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Abstract: Phytotoxicity of waste-waters with high chromium and nickel content. The 
root and shoot growth inhibition, dry and fresh biomass, water content and 
photosynthetic pigments production in mustard (S. alba L.) seedlings were evaluated in 
laboratory experiments with three types of washing waste-waters from cutlery 
production line in Berndorf − Sandrik, a.s. Hodruša − Hámre with high content of Cr 
and Ni. On the basis of IC50 values, and their statistical evaluation, for root and shoot 
growth inhibition waste washing-waters can be arranged for both measured parameters 
in the following rank order: R1 > R2 >> R3. All tested washing waters reduced root 
dry mass, where-as the dry mass of shoots was either not affected or it increased. The 
effect of tested washing waters was stronger on fresh mass production than on dry mass 
production. This indicates problems in water reception and translocation. The adverse 
effect on photosynthetic pigments content increased only slowly with remaining washing 
waste-water concentration. Almost all Chl a/b ratios were the same as for the control 
and this finding indicated no significant differences in the reduction of either a or b 
chlorophyll contents. As opposed to chlorophylls, carotenoid content increased in the 
presence of tested washing waste-waters and equaled or exceeded their content in the 
control. As the ratio of Chl(a+b)/Car was lower than that for the control for almost all 
tested samples, a stronger reduction in chlorophylls than in carotenoids was confirmed. 
Determined adverse effects of washing waste-waters from cutlery production line on 
plant growth, biomass and chlorophylls production classified them as too dangerous to 
be spread on open-land soil. 
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ÚVOD 

 
Aj napriek tomu, že hodnotenie fytotoxicity zohráva veľmi významnú 

úlohu pri monitorovaní stavu životného prostredia a hodnotení 
environmentálnych a ekologických rizík na kovmi kontaminovaných miestach, 
nie je v súčasnosti dostupné dostatočné množstvo smerníc na jej stanovenie 
(Römbke, Moltman 1996). Táto skutočnosť sa odráža aj v malom počte 
publikácií, ktoré hodnotia mieru fytotoxicity používaním štandardizovaných 
metód. V snahe vzbudiť záujem o túto oblasť testovania, vyvinuli Efroymson et 
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al. (1997) toxikologické skúšky na screening účinkov kontaminantov. Takéto 
screeningové skúšky zahŕňajú nielen hodnotenie účinkov niektorých ťažkých 
kovov na terestrické rastliny, ale zároveň zhodnocujú aj fytotoxické údaje 
odvodené z pokusov v živnom médiu a kontaminovaných pôdach. Testy 
fytotoxicity zvyčajne využívajú ako koncový hodnotený parameter rast koreňa, 
dĺžku výhonku, produkciu biomasy a percento klíčivosti. Fyziologickými 
odpoveďami rastlín na toxické kovy však nie je len inhibícia rastu a produkcie, 
ale aj zmeny v intenzite rôznych fyziologických parametrov (Vassilev et al. 
1998), ktorých hodnotenie nie je až do dneška štandardizované, napr. 
fotosyntetická aktivita, fluorescencia chlorofylu a aktivita niektorých enzýmov 
v rastlinných pletivách (Hartley-Whitaker et al. 2001). Tiež vzťah medzi 
toxicitou kovu a jeho koncentráciou v pletivách nie je v súčasnosti dostatočne 
objasnený. 

 
 

MATERIÁL A METÓDY 
 
Semená horčice bielej Sinapis alba L. klíčili na filtračnom papieri 

uloženom na dne Petriho misiek s priemerom 9 cm. Oplachové odpadové vody 
z výrobne antikorových príborov v Berndorf − Sandrik, a.s. Hodruša − Hámre 
sa testovali v 10 rôznych koncentráciách (od 1 do 150 ml/l) a riedili sa 
vodovodnou vodou (80 mg/l Ca, 27 mg/l Mg; pH = 7,3 ± 0,05). Na dno každej 
Petriho misky bolo umiestnených 20 rovnako veľkých semien, ktoré sa preliali 
5 ml vzorky testovanej vody. Ako kontrola sa používala vodovodná voda. 
Zakryté Petriho misky sa umiestnili do tmavého termostatu (t = 25 °C, vlhkosť 
80 %) a po 72 hod. kultivácie sa merala dĺžka koreňa a nadzemnej časti. 

V základe sa rovnaký postup ako pri hodnotení inhibície rastu koreňa 
používal aj pri stanovovaní sušiny, obsahu vody a fotosyntetických pigmentov. 
Priemer Petriho misek používaných v tejto časti testov bol 17 cm a na filtračný 
papier bola položená plastiková sietka, na ktorú bolo rozmiestnených 50 
semien. Semená boli preliate 50 ml testovaných vzoriek vôd a prikryté misky 
boli uložené do tmavého termostatu. Po 72 hod. kultivácie boli Petriho misky s 
vyklíčenými semenami preložené do laboratórneho boxu s denným cyklom 
svetla slnečného žiarenia a konštantnou teplotou 23 ± 1 °C. Misky boli chránené 
pred priamym slnečným žiarením a kultivácia trvala ďalších 7 dní. Po 10 dňoch 
rastu (3 + 7) boli rastliny rozdelené na koreň a nadzemnú časť a čerstvá biomasa 
sa ihneď zvážila. Po zvážení sa rastlinný materiál vysušil v sušiarni pri teplote 
80 °C do konštantnej hmotnosti. Obsah vody v rastlinách sa stanovil pomocou 
Drazic a Mihailovicovej rovnice (2005): 

WC = (FM – DM) / DM, 
(WC – obsah vody; FM – čerstvá biomasa; DM – sušina; v g/g DM). 
 

Obsah pigmentov (chlorofyl a (Chl a), chlorofyl b (Chl b), karotenoidy 
(Car)) sa stanovoval v 1 g čerstvej biomasy výhonkov po extrakcii do 95 % 
etanolu a merania sa robili na spektrofotomeri pri vlnových dĺžkach 665, 649 a 
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470 nm. Množstvá pigmentov sa vypočítali pomocou rovníc (Lichtenthaler, 
Wellburn 1983): 

Chl a = 11.75 (A622) – 2.35 (A645) 
Chl b = 18.61 (A645) – 33.96 (A662) 

Car = [1000 (A470) – 2.27(chl a) – 81.4 (chl b)] / 227 
 
Tab. 1: Zloženie vzoriek odpadových vôd z oplachových rezervoárov výrobnej linky 

príborov (zmesná vzorka z každého rezervoára; objem 5 l) 
 

Vzorka Cr (mg/l) Ni (mg/l) NEL (mg/l) 
R1 41,6 50,2 1,78 
R2 18,8 6,52 2,24 
R3 0,3 0,255 6,49 

 
Testované vzorky pozostávali z troch rôznych odpadových vôd z 

oplachových rezervoárov výrobnej linky antikorových príborov v závode 
Berndorf − Sandrik, a.s. Hodruša − Hámre. Vzorky sa odoberali z každého 
rezervoára ako jedna zmesná vzorka s objemom 5 l a boli znečistené 
predovšetkým ťažkými kovmi (Cr, Ni). Obsahy kovov a nepolárnych 
extrahovateľných látok (NEL) sú uvedené v tab. 1. V rezervoároch R1 a R2 sa 
zbierala voda z odmasťovacích kúpeľov, v ktorých sa príbory oplachovali zo 
zvyškových olejov a leštiacich pást; R3 rezervoár zbieral vody z umývacieho 
bazénu príborov. Vzorky boli tekuté s čiernymi klkmi, šedej farby, bez zápachu. 
Výsledky analytických stanovení zmesnej vzorky zo všetkých troch rezevoárov 
(objem 20 l) pre vybrané parametre sú uvedené v tab. 2. 
 
Tab. 2: Priemerné hodnoty (mg/l) vybraných parametrov v zmesnej vzorke 

oplachových odpadových vôd z výrobnej linky príborov (zmes z troch 
rezervoárov; objem 20 l) 

 
Parameter Obsah (mg/l) Parameter Obsah (mg/l) 
pH 7,84 Fe 32,18 
NEL 3,38 NH4

+ 2,16 
DOC 4500 NO3

- 1,4 
CHSKCr 

1) 18 204 NO2
- 0,21 

Crcelkový 18,7 PO4
2- total 0,89 

Ni 19,1 Aniónaktívne tenzidy 2) 1 087 
NEL – nepolárne extrahovateľné látky; DOC – rozpustený organický uhlík; CHSK – 
chemická spotreba kyslíka; 1) – oxidácia K2Cr2O7; 2) – aniónaktívne tenzidy prepočítané 
na dodecylsulfonát sodný 

 
Podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 sú obsahy škodlivých 

zlúčenín v zmesnej vzorke s výnimkou DOC, CHSKCr a aniónaktívnych 
tenzidov nižšie ako hodnoty uvádzané v Dodatku č. 14 tejto Vyhlášky a sú v 
zhode s požadovanými limitmi.  
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Všetky testy fytotoxicity vrátane kontroly (bez pridania vzorky) sa 
opakovali trikrát vždy s tromi paralelnými stanoveniami. Na výpočty a 
štatistickú analýzu dát pre inhibíciu rastu koreňa sa použil program TOXICITA 
3.01. Všetky ostatné výsledky sa štatisticky hodnotili programom ADSTAT 2.0 
a na hodnotenie preukaznosti rozdielov medzi kontrolou a vzorkami sa používal 
Studentov t-test . 

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  
  

Škodlivý účinok odpadových vôd z oplachových rezervoárov výrobnej 
linky príborov na semenáčiky S. alba sa stanovoval ako inhibícia rastu koreňa a 
nadzemnej časti – výhonku a vyjadroval sa ako IC50 hodnota vypočítaná 
regresnou analýzou (tab. 3). Na základe týchto hodnôt a ich štatistického 
hodnotenia môže byť pre odpadové vody a obidva merané parametre zostavený 
nasledovný inhibičný rad: R1 > R2 >> R3. Ako rast koreňa tak aj rast výhonku 
najviac inhibovala oplachová voda z R1 rezervoára, ktorá zbierala vody z 
odmasťovacieho kúpeľa, v ktorom sa príbory prvýkrát odmasťovali od 
zvyškových olejov a leštiacich pást. Koncentrácia kovov, Cr a Ni, bola v tejto 
vode viac ako 2-krát vyššia ako v rezervoári R2, ktorý zbieral vody z 
odmasťovacieho kúpeľa, do ktorého sa príbory prenášali po prvom omytí a 
umývali sa druhýkrát. V rezervoári R3, v ktorom boli vody z finálneho 
umývania príborov, bola koncentrácia kovov veľmi nízka. Testy fytotoxicity 
potvrdili, že so znižujúcou sa koncentráciou kovov sa od začiatku ku koncu 
umývacej linky toxicita oplachových vôd znižovala. 
 
Tab. 3: IC50 hodnoty a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) (ml/l) a Cr/Ni obsah (mg/l) 

vo vzorkách odpadových vôd z umývacej linky príborov po 72 hod. kultivácie 
 

R1 R2 R3 

IC50  
(95 % CI) Cr/Ni IC50  

(95 % CI) Cr/Ni IC50  
(95 % CI) Cr/Ni 

K 8,35 
(6,8-9,7) 0,35/0,42 17,66 

(17,2-18,3) 0,33/0,12 48,45 
(46,8-50,0) 0,15/0,01 

V 12,56 
(12,1-13,6) 0,52/0,63 14,43 

(14,0-15,1) 0,27/0,09 52,46 
(50,3-54,5) 0,16/0,01 

K – koreň; V – výhonok 
 

Prítomnosť Cr a Ni vo vonkajšom prostredí vedie ku zmenám rastu a 
vývinu rastlín a obidva tieto kovy sú uvádzané ako vysoko toxické pre rast 
koreňa a nadzemných častí rastlín (Fargašová 1994, 1998). Nikel vo forme 
NiCl2 v koncentrácii vyššej ako 0,1 µM inhiboval rast koreňa a výhonku 
semenáčikov repky a rajčín, pričom koreň bol citlivejší (Burd et al. 1998). 
Prasad et al. (2001) uvádzajú, že dĺžku koreňa Salix viminalis ovplyvňoval Cr 
intenzívnejšie ako Cd a Pb a Fargašová (1994) uvádzala, že nepriaznivý účinok 
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Cr na rast koreňa S. alba sa vyrovnal účinku Hg a bol silnejší ako účinok Cd a 
Pb, zatiaľ čo Ni redukoval dĺžku koreňa menej ako Cr (Fargašová 1998). EC50 
hodnoty pre Cr a Ni uvádzané Fargašovou (1998) boli najmenej 10-krát vyššie 
ako tie, ktoré sme stanovili pre oplachové odpadové vody z výrobnej linky 
príborov. Toto indikuje silný synergický účinok medzi Cr a Ni, práve tak ako aj 
podporu inhibičného účinku nepolárnymi extrahovateľnými látkami a ďalšími 
prímesami. Hoci sa uvádza, že koreň je citlivejším indikátorom toxicity kovov 
ako výhonok (Burd et al. 1998; Chatterjee, Chatterjee 2000), toto sa v našich 
testoch preukazne potvrdilo len pre oplachové vody z rezervoára R1. Vo 
všeobecnosti sa predpokladá, že inhibícia rastu koreňa spôsobená Cr a inými 
kovmi môže byť výsledkom inhibície delenia koreňových buniek alebo 
predlžovania koreňa, prípadne predĺženia cyklu delenia buniek v koreňoch. Pri 
vysokých koncentráciách Cr a Ni, rovnako ako aj pri mnohých iných ťažkých 
kovoch, môže byť redukcia rastu koreňa vyvolaná priamo jeho kontaktom s 
kovmi prítomnými v médiu alebo pôde, čo potom následne vedie ku kolapsu a 
postupne k neschopnosti koreňa absorbovať z média vodu (Barcelo et al. 1986).  

Nepriaznivé účinky Cr, Ni a iných kovov na výškový vzrast rastlín 
uvádzajú Rout et al. (2000). Barton et al. (2000) pozorovali, že Cr(III) inhibuje 
rast nadzemných častí lucerny a Sharma a Sharma (1996) uviedli rovnaký 
účinok na pšenici cv. UP 2003 zasiatej do piesku s 0,5 µM dvojchromanu 
sodného. Podobnú redukciu výšky rastlín S. alba, aká bola pozorovaná v našich 
testoch, uvádzajú po pridaní 200 alebo 400 mg Cr/kg pôdy spolu s N, P, K a S 
hnojivami aj Hanus a Tomas (1993). Redukcia výšky rastlín môže byť v týchto 
prípadoch spôsobená hlavne výrazným spomalením rastu koreňa, čo vedie 
následne ku zníženému transportu živín a vody do výhonkov rastlín. Naviac, 
transport Cr a Ni do nadzemných častí rastlín môže mať priamy vplyv aj na 
bunkový metabolizmus výhonkov, čo môže tiež viesť k redukcii výšky rastliny 
(Shanker et al. 2005). 

Účinky Cr a Ni na procesy prebiehajúce v rastlinách počas ich 
počiatočného rastu a vývinu vrcholia v redukcii úrody (tvorba plodov a semien) 
a celkovej sušiny a sú dôsledkom zníženej translokácie a rozdeľovania 
asimilátov do produkčných častí rastlín. Negatívny účinok na úrodu a produkciu 
sušiny je teda v podstate výsledkom nepriameho účinku Cr a Ni na rastliny. 
Celkový nepriaznivý účinok Cr na rast a vývin rastlín môže byť vyvolaný 
vážnym zhoršením príjmu minerálnych látok a vody, čo vedie k ich deficitu vo 
výhonkoch. Hoci sa v literatúre uvádzajú údaje o vädnutí rôznych plodín a 
rastlinných druhov spôsobenom toxicitou Cr (Turner, Rust 1971), objavuje sa 
len málo informácií o mechanizmoch účinkov Cr a Ni na vzájomný vzťah 
medzi obsahom a príjmom vody a výškou rastliny. Keď sme sledovali vzťah 
medzi hmotnosťou čerstvej a suchej biomasy (obr. 1), podiel sušiny sa zvyšoval 
so zvyšujúcou sa koncentráciou testovanej oplachovej vody. Toto poukazuje na 
znížený príjem vody a jej transport cez rastlinu. Obsah vody v semenáčikoch S. 
alba vystavených vplyvu oplachových vôd sa v porovnaní s kontrolou 
preukazne znižoval najmä v koreňoch a to v závislosti od koncentrácie 
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Obr. 1: Vzťah medzi sušinou (DM) a čerstvou biomasou (FM) [%] a ich polynomické 

trendové línie po 10 dňoch rastu semenáčikov S. alba v prítomnosti rôznych 
koncentrácií odpadových vôd z oplachových rezervoárov výrobnej linky 
antikorových príborov (V – výhonok; K – koreň; C – kontrola) 

 
testovanej vody (obr. 2). Obsah vody v nadzemných častiach semenáčikov 
nebol pri raste v prítomnosti testovaných oplachových vôd preukazne znížený 
(obr. 2), čo svedčí o tom, že oplachové vody inhibovali predovšetkým príjem 
vody koreňmi ale nie jej transport do nadzemných častí rastlín. Tieto výsledky 
sa zhodujú s údajmi uvádzanými Chaterjee a Chaterjee (2000), že nadbytok Cr 
znižuje rýchlosť transpirácie a zvyšuje odpor voči difúzii vodnej pary a 
relatívny obsah vody v listoch karfiolu. Naopak, Barcelo et al. (1985) 
pozorovali pokles vodného potenciálu v listoch fazule po ošetrení Cr. Znížený 
turgor a plazmolýza sa pozorovali aj v epidermálnych a koreňových bunkách 
Phaseolus vulgaris L. vystavených Cr ako dôsledok zredukovaného priemeru 
ciev, čo znižuje pozdĺžny pohyb vody (Vazques et al. 1987). 

Obsahy fotosyntetických pigmentov vo výhonkoch S. alba pre rôzne 
koncentrácie oplachových odpadových vôd z rezervoárov výrobnej linky 
príborov sú uvedené v tab. 4 a graficky vyjadrené ako percentá z kontroly na 
obr. 3. Najsilnejší inhibičný účinok na obsah všetkých troch pigmentov mala 
oplachová voda z prvého odmasťovacieho kúpeľa (rezervoár R1) a najslabší z 
finálneho umývacieho bazénu (rezervoár R3). Inhibičný rad bol nasledovný: R1 
> R2 > R3.  
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Obr. 2: Obsah vody (g/g DM) v koreňoch a 

nadzemných častiach semenáčikov S. 
alba a ich polynomické trendové 
línie po 10 dňoch rastu v prítomnosti 
rôznych koncentrácií odpadových 
vôd z oplachových rezervoárov 
výrobnej linky antikorových 
príborov (V – výhonok; K – koreň; 
C – kontrola; WC – obsah vody; DM 
– sušina) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3: Percentá fotosyntetických pigmentov 

vzhľadom ku kontrole vo výhonkoch 
semenáčikov S. alba po 10 dňoch 
rastu v prítomnosti rôznych 
koncentrácií odpadových vôd z 
oplachových rezervoárov výrobnej 
linky antikorových príborov a ich 
polynomické trendové línie (obsah 
pigmentov v kontrole bol 100 %; 
priemer z troch meraní; smerodajná 
odchýlka 6 % alebo menej) 
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Tab. 4: Obsahy fotosyntetických pigmentov (μg/mg DM) vo výhonkoch S. alba pre 
rôzne koncentrácie odpadových vôd z oplachových rezervoárov výrobnej linky 
príborov po 10 dňoch rastu 

 
R1 

c (ml/l) Chla Chlb Car 
C 3,20 1,19 0,60 
5 3,00 0,99 0,67 

10 2,98 1,13 0,73 
15 2,14 0,73 0,72 
25 1,86 0,65 0,66 
40 1,38 0,60 0,52 
60 1,50 0,48 0,44 

R2 
c (ml/l) Chla Chlb Car 

C 3,20 1,19 0,60 
5 3,10 1,15 0,60 

10 3,00 1,12 0,75 
15 2,88 1,04 0,78 
25 2,75 0,92 0,80 
30 2,46 0,80 0,77 
50 1,63 0,68 0,59 

R3 
c (ml/l) Chla Chlb Car 

C 3,20 1,19 0,60 
10 3,26 1,15 0,59 
25 3,17 1,17 0,60 
40 3,04 1,20 0,68 
50 2,72 1,09 0,69 
60 1,95 1,04 0,71 
250 1,47 0,84 0,61 

 
Z polynomických trendov je zrejmé, že medzi účinkom vôd z rezervoárov 

R1 a R2 sa nepotvrdili preukazné rozdiely medzi produkciou Chla a Chlb. Pre 
vody z rezervoára R3 sa preukazné rozdiely pre chlorofyly potvrdili len ak 
koncentrácia oplachovej vody presiahla 40 ml/l. Výrazná inhibícia obsahu Chla 
a Chlb pre vody z R1 sa potvrdila už pri koncentrácii 15 ml/l, kedy poklesol 
obsah Chla vzhľadom ku kontrole na 67 a Chlb na 61 %. Najvyššia testovaná 
koncentrácia tejto vody (60 ml/l) redukovala obsah Chla až na 34 a Chlb na 40 
% kontroly. Prvý výraznejší nepriaznivý účinok oplachovej vody z rezervoára 
R2 sa pozoroval už pri koncentrácii 25 ml/l, kedy sa obsah Chla znížil oproti 
kontrole o 14 a Chlb o 23 %. Koncentrácia 50 ml/l redukovala v porovnaní s 
kontrolou obsah chlorofylov už veľmi výrazne, pri Chla na 51 a pri Chlb na 
57 %. Oplachová voda z rezervoára R3 redukovala obsah chlorofylov až keď jej 
koncentrácia dosiahla 50 ml/l, kedy sa obsah Chla znížil na 85 a Chlb na 92 % 
kontroly. Nepriaznivý účinok tejto vody sa s jej zvyšujúcou koncentráciou 
zvyšoval len veľmi pomaly a silnejšie bola ovplyvňovaná koncentrácia Chla 
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ako Chlb. Až koncentrácia 250 ml/l výraznejšie redukovala obsah Chla na 46 a 
Chlb na 71 % kontroly.  

V protiklade voči chlorofylom sa obsah karotenoidov v prítomnosti 
oplachových vôd zvyšoval alebo dosahoval ich obsah v kontrole. Najsilnejšia 
stimulácia tvorby karotenoidov sa pozorovala v prítomnosti vzoriek z 
rezervoára R2, kedy obsah karotenoidov pri koncentrácii oplachovej vody 15 a 
25 ml/l dosahoval 130 až 133 % kontroly.  

Pre neporušené a plne funkčné zelené pletivá sú charakteristické pomery 
pigmentov, ktoré majú väčšiu výpovednú hodnotu ako obsah jednotlivých 
pigmentov. Blokovanie tvorby chlorofylu b (zelene) vedie ku zvýšeniu pomeru 
Chla/b. Stres rovnako ako aj starnutie, pri ktorých sa znižuje obsahu 
chlorofylov, majú zvyčajne za následok buď bežne sa vyskytujúce hodnoty 
pomeru Chla/b, ktoré sú okolo 3, alebo oveľa nižšie hodnoty, keď nakoniec 
dochádza k rozkladu chlorofylov. Pri permanentnom strese, ktorý nastáva v 
prítomnosti ťažkých kovov, je pomer chlorofylov ku karotenoidom 
Chl(a+b)/car zvyčajne 4 alebo 3,5 alebo dokonca môže byť ešte nižší ak sa 
znižuje obsah Chl(a+b). Z pomerov jednotlivých pigmentov (obr. 4) je zrejmé, 
že skoro vo všetkých prípadoch bol pomer Chl(a+b)/car takmer zhodný s 
kontrolou, čo indikuje nepreukazné rozdiely v redukcii obidvoch typov 
chlorofylov. Celkový obsah Chl(a+b) bol v prítomnosti oplachových vôd z 
rezervoára R1 redukovaný lineárne so zvyšujúcou sa koncentráciou testovanej 
vzorky. Pri vzorkách z rezervoárov R2 a R3 sa pozorovala redukcia obsahu 
chlorofylov len ak koncentrácia oplachovej vody presiahla v prvom prípade 25 
a v druhom 50 ml/l. Na základe pozorovaných výsledkov sa dá konštatovať, že 
v prítomnosti oplachových vôd z rezervoárov R1 a R2 sa pre chlorofyly 
potvrdila predovšetkým stresová reakcia (pomer Chla/b sa vzhľadom ku 
kontrole zvyšoval). Vzorky z rezervoára R3 až do koncentrácie 50 ml/l 
neindukovali stres a pri vyšších koncentráciách zrejme dochádzalo k rozkladu 
chlorofylov (pomer Chla/b klesal pod 2). Pomer Chl(a+b)/car bol pri všetkých 
vzorkách testovaných oplachových vôd nižší ako pri kontrole, čo poukazuje na 
silnejšiu redukciu tvorby alebo väčší rozklad chlorofylov ako karotenoidov. 
Výnimkou boli len nízke koncentrácie (10 a 25 ml/l) oplachových vôd z 
rezervoára R3, kedy pomer Chl(a+b)/car bol takmer zhodný s týmto pomerom v 
kontrole. Podobná situácia bola aj pri vzorkách z R2 rezervoára aplikovaných v 
koncentrácii 5 ml/l, kedy pomer Chl(a+b)/car dosahoval hodnotu 7,3, ktorá je 
typická pre plne zelené rastliny rastúce v tieni. 

Získané výsledky z testov fytotoxicity na S. alba sa nezhodujú s údajmi 
Singha et al. (2004a), ktorí uvádzajú, že slnečnica Helianthus annus dokáže 
tolerovať v kale nadmerné koncentrácie kovov a počas rastu na týchto kaloch 
zvýšiť obsahu fotosyntetických pigmentov až o 50 %, a Khana a Khana (1996), 
ktorí zaznamenali zvýšený obsah chlorofylov až o 60 % v rajčinách 
(Lycopersicum esculetum L.) rastúcich na nízkych koncentráciách popolčeka. 
Zvýšený obsah chlorofylov až o 75 % v rajčinách pestovaných na garbiarských 
odpadoch s vysokým obsahom Cr uvádzali aj Singh et al. (2004b). Takáto 
tolerancia voči toxickým kovom môže byť vyvolaná prítomnosťou esenciálnych  
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Obr. 4: Pomery obsahov fotosyntetických pigmentov vo výhonkoch semenáčikov  
S. alba a ich polynomické trendové línie po 10 dňoch kultivácie v prítomnosti 
odpadových vôd z oplachových rezervoárov výrobnej linky antikorových 
príborov (priemer z troch meraní; smerodajná odchýlka 6 % alebo menej) 

 
kovových iónov (Sinha et al. 1997). Ak sa ale k pestovaným rastlinám pridá 
väčšieho množstva kalu z garbiarskych odpadoch, môže dochádzať medzi 
prítomnými ťažkými kovmi k interferencii, ktorá následne vedie k redukcii 
obsahu chlorofylov v dôsledku priamej inhibície fotosyntézy (Van Assche, 
Clijsters 1990). Karotenoidy, neenzymatické oxidanty, sú časťou 
fotosyntetických pigmentov a zohrávajú významnú úlohu pri ochrane 
chlorofylov v stresových podmienkach (Kenneth et al. 2000). Zvýšenie obsahu 
karotenoidov, ktorý sa zaznamenal aj v našich testoch, sa považuje sa obrannú 
stratégiu rastlín na redukciu stresu vyvolaného kovmi (Singh et al. 2004b). 

Niektoré kovy, ako napr. Co, Cr, Cu a Ni , môžu nahrádzať iné kovy 
(predovšetkým Fe) v biologicky dôležitých centrách, čo môže viesť k deficitu 
Fe (Woolhouse 1983). Takéto toxické účinky kovov sa potom odrážajú v 
zníženej produkcii biomasy, nízkej koncentrácii Fe, chlorofylu a aj b a zníženej 
aktivite katalázy v listoch pri súčasnej veľmi vysokej akumulácii každého z 
kovov v rôznych častiach rastlín. Zníženie koncentrácie Chla aj Chlb, podobne 
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ako v našich testoch, uvádzajú v listoch karfiolu pri zvýšenej koncentrácii ako 
Cr tak aj Co a Cu Vazquea et al. (1987) a Lee et al. (1993). Znížená 
koncentrácia chlorofylu môže byť výsledkom inhibície intenzity fotosyntézy 
(Bohnen et al. 1980) a rozkladu chloroplastových membrán (Sandmann, Boger 
1980). Škodlivý účinok zvýšených koncentrácií ťažkých kovov môže byť 
spôsobený tým, že kovy interferujú pri tvorbe chlorofylov buď priamou 
inhibíciou jednotlivých enzymatických stupňov alebo indukciou deficitu Fe 
(Van Assche, Clijsters 1990). Pri dvojklíčnolistových rastlinách vyvoláva Ni 
chlorózu (žltnutie), ktorá je veľmi podobná ako pri deficite mangánu (Brown et 
al. 1987). Keďže v našich testoch sa hodnotili veľmi mladé semenáčiky (10 
dňové) nebola chloróza ani blednutie listov pozorovateľné. 

Toxicitu Cr vo vzťahu k biochemickým a fyziologickým parametrom – 
chlorofyl, karotenoidy, aminokyseliny, DNA, RNA a fotosyntéza – uvádzali vo 
svojich prácach viacerí autori (Jana 1988; Fargašová 1998; Garg, Chandra 
1990; Sinha et al. 2002). Nemalá pozornosť sa venovala aj Ni, ktorý je v 
prirodzene sa vyskytujúcich množstvách pre rastliny biogénnym prvkom 
(mikroelementom) (Woolhouse 1983; Brown et al. 1987; Gonnelli et al. 2001). 
Výsledky z našich testov, ktoré sa týkajú obsahov fotosyntetických pigmentov 
plne korešpondujú s výsledkami uvádzanými Chandrom a Gargom (1992) pre 
Limnanthemum cristatum Griseb. a Sinhom et al. (2002), podľa ktorých Cr už v 
pomerne nízkych koncentráciách znižuje obsah chlorofylov aj karotenoidov v 
Ceratophyllum demersum, Najas indica, Vallisneria spiralis a Alternanthera 
sessilis. Silné inhibičné účinky Cr už v nízkych koncentráciách na tvorbu 
chlorofylov uvádzajú aj Bassi et al. (1990), Sinha et al. (1993), Rai et al. (1996, 
1995b) a Jana (1988). Sinha et al. (1993) uvádza 26 %-né zníženie obsahu 
chlorofylu v Hydrilla verticillata v prítomnosti 1 mg/l K2CrO4, kým Rai et al. 
(1996) uvádzajú pri tejto rastline 52 % a Rai et al. (1995) 42 % inhibíciu obsahu 
chlorofylov už v koncentrácii 0,25 mg/l K2CrO4. Porovnateľné výsledky sa 
potvrdili aj počas našich testov s oplachovými odpadovými vodami z výrobnej 
linky antikorových príborov na semenáčikoch S. alba.  
 
 
ZÁVER 
 

Testy potvrdili, že toxicita odpadových vôd z oplachových rezervoárov 
výrobnej linky antikorových príborov v závode Berndorf − Sandrik, a. s. 
Hodruša − Hámre sa znižuje so znižujúcou sa koncentráciou Cr a Ni. Testované 
oplachové odpadové vody likviduje prevádzka ako toxický odpad 
prostredníctvom právne zodpovednej organizácie. 
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