území z ktorého “pochádzajú“

 podzemné vody z oblastí, kde sa neuplatňuje premyvný režim pôd 
(výpar > zrážky) sú menej náchylné na kontamináciu NO3

- v 
súvislosti s hnojením

 ióny NO3
- sú v najväčšej miere vyplavované z takých pôd cez ktoré 

pretečie najväčšie množstvo vody

 pôdy s nízkou vodoretenčnou schopnosťou, s prevahou 
hrubozrnnejšieho materiálu v zrnitostnom zložení, s vysokou 
hydraulickou vodivosťou je preto vhodné hnojiť malými dávkami N 
alebo pomaly pôsobiacimi dusíkatými hnojivami

 zraniteľné oblasti patria tiež tie, ktoré sú intenzívne 
poľnohospodársky využívané a zároveň sa v ich podloží nachádzajú 
významnejšie množstvá podzemných vôd (u nás napr. Žitný ostrov)



Osud nitrátov v geologickom podloží

 Vo väčších hĺbkach pod úrovňou rizosféry už nedochádza k 
významnejším biochemickým premenám nitrátov, čo je príčinou 
ich relatívnej stability pri migrácii smerom do hĺbky

 Napriek tomu, že nitráty sa pohybujú naprieč pôdnym profilom 
relatívne rýchlo, kým sa prípadná kontaminácia podzemných 
vôd prejaví môže uplynúť aj dlhší čas

 V prípade hlboko položenej hladiny podzemnej vody môže 
pohyb dusičnanového znečistenia v niektorých prípadoch trvať 
roky, dokonca aj desaťročia, kým dosiahne jej úroveň



Vstup N do rastlín

 Rastliny prijímajú N z pôdneho roztoku predovšetkým vo forme 
NO2

- , NO3
- a NH4

+ (v menšej miere sú rastliny schopné prijímať 
aj org. N, napr. v podobe aminokyselín)

 Dusičnany (hlavný zdroj N pre rastliny) sú po vstupe do rastlín 
transformované spätne (v dvoch krokoch - opačne ako v 
prípade nitrifikácie) na amoniakálnu formu; koncentrácia NH3 v 
rastline je udržiavaná na minimálnej úrovni z dôvodu toxicity 
amoniaku

 Rastliny sa vyznačujú rôznou mierou akumulácie NO3
-



Akumulácia nitrátov rastlinami

Typ zeleniny Varieta zeleniny NO2
- (mg kg-1) NO3

- (mg kg-1)

Koreňová zelenina
Mrkva 0,02-0,23 921-1956

Kapusta sitinová (čínska horčica) 0,12-0,64 709-956

Listová
Hlávkový šalát 0,08-2,15 123-2678

Špenát 0-0,73 239-3872

Kapusta
Čínsky kel 0-0,65 429-1610

Čínska kapusta 0,09-2,42 1023-3098

Kel 0-0,41 259-1250

Kapusta 3,64-5,35 766-1365

Melón
Čínsky zimný melón 0,01-0,06 358-680

Uhorka 0-0,11 12-143

Baklažán Baklažán 0,07-0,49 250-424



Akumulácia nitrátov rastlinami

Akumulácia NO3
- Druh zeleniny

Obsah NO3
-

(mg.kg-1)

Nízka
rajčiaky, poľná paprika a uhorky, hrach, baklažán, 
cibuľa, fazuľa, cukrová kukurica, cesnak poľný, 
melón

0 - 500

Stredná
skoré zemiaky, skleníkové uhorky a paprika, mrkva, 
vňaťová cibuľka, tekvica, patizón, petržlen, karfiól, 
poľná kapusta, zeler, pór

100 - 2000

Vysoká
reďkovka, skorá kapusta, kel, hlávkový a listový 
šalát, špenát, skleníková skorá mrkva, vňaťový 
petržlen, cvikla

300 - 5000



Klasifikácia miery akumulácie nitrátov v zelenine na základe obsahu NO3
-
(mg kg

-1
)

Veľmi nízka 
(< 200)

Nízka 
(200-500)

Stredná 
(500-1000)

Vysoká 
(1000-2500)

Veľmi vysoká 
(> 2500)

Artičoky Brokolica Kel Zeler hľúznatý Zeler

Špargľa Mrkva Kučeravá kapusta Čínska kapusta Valeriánka poľná

Bôb obyčajný Karfiol Repa (biela - kŕmna) Čakanka Hlávkový šalát

Ružičkový kel Uhorka Fenykel Reďkovka

Cesnak Tekvica Kaleráb Červená repa

Cibuľa Pór Špenát

Zelená fazuľka Petržlen

Melón

Huby

Hrach

Piepor

Zemiak

Sladký zemiak

Rajčiny

Vodný (červený) 
melón

Akumulácia nitrátov rastlinami



Deficit N u rastlín

 Zakrpatená nadzemná časť

 Nízka rýchlosť rastu

 Pokles syntézy chlorofylu

Nadbytok N u rastlín

 Predlžovanie vegetatívnej fázy, bujný rast sprevádzaný 
lámavosťou stebiel

Nadbytok N v pôde

 Pôde ako takej priamo neškodí; z environmentálneho hľadiska 
je však takáto pôda zdrojom kontaminácie podzemných a 
povrchových vôd → eutrofizácia; vyššie množstvá NO3

- pôsobia 

toxicky napr. na spoločenstvá rýb a prípadne aj človeka; tiež 
majú za následok množenie rias, siníc prípadne aj baktérií z 
ktorých môžu byť niektoré patogénne; tieto organizmy navyše 
významne znížia množstvo dostupného kyslíka vo vodách.



Vplyv nitrátov na zdravie človeka

 Napriek rozšírenejšiemu názoru o nepriaznivom vplyve 
dusičnanov na ľudské zdravie, existujú v tejto oblasti určité 
nezrovnalosti resp. zistenia ktoré si navzájom odporujú 

 Dusičnany sa sami o sebe vyznačujú relatívne nízkou mierou 
toxicity, avšak približne 5% všetkých požitých dusičnanov sa v 
slinách a tráviacom trakte transformuje viac toxické dusitany
(vznikajú vďaka redukcii bakteriálnymi enzýmami)

 Problematickým metabolitom dusičnanov sú nitrózo-zlúčeniny
(u cca. 40 druhov zvierat boli preukázané karcinogénne 
účinky); vznikajú reakciou dusitanov s amínmi alebo amidmi

 Dusitany a nitrózo-zlúčeniny ďalej reagujú s rôznymi látkami 
prítomnými v tráviacom trakte človeka za vzniku rôzne 
toxických produktov



Vplyv nitrátov na zdravie človeka

Riziko poškodenia tráviaceho traktu v dôsledku príjmu NO3
- NO2

- je 
podmienené: 

 množstvom dusičnanov obsiahnutých v najmä pitnej vode, 
menej v potrave

 ich vylučovaním (v moči) → ako rýchlo sa telo dokáže zbavovať 

nitrátov

 výskytom atrofického zápalu žalúdka - tí čo trpia „žalúdočnými 
vredmi“ sú náchylnejší na toxicitu NO3

- resp. NO2
-

Vitamín C kompenzuje (tlmí) karcinogénny účinok dusičnanov resp. 
dusitanov a nitrózo-zlúčenín → konzumácia zeleniny 

obsahujúcej NO3
- nemusí byť z tohto pohľadu nebezpečná

Existuje podozrenie že vyšší príjem dusičnanov môže negatívne 
vplývať na funkciu štítnej žľazy – blokuje príjem jódu →

zväčšenie (hypertrofia) štítnej žľazy



Vplyv nitrátov na zdravie človeka (nie len negatívne účinky)

Účinok nitrátov na ľudský organizmus nemusí byť nutne negatívny

 oxid dusnatý (NO) vznikajúci v žalúdku z dusičnanov má 
antimikrobiálne účinky na črevné patogény a parazity

 priaznivé účinky dusičnanov boli zatiaľ predmetom výskumu len 
v obmedzenej miere

 potláča mikrobiálne infekcie, zníženie vysokého krvného tlaku a 
rizika výskytu kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny žalúdka



Vplyv nitrátov na zdravie človeka (methemoglobinémia)

 Akútna intoxikácia detí (hlavne dojčiat) dusičnanmi (al. 
presnejšie povedané dusitanmi)

 Najznámejší účinok dusitanov na zdravie človeka; spočíva v  
schopnosti NO2

- reagovať s hemoglobínom (oxyHb) za vzniku 
methemoglobínu (MetHb) a dusičnanu:

NO2
− + oxyHb(Fe2+) → metHb(Fe3+) + NO3

−

 V dôsledku tvorby metHb sa zásobovanie jednotlivých orgánov 
a tkanív kyslíkom stáva obmedzené

 Keď pomer metHb dosiahne 10% normálnej hladiny Hb, 
objavujú sa klinické príznaky (od cyanózy - modrého zafarbenia 
kože v dôsledku odkysličenej krvi až po udusenie – asfyxiu)



Vplyv nitrátov na zdravie človeka (methemoglobinémia)

Novorodenci, batoľatá - najohrozenejšia skupina - dôvod: 

 prítomnosť tzv. plodového oxyHb v krvi ktorý sa oxiduje ľahšie 
na metHb v porovnaní s oxyHb, ktorý je prítomný v krvi 
dospelých (resp. starších) ľudí

 prijímajú vyšší obsah dusičnanov prostredníctvom pitnej vody 
vzhľadom na ich telesnú hmotnosť

 majú nižšiu žalúdočnú kyslosť → je u nich vyššia miera  

redukcie dusičnanu na dusitan



Vplyv nitrátov na zdravie človeka

Aké sú teda množstvá NO2
- NO3

- ktoré môže človek „spokojne“ 
konzumovať ? 

 Joint Expert Committee of the Food and Agriculture (JECFA)
spolu s European Commission’s Scientific Committee on Food 
(SCF) navrhli tzv. Akceptovateľnú dennú dávku pre NO3

-

0–3.7mg kg−1 telesnej hmotnosti za deň

 Iba 100 g surovej zeleniny s obsahom dusičnanov 2500mg kg-1

bude už viesť ku príjmu 250mg NO3
-. Konzumácia tohto 

množstva pre osobu s hmot. 60 kg by viedla k prekročeniu 
prijateľného denného obsahu dusičnanov o 13%

 Napr. v Holandsku 15% dospelej populácie pravidelne 
prekračuje ADI; pričom u mladých detí je to v niektorých 
prípadoch až 45%

 podľa vyhlášky Min. zdravotníctva SR 247/2017 je maximálna 
prípustná koncentrácia pre dusičnany v pitnej vode 50 mg.l-1 a 
pre dusitany 0,5 mg.l-1 (limit pre “kojeneckú” vodu by mal byť 
cca 5 x nižší)


