
Príčiny, mechanizmy a dôsledky pre 

vlastnosti pôdneho prostredia 



 Jedna z najdôležitejších chemických vlastností pôdy a významný indikátor kvality 
pôdy 

 Môže nám toho o pôde veľa napovedať: napr. toxicitu ktorých prvkov môžeme 
očakávať, aké typy mikroorganizmov (huby, baktérie, aktinomycéty) budú v danej 
pôde aktívnejšie, aká bude kvalita humusu, aký bude nutričný status pôdy 
(dostupnosť N, P) 

 Pôda je oveľa komplikovanejší systém ako roztok –> jej pH je kontrolované väčším 
množstvom faktorov/parametrov 

 Napriek tomu sa tento ukazovateľ množstva disociovaných iónov H+ (presnejšie 
H3O+) v roztoku používa aj pôdnej chémii 

 U väčšiny pôd sa ich pH pohybuje v rozmedzí 3 až 9 

  



Čistá voda má určitú nepatrnú elektrickú vodivosť –> prítomnosť disociovaných iónov 
H3O+ a OH- –> autoprotolýza vody:   

 H2O = H+ + OH- alebo správnejšie 2 H2O = H3O+ + OH- 

Rovnováhu reakcie  2H2O = H3O+ + OH-  charakterizuje rovnovážna konštanta (Ka):  

          

         O rovnováhe reakcie taktiež platí, že je posunutá doľava, pričom 
         koncentrácia disociovaných iónov je v porovnaní s H2O nepatrná. Z 
         praktického hľadiska ju môžeme považovať za rovnú 1. Rovnica 
         nadobudne tvar ktorý poznáme pod názvom iónový súčin vody (KV): 

 

 
                                                                                            f sú aktivitné koeficienty ktoré sa vo veľmi 

                zriedených roztokoch ≈ 1. 

 

KV - konštanta závislá od teploty; pri termodynamickej rovnováhe je pre určitú teplotu súčin 
aktivít hydroxóniových a hydroxylových iónov stály. Pre H2O s T=25°C bude KV = 1,008 . 10-14 

Koncentrácia H3O+ a zároveň aj OH- bude v prípade čistej vody rovnaká, približne 10-7 mol l-1; po 
dosadení do  známeho vzťahu  pH = -log [H3O+]  s ktorým prišiel v roku 1909 Sörensen zistíme 
pH čistej vody 7 ..to je však iba teoretická hodnota ..napr. u destilovanej vody by sme 
namerali nižšiu hodnotu 
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 zrážky - to v akej miere sa na acidifikácii pôd podieľajú zrážky je funkciou ich 
chemického zloženia ako aj celkového množstva 

 produkcia organickej hmoty v rámci ekosystémov - pri jej rozklade sa do pôdy 
uvoľňujú organické - (poly)karboxylové kyseliny 

 rozpúšťanie - zvetrávanie sulfidických minerálov (lokálny resp. regionálny acidifikačný 
činiteľ) 

  





SO2 + H2O  H2SO3 

H2SO3 + 1/2O2  H2SO4 

 
NO + 1/2O2  NO2 

2NO2 + H2O HNO2 + HNO3 

NO2 + OH  HNO3 











Zvetrávanie sulfidov 

 Banské odpady (hlušina, jalovina, haldy, odkaliská) nevyužitý zemitý - horninový 
materiál nahromadený v blízkosti miesta ťažby 

 BO bežne obsahujú sulfidy (napr. pyrit FeS2, chalkopyrit CuFeS2, galenit PbS, 
pyrotit Fe1-xS, molybdenit MoS2, sfalerit ZnS, ...), ktoré v oxidačných zónach 
zvetrávajú –> vzniká kyselina sírová: 

 FeS2 + 7/2O2 + H2O = Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ 

 Okrem rúd kovov obsahuje aj uhlie pyrit vo významnejších množstvách  
acidifikácia prostredia 

  



 rozpúšťanie - zvetrávanie (nesulfidických) pôdnych minerálov a výmenné reakcie 
sorpčného komplexu 

  



 Hodnota pH pôdy sa nemení lineárne s množstvom pridanej kyseliny - v určitých 
oblastiach pH má pôda väčšiu tlmivú schopnosť, v iných menšiu  

 Rýchle dodanie silnej minerálnej kyseliny spôsobí väčší pokles pH v porovnaní s 
pomalým - pomalé rozpúšťanie minerálnych látok má za následok naviazanie 
väčšieho množstva H+ 

 Z uvedených dôvodov nie je pH optimálnym ukazovateľom acidifikácie - je 
problematické na základe hodnoty pH predvídať o koľko sa táto hodnota zmení 
keď do pôdy pridáme určité množstvo nejakej kyseliny 

 Relevantnejšími ukazovateľmi acidifikácie pôd sú kyselinová neutralizačná kapacita 
ANC a bázická neutralizačná kapacita BNC 

 Vzťah medzi intenzitným pH a kapacitným ACN ukazovateľom znázorňuje titračná 
krivka  





je tvorená  

 

 neutralizačnou kapacitou pevnej fázy (ANCS)  

 napr. ANCS (pH 5) = 2[CaO] + 2[MgO] + 2[K2O] + 2[NaO] + 2[FeO] + [NH3] - 2[SO3] - 
2[P2O5] - [HCl] - 2[N2O5] 

 

 neutralizačnou kapacitou kvapalnej fázy (ANCL),  

 ANCL (pH 5) = [HCO3
-] + 2[CO3

2-] + [OH-] + [A-] + [H+] 

 

z praktického hľadiska má oveľa väčší význam práve ANCS nakoľko sa „vyčerpá“ 
pomalšie v porovnaní s ANCL 





Chemická látka ktorá sa priamo 
zúčastňuje na tlmení poklesu pH 
/ pufračný mechanizmus 

rozpätie pH 
Hlavný produkt reakcie / zmena v 

chemizme pôdy 

Pufračná oblasť karbonátov / CaCO3 8,6 - 6,2 Ca(HCO3)2 v roztoku / vyplavovanie Ca 

Pufračná oblasť (primárnych) silikátov 

Celá škála pH / 
hlavná pufračná 

schéma uplatňujúca 
sa v pôdach bez 

obsahu karbonátov, 
pH > 5 

Ílové minerály / nárast katiónovej 
výmennej kapacity 

Pufračná oblasť katiónovej výmeny 5 - 4,2   

Ílové minerály   
Nevýmenný n[Al(OH)x

(3-x) +] / blokovanie 
permanentného náboja, znižovanie 

katiónovej výmennej kapacity 

oxidy Mn   
Výmenný Mn2+ / znižovanie stupňa 

nasýtenosti sorpčného komplexu bázami 

ílové minerály   
Výmenný Al3+  / znižovanie stupňa 

nasýtenosti sorpčného komplexu bázami 

medzivrstvový Al / n[Al(OH)x(3-x) +]   
hydroxysírany Al / akumulácia kyselín v 

prípade vstupu H2SO4 

Pufračná oblasť Al / medzivrstvový Al 
/ hydroxy sírany Al  

< 4,2 
Al3+ v roztoku (vytesňovanie Al, znižovanie 

permanentného náboja) 

Pufračná oblasť Al a Fe / podobné ako 
v prípade Al plus Fe(OH)3 

< 3,8 
Výmenný H+ a Fe, organické komplexné 
zlúčeniny Fe / vylúhovanie Fe, "bielenie" 

Pufračná oblasť Fe / hydratované 
oxidy Fe 

< 3,2 
Výmenný H+ a Fe / vylúhovanie Fe, 

"bielenie", deštrukcia ílových minerálov 



 baktériám a aktinomicétam vyhovuje neutrálne až mierne alkalické pH; pri poklese 
pod 6 postupne začína prevládať aktivita plesní 

 vo veľmi kyslej oblasti je mikrobiálna aktivita pôd potlačená na nízku úroveň čoho 
prejavom je nadmerná akumulácia organickej hmoty napr. v prípade rašeliny 

 inhibícia nitrifikácie –> prevaha formy NH4
+ 

 klíčivosť semien a ujímanie sa sadeníc sa v prípade kyslých pôd výrazne znižuje 

 väčšine poľnohospodárskych plodín pestovaných v našich podmienkach vyhovuje 
neutrálna oblasť pH; iba málo druhov relatívne dobre znáša pH < 6: špargľa, 
jahody, rajčiak, ľan, zemiaky, ovos, raž, hrach, mrkva, uhorky, gaštan, tabak 



 ak pH pôdy < 5,5 začína sa 
prejavovať nedostupnosť fosforu –> 
tvorba nerozpustných foriem s Fe 

 v prípade ak pH < 4,2 v pôde chýbajú 
(z dôvodu ich vylúhovania) aj ďalšie 
prvky dôležité pre rast/výživu rastlín 
t.j. ióny Ca2+, Mg2+, K+; v 
extrémnejších prípadoch aj Zn a Mn 



 najrozšírenejší prvok zemskej kôry po C a Si; zdroj - geogénny: primárne minerály (živce, 
sľudy, pyroxény, amfiboly) sekundárne (ílové minerály, Al hydroxidy) 

 nízkym obsahom Al sa vo všeobecnosti vyznačujú napr. v pieskovce a karbonáty 

 vplyvom zvetrávania  uvoľňovanie vo forme komplexných iónov, napr. Al(OH)2+, Al(OH)6
3+ 

 obsah a prístupnosť Al je funkciou geologického podložia, klímy a transportných procesov 
ktoré prebiehajú na zemskom povrchu 

 toxicita hliníka sa prejavuje v pôdach s pH < 4 (tvorba komplexov s rôznym stupňom 
hydratácie) 

 na rastlinách sa toxicita prejavuje obmedzením rastu a degeneráciou koreňovej sústavy; 
obmedzením príjmu P, Ca, Mg, N; zároveň sa v rastlinných pletivách hromadí viac Fe a Mn 

 odhaduje sa, že v celosvetovom meradle limituje toxicita Al rast a produktivitu rastlín na viac 
ako 40 % rozlohy poľnohospodárskej pôdy  dôvod - kyslosť týchto pôd 

 v kyslom prostredí sa vyskytuje [Al(H2O)6]3+ , ktorý sa v literatúre často označuje ako Al3+ 

 pri zvýšení pH > 5 je stabilný [Al(OH)]2+ a [Al(OH)2]+ 

 pri neutrálnom pH je stabilný Al(OH)3 a pri vyšších hodnotách pH [Al(OH)4]- 

 pri vyšších aktivitách Al môžu vznikať tzv. polynukleárne formy typu [AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+  
...toxické formy Al sú vyznačené červenou 



 prístupnosť/rozpustnosť rizikových prvkov, ktoré sa v pôde vyskytujú vo forme 
katiónov (napr. Cd, Pb, Ni, Co, Hg) sa zvyšuje so znižujúcou sa hodnotou pH  

 v prípade rizikových prvkov, ktoré sa vyskytujú v pôde v aniónovej forme (As, Mo, 
Sb) rastie ich prístupnosť s narastajúcim pH 



 zaužívaný spôsob; napriek tomu, že kalcit 
nepatrí k najdrahším chemikáliám, 
aplikácia CaCO3 za účelom znižovania 
pôdnej reakcie nie je lacná záležitosť; 
napriek tomu sa to vyplatí  vyššie 
výnosy z úrod 

 V pôde sa kalcit rozpúšťa: CaCO3 + H2O –> 
Ca2+ + HCO3

- + OH- 

 Všeobecná schéma znázorňujúca reakciu 
kalcitu s pôdou: 

 2Al-pôda + 3CaCO3 + 3H2O –> 3Ca-pôda + 
2Al(OH)3 + 3CO2 

 Interval vápnenia sa v závislosti od 
pôdnych vlastností (geol. substrát, 
množstvo zrážok za rok, pórovitosť, 
zrnitosť pôdy, sorpčná schopnosť) 
pohybuje od 1 do 10 rokov 



Názov Zloženie (% CaO) Vlastnosti 

vápenec CaCO3 42-53 

pomaly pôsobiace dolomit CaMg(CO3)2 42-53 

dolomitický vápenec CaCO3 + MgCO3 42-53 

pálené vápno CaO 65-90 

rýchlo pôsobiace, 
agresívne (hydroxid) 

pálené vápno s horčíkom CaO + MgO (>15% MgO) 60-70 

hasené vápno Ca(OH)2 60-70 

horečnaté hasené vápno Ca(OH)2 + Mg(OH)2 60-70 

vysokopecná struska Ca2SiO4 40-50 

pomaly pôsobiace oceliarska struska Ca-silikáty 40-50 

karbidové vápno CaCO3 + prímesi 40-50 


