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Abstract: Effect of zinc ions to growth and photosynthetic pigments of 
Sinapis alba L. and Brassica napus napus L. seedlings 

Zinc is essential element for plants but in excess it inhibits growth and cause 
chlorosis. Aim of our contribution was comparison of zinc toxicity to mustard white 
(Sinapis alba) and colza (Brassica napus napus). Studied parameters were root 
and shoot growth and photosynthetic pigments production. Root growth of S. alba 
was inhibited to 50% at 182.2 mg Zn.l

-1
, while B. napus napus at 559.6 mg.l

-1
. 

Shoots of S. alba were inhibited at 2.47-times higher IC50 value than roots, but 
shoots of B. napus napus approximately at the same IC50 value than the roots 
(689.6 mg.l

-1
). Seedlings growth was more inhibited in S. alba. Zn more affected 

root than shoot growth of both plants. While all studied photosynthetic pigments 
of B. napus napus were inhibited to 50% at approximately same concentration, 
total carotenoids were the most impaired in S. alba leaves. Since sum of 
chlorophylls (a+b) decreased in Zn presence, relation between chlorophylls and 
carotenoids (a+b)/car increased only in S. alba seedlings. We can conclude that 
zinc was more toxic to S. alba than B. napus napus.  

 
Key words: Sinapis alba L., Brassica napus napus L., phytotoxicity, zinc, 
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ÚVOD  

Zinok sa v prírodných podmienkach vyskytuje v oxidačnom stupni Zn
2+

 a v 
hydrotermálnych ložiskách sa spája s olovom. Jedinou primárnou rudou zinku je 
sfalerit (ZnS). V pôdnych silikátoch nahrádza Mg

2+
 (KABATA-PENDIAS & PENDIAS 

2001). V kyslých pôdach prevláda v iónovej forme, ktorá je vysoko mobilná 
(KABATA-PENDIAS & PENDIAS 2001; DERCOVÁ et al. 2010). V prítomnosti 
organickej hmoty tvorí Zn rozpustné komplexy a cheláty, ktoré zvyšujú jeho 
mobilitu, pričom komplexy ZnSO4

0
 a ZnHPO4

0
 môžu výrazne prispieť k 

celkovému obsahu zinku v pôdnom roztoku (ALLOWAY 1995; FRANKOVSKÁ et al. 
2010). Extrémne vysoký obsah zinku je typický pre kyslé vody z rudných baní. 
Zinok sa uvoľňuje predovšetkým pri spracovaní sulfidových rúd (priemyselné 
praženie rúd) elektrolytickými metódami, a pod. Dôležitým zdrojom znečistenia 
prostredia Zn je spaľovanie uhlia a iných fosílnych palív, hutníctvo neželezných 
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kovov a banská ťažba kovových rúd, poľnohospodárske využitie odpadových 
kalov a kompostových materiálov, či používanie umelých hnojív a pesticídov. 
Pri flotácii rozdrvenej rudy môže zinok kontaminovať odpadovú vodu a pri 
hutníckom spracovaní silnými emisiami ovzdušie (ALLOWAY 1995; DERCOVÁ et 
al. 2010). Zvýšený obsah tohto prvku sa bežne nachádza v pôdach mestských 
aglomerácií. Antropogénnou činnosťou sa tak zvyšuje obsah zinku 
predovšetkým v povrchovej časti pôd, čím sa zvyšuje jeho bioprístupnosť pre 
koreňový systém rastlín. Medzná hodnota zinku pre pitnú vodu je podľa 
Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. 3 mg.l

-1
.  

Zinok je pre rastliny esenciálnym prvkom, ktorý je súčasťou vyše 300 
enzýmov, vrátane napr. alkalickej fosfatázy, laktátdehydrogenázy, DNA-
polymerázy, či Cu,Zn-superoxiddizmutázy. Pretože iónový polomer Zn je 
podobný ďalším dvojmocným katiónom (Mn, Fe, Cu, Mg), môže sa pri jeho 
nadbytku v dôsledku vzájomnej kompetície o väzbové miesta v rastlinách 
posúvať fyziologická rovnováha (SINGH & SINGH 1987; DE FILLIPIS & ZIEGLER 
1993). Pri jeho nadbytku môže napr. v dôsledku kompetície s Mg, ktorý je 
súčasťou chlorofylu a a b, dochádzať aj k narušeniu fotosyntetických reakcií. 
Práve z tohto dôvodu sme sa v našej práci zamerali nielen na hodnotenie 
vplyvu zinku na rast rastlín z čeľade Brassicaceae – horčicu bielu (Sinapis alba) 
a kapustu repkovú (Brassica napus napus), ktoré sú z hospodárskeho hľadiska 
významnými plodinami, ale aj na sledovanie jeho vplyvu na produkciu 
fotosyntetických pigmentov. Horčica biela je odporúčaná aj ako modelový 
organizmus na testovanie fytotoxicity látok viacerými normami, vrátane OECD, 
U.S. EPA aj STN noriem.  
 

METODIKA  

Semená horčice bielej (Sinapis alba L., cv. Severka) a kapusty repkovej 
(Brassica napus napus L., cv. Bristol) z firmy Chepo, s.r.o. (Unhošť – Fialka, 
Česká republika) klíčili vo vertikálnych plastových kontajneroch s rozmermi 21,0 
x 15,5 cm (Phytotoxkit, MicroBioTests, Inc., Nazareth, Belgicko) na vrstve 
papierovej vaty a filtračného papiera nasiaknutej 24 ml testovaného roztoku Zn 
vo forme zlúčeniny ZnCl2 (Merck, Nemecko) v koncentráciách 240, 480 a 720 
mg Zn.l

-1
 (3669, 7338 a 11007 µmol Zn.dm

-3
) pre S. alba, a 48, 384 a 768 mg 

Zn.l
-1

 (734, 5870 a 11741 µmol Zn.dm
-3

) pre B. napus napus. Kontrolou bola 
odstáta vodovodná voda (80 mg Ca.l

-1
, 27 mg Mg.l

-1
; pH 7,30±0,05). Na každý 

kontajner pripadalo 15 semien a každá koncentrácia Zn sa hodnotila minimálne 
v troch paralelkách. Semená klíčili pri teplote 25±1 ºC 72 hod v tme. Na tretí 
deň sa zmerala dĺžka koreňov a výhonkov v mm a probitovou analýzou (STN 83 
8303, 1999) sa vypočítali hodnoty 50 %-nej inhibície rastu koreňa aj výhonku 
(IC50). Semenáčiky potom rástli ďalšie 4 dni v svetelnom režime deň/noc (16/8 
hod) pri teplote 24–27 ºC. Na siedmy deň sa z výhonkov extrahovali do 95 % 
etanolu (60 mg listov v 6 ml etanolu) fotosyntetické pigmenty (chlorofyl a, 
chlorofyl b a celkové karotenoidy), pričom ich obsahy sa stanovili 
spektrofotometricky pri 470, 649 a 665 nm. Obsahy pigmentov sa prepočítali na 
mg sušiny. Na výpočet obsahu jednotlivých pigmentov sa použili nasledovné 
rovnice (LICHTENTHALER & WELLBURN 1983):  

 
chlorofyl a (Ca) = 13,95 A665 – 6,88 A649 
chlorofyl b (Cb) = 24,96 A649 – 7,32 A665 
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karotenoidy (Cx+c) = 1000 A470 – 2,05 Ca – 114,8 Cb 
                             245 

Keďže chlorofyl b sa syntetizuje v prítomnosti molekulového kyslíka 
enzýmom chlorofylid a oxygenáza (CAO) z chlorofylu a (EGGINK et al. 2004), 
počítané sú aj vzťahy medzi fotosyntetickými pigmentmi (a/b), (a+b) ako aj 
pomer chlorofylov ku karotenoidom ((a+b)/kar).  

Výsledky boli graficky a štatisticky spracované s vloženými vzorcami pre 
jednorozmernú analýzu variácií (ANOVA) s post-hoc Scheffeho testom v 
programe Microsoft Excel 2010.  
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V ekosystémoch, kde je zinok vzdušným polutantom, sa kumuluje v rastových 
vrcholoch rastlín, kým v pôde znečistenej zinkom sa hromadí hlavne v 
koreňoch. Vo všeobecnosti sa zinok viaže najmä na rozpustné nízkomolekulové 
proteíny a napr. už WEINBERG (1977), či TINKER (1981) popisujú vznik Zn-fytátu 
spolu s ďalšími rozpustnými zinkovými komplexmi. Obsah zinku je vyšší v 
koreňoch, ako vo výhonkoch a literatúra uvádza, že zinok sa zvykne 
akumulovať predovšetkým v starších listoch (KABATA-PENDIAS & PENDIAS 2001). 
Porovnaním 50 %-ného inhibičného účinku (IC50) zinku na rast koreňov bol 
tento prvok toxickejší pre rast semenáčikov S. alba ako pre B. napus napus, 
pričom výhonok bol inhibovaný až pri 2,47-násobne vyššej koncentrácii  
(450,7 mg Zn.l

-1
) ako koreň (tab. 1). Viacerí autori pozorovali inhibíciu rastu 

koreňov v prítomnosti Zn (napr. PEŠKO et al. 2011; LI et al. 2012), čo je v súlade 
s našimi zisteniami pre S. alba a B. napus napus (tab. 1). Kým Zn pôsobil 
výraznejšie na rast koreňov ako na rast výhonkov S. alba, pri B. napus napus 
bol jeho účinok na rast koreňov aj výhonkov porovnateľný.  
 
Tab. 1:  Hodnoty IC50 s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) pre rast koreňov a 

výhonkov S. alba a B. napus napus v prítomnosti Zn iónov  

 

Druhy 
IC50 (mg.l

-1
) (95 % CI) 

koreň výhonok 

S. alba 
182,2 

(152,8-217,1) 
450,7 

(328,5-618,2) 

B. napus napus 
559,6 

(479,6-653,0) 
689,6 

(512,1-928,8) 

 

Akumulácia ťažkých kovov v pletivách rôznych rastlín znižovala koncentráciu 
chlorofylov v listoch, prípadne v stonkách (OUZOUNIDOU et al. 1992; 
ABDEL-BASSET et al. 1995). Ako uvádza TINKER (1981) zinok sa koncentruje v 
chloroplastoch, vakuolách a bunkových membránach. Pri jeho nadbytku 
dochádza v rastlinách ku značnej redukcii koncentrácie železa, čo ovplyvňuje aj 
fotosyntézu. Pri B. napus napus sa v prítomnosti Zn, v koncentrácii 
zodpovedajúcej nominálnym IC50 hodnotám, nepotvrdili štatisticky významné 
rozdiely v produkcii jednotlivých fotosyntetických pigmentoch (tab. 2) a ako 
vidieť z uvádzaných výsledkov, ich 95 % intervaly spoľahlivosti sa prelínajú. 
Takáto vyrovnanosť sa ale nepotvrdila pri S. alba, kde sa intenzita inhibície 
jednotlivých pigmentov líšila a na základe získaných výsledkov sa v závislosti 
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od ich citlivosti dal zostaviť nasledovný inhibičný rad: celkové karotenoidy > 
chlorofyl b > chlorofyl a. 
 
Tab. 2:  Hodnoty IC50 s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) pre hladinu 

fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b a celkových karotenoidov) 
v S. alba a B. napus napus v prítomnosti Zn iónov  

 

Druhy 

IC50 (mg.l
-1

) (95 % CI) 

chlorofyl a chlorofyl b 
celkové 

karotenoidy 

S. alba 
649,4 

(401,8-1049,4) 
549,0 

(376,9-799,7) 
520,0 

(352,9-766,3) 

B. napus napus 
214,5 

(156,1-294,7) 
206,9 

(153,3-279,3) 
233,9 

(170,0-321,8) 

 

Kým pri S. alba Zn vo všetkých testovaných koncentráciách štatisticky 
významne inhiboval všetky stanovované fotosyntetické pigmenty, pri B. napus 
napus sa výraznejší pokles v ich produkcii pozoroval až od koncentrácie 384 
mg Zn.l

-1
 (obr. 1).  

Hoci pri nižších koncentráciách sa účinok Zn na produkciu pigmentov v B. 
napus napus neprejavoval, vyššie koncentrácie inhibovali ich produkciu 
intenzívnejšie ako pri S. alba, čo sa však štatisticky významne nepotvrdilo (obr. 
1). Kým obsah chlorofylu a bol pri koncentrácii 384 mg Zn.l

-1
 v porovnaní s 

kontrolou v B. napus napus 2,53-násobne nižší, pri podobnej vyššej 
koncentrácii (480 mg Zn.l

-1
) bola hladina tohto pigmentu v S. alba znížená len 

1,64-násobne. Chlorofyl b ako aj celkové karotenoidy boli pri tejto koncentrácii 
znížené oproti kontrole približne 1,7-krát v S. alba, kým pri B. napus napus 
došlo pri uvedenej koncentrácii až k 2,61-násobnému poklesu chlorofylu b a 
2,41-násobnému poklesu celkových karotenoidov (obr. 1).  

Pre porovnanie vzťahov medzi jednotlivými pigmentmi v testovaných 
rastlinách sa využili výpočty podielu chlorofylu a a chlorofylu b (a/b), ich súčet 
(a+b) ako aj podiel chlorofylov k celkovým karotenoidom ((a+b)/kar) (obr. 2). I 
keď sa pomer a/b výraznejšie nemenil, podiel chlorofylov ku karotenoidom sa 
pri S. alba s rastúcou koncentráciou zinku zvyšoval, kým v B. napus napus sa 
tento ukazovateľ znižoval, čo bolo zapríčinené aj výraznejším poklesom hladín 
oboch sledovaných chlorofylov, t.j. ich súčtu (a+b), a výraznejšej inhibícii 
karotenoidov (obr. 1). Na rozdiel od B. napus napus dochádzalo v prítomnosti 
Zn v listoch S. alba k nárastu podielu chlorofylov voči karotenoidom, ktorý bol 
vyjadrený v tvare (a+b)/kar (obr. 2).  

Pokles celkových chlorofylov sprevádzaný zvýšenou hladinou antokyanínov 
a vakuolových pigmentov, ktoré sa tvoria hlavne pri zvýšenom oxidačnom 
strese, pozorovali v peniažteku modrastom (Thlaspi caerulescens) aj PONGRAC 
et al. (2009). Ako uvádza HAVAUX (2013) dôležitú antioxidačnú úlohu v 
rastlinách zohrávajú aj karotenoidov, ktorých pokles sme zaznamenali aj v 
priebehu našich testov (obr. 1). Pokles tvorby sa spomalil na úkor klesajúceho 
súčtu chlorofylov, pretože pri pomere pigmentov (a+b)/kar dochádzalo k 
spomaleniu tohto trendu, a v prípade S. alba dokonca k jeho zvýšeniu až na 
hodnotu 4,06 pri 720 mg Zn.l

-1
 oproti kontrole (3,84) (obr. 2).  
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Obr. 1:  Hladiny fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b a celkových 

karotenoidov) v S. alba a B. napus napus v závislosti od koncentrácie zinku. V 
grafoch sú uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami 
(SD). Legenda: chl a – chlorofyl a, chl b – chlorofyl b, kar – celkové karotenoidy, 
p – štatistická významnosť oproti kontrole (*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001). 
Na obr. nie sú uvedené štatistické údaje pre B. napus napus, nakoľko sa v 
tomto prípade nedala použiť jednosmerná analýza variácií ANOVA, pretože 
nevyšiel Bartlettov test nerovnosti rozptylu hodnôt. 

 
 

MONNET et al. (2001) pri sledovaní vplyvu ZnSO4 na obsah chlorofylov v 
mätonohu trvácom (Lolium perenne) zistili, že so zvyšujúcou sa koncentráciou 
Zn sa obsah chlorofylov znižoval a klesal aj pomer a/b. Hoci pokles chlorofylov 
vyjadrený súčtom (a+b), sme pri oboch sledovaných rastlinách potvrdili aj v 
našich testoch, pokles hodnoty ich pomeru a/b sme na rozdiel od uvádzaných 
autorov nezaznamenali.  
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Obr. 2:  Vplyv Zn na pomery fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, b a celkových 

karotenoidov) v S. alba a B. napus napus. Legenda: a – chlorofyl a, b – 
chlorofyl b, kar – celkové karotenoidy  

 

ZÁVER  

Aj keď je zinok pre rastliny esenciálnym prvkom jeho vyššie koncentrácie môžu 
vyvolávať toxické účinky. Jeho fytotoxicita závisí okrem fyzikálnych a 
chemických faktorov aj od druhu testovaného rastlinného materiálu, čo sa 
potvrdil aj v našich testoch, kde sa ako citlivejší druh prejavila horčica biela S. 
alba. Na základe získaných výsledkov sa dajú uviesť nasledovné závery: 1) rast 
semenáčikov bol výraznejšie inhibovaný pri S. alba; 2) Zn výraznejšie inhiboval 
pri obidvoch testovaných rastlinách (S. alba, B. napus napus) rast koreňa ako 
výhonku; 3) kým hodnoty IC50 pre B. napus napus boli porovnateľné pre všetky 
sledované fotosyntetické pigmenty, pri S. alba boli najvýraznejšie inhibované 
celkové karotenoidy; 4) súčet chlorofylov (a+b) síce v listoch rastlín klesal, ale 
podiel chlorofylov voči karotenoidom (a+b)/kar klesal len pri B. napus napus.  
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