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Abstract: Phytotoxic effect of antimony (Sb

3+
) on Sinapis alba L. seedlings and its 

sorption on synthetically prepared goethite. A primary source of antimony are common 

minerals of the Earth´s crust. Anthropogenic activity is a secondary source of antimony 

in the environments. Antimony is a potentially toxic element with unknown biological 

function. Its excess has toxic effects for the higher plants. Goethite is the most 

widespread iron oxyhydroxide in soils and sediments. It may contribute to the control of 

mobility and bioavailability of many elements in the environment via adsorption and 

desorption processes. The aim of the study was to determine phytotoxicity of Sb
3+

 on 

Sinapis alba L. seedlings. The phytotoxicity was evaluated as root and shoots growth 

inhibition and photosynthetic pigments production (chlorophyll a, b, total carotenoids). 

Subsequently, Sb
3+

 sorption on goethite was studied depending on varying pH values 

and initial concentration of antimony. The adsorption of antimony follows Langmuir 

adsorption isotherm. The precipitation of Sb2O3 carried out at higher initial 

concentration of Sb
3+

. The highest sorption of anion was observed at the pH value of 7. 
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ÚVOD  

 

Globálna kontaminácia zasahujúca všetky zložky životného prostredia 

súvisí s veľkým rozvojom chemizácie v priemyselnej a poľnohospodárskej 

výrobe a predstavuje významný environmentálny problém súčasnosti. Medzi 

prioritné anorganické kontaminanty patria ťažké kovy. Viaceré z nich pôsobia v 

ekosystéme toxicky, a to už aj pri nízkych koncentráciách (niekoľko mg.kg
-1

 

pôdy). Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie je zvýraznený ich 

nedegradovateľnosťou (Kafka, Punčochářová 2002). Ťažké kovy prebiehajú 

globálnym ekologickým cyklom, v ktorom hlavnú úlohu má pôda a voda. Pôda 

však nezohráva iba úlohu pasívneho akceptora ťažkých kovov, ale po 

kontaminácii sa stáva zdrojom znečistenia ostatných zložiek životného 

prostredia a trofického reťazca (Barančíková et al. 2009).  
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K zdrojom kontaminácie prostredia antimónom patrí najmä spaľovanie 

fosílnych palív, elektronický priemysel (polovodiče, batérie, tranzistory), 

výroba farieb a medicínskych prípravkov, použitie ako prísada do zliatin (najmä 

s olovom) (Bradl 2005). Antimón a jeho zlúčeniny boli Agentúrou na ochranu 

životného prostredia US EPA a Európskou úniou označené za polutanty (Filella 

et al. 2002). V prostredí sa najčastejšie vyskytuje v oxidačných stupňoch Sb
3+

 a 

Sb
5+

, pričom Sb
3+ 

je považovaný za 10-násobne toxickejší (Cornelis et al. 2005).  

K absorpcii antimónu rastlinami z pôdy dochádza ich koreňovou 

sústavou. Po vstupe do rastliny má tendenciu nahrádzať esenciálne prvky, preto 

je jeho nadbytok pre rastlinu toxický (Baroni et al. 2000). Koreňový systém má 

však zároveň funkciu bariéry proti zvýšenému vstupu Sb do nadzemnej časti 

rastliny a jeho koncentrácie v koreňoch sú 6 až 16-násobne vyššie ako v listoch 

(Merian et al. 2004). Hlavnou odpoveďou rastlín na expozíciu ťažkým kovom je 

predovšetkým výrazná redukcia rastu. Ťažké kovy takmer okamžite ovplyvňujú 

elongáciu koreňa, ktorá je sprevádzaná redukciou mitózy a poškodením 

meristému. Na listoch, najmä dospelých, sa objavujú chlorotické, nekrotické, 

hnedé a tmavozelené miesta, listy vädnú a hynú (Hirt, Shinozaki 2004). 

Znečisťovanie životného prostredia nežiaducimi prvkami má stúpajúcu 

tendenciu. Z toho dôvodu vzrastá požiadavka na využitie mechanizmov 

umožňujúcich odstránenie týchto prvkov z prostredia. Fe oxidy (ferity − 

magnetit, hematit, goethit) predstavujú novú generáciu remediačných 

materiálov, ktoré môžu zabezpečiť pomerne lacné riešenie aj najzložitejších 

antropogénnych znečistení. Veľký merný povrch a povrchová aktivita 

zabezpečuje enormnú flexibilitu pre ich aplikácie v systémoch čistenia 

podzemných vôd a pôd (Wang 2003). Goethit (oxo-hydroxid železa α-FeOOH) 

je minerál kryštalizujúci v rombickej sústave, ktorý vzniká oxidáciou rúd 

bohatých na železo. Ide o jeden z najstabilnejších a najrozšírenejších oxidov 

železa v prírode. Je termodynamicky stály, vyskytuje sa v rôznych pôdach (na 

Slovensku najmä v oblasti Slovenského rudohoria). Pri neutrálnom pH je 

nerozpustný a kladný povrchový náboj robí z neho efektívny sorbent pre mnohé 

prvky (Schwertmann, Cornell 2000). Prírodný aj syntetický môže byť použitý 

na štúdium jeho konkrétnych vlastností, alebo ako východiskový materiál pre 

iné štúdie.  

Základné informácie o sorpčnom správaní sa antimónu na pôdu a jej 

zložky sú veľmi obmedzené. Mnohé z nich sú založené na predpoklade 

rovnakých chemických vlastností a správania sa, aké má arzén (Leuz et al. 

2006). Je známe, že antimón je v pôdach, aj celkovo v prostredí, slabo mobilný, 

pretože je pevne pútaný časticami, ktoré obsahujú Fe, Al a Mn. Vo forme 

oxoaniónov sa najmä pri nízkom pH veľmi ľahko adsorbuje na pôdne častice 

(Kabata-Pendias, Mukherjee 2007). Antimón často kontaminuje povrchové 

vrstvy pôd, najmä na miestach s nebezpečným odpadom a v oblastiach 

spracovania antimónu (Flynn et al. 2003), kde jeho koncentrácie môžu 

dosiahnuť až hodnotu 5 949 mg.kg
-1

 pôdy (Qi et al. 2011).  
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Postupy umožňujúce odstránenie toxických kovov, vrátane antimónu, z 

prostredia, sú často založené na sorpcii, preto je nevyhnutné poznať sorpčné 

chovanie týchto prvkov voči dôležitým prírodným sorbentom.  

Cieľom našich experimentov bolo stanoviť fytotoxicitu Sb
3+

 na 

semenáčiky dvojklíčnolistovej poľnohospodárskej plodiny Sinapis alba. 

Fytotoxicita sa stanovila vyhodnotením inhibície rastu koreňa a výhonku 

semenáčikov, ako aj tvorby fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, 

chlorofylu b a celkových karotenoidov). Výsledky sa štatisticky vyhodnotili 

probitovou analýzou stanovením EC50 hodnôt a ich 95 % intervalov 

spoľahlivosti (CI). Následne sa študovala sorpcia Sb
3+

 na goethit, ktorý je 

dôležitým prírodným sorbentom nachádzajúcim sa v pôdach. Závislosť sorpcie 

od pH sa vyjadrovala pomocou sorpčnej izotermy pre Sb
3+

. Na stanovenie 

koncentrácie adsorbovaných oxoaniónov sa použila ICP-OES metóda (ICP 

spektrometer Jobin-Yvon 70 Plus; vlnová dĺžka 206,833 nm). Množstvo 

adsorbovaných oxoaniónov sa vypočítalo ako rozdiel medzi vstupnou 

koncentráciu a nameranou rovnovážnou koncentráciou.  

 

 

METODIKA 

 

Inhibícia rastu a tvorby fotosyntetických pigmentov  

Semená horčice bielej (Sinapis alba L., odroda Severka), pochádzajúce z 

firmy Chepo, s.r.o (Unhošť – Fialka, Česká republika), sa vysiali do 

vertikálnych kultivačných kontajnerov s rozmermi 21 cm x 15,5 cm 

(Phytotoxkit, MicroBioTests Inc., Nazareth, Belgicko) na vrstvu papierovej 

vaty a filtračného papiera nasiaknutú 24 ml testovaného roztoku (STN 83 803 

1999). Antimón sa do roztoku aplikoval vo forme K[C4H2O6Sb(OH)2].3H2O 

(vínan antimonylo-draselný). Túto organickú zlúčeninu dodala firma Sigma-

Aldrich, Nemecko. Pri kontrolnom pokuse bola týmto roztokom odstáta (24 h.) 

vodovodná voda. Kontajnery (v každom z nich bolo 15 semien) sa uložili v 

zvislej polohe do termostatu (Nüve Cooled Incubator ES 110, Turecko), kde sa 

pri teplote 25±1 °C nechali klíčiť v tme po dobu 72 hodín. Následne sa v 

milimetroch zmerala dĺžka koreňov a nadzemných častí (výhonkov) 

jednotlivých semenáčikov, čo umožnilo probitovou analýzou vypočítať hodnoty 

EC50 (koncentrácia, pri ktorej dochádza k 50 % inhibícii sledovaného 

parametra) pre rast koreňov a výhonkov. 

Kontajnery sa umiestnili opäť vo zvislej polohe na 96 hodín na svetelný 

režim deň/noc pri laboratórnej teplote. Po uplynutí tejto doby sa v trecej miske 

v 3 ml 95 % etanolu zhomogenizovalo 30 mg zelených častí výhonkov a 

spektrofotometricky (METERTEK SP-850, Taiwan) sa stanovila hladina 

fotosyntetických pigmentov. Absorbancia sa merala pri vlnových dĺžkach (λ) 

470 nm (karotenoidy), 649 nm (chlorofyl a) a 665 nm (chlorofyl b) oproti slepej 

vzorke (95 % etanol) (Lichtenthaler, Wellburn 1983). Probitovou analýzou sa 

určili hodnoty EC50 pre jednotlivé fotosyntetické pigmenty.  
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Syntéza goethitu  

Goethit sa pripravil metódou podľa Böhma (Schwertmann, Cornell 

2000). 100 ml 1 mol.l
-1

 roztoku (Fe(NO3)3.9H2O) (p.a., Alfa Aesar) sa zmiešalo 

so 180 ml 5 mol.l
-1 

roztoku KOH (p.a., Lachema) v 2 l PE fľaši. Zmes sa 

doplnila redestilovanou vodou (RDV) do objemu 2,0 l a temperovala pri teplote 

70 °C 5 dní s premiešavaním 1-krát za deň. Potom sa suspenzia opakovane 

premývala RDV a zrazenina goethitu sa od supernatantu oddelila centrifugáciou 

a filtráciou. Postup sa opakoval, kým hodnota pH supernatantu neklesla pod 5,0 

a koncentrácia iónov draslíka pod 0,1 mg.l
-1

. Na záver bol goethit vysušený pri 

izbovej teplote a homogenizovaný v achátovom mlyne. 

 

Sorpčné experimenty 

Zásobný roztok antimónu sa pripravil rozpustením C8H4K2O12Sb2.xH2O 

(Sigma-Aldrich, Nemecko) v RDV. 

Sorpčná izoterma bola vypracovaná prídavkom rôzneho množstva 

antimónu k 0,025 g goethitu v 50 ml roztoku. Ako pozaďový elektrolyt sa 

použil 0,1 mol.l
-1

 KNO3 a pH všetkých roztokov sa upravilo na hodnotu pH = 

7,0. Roztoky sa po 24 h premiešavaní na laboratórnej trepačke scentrifugovali. 

Koncentrácie analytov sa v roztokoch stanovovali metódou ICP-OES (ICP 

spektrometer Jobin-Yvon 70 Plus) pri vlnovej dĺžke 206,833 nm. 

Na zhodnotenie závislosti sorpcie od pH testovaných roztokov sa použil 

rad roztokov s pH upraveným na 1,5 až 12,0. Na úpravu pH sa použili roztoky 1 

mol.l
-1

 HNO3 alebo 1 mol.l
-1

 KOH. Ako sorbent sa použil goethit (0,025 g v 50 

ml roztoku) a vstupná koncentrácia Sb
3+

 bola 30 mg.l
-1

. Ako pozaďový 

elektrolyt sa použil 0,1 mol.l
-1

 KNO3. Roztoky sa miešali 24 h. na laboratórnej 

trepačke a následne sa centrifugovali. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

V tab. 1 sú uvedené EC50 hodnoty a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) 

pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov a tvorbu fotosyntetických pigmentov 

(chlorofyl a, chlorofyl b, karotenoidy) vo výhonkoch Sinapis alba v prítomnosti 

Sb
3+

. Ako vidieť z tabuľky, EC50 hodnota pre inhibíciu rastu koreňa bola viac 

ako 3-krát nižšia ako pre inhibíciu výhonku, čo jednoznačne poukazuje na 

väčšiu citlivosť koreňov.  

Pri hodnotení účinku Sb
3+ 

na tvorbu fotosyntetických pigmentov sa ako 

najcitlivejší potvrdil chlorofyl b, pri ktorom dochádzalo k 50 %-nej inhibícii 

jeho tvorby pri koncentrácii 43,4 mg Sb.l
-1

. Aby sa dosiahol rovnaký inhibičný 

účinok na tvorbu celkových karotenoidov, bola potrebná 2-násobne vyššia 

koncentrácia tohto prvku (85,5 mg.l
-1

).  

Na obr. 1 je znázornený vzťah medzi koncentráciou a percentuálne 

vyjadrenou mierou inhibície. Tvorba fotosyntetických pigmentov bola v rámci 

jednej koncentrácie inhibovaná približne v rovnakej miere, odlišnosti nastávajú 
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pri zvyšujúcej sa koncentrácii. Koncentrácia 9 mg.l
-1

 Sb
3+ 

najviac inhibovala 

tvorbu chlorofylu b, zatiaľ čo vyššie koncentrácie (18 mg.l
-1

, 27 mg.l
-1

,  

36 mg.l
-1

) najviac inhibovali tvorbu karotenoidov.  

 

 
Tab. 1:  Hodnoty EC50 s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu 

koreňov, výhonkov a tvorbu fotosyntetických pigmentov v semenáčikoch 

Sinapis alba v prítomnosti Sb
3+

. 

 
 EC50 (mg.l

-1
) 95 % CI (mg.l

-1
) 

Koreň 23,4 (20,8-26,2) 

Výhonok 77,1 (65,3-91,0) 

Chlorofyl a 70,7 (59,8-83,5) 

Chlorofyl b 43,4 (38,6-48,7) 

Karotenoidy 85,5 (71,7-102,0) 

  
 

Obr. 1:  Inhibícia tvorby fotosyntetických pigmentov Sinapis alba v prítomnosti Sb
3+

. 

V grafe sú uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami 

(SD) 

 

Závislosť rovnovážnej koncentrácie od sorbovanej koncentrácie pre Sb
3+

 

na obr. 2 môže byť rozdelená na dve časti: exponenciálnu v oblasti 

rovnovážnych koncentrácií 0-2,3 mg.l
-1

 a lineárnu, ktorá opisuje priebeh nad 

touto hodnotou rovnovážnych koncentrácií.  

Výsledky, ktoré sa získali pri sledovaní miery sorpcie Sb
3+

 v závislosti od 

pH prostredia (pH = 1,5-12,0) sú uvedené na obr. 3. Z grafu závislosti sorpcie 

od pH sa dá pozorovať v rozpätí pH = 1,5-3,5 pokles sorpcie, ktorá sa potom 

paralelne zvyšuje so zvyšujúcim sa pH až po hodnotu pH = 7. Prechodom pH 

do zásaditej oblasti (pH > 7) sa sorpcia opäť znižuje.  



95 

0

10

20

30

0 5 10 15 20
rovnovážna koncentrácia (mg.l

-1
)

s
o

rb
o

v
a

n
á

 k
o

n
c

e
n

tá
c

ia
 (

m
g

.g
-1

)

 

Obr. 2: Langmuirova adsorpčná izoterma pre Sb
3+
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Obr. 3: Závislosť sorpcie Sb
3+ 

od pH 
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DISKUSIA 

 

Napriek tomu, že antimón nie je pre rastliny esenciálnym prvkom, v 

rozpustnej forme do nich ľahko preniká a preto v nich býva často prítomný (Qi 

et al. 2011). V terestrických cievnatých rastlinách sa považujú za normálne jeho 

koncentrácie v rozpätí 0,2-50 μg Sb.kg
-1

 sušiny (Baroni et al. 2000). V 

poľnohospodárskych plodinách (pšenica, jačmeň, mrkva, paradajky) rastúcich v 

starých banských oblastiach sa koncentrácie antimónu pohybujú v rozpätí < 20-

1130 g Sb.kg
-1

 sušiny. Obsah Sb v obilninách klesá v poradí: korene > listy a 

výhonky > obilné zrná. Spomínané hodnoty nespôsobujú prejavy fytotoxicity. 

Ako toxická sa udáva koncentrácia 150 mg.kg
-1

 sušiny (Kabata-Pendias, 

Mukherjee 2007). Zvýšené hladiny antimónu možno nájsť v rastlinách, ktoré 

rastú na pôdach v oblastiach s banskou a hutníckou činnosťou (Qi et al. 2011).  

Rast nadzemných častí Sinapis alba L. bol v prítomnosti Sb
3+

 o 50 % 

inhibovaný pri koncentrácii 77,1 mg.l
-1

. Shtangeeva et al. (2011) uvádzajú, že 

najvýraznejší pokles tvorby biomasy Triticum aestivum L. sa pozoroval pri 

koncentrácii antimónu 150 mg.l
-1

. Trojmocný antimón inhibuje rast koreňa ako 

aj výhonku ryže, avšak vo väčšej miere inhibuje rast koreňa (He, Yang 1999). 

To sa potvrdilo aj v našich experimentoch, v ktorých trojmocný antimón 

inhiboval rast ako koreňa tak aj výhonku horčice bielej, pričom na 50 %-nú 

inhibíciu rastu výhonku bola potrebná 3,3-násobne vyššia koncentrácia ako v 

prípade koreňa.  

Pre študovaný oxoanión Sb
3+

 sa vypracovala adsorpčná izoterma ako 

závislosť koncentrácie sorbovaného analytu od jeho rovnovážnej koncentrácie v 

roztoku. Experimentálne dáta v prvej časti sledovali Langmuirov model 

adsorpčnej izotermy v oblasti vstupnej koncentrácie 0-7,5 mg.l
-1

 (zodpovedá 

rovnovážnej koncentrácii Sb
3+

 0-2 mg.l
-1

). Nad touto hodnotou vstupnej 

koncentrácie dochádza k vyzrážavaniu Sb2O3, čo sa prejavuje lineárnym 

priebehom závislosti sorbovanej koncentrácie od rovnovážnej koncentrácie 

Sb
3+

, čo je v zhode so zisteniami Leuza et al. (2006), ktorý zaznamenal 

vyzrážanie Sb2O3 pri vstupnej koncentrácii Sb
3+

 okolo 7,7 mg.l
-1

.  

Vplyv rôzneho pH na priebeh sorpcie antimónu na goethit sa hodnotil v 

rozsahu pH = 1,5 až 12,0. Z výsledkov je zjavné, že maximálna sorpcia sa 

pozorovala pri pH = 7. V oblasti nízkeho pH (pH < 2) prevláda katiónová forma 

antimónu (Sb(OH)2
+
) a dochádza k poklesu sorpcie až po dosiahnutie 

disociačnej konštanty pKa, ktorá sa pre vínan antimonylo-draselný rovná 

3,94±0,66 (Watkins et al. 2006). Keď začnú prevládať formy antimónu s 

nulovým nábojom (Sb(OH)3
0
), sorbovaná koncentrácia stúpa, a to pri pH v 

rozmedzí 2,5-7,0, až po dosiahnutie izoelektrického bodu. Na stanovenie pH 

hodnoty izoelektrického bodu pre goethit sa zameralo viacero prác a jeho 

hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 6,7 (Lakshmipathiraj et al. 2006), cez 7,1 

(Tighe et al. 2005), až po 7,3-7,8 (Watkins et al. 2006). V silne zásaditom pH 

pozorujeme opätovný pokles sorpcie antimónu, nakoľko začína byť preferovaná 

záporne nabitá forma Sb(OH)4
-
, ktorá nie je favorizovaná pre záporne nabitý 

povrch sorbentu.  
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ZÁVER 

 

Uvádzané experimenty s antimónom slúžia na zistenie inhibičných 

hodnôt (EC50) pre fyziologické parametre charakterizujúce predovšetkým rast 

vyšších rastlín a na štúdium sorpcie antimónu na povrchu minerálov. 

Sledovanie sorpcie umožňuje kontrolovať transport, mobilitu a vplyv antimónu 

na prostredie. Potenciálna biologická dostupnosť a transport antimónu v 

prírodnom prostredí je silno riadená práve adsorpčnými/desorpčnými väzbami 

na pevné zložky.  

Získané výsledky sa dajú využiť pri hodnotení interakcií antimónu s 

ďalšími prvkami so zameraním sa na tie, ktoré by mohli znížiť jeho toxický 

účinok, a pri návrhu nových, resp. modifikácii už existujúcich remediačných 

postupov zameraných na odstránenie kovových polutantov z prostredia. 
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