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Abstract: Toxic effects of vanadium (V) and zinc (Zn) on Sinapis alba L. 
seedlings  

An excess of heavy metals causes stress and many negative reactions in plants. 
The main response of plants to heavy metal exposure is a significant reduction of 
growth (particularly root elongation) and photosynthetic pigments production. The 
aim of the study was to detect the phytotoxicity of V and Zn on Sinapis alba L. 

seedlings. Phytotoxicity was evaluated as roots and shoots growth inhibition and 
photosynthetic pigments production (chlorophyll a, b, total carotenoids). 
Bioaccumulation of vanadium and zinc in under- and above-ground parts of 
Sinapis alba L. plants was determinated.  
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ÚVOD 

Ťažké kovy patria k významným znečisťovateľom životného prostredia. 
Konkrétne u rastlín sa vyššie koncentrácie ťažkých kovov prejavujú nielen na 
prvý pohľad viditeľnými symptómami, ale aj rôznymi reakciami na bunkovej a 
molekulárnej úrovni. Vplyv ťažkého kovu na rastliny do značnej miery závisí od 
ich rastového štádia. Pri mladých rastlinách dochádza k inhibícii rastu, pri 
starších sa urýchľuje ich senescencia. V pôde ako prvé prichádzajú do kontaktu 
s iónmi ťažkých kovov koreňové bunky, čím dochádza k obmedzeniu rastu 
koreňa a po následnom transporte kovu do nadzemnej časti rastliny aj k 
ovplyvneniu dĺžky výhonkov. Nadbytok ťažkých kovov znižuje koncentráciu 
chlorofylov v listoch aj celkovú fotosyntetickú aktivitu.  

V testoch toxicity, ktoré sú nevyhnutné pri monitorovaní stavu životného 
prostredia a hodnotení environmentálnych a ekologických rizík na miestach 
kontaminovaných ťažkými kovmi, zohrávajú významnú úlohu rastliny. 
Fytotoxické testy zvyčajne sledujú ako koncový hodnotený parameter rast 
koreňa, dĺžku výhonku, produkciu biomasy a percento klíčivosti (FARGAŠOVÁ 
2009). V súčasnej dobe sú informácie o toxicite jednotlivých ťažkých kovoch 
stále v nepomere, venuje sa im rozdielna pozornosť, napríklad vedeckých štúdií 
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zaoberajúcich sa toxicitou vanádu je neporovnateľne menej ako štúdií o zinku 
(CORNELIS 2005).  

Zinok je esenciálny prvok nevyhnutný pre viaceré biologické aktivity rastlín. 
Po prekročení hranice optimálnej koncentrácie dochádza k prejavom toxicity, 
ktorá sa však v porovnaní s inými ťažkými kovmi považuje za nízku a jej hranica 
závisí predovšetkým od rastlinného druhu a typu rastového média. Chloróza, 
najmä mladých listov, a spomalený rast rastliny sú hlavnými príznakmi toxicity. 
Ako koncentrácia, ktorá pôsobí fytotoxicky, sa pre zinok udáva hodnota 100-
500 mg.kg

-1
 sušiny. Pri citlivých rastlinách, akými sú kukurica, chmeľ, ľan a sója 

sa proces fotosyntézy zastavuje už pri koncentrácii 178 mg Zn.kg
-1

 sušiny 
(KABATA-PENDIAS & PENDIAS 2001; MERIAN 1991) a pri Triticum aestivum, ktorý 
sa často používa v rastlinných biotestoch, Zn inhibiboval rast už pri koncentrácii 
25 mg.l

-1
 (EL-GHAMERY et al. 2003). DUDKA et al. (1996) uvádzajú, že toxicita Zn 

sa pri plodinách Hordeum vulgare, Trifolium pratense, Poa pratensis, Solanum 
tuberosum prejavila predovšetkým redukciou biomasy koreňového systému.  

Zatiaľ čo vanád je pre riasy esenciálnym prvkom, nakoľko v nich stimuluje 
proces fotosyntézy, jeho esencialita pre vyššie rastliny sa zatiaľ nepotvrdila 
(THAM et al. 2001). Koncetrácia vanádu, ktorá spôsobuje prejavy fytoxicity, 
medzi ktoré patrí najmä chloróza, spomalený rast, inhibícia enzýmovej aktivity, 
sa udáva medzi 5-10 mg.kg

-1
 sušiny (KABATA-PENDIAS & PENDIAS 2001). Presný 

mechanizmus fytotoxicity vanádu však doteraz nebol podrobne preskúmaný 
(TATÁR et al. 1999).  

V našich experimentoch sme hodnotili toxický účinok V a Zn na semenáčiky 
dvojklíčnolistovej poľnohospodárskej plodiny Sinapis alba L. Testy sa robili 
podľa Slovenskej technickej normy 83 8303 (1999). 
 
 

METODIKA 

Inhibícia rastu a tvorby fotosyntetických pigmentov  

Semená horčice bielej (Sinapis alba L., odroda Severka) 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, ktoré boli nasiaknuté 24 ml testovaného roztoku. Vanád sa do roztoku 
aplikoval vo forme NH4VO3, zinok vo forme ZnCl2. 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. 

Po zmeraní dĺžky koreňov a výhonkov sa nechali rastliny v kontajneroch 
umiestnených vo zvislej polohe rásť ešte ďalších 96 hodín pri laboratórnej 
teplote v svetelnom režime deň/noc. 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 
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vzorke (95 % etanol) (LICHTENTHALER & WELLBURN 1983). Probitovou analýzou 
sa určili hodnoty EC50 pre jednotlivé fotosyntetické pigmenty.  

Mineralizácia sušiny a stanovenie obsahu kovov 

K sušine vzorky s hmotnosťou 10 mg sa pridalo 5 ml zmesi HNO3 a H2O2 v 
pomere 4:1. Autokláv (ZA-1, Česká republika) sa po hermetickom uzavretí vložil 
do sušiarne vyhriatej na teplotu 180 °C, pri ktorej prebiehala mineralizácia 
vzorky po dobu 60 minút. Získanú mineralizačnú zmes sme doplnili 
redestilovanou vodou na výsledný objem 25 ml. V prípade zinku sa jeho celkový 
obsah v sušine koreňov a výhonkov stanovil galvanostatickou rozpúšťacou 
chronopotenciometriou na prístroji Ecaflow 150 GLP (Istran, Slovenská 
republika). Vanád v sušine koreňov a výhonkov sa stanovil metódou ICP-OES 
pri vlnovej dĺžke 309.311 nm na prístroji Jobin Yvon 70 Plus. 
 
 

VÝSLEDKY 

Účinok vanádu a zinku na rast koreňov a výhonkov Sinapis alba 

Získané výsledky potvrdili, že u rastlín vystavených stresu z ťažkých kovov 
dochádza k inhibícii rastu koreňov aj výhonkov. Priebeh a intenzita reakcie 
rastliny záviseli od kovu a jeho koncentrácie. Kým Zn v koncentrácii 48 mg.l

-1
 v 

porovnaní s kontrolou ešte stimuloval rast ako koreňov (o 6 %) tak aj výhonkov 
(o 2 %) horčice bielej (obr. 1), jeho vyššie koncentrácie sa prejavovali inhibične. 
Inhibícia ako koreňa tak aj výhonku sa s rastúcou koncentráciou Zn až po 
najvyššiu použitú koncetráciu (720 mg.l

-1
) zvyšovala lineárne. Hodnoty, pri 

ktorých sa prejavil 50 % inhibičný účinok Zn sú uvedené v tab. 1. 

Inhibícia rastu koreňa a výhonku 
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Obr. 1:  Inhibícia rastu koreňov a výhonkov Sinapis alba v prítomnosti Zn (v grafe sú 

uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami (SD))  

 
Tab. 1:  Hodnoty EC50 a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu koreňov 

a výhonkov semenáčikov Sinapis alba v prítomnosti V
 
a Zn 

 

EC50 ± 95 % CI (mg.l
-1

) 

V Zn 

Korene Výhonky Korene Výhonky 

S. alba 8,4 23 %* 478,1 742,4 

(95 % CI) (5,0-14,0) –  (422,7-540,8) (633,1-870,7) 

*najvyššia hodnotená koncentrácia daného kovu spôsobila uvedenú percentuálnu 
inhibíciu rastu (nedosiahla sa 50 % inhibícia rastu výhonkov) 
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Pri vanáde sa výrazne toxický účinok, pri ktorom dochádzalo k 50 % inhibícii 
rastu koreňa, pozoroval už pri koncentrácia 8,4 mg.l

-1
. Na rozdiel od koreňa sa 

50 % inhibícia rastu výhonku nedosiahla ani pri najvyššej testovanej 
koncentrácii (22 mg.l

-1
) (tab. 1). Kým táto koncentrácia inhibovala rast výhonku 

len o 23 %, rast koreňa bol inhibovaný až o 60 %.  
 
Akumulácia vanádu a zinku v koreňoch a výhonkoch Sinapis alba 

So zvyšujúcou sa koncentráciou Zn v roztoku obsah celkového zinku v 
sušine koreňov Sinapis alba rastie. Trend akumulácie zinku v sušine výhonkov 
S. alba nemá taký priamoúmerný priebeh. Najvyššia akumulácia zinku vo 
výhonkoch sa stanovila v rastlinách vystavených jeho najnižšej koncentrácii  
(48 mg.l

-1
) a najnižšia po vystavení strednej hodnote (360 mg.l

-1
) sledovaných 

koncentračných rozsahov (tab. 2).  
 
Tab. 2:  Akumulácie Zn v koreňoch a výhonkoch S. alba v závislosti od koncentrácie  

(v tabuľke sú uvedené aritmetické priemery so štandardnými odchýlkami (SD)) 

Koncentrácia Zn
 

(mg.l
-1

) 

Obsah celkového Zn  
v koreňoch ± SD 
(mg.g

-1
sušiny) 

Obsah celkového Zn 
vo výhonkoch ± SD 

(mg.g
-1

 sušiny) 

48 0,3720±0,0127 1,7259±0,2066 

360 5,9118±0,8652 0,7098±0,0656 

720 7,6136±0,3719 1,0193±0,0521 

 
Z výsledkov pre akumuláciu vanádu je zrejmé, že vzťah medzi akumuláciou 

a koncentráciou kovu v kultivačnom médiu sa nedá zovšeobecniť. Jeho najnižší 
obsah v koreňoch sa stanovil pri najvyššej použitej koncentrácii (4 mg V.l

-1
) a 

najvyšší obsah pri strednej hodnote použitých koncentračných rozsahov (2 mg 
V.l

-1
) (tab. 3). Obsah vanádu v sušine výhonkov Sinapis alba bol taký nízky, že 

sa použitou metódou nedal stanoviť.  
 
Tab. 3:  Akumulácie V v koreňoch a výhonkoch S. alba v závislosti od koncentrácie 

Koncentrácia V
5+ 

(mg.l
-1

) 
Obsah celkového V 

v koreňoch (µg.g
-1

sušiny) 
Obsah celkového V

  

vo výhonkoch (µg.g
-1

 sušiny) 

1 241,6 nd
a
 

2 342,5 nd
a
 

4 202,2 nd
a
 

a
 Not detectable (nestanoviteľné) 

 
Účinok vanádu a zinku na tvorbu fotosyntetických pigmentov 

Tri z piatich použitých koncentrácií zinku (48, 120, 240 mg Zn.l
-1

) v 
porovnaní s kontrolou stimulovali tvorbu chlorofylov (a, b) aj karotenoidov v 
rozpätí 17-36 % (obr. 2). Ani po aplikácii najvyššej testovanej koncentrácie (720 
mg.l

-1
) sa nepodarila dosiahnuť 50 % inhibícia tvorby fotosyntetických 

pigmentov (obr. 2). 
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Obr. 2:  Inhibícia tvorby fotosyntetických pigmentov v Sinapis alba v prítomnosti Zn (v 

grafe sú uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami (SD))  

 
Účinok V nevyvolal oproti kontrole v produkcii fotosyntetických pigmentov 

výrazné zmeny (tab. 4). Keď vezmeme do úvahy fakt, že v sušine výhonkov S. 
alba bol obsah vanádu pod hladinou jeho detekovateľnosti (tab. 3), môžeme 
skonštatovať, že vanád v nami aplikovaných koncentráciách nemohol tvorbu 
fotosyntetických pigmentov výrazne ovplyvniť. 
 
Tab. 4:  Percento inhibície tvorby fotosyntetických pigmentov v Sinapis alba po aplikácii 

najvyšších testovaných koncentrácií V (22 mg.l
-1

) a Zn (720 mg.l
-1

) v prítomnosti 
V

 
a Zn 

 

EC50 (mg.l
-1

) 

V Zn 

Chlorofyl a Chlorofyl b Karotenoidy Chlorofyl a Chlorofyl b Karotenoidy 

S. alba 22 % * 21,3 % * 20 %* 11 % * 13 % * 16 % * 

*najvyššia hodnotená koncentrácia daného kovu spôsobila uvedenú percentuálnu 
inhibíciu rastu (nedosiahla sa 50 % inhibícia rastu výhonkov) 

 
 

DISKUSIA 

Negatívne pôsobenie vyšších koncentrácii zinku na rast rastlín potvrdzuje 
viacero autorov (FARGAŠOVÁ 2004; BOKOR et al. 2011). Ak porovnáme hodnoty 
EC50 zvlášť pre korene a výhonky S. alba, zistíme, že nepriaznivý vplyv zinku 
na rast koreňov bol vyšší ako na rast výhonkov. Vyššiu citlivosť koreňov ako 
nadzemných častí rastlín na prítomnosť zinku uvádza aj MERIAN (1991). 

Podľa SLOVÁKOVEJ et al. (2011) a FARGAŠOVEJ et al. (2006) zinok ovplyvňuje 
fyziologicko-biochemické parametre rastlín. Jeho vyššie koncentrácie znížili, v 
porovnaní s kontrolou, obsah chlorofylov vo fazuli mungo o 32-38 % a obsah 
karotenoidov o 6-13 % (SLOVÁKOVÁ et al. 2011). To sa zhoduje s našimi 
výsledkami, pri ktorých bol obsah chlorofylov v prítomnosti Zn znížený o 11-13 
% a karotenoidov o 16 %. Pokiaľ ide o akumuláciu Zn v rastlinách tak získané 
výsledky sa zhodujú s výsledkami FARGAŠOVEJ (2001), ktorá pre EC50 
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koncentrácie Zn stanovila jeho vyššiu akumuláciu v koreňoch ako vo výhonkoch 
semenáčikov S. alba. 

Literatúra uvádza pre 50 %-nú inhibíciu rastu koreňa S. alba v prítomnosti 
vanádu koncentráciu 15,8 mg.l

-1
 (FARGAŠOVÁ 1998), čo je takmer dvojnásobne 

vyššia koncentrácia ako tá, ktorú sme zistili v našich experimentoch (8,4 mg.l
-1

). 
Kým na inhibíciu rastu koreňa stačila relatívne nízka koncentrácia vanádu, 
výhonok nebol v dostatočnej miere inhibovaný ani jeho vyššími použitými 
koncentráciami. Keďže ŠMELKOVÁ (2011) uvádza pre Hordeum vulgare 50 %-nú 
inhibíciu rastu výhonku už pri koncentrácii 20 mg V.l

-1
, dá sa predpokladať, že 

mechanizmus príjmu a hlavne translokácie vanádu cez rastlinu je odlišný u 
jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rasltín. Slabý vplyv vanádu na rast 
výhonku je výsledkom jeho veľmi slabej distribúcie a akumulácie v nadzemných 
častiach rastlín. FARGAŠOVÁ & BEINROHR (1998) dosiahli stanoviteľnú 
akumuláciu vanádu v nadzemných častiach S. alba pri vyšších koncentrácií, s 
akými sme pracovali my. Bolo by preto vhodné použiť v ďalších experimentoch 
vanád vo vyšších koncentráciách a sústrediť sa aj na porovnanie rozdielov 
medzi jedno- a dvojklíčnolistovými rastlinami. 
  
 

ZÁVER 

U oboch testovaných kovov, V
 

aj Zn, sa potvrdili ich toxické účinky, 
predovšetkým na rast koreňa modelovej rastliny Sinapis alba. Kým nižšie 
koncentrácie zinku pôsobili na rast a fyziologické procesy rastlín pozitívne, čo 
súvisí s jeho esenciálnou funkciou pre rastliny, pri vyšších koncentráciách sa 
prejavoval toxický účinok. Hoci vanád pôsobil inhibične na rast koreňa 
testovanej rastliny v dôsledku jeho veľmi slabej translokácie do nadzemných 
častí sa na rastlinách neprejavovali známky toxicity, t. j. inhibícia rastu ani 
znížená produkcia fotosyntetických pigmentov. 
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