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Abstract: Phytotoxic effects of nickel (Ni
2+

) on Sinapis alba L. seedlings 

The aim of the study was to detect phytotoxicity of Ni
2+

 on Sinapis alba L. 
seedlings expressed as inhibition of roots and shoots growth, photosynthetic 
pigments (chlorophyll a, b, total carotenoids) and dry and fresh mass production, 
water translocation, thiols content and metal accumulation. Determined EC50 
values for growth inhibition were for roots 15.3 and for shoots 24.1 mg.l

-1
. The 

photosynthetic pigments content was significantly decreased when Ni 
concentration reached 38 mg.l

-1 
and in the highest tested concentration  

(63 mg.l
-1

) carotenoids, Chl a and Chl b contents were reduced to 43, 42 and 
38%, respectively. Ni was predominantly accumulated in the roots, where its 
concentration overreached that in shoots 16.5 times when Ni was applied in 
concentration 63 mg.l

-1
. The trend line of thiol groups content in the shoots 

follows that of nickel accumulation in the shoots. Ni reduced dry (DM) and fresh 
(FM) biomass production of both plant parts and while the ratio DM/FM for roots 
decreased, reverse direction was confirmed for shoots. Because Ni reduced 
water content in the shoots, problems with water translocation through the plant 
were confirmed.  

 
Key words: nickel, phytotoxicity, inhibition of production, accumulation, Sinapis 
alba  

 
 

ÚVOD 

Nikel, ktorého množstvo sa vplyvom antropogénnej činnosti v životnom 
prostredí neustále zvyšuje, sa ako ťažký kov dostáva čoraz viac do popredia 
záujmu. Jedným zo závažných problémov, ktoré sa objavujú v súvislosti  
s ťažkými kovmi, je ich schopnosť bioakumulácie v pletivách a tkanivách 
organizmov na vyšších trofických úrovniach (LEE et al. 2009). Nikel patrí  
k alergénom a uvádza sa, že vplýva negatívne až na 17,2 % ľudskej populácie 
(ALMPANIS et al. 2010). Hoci ako súčasť enzýmu ureáza je pre vyššie rastliny 
esenciálnym prvkom, jeho zvýšená prítomnosť vo vonkajšom prostredí vedie  
k zmenám ich rastu a vývoja. Jeho toxické účinky sa prejavujú chlorózou, 
žltnutím listov a nekrózou (BRADL 2005). Ak jeho koncentrácia v sušine 
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presiahne 40-246 mg.kg
-1

, stáva sa vysoko toxickým pre rast koreňov aj 
výhonkov, znižuje produkciu biomasy a fotosyntetických pigmentov a spôsobuje 
pokles príjmu Fe a jeho translokáciu do nadzemných častí rastlín. Pod vplyvom 
stresu z nadbytku Ni dochádza v rastlinách ku zníženému vstrebávaniu živín,  
k dysfunkciám v metabolizme aj k inhibícii fotosyntézy a respirácie (KRÁĽOVÁ 
2002, PANDEY & SHARMA 2002). Sójové bôby reagujú na nadbytok Ni zníženou 
fixáciou N2. Senzitívnym druhom, ku ktorým sa dá z pohľadu účinkov Ni zaradiť 
aj jačmeň, prekáža už koncentrácia 10-30 mg Ni.kg

-1
 sušiny. Pri ryži sa objavila 

ľahká chloróza pri príjme 50 mg Ni.kg
-1

 sušiny (KABATA-PENDIAS & PENDIAS 
2001) a pri Hordeum vulgare sa v prítomnosti nadbytku NiSO4.7H2O pozorovala 
chloróza listov, redukcia dĺžky a rozvetvenia koreňového systému (MOLAS & 

BARAN 2004). Inhibíciou rastu, chlorózou, nekrózou a vädnutím reagovali na 
nadbytok niklu aj kapusta a pšenica (KAZEMI et al. 2010). Pri nikle sa potvrdili aj 
jeho genotoxické účinky a poškodenia DNA, ktoré sa prejavili zvýšeným 
výskytom chromozómových aberácií v koreňových špičkách Vicia faba 
(FARGAŠOVÁ 2009).  

Cieľom našich experimentov bolo stanovenie toxických účinkov niklu na 
semenáčiky dvojklíčnolistovej poľnohospodárskej plodiny Sinapis alba L. 
Fytotoxicita sa stanovila hodnotením inhibičného účinku Ni

2+
 na rast, tvorbu 

fotosyntetických pigmentov, produkciu biomasy, obsah vody, obsah tiolových 
skupín a akumuláciu kovu v koreňoch a výhonkoch testovanej rastliny. Výsledky 
sa štatisticky vyhodnotili probitovou analýzou stanovením EC50 hodnôt a ich 95 
% intervalov spoľahlivosti (CI). 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 x 15,5 cm (Phytotoxkit, 
MicroBioTests Inc., Nazareth, Belgicko) na vrstvu papierovej vaty a filtračného 
papiera, ktoré boli nasiaknuté 24 ml testovaného roztoku. Nikel sa do roztoku 
aplikoval vo forme NiCl2.6H2O (Lachema Brno, ČR). Pri kontrolnom pokuse bola 
týmto roztokom 24 h odstáta vodovodná voda (72,6 mg.l

-1 
Ca, 17,7 mg.l

-1 
Mg; 

voľný Cl  0,02 mg.l
-1

; pH = 7,480,13). Semená klíčili 72 h vo zvislo uložených 
kontajneroch v termostate (Nüve Cooled Incubator ES 110, Turecko) pri 
konštantnej teplote 25±1 °C v tme. V každom kontajneri klíčilo 15 semien. Po 
vyklíčení sa merala dĺžka koreňov a nadzemných častí (výhonkov) jednotlivých 
semenáčikov. EC50 hodnoty (koncentrácia, pri ktorej dochádza k 50 % inhibícii 
sledovaného parametra) sa vypočítali probitovou analýzou pre obidva rastové 
parametre (koreň aj výhonok). Po zmeraní dĺžky koreňov a výhonkov sa nechali 
rastliny v kontajneroch umiestnených vo zvislej polohe rásť ešte ďalších 96 
hodín pri laboratórnej teplote 22 °C 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 vzorke (95 % etanol) a obsah fotosyntetických 
pigmentov sa vypočítal podľa rovníc (LICHTENTHALER & WELLBURN 1983):  
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chlorofyl a (Ca) = 13,95 A665 – 6,88 A649 

chlorofyl b (Cb) = 24,96 A649 – 7,32 A665 

karotenoidy (Cx+c) = 1000 A470 – 2,05 Ca – 114,8 Cb 

 245 

– kde Ca je koncentrácia chlorofylu a (μg.ml
-1

); Cb je koncentrácia chlorofylu b 
(μg.ml

-1
); Cx+c je koncentrácia karotenoidov (μg.ml

-1
); A je absorbancia. 

Množstvo fotosyntetických pigmentov sa prerátalo na μg.mg
-1

 sušiny.  

Aj pre tieto parametre sa probitovou analýzou sa stanovili EC50 hodnoty a 
ich 95 % CI. 

Štatistická významnosť nameraných údajov sa overila pomocou nepárového 
obojstranného Studentovho t-testu. Hladiny významnosti testu (p) sú v 
predloženej práci označené nasledovne:  
- p = 0,05 (5 %) – štatisticky významné („significant“; prípadne: *) 
- p = 0,01 (1 %) – štatisticky veľmi významné („very significant“; prípadne: **) 
- p = 0,001 (0,1 %) – extrémne štatisticky významné („extremely significant“; 

prípadne: ***).  
 

Stanovenie obsahu vody v rastlinách 

Po odvážení čerstvej biomasy (FM) ako koreňov tak aj výhonkov sa časti rastlín 
vysušili v sušiarni (KCW 100, Poľsko) pri teplote 55 °C do konštantnej 
hmotnosti. Po zvážení získanej sušiny (DM) sa z rozdielov v produkcii čerstvej 
biomasy a sušiny vypočítal v obidvoch častiach rastliny obsah vody (WC) podľa 
rovnice (DRAZIC & MIHAILOVIC 2005): 
 

WC (g.g
-1

 DM) = (FM-DM)/DM. 
 
Stanovenie obsahu redukovaných sulfhydrylových (tiolových) skupín 

K 0,5 ml 1 % (w/v) listového homogenátu sa pridal 0,1 ml (20 mmol.dm
3
) DTNB. 

Po 45 min. inkubácie pri laboratórnej teplote sa v 0,5 cm kyvete zmerala, oproti 
blanku (95 % etanol), pri λ = 412 nm absorbancia odstátej zmesi. Obsah 
redukovaných tiolových skupín sa vypočítal z Lambert-Beerovho zákona:  
 

A = ε x c x l 

- kde A je absorbancia; ε je extinkčný koeficient (ε=1,36.10
4
 (mol.dm

-3
).cm

-1
); c 

je koncentrácia v mol.dm
-3

; l je hrúbka kyvety v cm. Proteínové tiolové skupiny 
sa vypočítali v mol.dm

-3
. Získané hodnoty sa prepočítali na sušinu a vyjadrili v 

nmol.mg
-1

 sušiny.  
 
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. Po 30 min. státia sa každá vzorka zvlášť umiestnila do autoklávu 
(ZA-1, Česká republika). Hermeticky uzavreté autoklávy sa vložili na 60 min. do 
sušiarne vyhriatej na teplotu 180 °C. Získaná zmineralizovaná zmes sa po 
ochladení doplnila redestilovanou vodou na výsledný objem 25 ml. Celkový 
obsah niklu v sušine koreňov a výhonkov sa stanovil galvanostatickou 
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rozpúšťacou chronopotenciometriou na prístroji Ecaflow 150 GLP (Istran, 
Slovenská republika).  
 
 

VÝSLEDKY 

Účinok niklu na rast koreňov a výhonkov a na tvorbu fotosyntetických 
pigmentov v S. alba 

Nikel, ako ťažký kov, ktorého koncentrácie v životnom prostredí sa vplyvom 
antropogénnej činnosti v poslednom období značne zvýšili, vyvoláva v 
rastlinách stres, ktorý sa prejavuje na rôznych úrovniach fyziologických a 
metabolických procesov. Jedným z prvých poškodení, ktoré sa dá v prítomnosti 
akéhokoľvek stresového faktora na rastlinách pozorovať, je zmena v rýchlosti 
ich rastu. Výsledky, ktoré sa pri hodnotení účinkov Ni na rast a tvorbu 
fotosyntetických pigmentov poľnohospodárskej plodiny S. alba získali počas 
našich experimentov, jednoznačne potvrdili stresové reakcie prejavujúce sa 
inhibičnými účinkami. Pri hodnotení rastových parametrov Ni inhiboval rast ako 
koreňov tak aj výhonkov a intenzita inhibície sa s rastúcou koncentráciou Ni 
lineárne zvyšovala až po najvyššiu testovanú koncetráciu (63 mg Ni.l

-1
), pričom 

výrazný toxický účinok ako na rast koreňov tak aj výhonkov sa pozoroval už pri 
koncentrácii 6 mg Ni.l

-1
 (obr. 1). Probitovou metódou stanovené EC50 hodnoty 

spolu s 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) sú nasledovné: pre koreň: 15,3 mg.l
-1

 
(9,1-25,8 mg.l

-1
); pre výhonok: 24,1 mg.l

-1
 (10,4-55,8 mg.l

-1
). 

 

 

Obr. 1:  Inhibícia rastu koreňov a výhonkov Sinapis alba pri rôznych koncentráciách Ni. 

Kontrola predstavuje 0 %-nú inhibíciu. V grafe sú uvedené aritmetické priemery 
spolu so štandardnými odchýlkami (SD); *štatisticky významný rozdiel od 
kontroly * (p<0,05), ** (p<0,01), *** (p<0,001).  

 
 
Okrem rastu nikel redukoval aj tvorbu fotosyntetických pigmentov. Už 

najnižšia testovaná koncentrácia 3 mg Ni.l
-1 

znížila tvorbu chl a o 12,9 a 
karotenoidov o 16 %. Pri najvyššej testovanej koncentrácii (63 mg Ni.l

-1
) 

dosiahla inhibícia v porovnaní s kontrolou hodnoty 42 % pre chlorofyl a, 38 % 
pre chlorofyl b a 43 % pre karotenoidy (obr. 2).  



73 

 

 

Obr. 2: Inhibícia tvorby fotosyntetických pigmentov v Sinapis alba v prítomnosti Ni. 

Kontrola predstavuje 0 %-nú inhibíciu. V grafe sú uvedené aritmetické priemery 
spolu so štandardnými odchýlkami (SD); * štatisticky významný rozdiel od 
kontroly * (p<0,05), *** (p<0,001) ; (chl a – chlorofyl a; chl b – chlorofyl b, kar – 
karotenoidy). 

 

Akumulácia niklu v koreňoch a výhonkoch Sinapis alba a vplyv niklu na 
obsah tiolových skupín vo výhonkoch 

So zvyšujúcou sa koncentráciou Ni v roztoku jeho celkový obsah v sušine 
koreňov S. alba exponenciálne rástol (obr. 3). Ako vidieť z trendových línií 
uvedených na Obr. 3, akumulácia niklu v sušine výhonkov S. alba bola trendovo 
menej vyvážená ako jeho akumulácia v koreňoch. Kým v koreňoch sa najviac 
Ni z kultivačného prostredia akumulovalo pri jeho najvyššej koncentrácii  
(63 mg.l

-1
), vo výhonkoch sa maximálna akumulácia dosiahla už pri koncentrácii 

38 mg Ni.l
-1

. Ďalšie zvýšenie jeho koncentrácie viedlo naopak k poklesu 
množstva Ni, ktoré sa v pletivách výhonkov kumulovalo. Výsledky uvedené na 
grafe jednoznačne poukazujú na preukazne vyššiu akumuláciu Ni v koreňoch 
ako vo výhonkoch.  

  
 

Obr. 3:  Akumulácia Ni v koreňoch a výhonkoch Sinapis alba v závislosti od 

koncentrácie. V grafe sú uvedené aritmetické priemery so štandardnými 
odchýlkami (SD). 

 
V priebehu našich testov sme hodnotili intenzitu stresovej reakcie 

semenáčikov S. alba na prítomnosť Ni v 4 rôznych koncentráciách. Ako vidieť z 
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grafu uvedeného na obr. 4, testy potvrdili oxidačný stres, nakoľko prítomnosť 
niklu v koncentrácii 3 mg.l

-1
 preukazne zvýšila obsah –SH skupín. Koncentrácie 

13 a 38 mg.l
-1

 nespôsobili v obsahu tiolových skupín v porovnaní s kontrolou 
štatisticky významné zmeny. Výrazný pokles v obsahu –SH skupín pri najvyššej 
použitej koncentrácii 63 mg Ni.l

-1
 naznačuje, že obranný mechanizmus rastliny 

bol vyčerpaný. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4:  Obsah tiolových (SH) skupín vo výhonkoch Sinapis alba v prítomnosti Ni. V 

grafe sú uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami (SD); 
* štatisticky významný rozdiel od kontroly * (p<0,05).  

   
 
Vplyv niklu na produkciu biomasy a obsah vody v Sinapis alba 

Hmotnosť čerstvej biomasy koreňov aj výhonkov Sinapis alba sa po pridaní 
niklu výrazne znížila (tab. 1). Nikel redukoval aj hmotnosť sušiny koreňov, v 
menšej miere ovplyvnil hmotnosť suchej biomasy výhonkov (tab. 1).  

 
Tab. 1:  Hmotnosť (mg) čerstvej biomasy (FM) a sušiny (DM) koreňov a výhonkov 

semenáčikov Sinapis alba po 7 dňoch rastu v prítomnosti Ni. V grafe sú 
uvedené aritmetické priemery so štandardnými odchýlkami (SD); * štatisticky 
významný rozdiel od kontroly * (p<0,05), ** (p<0,01). 

Koncentrácia 
Ni (mg.l

-1
) 

FM (mg) 

koreňa 

DM (mg) 

koreňa 

FM (mg) 
výhonku 

DM (mg) 

výhonku 

0 246,2±28,9 13,2±2,3 625,5±144,5 38,0±7,6 

13 158,8±13,2* 8,5±0,9* 408,7±48,4* 30,0±4,3 

38 267,9±20,5 9,7±1,2 433,8±52,1 28,8±5,6 

63 42,4±3,4** 1,5±0,19** 322,9±10,5** 34,7±2,9 

 
Pri sledovaní vzťahu medzi hmotnosťou čerstvej biomasy a sušiny sme 

zistili, že podiel sušiny vo výhonkoch sa zvyšoval so stúpajúcou koncentráciou 
kovu a naopak, podiel sušiny v koreňoch klesal (obr. 5). Obsah vody v koreňoch 
semenáčikov S. alba vystavených vplyvu niklu sa v porovnaní s kontrolou 
výrazne zvyšoval, a naopak, obsah vody v nadzemných častiach sa znížil (obr. 
6). 
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Obr. 5:  Vzťah medzi sušinou (DM) a čerstvou biomasou (FM) po 7 dňoch rastu 

semenáčikov Sinapis alba v prítomnosti Ni. V grafe sú uvedené aritmetické 

priemery so štandardnými odchýlkami (SD) a polynomické trendové čiary; 
*štatisticky významný rozdiel od kontroly * (p<0,05), ** (p<0,01). 

 
 
 

 
 
Obr. 6:  Obsah vody (WC) v koreňoch a výhonkoch semenáčikov Sinapis alba po 7 

dňoch rastu v prítomnosti Ni. V grafe sú uvedené aritmetické priemery so 
štandardnými odchýlkami (SD) a polynomické trendové čiary; *štatisticky 
významný rozdiel od kontroly * (p<0,05). 

 

 

DISKUSIA 

Negatívne pôsobenie vyšších koncentrácií niklu na rast rastlín popisuje vo 
svojich prácach viacero autorov. Kým pre Triticum aestivum GAJEWSKA et al. 
(2013) uvádzajú ako toxickú koncentráciu Ni 14-28 mg.l

-1
,
 
WU & HENDERSHOT 

(2010) stanovili pre inhibíciu rastu koreňov Pisum sativum IC50 hodnotu 2,05 mg 
Ni.l

-1
. Pri porovnaní výsledkov našich experimentov s výsledkami iných autorov 

sa dá konštatovať veľmi dobrá zhoda s prácou Molnárovej et al. (2006), ktorá 
uvádza 50 %-nú inhibíciu rastu koreňov S. alba pri koncentrácii Ni 11,5 mg.l

-1
.
 

TŮMA et al. (2005) pozorovali 50 %-nú inhibíciu rastu koreňa S. alba až pri 
koncentrácii 75,65 mg Ni.l

-1
, čo je niekoľkonásobne vyššia koncentrácia ako tá, 

ktorú sme v priebehu našich testov zistili my. V našich testoch už koncentrácia 
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63 mg Ni.l
-1

 inhiboval rast koreňa takmer na 75 %. Pokiaľ ide o inhibíciu rastu 
výhonkov, tak GAJEWSKA & SKLODOWSKA (2010) uvádzajú 33 % redukciu rastu 
výhonkov Triticum aestivum pri koncentrácii 4 mg Ni.l

-1
, čo je hodnota 

porovnateľná s našimi výsledkami, kedy Ni v koncentrácii 6 mg.l
-1

 redukoval 
rast výhonkov S. alba o 44 %. Tieto výsledky sú porovnateľné aj s prácou 
MONNIHO et al. (2000), ktorí pre 50 % inhibíciu rastu výhonkov Empetrum 
nigrum zaznamenali hodnotu 22 mg Ni.l

-1
. Pri S. alba sme takúto intenzitu 

inhibície rastu dosiahli pri koncentrácii 24,1 mg Ni.l
-1

.  

Nikel redukuje tvorbu asimilačných pigmentov, v ktorých nahrádza Mg-ión, 
čím inhibuje PSII elektrónový transport (JANUARY et al. 2008). Výsledky z našich 
testov, ktoré sa týkajú obsahov fotosyntetických pigmentov, plne korešpondujú 
s výsledkami FARGAŠOVEJ & MOLNÁROVEJ (2010), podľa ktorých odpadové vody 
s obsahom 50,2 mg Ni.l

-1 
redukovali tvorbu chlorofylov v nadzemných častiach 

S. alba o viac ako 50 %. Elodea canadensis rastúca 5 dní v prítomnosti 14 mg 
Ni.l

-1
 mala v najvýraznejšej miere redukovaný obsah chlorofylu a (o 75 % v 

porovnaní s kontrolou), v menšej miere, ale predsa, bola inhibovaná tvorba 
chlorofylu b (o cca. 50 %) a karotenoidov (o cca. 25 %) (Maleva et al. 2009). 
Nikel pôsobiaci na Brassica oleracea v koncentrácii 140 mg.l

-1
 vyvolal drastickú, 

takmer 95 %-nú, inhibíciu tvorby celkových chlorofylov (a+b) (PANDEY & SHARMA 
2002).  

V Cyperus difformis a Chenopodium ambrosiodes sa zaznamenala vyššia 
akumulácia niklu v koreňoch ako vo výhonkoch (BARMAN et al. 2000). Triticum 
aestivum rastúce na niklom kontaminovaných pôdach (s obsahom Ni 139-1099 
mg.kg

-1
) akumulovalo prevažnú časť tohto kovu, v porovaní s nadzemnou 

časťou a zrnami, práve v koreňoch (WANG et al. 2009) a podstatne vyššia ako 
vo výhonkoch bola jeho akumulácia aj v koreňoch Brassica napus a Zea mays 
(PEŠKO et al. 2010). Tieto zistenia sa potvrdili aj v našej práci, keďže už pri 
najnižšej testovanej koncentrácii 6 mg Ni.l

-1
 bol obsah niklu v koreňoch S. alba 

5,37-krát vyšší ako vo výhonkoch, a pri koncentrácií 63 mg Ni.l
-1

 bol tento 
rozdiel až 16,49-násobný.  

Reaktívne formy kyslíka (ROS) poškodzujú biomakromolekuly, čo môže 
viesť až k smrti organizmov. Medzi antioxidačné látky, ktoré eliminujú 
pôsobenie ROS, patrí glutatión. Jeho stavebnou súčasťou je tiolová (–SH) 
skupina. Obsah tiolových skupín v bunkách sa považuje za jeden z 
najpresnejších biomarkérov oxidačného stresu, najmä v oblasti znečistenia 
životného prostredia (HULTBERG et al. 2001; TORRES et al. 2008; KOVÁČIK 2012). 
Trendová čiara obsahu tiolových skupín v nadzemných častiach semenáčikov 
S. alba kopíruje trendovú čiaru akumulácie niklu vo výhonkoch, čo naznačuje, 
že tvorba –SH skupín je odpoveďou rastliny na externú aplikáciu ťažkého kovu.  

Pokiaľ ide o produkciu biomasy, tak PEŠKO et al. (2010) uvádzajú významnú 
redukciu sušiny koreňov aj výhonkov repky olejky a kukurice pri aplikácii 12 
mg.l

-1
 NiCl2.6H2O a MONNI et al. (2000) pokles hmotnosti biomasy nadzemných 

častí Empetrum nigrum o 79 % pri koncentrácii Ni 100 mg.l
-1

, čo je v zhode s 
našimi výsledkami. Celkový nepriaznivý účinok Ni na rast a a vývoj rastlín môže 
byť vyvolaný vážnym zhoršením príjmu minerálnych látok a vody, čo vedie k ich 
nedostatku vo výhonkoch (SIEDLECKA 1995). Aj keď sa v priebehu našich testov 
obsah vody vo výhonkoch S. alba znížil, množstvo vody v koreňoch sa od 
koncentrácie 13 mg Ni.l

-1
 zvyšovalo a pri koncentrácii 63 mg Ni.l

-1
 presahovalo 

hodnoty kontroly 1,5-násobne. K porovnateľným výsledkom dospela aj 
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MOLNÁROVÁ (2009), ktorá uvádza zvýšenie obsahu vody v koreňoch S. alba o 
takmer 20 %. Na základe získaných výsledkov môžeme skonšatovať, že nikel 
inhiboval predovšetkým translokáciu vody z koreňov do nadzemných častí, o 
čom svedčia aj experimenty, pri ktorých bol na rastliny aplikovaný nikel, ale 
zároveň bola koreňom poskytnutá dostatočná závlaha (PANDEY & SHARMA 
2002). Vädnutie takýchto rastlín naznačuje problém v pohybe vody z koreňov 
do listov. Zatiaľ neexistujú žiadne bližie informácie o vodnom strese 
spôsobenom nikom. Predpokladá sa, že ťažký kov by mohol blokovať 
aquaporíny (proteíny), tvoriace kanáliky v bunkových membránach, ktoré sú 
nevyhnutné pre cirkuláciu vody (AYADI et al. 2011).  
 
 

ZÁVER 

Získané výsledky potvrdzujú, že nikel preukazne redukuje nielen rast koreňov a 
výhonkov S. alba, ale aj produkciu biomasy, ovlyvňuje translokáciu vody v 
rastline a nepriaznivo vplýva na tvorbu fotosyntetických pigmentov a celkový 
obsah voľných –SH skupín. Výsledky potvrdili jeho zvýšenú akumuláciu v 
koreňoch a slabú translokáciu do nadzemných častí rastlín. Testy jednoznačne 
potvrdili fytotoxický účinok niklu na vybraný modelový objekt Sinapis alba.  
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