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Čo sú to fytoremediácie ?
Je to proces, ktorý využíva rastliny na 
odstránenie, degradáciu alebo zachytenie 
nebezpečných materiálov prítomných v pôde 
alebo podzemnej vode.
Táto schopnosť rastlín vysporiadať sa so 
znečistením prostredia bola spozorovaná 
začiatkom 80 – tých rokov 20. storočia



Vznikla na základe študia tolerancie rastlín 
voči ťažkým kovom
Objavy rastlín ako hyperkumulátorov, ktoré 
obsahujú vysoké hladiny ťažkých kovov 
toxických pre iné rastliny, viedlo k myšlienke 
využitia niektorých rastlinných druhov na 
extrakciu kovov z pôd



Vyššie rastliny sú schopné metabolizovať a 
degradovať mnohé znečisťujúce látky, preto 
sú často označované ako „zelená pečeň“



CHARAKTERISTIKA FYTOREMEDIÁCIE
Fytoremediáciou označujeme skupinu 
metód, ktoré využívajú zelené rastliny a ich 
rizosférické mikroorganizmy na fixáciu, 
akumuláciu a degradáciu znečisťujúcich 
látok nachádzajúcich sa v pôde, 
sedimentoch, spodnej alebo povrchovej 
vode alebo dokonca aj v atmosfére (Ouyang, 
2002). 



Vybrané rastliny sa využívajú na extrakciu 
toxických kovov, ale aj organických látok zo 
životného prostredia. 
Dôležitým predpokladom pre úspešnú 
aplikáciu fytoremediácie je biologická 
dostupnosť znečisťujúcich látok pre rastlinu, 
ktorá je daná hlavne rozpustnosťou danej 
látky, typom pôdy a vekom kontaminácie. 



VÝHODY FYTOREMEDIÁCIE
Nízke finančné vstupy a náklady na priebeh 
remediácie sú minimálne
dochádza k znižovaniu nákladov pri 
dekontaminačných procesoch.
šetrný prístup k prostrediu, pretože sa vyhýba 
odstráneniu pôdy a použitiu ťažkej techniky 
(Dercová a kol., 2005)



V prezentácii centra Naval Facilities 
Engineering Service z Kanady (1998) sa 
uvádza, že počas fytoremediácie približne 30 
000 ton znečistenej pôdy na ploche asi 400 
árov sa vyprodukuje približne 1200 ton 
biomasy, z ktorej po spálení vznikne asi 120 
ton popola. 



IDEÁLNA RASTLINA PRE 
FYTOREMEDIÁCIU BY MALA :

rýchlo rásť a produkovať veľa biomasy (najlepšie 
viac ako 3 tony na približne 40 ároch za rok),
mať hlboké korene a ľahko pozbierateľnú 
nadzemnú časť,
akumulovať veľké množstvo kovov v nadzemnej 
časti (aspoň okolo 1000 mg/kg).



Aby bolo možné vyčistiť pôdu od 
znečisťujúcej látky napríklad počas troch až 
piatich rokov, rastlina musí akumulovať 
desaťnásobne viac znečisťujúcej látky, ako 
je jej koncentrácia v pôde.



Napríklad ak sa v pôde nachádza 
500 mg.kg-1 znečisťujúcej látky, potom jej 
koncentrácia v rastline musí byť takmer 
5000 mg.kg-1, aby bola schopná vyčistiť 
pôdu do piatich rokov (Schnoor, 1997, 
Clemens a kol., 2002)



Najvýhodnejšie je fytoremediáciu aplikovať 
na miesta s plytkou kontamináciou 
organickými látkami, makroživinami alebo 
kovmi, ktorá je vhodná na čistenie veľkých 
plôch
Ide hlavne o miesta s nízkou koncentráciou, 
ktoré si vyžadujú len dlhodobé dočisťovanie, 
prípadne v kombinácii s inými metódami, kde 
vegetácia je použitá ako dokončovací krok 
(Schnoor, 1997). 



V porovnaní s inými remediačnými 
technológiami sú výhody 
fytoremediácie (Raskin a kol., 1994, 
Schwitzguébel, 2002):

minimálne narušenie životného prostredia 
počas aplikácie, 
možnosť aplikácie na široké spektrum 
znečisťujúcich látok, vrátane kovov a 
rádionuklidov, 



menšia produkcia sekundárnych odpadov 
ako pri tradičných metódach, 
možnosť degradovať organické látky až na 
CO2 a H2O, teda možnosť ich úplného 
odstránenia zo životného prostredia, 
cenovo výhodná technológia pre veľké 
plochy pôdy alebo veľké objemy vody s 
nízkymi koncentráciami znečisťujúcich látok, 



použiteľnosť vrchnej časti pôdy po remediácii 
a môžnosť jej úpravy aj pre 
poľnohospodárske použitie, 
ponechanie pôdy po odstránení 
znečisťujúcich látok na mieste, teda nie je 
nutné ju skládkovať a nevzniká nový druh 
odpadu,



zachytenie znečistených spodných vôd 
rastlinami umožňuje predísť úniku týchto 
látok do okolitého prostredia.



Nevýhody limitujúce použitie 
fytoremediácie sú:

dlhý čas potrebný na priebeh procesu, 
obmedzená účinnosť na hornú časť pôdy 
približne meter od povrchu a spodnú vodu v 
blízkosti povrchu, 
klimatickými a hydrologickými podmienkami 
môžu byť obmedzené rastové rýchlosti 
použitých rastlín



potreba úpravy povrchu miesta pre 
fytoremediáciu, aby sa zabránilo zaplaveniu 
alebo erózii
znečisťujúce látky nahromadené v rastline 
môžu ešte stále vstúpiť do potravinového 
reťazca, ak tieto rastliny slúžia ako potrava 
živočíchov, 
niekedy potreba dodania pôdy



CIELE FYTOREMEDIÁCIE :
vytvoriť určitý doplnok k tradičnejším 
bioremediačným metódam, ktoré sú založené len 
na využití mikroorganizmov
Najväčšie uplatnenie sa predpokladá pri 
odstraňovaní toxických kovov a perzistentných 
organických látok z pôd (napr. chlórované 
pesticídy, insekticídy s obsahom organofosfátov, 
ropných uhľovodíkov (BTEX), polycyklických 
aromatických uhľovodíkov (PAHs),...)



Rastlinná biomasa alebo aj iné rastlinné 
odpady z poľnohospodárstva môžu byť 
využité aj na odstraňovanie organických 
látok z vôd (Schwitzguébel, 2002). 



FYTOREMEDIAČNÉ METÓDY
fytoextrakcia alebo aj fytoakumulácia – použitie 
rastlín schopných akumulovať znečisťujúce látky vo 
svojich nadzemných častiach a tak umožniť ich 
odstránenie z pôdy

fytotransformácia – čiastočná alebo úplná 
degradácia komplexných organických 
molekúl, alebo ich inkorporácia do 
rastlinných pletív



fytostimulácia alebo bioremediácia uľahčená 
rastlinami (niekedy označovaná aj ako 
fytodegradácia) – stimulácia degradácie 
organických látok mikroorganizmami alebo 
hubami pomocou látok (napr. enzýmov), 
ktoré rastlina uvoľňuje do svojej koreňovej 
zóny (rizosféry)



fytovolatilizácia – premena znečisťujúcich 
látok na plynné látky počas rastlinného 
metabolizmu
rizofiltrácia – použitie rastlinných koreňov na 
absorpciu alebo adsorpciu znečisťujúcich 
látok, najčastejšie kovov, ale aj organických 
látok, z vôd a ich následné skoncentrovanie 
a vyzrážanie



„stromové čerpadlo“ – použitie stromov na 
odparovanie veľkých objemov vody z pôdy, 
čo zároveň umožní extrakciu kovov 
obsiahnutých v prečerpanej vode
fytostabilizácia – použitie rastlín na zníženie 
pohyblivosti a biologickej dostupnosti 
znečisťujúcich látok s cieľom zabrániť ich 
vstupu do spodných vôd a potravinového 
reťazca



hydraulická kontrola – kontrola hladiny 
spodných vôd pomocou koreňových 
systémov rastlín.



Obr. 1 :Rozdelenie fytoremediačných technológií



Obr. 2 .: fytoremediácie sa prejavujú sériou komplexných interakcií medzi 
rastlinami a pôdou, vrátane akumulácie, hyperakumulácie, vylúčenia, volatilizácie 
a degradácie. Rastliny stabilizujú aj mobilné kontaminované sedimenty tvorbou 
hustej koreńovej sústavy pod povrchom.



Rastliny akumulujúce toxické kovy je možné 
pestovať a zbierať s minimálnymi nákladmi, 
pričom dôjde k podstatnému zníženiu 
kontaminácie. Suché, spopolnené alebo 
kompostované rastlinné zvyšky s vysokým 
obsahom kovov môžu byť skládkované ako 
nebezpečné odpady alebo znovu využité ako 
suroviny na získavanie kovov (Raskin a kol., 
1994; Koppolu a kol., 2003). 



Fytoremediácie môžu v sebe zahŕňať  rôzne 
procesy :

Fytoextrakcia – príjem kontaminantov
Fytodegradácia – rozklad alebo metabolizmus 
kontaminanta
Fytostabilizácia – redukcia pohybu alebo 
dostupnosti kontaminantu
Ryzofiltrácia
Fytovolatilizáciu 



FYTOEXTRAKCIA :

využíva rastliny s hyperakumulačnými 
schopnosťami pre cieľové kovy, teda rastliny 
schopné vo veľkom rozsahu akumulovať kovy a 
transportovať ich do nadzemných častí bez 
nepriaznivého vplyvu na ich rast a prosperitu 
(Schnoor, 1997)



FYTOVOLATIZÁCIA :
predstavuje zachytenie znečisťujúcich látok z 
pôdy, ich transformáciu na prchavé zlúčeniny a 
následné odparenie do atmosféry (Schnoor, 
1997). 
Niektoré mikroorganizmy sú schopné 
enzymaticky redukovať ortuťnaté ióny na kovovú 
ortuť, ktorá sa vzhľadom na svoje fyzikálne 
vlastnosti rozptyľuje do okolia vo forme pár. 



Gén kódujúci reduktázu ortuti sa podarilo vniesť 
do genómov rastlín Arabidopsis thaliana a 
Lyriodendron tulipifera, čo prispelo k zvýšeniu 
odolnosti rastlín voči zvýšenej koncentrácii Hg2+ 

v ich pletivách a súčasne sa podarilo previesť 
väčšiu časť ortuti vo forme Hg0 do ovzdušia 
(Špirochová a kol., 2001) 



RIZOFILTRÁCIA :
je používaná najčastejšie na čistenie spodných, 
povrchových alebo odpadových vôd s nízkymi 
koncentráciami kovov
Využíva suchozemské aj vodné rastliny schopné 
absorbovať, nahromadiť a zrážať kovy z 
prúdiacej vody v koreňoch 



Výhoda - znečisťujúce látky nemusia byť 
transportované do výhonku, teda sa nemusia 
používať len hyperakumulátory 
metóda vhodná predovšetkým na čistenie vôd s 
nízkymi koncentráciami kovov, ktoré nie je 
možné efektívne odstrániť inou metódou



Pre akumuláciu ťažkých kovov rizofiltráciou sa 
osvedčili napríklad kukurica, slnečnica a ryža. 
Slnečnica znížila významne koncentráciu 
chrómu, mangánu, kobaltu, niklu a medi vo vode 
počas 24 hodín 



FYTOSTABILIZÁCIA :
je zvyčajne aplikovaná na pôdy, ktoré sú veľmi silne 
znečistené kovmi, a teda ich fytoextrakcia by trvala veľmi 
dlho (aj niekoľko desiatok tisíc rokov). 

napríklad haldy, odkaliská a podobne
V takýchto prípadoch je najvýhodnejšia aplikácia rýchlo 
rastúcich rastlín (napríklad krmív) odolných voči suchu, 
ktoré sú schopné rásť v pôdach s vysokou koncentráciou 
kovov s nízkym obsahom živín a akumulovať kovy v 
koreňoch alebo ich vyzrážať v koreňovej zóne (Wong, 
2003). 



Rastliny môžu stabilizovať kontaminanty vo 
svojich orgánoch pomocou :

redoxných premien (napr. redukcia CrVI na CrIII), 
prevedenia kontaminantov do nerozpustnej 
podoby (napr. olovo viazané s fosforečnanmi), 
zabudovania do rastlinných štruktúr. 
Cieľom tejto metódy je znemožnenie alebo aspoň 
výrazne obmedzenie prenosu kontaminantov do 
okolia. 



FYTODEGRADÁCIA :
Fytostimulácia alebo bioremediácia uľahčená 
rastlinami, 
používa sa na premenu znečisťujúcich látok na 
netoxické priamo v pôde 
Rastlina uvoľňuje do svojej koreňovej zóny rôzne 
látky, napríklad enzýmy, ktoré uľahčujú 
degradáciu organických látok mikroorganizmami 
a hubami žijúcimi v blízkosti koreňov (Zhao a 
kol., 2001) 



Využitie najmä pre pôdy znečistené organickými látkami, 
ktoré sú potom rastliny schopné metabolizovať

Podmienkou je, aby produktom metabolických 
aktivít bola látka, ktorá je netoxická nielen pre 
rastliny ale aj pre ostatné organizmy. V prípade, 
že daná organická látka je akumulovaná a 
metabolizovaná v rastline, ide o 
fytotransformáciu (Fitz, Wenzel, 2002; Glick, 
2003). 



ZÁVER :
Fytoremediácia je nová a zaujímavá oblasť 
výskumu odstraňovania kovov z pôdy pomocou 
rastlín, ktorá prináša nové možnosti čistenia 
kontaminovaných pôd ťažkými kovmi
Na druhej strane rozširuje naše poznatky v oblasti 
základného výskumu vo fyziológii rastlín a 
biochémii



Štúdium interakcií medzi kovom a rastlinami 
pomáha pochopiť mechanizmy podieľajúce sa na 
zachytení, akumulácii kovov a rezistencii rastlín 
voči prítomnosti kovov v prostredí. 
V súčasnosti sú fytoremediácie len na začiatku 
svojho vývoja a do budúcnosti sa môžu 
staťkomerčne využívanými metódami vhodných 
na čistenie životného prostredia
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