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Tak jako každý prvek, má i dusík svá specifika, co se týče výskytu, koloběhu 
v přírodě, vztahu k rostlinám a vůbec živým organismům. Tato kapitola tedy vysvětluje 
základní principy těchto dějů a vztahů a blíže se zaobírá především ději, které jsou pro úrodu 
a tím pro člověka nejdůležitější. 

Dusík se v přírodě vyskytuje prakticky všude, v atmosféře, která je primárním zdrojem 
dusíku je obsaženo 77,5 % N2 (Richter et Hlušek 1999), dusík se vyskytuje též ve všech 
živých organismech, kde je nenahraditelnou součástí bílkovin a dále se nachází v půdě. Mezi 
atmosférou, organismy a půdou dochází k dynamickému koloběhu. Leitgeb (1983) popisuje 
tento děj zkráceně takto: Dusíkaté organické sloučeniny se rozkládají a přeměňují v dusíkaté 
minerální sloučeniny čpavkového typu. Na intenzitě tohoto procesu závisí množství 
dusíkatých látek přístupných pro rostliny a rovněž výška výnosů. Amonné sloučeniny mohou 
být skupinou specifických mikroorganismů oxidovány na nitráty v pochodu nazvaném 
nitrifikace. Za vhodných podmínek podléhají nitráty redukci, kterou způsobují denitrifikační 
bakterie, za vzniku volného dusíku. Koloběh se uzavírá vestavěním vzdušného dusíku do 
složitých organických sloučenin buněk různých druhů fixátorů vzdušného dusíku. 

Vzhledem ke složitosti popisovaného problému a k další návaznosti je nutno některé 
výše jmenované procesy podrobněji rozebrat a doplnit. 

 
1. 1. Přechod organického dusíku do půdy 

 
Dusík přichází do půdy ve formě bílkovin jako součást mikrobních těl, rostlinných a 

živočišných tkání, zeleného hnojení, chlévské mrvy a kompostu a rovněž ve formě dusíkatých 
látek, obsažených v humusu. Organický dusík podléhá dále přeměnám. 

Tento proces můžeme nazvat amonifikací, v širším slova smyslu mineralizací. 
Amonifikace se v půdě uskutečňuje určitými sukcesemi bakterií (Leitgeb 1983), které 
rozkládají močovinu, kyselinu močovou, kyanamid a zejména bílkoviny. Při aerobním 
rozkladu bílkovin hlavními konečnými produkty jsou CO2, amoniak, sulfáty a voda. Za 
anaerobních podmínek vzniká amoniak, aminy, CO2, organické kyseliny, merkaptany, indol, 
skatol a sirovodík. Mohou vznikat také jedovaté sloučeniny, nejčastěji diaminy či ptomainy, 
k nimž patří i kadaverin, mrtvolný jed vznikající z lysinu (Leitgeb 1983). 

Tyto procesy ovlivňuje několik faktorů (Kolář 1987): 
a) faktory pedologické (pH, chemické složení půd, půdní struktura, aerace atd.) 
b) faktory ekologické (velikost srážek, teplota, střídání period sucha a vlhka může 

zintenzívnit proces mineralizace) 
c) faktory kultivační 
Bylo zjištěno, že mineralizace dusíku probíhá nejintenzívněji ve středně humózních 

půdách při 60 – 70 % objemových vláhy. Jak vzestup, tak pokles vlhkosti negativně 
ovlivňoval obsah minerálního dusíku uvolněného mineralizací (Kolář 1987). Rovněž 
v půdách s malým množstvím snadno rozložitelných organických látek je mineralizace 
celkem slabá (Kolář 1987). 
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1. 2. Dusík v půdě 

 
Amoniak uvolňující se v biochemických reakcích je využíván různými způsoby. Jedna 

část se adsorbuje na jílovitohumusových částicích nebo neutralizuje kyseliny půdy, druhá část 
se procesem imobilizace vrací do těl heterotrofních mikroorganismů, část je oxidována 
autotrofy na nitrity a nitráty a část amoniaku zůstává volná a odchází do ovzduší, čímž 
vznikají velké ztráty dusíku. 

Tyto přeměny jsou velmi složité a kvantitativně velmi nejednoznačné, závisí na mnoha 
faktorech. Je tedy nutno se na ně blíže podívat. 

 
1. 2. 1. Adsorpce N na jílovitohumusových částicích 

 
Jedná se zde na jedné straně o fixaci, zadržení iontů v interlamelárních prostorech 

jílovitých minerálů typu illitu (Kolář 1987) ve formě NH4
+

F (Havelka et al. 1979). Dusík ve 
formě NH4

+
F se může v půdě nacházet do 5 – 10 % i více. Názory na využití tohoto dusíku 

v půdě jsou různé. 
Fixace je známá u draslíku, je zajímavé, že fixace NH4

+ je zeslabena předcházejícím 
hnojením draslíkem, zatímco současná aplikace K+ a NH4

+ fixaci NH4
+ posiluje (Kundler 

1970 in Kolář 1987). 
Na druhé straně je zde dusík výměnným způsobem vázán na aromatická jádra 

huminových kyselin, fulvokyselin a huminů. Z tohoto důvodu se obsah celkového N v půdě 
dává do vztahu Cox a vyjadřuje se poměrem C : N. V našich půdách je uváděna průměrná 
hodnota C : N 10 – 12 : 1, i když za dostatečné zásobení rostlin dusíkem považují mnozí 
autoři ještě poměr 15 – 18 : 1. Poměr C : N s hloubkou klesá a proto v podorniční vrstvě ho 
bývá 5 – 10 x méně (Richter et Hlušek 1999). 
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1. 2. 2. Imobilizace dusíku 
 
Imobilizace dusíku je opačným dějem mineralizace, jde o vazbu minerálního dusíku 

do organické hmoty. 
Podle Kundlera (1970) (in Kolář 1987) je imobilizace závislá na těchto faktorech: 
- na přísunu organické hmoty do půdy a sice takové, která má široký poměr C : N 

(více než 25 – 30). Zvláště je na imobilizaci dusíku účinná sláma, použitá jako 
organické hnojivo. 

- Na dostupnosti dusíku pro mikroorganismy. Čím je nižší, tím je imobilizace větší. 
- Na příznivých životních podmínkách pro mikroorganismy. Při nízké teplotě, suchu 

a kyselé půdní reakci je imobilizace dusíku zpomalována. 
- Na dávkách dusíkatých hnojiv, absolutní množství imobilizovaného dusíku 

z minerálních hnojiv stoupá s výší dávek dusíku. 
- Na střetu zájmů rostlin a mikroorganismů o dodaný dusík. Imobilizace v půdě s 

rostlinným pokryvem probíhá hlavně v prvních týdnech; na úhoru se udržuje po 
celou vegetační dobu a je vyšší. 

- Na formě použitých dusíkatých hnojiv. Ukázalo se, že při použití dusíkatých 
hnojiv amonných je imobilizace větší, než při aplikaci hnojiv ledkových. Je to 
dáno faktem, že půdní mikroorganismy využívají přednostně NH4

+ před NO3
-. 

 
1. 2. 3. Nitrifikace 

 
Nitrifikace je biochemický proces oxidace NH4

+, vzniklého mineralizací, který probíhá 
ve dvou stupních (Leitgeb 1983): 

 
I. stupeň – nitritace: 

 
NH4

+ + 1 1/2 O2                   2 H + H2O + NO2
- + 277 kJ 

 
II. stupeň – nitratace: 

 
NO2

- + 1/2 O                       NO3
- + 71 kJ 

 
Tato dvě stádia jsou uskutečňována dvěma různými skupinami bakterií: nitritačními 

(Nitrospira, Nitrosomonas, Nitrocystis a Nitrosolobus) a nitratačními (Nitrobacter, Nitrospina 
a Nitrococcus) (Leitgeb 1983). 

Z uvedených reakcí je zřejmo, že oxidace amoniaku je doprovázena uvolňováním 
energie, kterou bakterie využívají k redukci CO2, který jim slouží jako zdroj uhlíku. 

Při nitrifikaci dochází k uvolňování protonů, které okyselují půdu. Vznikající kyselina 
dusičná je neutralizována bázemi sorpčního komplexu nebo půdního roztoku. 

Nitrifikaci ovlivňuje několik faktorů, je to především půdní reakce. Za optimum se 
považuje pH = 6,2 – 9,2. Dalším faktorem je obsah vody – opt. je 40 – 70 % MVK, a dále 
teplota půdy. Za optimum je považována teplota 15 – 30°C, při teplotách pod 3°C se 
nitrifikace prakticky zastavuje (Leitgeb 1983). Vegetační vliv má též průkazný vliv na 
nitrifikaci, vliv půdního typu na nitrifikaci není průkazný (Ulrich 1990). Významný je i poměr 
C : N v organické půdní hmotě (Kolář 1987) a obsah NH4

+ iontů (Ulrich 1990). 
Intenzita nitrifikace je rozdílná i v průběhu roku. V zimním období je obsah NO3

- a 
NH4

+  v půdách nízký, na jaře dochází k výraznému maximu (duben – květen) obsahu NO3
- a 

NO2
-. Jsou-li nepříznivé podmínky k nitrifikaci, dochází k akumulaci NO2

- (Ulrich 1990). Po 
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jarním maximu klesá obsah minerálního dusíku na letní minimum, kdy je hladina miner. 
dusíku v půdě relativně stabilní (6 – 8 měsíc). Na podzim dosahuje obsah minerálního dusíku 
druhého maxima (Richter et Hlušek 1999). 

Změny obsahu nitrátů se mohou projevovat též v mnohem kratším časovém měřítku. 
Leitgeb (1983) uvádí, že změny obsahu nitrátů mohou nastat během 4. hodin, někdy dokonce 
za pouhou hodinu. 

Nitrifikace je dávána do souvislosti s půdní úrodností, avšak vysoká nitrifikace může 
vést ke značným ztrátám N vyplavením, případně denitrifikací. Vzhledem k těmto 
skutečnostem se snažíme omezit a usměrnit nitrifikaci použitím ihibitorů nitrifikace a tím 
snížit ztráty nitrátů vyplavením a omezit jejich kumulaci v rostlinných pletivech (Richter et 
Hlušek 1999). 

 
1. 2. 4. Denitrifikace 

 
Denitrifikací v širším slova smyslu nazýváme všechny pochody redukce nitrátů, při 

nichž vznikají redukovanější sloučeniny (Leitgeb 1983). K denitrifikaci dochází zejména  
činností denitrifikačních bakterií (Bacterium denitrificans, Bacillus mycoides, B. subtilis a 
další). Průběh reakce lze vyjádřit rovnicí (Richter et Hlušek 1999): 

 
C6H12O6 + 4 NO3

-                    6 CO2 + 6 H2O + 2 N2 
 
Na redukci NO3

- na NO2
- se podílí enzym nitrátreduktáza, na redukci NO2

- na N2 
nitritreduktáza. Redukci podporuje přítomnost Mn a Zn (Richter et Hlušek 1999). 

Tato biologická denitrifikace je ovlivněna několika faktory (Kolář 1987): 
- Obsah kyslíku v prostředí – denitrifikace je anaerobní proces. Kyslík potlačuje 

tvorbu redukujících enzymů v denitrifikačních organismech a inhibuje jejich 
funkci. 

- Obsah vody v půdě – zvýšená vlhkost má za následek vznik anaerobních 
podmínek. Dosahuje-li vlhkost 60 % polní vodní kapacity, denitrifikace je ještě 
slabá, dalším vzestupem vlhkosti celkem rychle stoupá. 

- Obsah organické hmoty v půdě – někteří autoři tvrdí, že denitrifikace v půdě 
ustává tehdy, poklesne-li množství organické hmoty pod 1 %. 

- pH půdy – optimem pro denitrifikaci je pH = 7,0 – 7,5. Při pH nižším, než pH = 
4,5 a vyšším než pH = 10 je proces denitrifikace potlačen. 

- Teplota půdy – optimální teplota pro denitrifikaci je  t = 30°C. Při teplotě pod t = 
10°C denitrifikace ustává. 

V denitrifikačních procesech v půdě se uplatňuje také rhizosféra. Kořeny rostlin 
odebírají kyslík a vytvářejí mikrocentra anaerobních podmínek, na druhé straně svými 
exudáty mohou sloužit jako donátory vodíku pro denitrifikační bakterie (Kolář 1987). 

Kromě biologické denitrifikace existuje ještě denitrifikace chemická či 
chemodenitrifikace, jejíž optimum leží při pH = 4,5 –5,0. Nastává hlavně při hnojení 
močovinou. V půdním profilu dochází k akumulaci dusitanů, protože močovina vyvolává 
lokální a časově omezené zvýšení půdního pH, které spolu s volným NH3 (vzniklým 
působením ureázy a hydrolýzou močoviny) působí zbrždění oxidace NO2

- na NO3
-. 

V kyselém půdním prostředí se pak dusitany intenzivně rozkládají za vzniku NO2
-, jako 

vedlejší produkty vznikají N2 a N2O (Kolář 1987). 
Při denitrifikaci dochází k velkým ztrátám půdního dusíku – až 8 % 

mineralizovatelného půdního dusíku a až 20 % N z hnojiv (Richter et Hlušek 1999). 
 
1. 3. Ztráty dusíku z půdy 
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Ztráty dusíku z půdy můžeme rozdělit do dvou velkých skupin. Jsou to ztráty dusíku 

z půdy vyplavením (elucí) a únik dusíku v plynné formě. 
1. 3. 1. Ztráty dusíku z půdy vyplavením (elucí) 

 
Dusík může být vyplaven vodou z kořenové zóny rostlin a uniknout drenážními 

vodami či jiným způsobem z půdy. Uvádí se, že ztráty dusíku ve formě NO3
- dosahují 90 – 

92% z celkového vyplaveného dusíku (Dinčev 1975 in Kolář 1987). Literární údaje  uvádějí 5 
– 10 % i více % ztrát dusíku z dodaných hnojiv vyplavením, a to na velmi lehkých půdách, 
v oblastech nebo v roce s vyššími srážkami a v podmínkách závlah (Havelka et al. 1979). 
Hlavní část ztrát dusíku vyplavením lze očekávat při mírné zimě a na jaře před vegetací. 
Kolář (1987) uvádí, že z ročních vyplavovaných dávek dusíku připadají zhruba 2/3 na zimní 
polovinu a 1/3 na letní polovinu roku. 

Na vyplavování dusíku z půdy působí několik faktorů (Kundler 1970 in Kolář 1987): 
- vysoká propustnost a malá vodní kapacita půdy 
- vlhká období s vysokými srážkami a malým výparem 
- nahromadění nitrátů v půdě z ledkových hnojiv nebo nitrifikací půdního amonného 

dusíku či amonného dusíku hnojiv 
- dusíkaté hnojení v půdě, kdy nemohou rostliny dusík využít 
Závislost vlivu jednotlivých faktorů na vyplavování dusíku klesá podle následující 

řady (Kolář 1987): porost, půdní druh, propustnost půdy, obsah humusu v půdě, druh a doba 
hnojení dusíkem. Louky a pastviny vzhledem k nepřetržitému pokryvu půdy porostem a 
kořenovou sférou vykazují asi 1/10 vyplaveného dusíku vzhledem k půdám orným (Kolář 
1987). Vyplavování dusíku na orné půdě může být sníženo zkracováním doby, kdy půda je 
bez rostlinného pokryvu (údobí mezi sklizní a zasetím nové plodiny) a výsevem meziplodiny. 
Je známo, že nejvyšší vyplavování dusíku nastává na úhoru. Hnojení na podzim představuje 
vždy silné nebezpečí vyplavení dusíku (Kolář 1987). Existují názory, že mnohem více, než 
genetický půdní typ, ovlivňuje vyplavování dusíku z půdy způsob rotace plodin v osevním 
postupu (Kolář 1987). 

 
1. 3. 2. Únik dusíku z půdy v plynné formě 

 
Bylo zjištěno, že ztráty dusíku z hnojiv aplikovaných do půdy, mohou v plynné formě 

dosáhnout 10 – 30 % (Kolář 1987). Na půdě bez rostlinného pokryvu (úhor), dále při 
základním hnojení okopanin a zeleniny mohou plynnéztráty dusíku z hnojiv dosáhnout 40 i 
více % (Havelka et al. 1979). 

Hlavní příčinou plynných ztrát dusíku a jeho sloučenin je denitrifikace. Výchozí 
sloučeninou pro plynné ztráty jsou dusitany, na jejichž vznik a hromadění v půdě působí příliš 
vysoký nebo naopak nízký obsah vody, nízká aerace, nízké nebo naopak vysoké pH půdy, 
nižší teploty v půdě a vyšší obsah amoniakálního dusíku v půdě (Havelka et al. 1979). 

Chemodenitrifikaci podporuje zejména nízké pH. 
Ztráty působí též těkání NH3 z půdy. Projevuje se 2 – 3 týdny po zapravení 

amoniakálních hnojiv, ale i močoviny, při vysoké vlhkosti a teplotě půdy (Kolář 1987). 
Z půdy může unikat i plynný NO2

-, uvolněný mikrobiologickými procesy původně ve formě 
N2O a NO. Samozřejmě se uvolňuje i samotný N2. To vysvětluje, že při aplikaci nitrátové 
formy dusíkatých hnojiv jsou ztráty o 5 – 10 % vyšší než při aplikaci amonných hnojiv (Kolář 
1987). V anaerobních podmínkách jsou plynné ztráty dusíku větší než v aerobních a jsou málo 
závislé na pH (Kolář 1987). 

Ztráty dusíku představují pro zemědělce vážný ekonomický problém. 
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1. 4. Příjem dusíku rostlinou (podle Procházka et al. 1998) 

 
Příjem nitrátů kořeny rostlin a jeho následná redukce a asimilace  představují hlavní 

způsob, jímž je anorganický dusík přeměňován na organický. Rostliny vytvořily řadu 
regulačních mechanismů, jimiž je příjem dusíku řízen víceméně v souladu s potřebami 
rostliny, určovanými rychlostí jejich růstu. V celém procesu utilizace dusíku se jeví jako 
limitující redukce nitrátů nitrátreduktázou, která je regulována především množstvím 
přijatého nitrátu. Z tohoto vyplývá, že základní kontrola asimilace dusíku je hned na úrovni 
příjmu nitrátů kořeny. Výše uvedenou potřebu rostlin lze definovat jako takové množství, 
které je třeba pro zajištění růstu (produkce biomasy) odpovídajícího množství dostupných 
nebo vytvářených asimilátů. Rychlost příjmu nitrátů obvykle nedosahuje maximální možné 
rychlosti, jíž se vyznačují kořeny. Regulace může být realizována poměrem organických 
kyselin a aminokyselin transportovaných ve floému z listů do kořenů.  

Příjem NO3
- kořeny probíhá především za pomoci jablečnanu draselného, ten je 

v kořenech dekarboxylován, anion HCO3
- je exkretován z kořene, antiportem je přijat NO3

- a 
tento anion s K+ je xylémem veden do listů. Byly zjištěny i jiné antiportní systémy přenosu 
NO3

-. 
Rostliny jsou schopny přijímat též NH4

+. Při příjmu jednoho NH4
+ rostlina uvolní 2 

H+, čímž dochází k okyselování půdy (Richter et Hlušek 1999). Byla prokázána též schopnost 
rostlin přijímat NO2

-, některé organické látky (aminokyseliny atd.) a močovinu. 
 
1. 5. Dusík v rostlině 

 
Otázka dusíku v rostlině je velmi složitá a dalo by se říci, že prakticky nesouvisí 

s tématem této práce. Obecně lze říci, že po přijetí dusíku rostlinou, dochází k jeho 
zabudování do bílkovin a tím do enzymů a enzymatických systémů, které představují 
prakticky celou metabolizační funkci rostliny a tím i celý její život. 

 
1. 6. Fixace vzdušného dusíku 

 
Tato kapitola též nemá význam v souvislosti s inhibitory nitrifikace a uvádím ji pouze 

pro doplnění. 
Inertní vzdušný dusík dovedou využívat diazotrofní mikroorganismy, které představují 

ekologicky nejvýznamnější úroveň autotrofie vzhledem k dusíku (Richter et Hlušek 1999). 
Rozlišujeme fixaci: 
- Nesymbiotickou – představují půdní mikroorganizmy (r. Clostridium, r. 

Azotobacter atd.) 
- Symbiotickou – zejm. r. Rhizobium sp., což je symbiotická hlízková bakterie 

leguminóz, která v anaerobním prostředí za účasti leghemoglobinu dokáže poutat 
vzdušný dusík. 
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2. Inhibitory nitrifikace 
 

Inhibitory nitrifikace jsou látky schopné zpomalovat průběh nitrifikace amonného 
dusíku v půdě (Richter et Hlušek 1999). Omezují první fázi nitrifikace – nitritaci (Amberger 
1983, Richter et Hlušek 1999, Scheffer 1994, Trenkel 1997). 

V přírodě existuje celá řada takových látek, jako třísloviny, flavonoidy, saponiny atd., 
které nitrifikaci snižují jen v nepatrné míře (Scheffer 1994). 

Dnes je možno vyrábět inhibitory nitrifikace synteticky (Scheffer 1994). Inhibitory 
nitrifikace můžeme vedle hnojiv bakteriálních, zlepšovačů půdní struktury, regulátorů růstu a 
inhibitorů ureázy zařadit jako hnojiva nepřímá. 

V následujícím textu bude hovořeno již jen o uměle vyrobených inhibitorech 
nitrifikace. 

 
2. 1. Význam inhibitorů nitrifikace 
 
V této části je shrnut význam inhibitorů nitrifikace (zabránění luxusnímu příjmu 

dusíku, snížení ztrát dusíku, nepřímé působení, vliv na životní prostředí atd.) a dále výhody a 
nevýhody těchto látek. 

 
2. 1. 1. Zabránění luxusnímu příjmu dusíku 
 
Jak již bylo výše uvedeno, probíhá nitrifikace v různé míře během roku v závislosti na 

teplotě, vlhkosti, a dalších faktorech. V jarním období dosahuje nitrifikace výrazného maxima 
(Ulrich 1991), kdy rostliny mohou přijímat nadměrné množství dusíku. Snížením intenzity 
nitrifikace je tak zabráněno tomuto nadměrnému, luxusnímu příjmu. 

 
2. 1. 2. Snížení ztrát dusíku 
 
2. 1. 2. 1. Snížení ztrát dusíku vyplavením 
 
V kapitole 1. 3. 1. Bylo uvedeno, že ztráty dusíku vyplavením představuje z 90 –92 % 

NO3
- forma. Inhibitory nirifikace, tím, že působí bakteriostaticky na nitrifikační bakterie 

(Nitrosomonas sp.), snižují obsah NO3
- v půdě a tím snižují ztráty dusíku vyplavením o 15 – 

20 % (Trenkel 1997). Z tohoto důvodu je doporučováno používání inhibitorů nitrifikace při 
hnojení dusíkem v blízkosti vodních zdrojů (Scheffer 1994). 

 
2. 1. 2. 2. Snížení ztrát dusíku v plynné formě 
 
Bylo prokázáno, že inhibitory nitrifikace snižují výdej N2O a NOx z půdy do 

atmosféry (Trenkel 1997) a dále snižují ztráty NH4
+. Ovšem nedojde-li k okamžité 

inkorporaci inhibitoru do půdy po aplikaci, může být efekt opačný a unikání NH4
+ se zvyšuje 

(Trenkel 1997). 
 
2. 1. 3. Nepřímé působení 
 
Inhibitory nitrifikace mohou působit nepřímo na zlepšení mobilizace a adsorpce 

fosfátů v rhizosféře rostlin, zvyšují efektivitu dodávaných živin a snižují unikání methanu 
(Trenkel 1997). Solansky (1983) prokázal, že utilizace DCD může snižovat negativní korelace 
mezi výnosy a kvalitou cukrovky. 
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2. 1. 4. Vliv na životní prostředí 
 
Pro praktické použití nesmějí inhibitory nitrifikace zatěžovat životní prostředí, tj. 

zatěžovat půdu nebo spodní vody, musejí proto splňovat úplnou ekologickou nezávadnost 
(Scheffer 1994). 

V první řadě je to nezávadnost při zanechávání reziduí po rozkladu, dále toxicita, 
mutagenita a kancerogenita. Jako výhodný se jeví dicyandiamid (DCD) (Amberger 
1983,Scheffer 1994, Trenkel 1997) – viz dále. 

Efekt na životní prostředí se projevuje ve snižování vyplavení dusíku do vod a snížení 
plynných ztrát dusíku a methanu (Trenkel 1997). 

Jako nevýhodu lze uvést narušení bakteriálního složení v půdě a tím narušení 
přirozených půdních procesů – např. přípravek Nitrapyrin (Trenkel 1997). 

 
2. 2. Druhy inhibitorů nitrifikace 
 
Trenkel (1997) uvádí tyto přípravky: 
 
- Nitrapyrin: 2-chloro-6-(trichlormethyl)-pyridin 
- DCD: dicyandiamid 
- CMP: 1-carbamoyl-3-methylpyrazol a jeho hlavní netabolity: 3-metalpyrazol, 

(MPC: 3-methylpyrazol-1-karboxamid) 
- Tetrrazole: etridiazol 
- 5-ethoxy-3-trichlormethyl-1,2,4-thiadiazol 
- AM/AT/ATC: 4-aminotriazol 
- CP: 2-cyanimino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 
- 2-ethylpyridine 
- ATS: amonium thiosulfát 
- ST: sodium thiosulfát 
- ZPTA: thiofosforyl triamid 
- Thiourea 
- Guanylthioerea (GTU) 
- AMP: amonium polykarboxylát 
- Ethylene urea 
- Hydroquinone 
- Phenylacetylene 
- Phenylphosphoro diamidate 
- NCU:  
- NICU: nimin 
- CCC/ECC 

 
2. 2. 1. Nejpoužívanější preparáty v USA a v Evropě 
 
Nejpoužívanějším inhibitorem nitrifikace je v USA Nitrapyrin, v Evropě je to 

dicyandiamid (DCD). 
 
2. 2. 1. 1. Nitrapyrin 
 
Je výrobkem firmy DowElanco USA, distribuovaný pod názvem N-Serve. 



 9

Tento produkt má velmi selektivní efekt na bakterie Nitrosomonas, nicméně ve 
srovnání s DCD a CMP je jeho efekt nejen ve snižování  nebo inhibici aktivity v hlavních 
časových periodách, ale část populace v půdě je zničena (Trenkel 1997). 

V USA je Nitrapyrin společně s dalšími inhibitory nitrifikace registrován EPA (United 
States Enviromental Protection Agency) jako pesticid (Trenkel 1997) 

LD50 = 2140 mg/kg živé váhy krys po orální aplikaci u N-Serve 24 a LD50 = 3616 
mg/kg u N-Serve 24 E. (Trenkel 1997) 

V půdě je Nitrapyrin rychle rozložen v chemických a biologických procesech na kys 
6-chloropikolinovou, nejvýznamnější reziduum po použití a dále na N, Cl, CO2 a vodu. 
Rozklad je normálně hotov do 30 dnů a méně. V teplých půdách významně napomáhá růstu 
výnosů, nicméně ve chladných půdách je velmi odolný. Pro aplikaci produktů je normální 
rozsah aktivity Nitrosomonas 6 – 8 týdnů, ale aktivita může být na chladných půdách 30 
týdnů nebo i delší, když je aplikováno na chladných půdách pozdě na podzim nebo v zimě 
(Trenkel 1997). 

Obsah účinných látek: 
- N-Serve 24 – 240g/l – pro použití s močovinou nebo s bezvodým čpavkem 

(Trenkel 1997) 
- N-Serve 24 E – 240g/l – pro použití s tekutými hnojivy a animálními hnojivy 

(Trenkel 1997) 
Doporučené dávkování je 1,4 – 5,6 l/ha. 
 
2. 2. 1. 2. DCD – dicyandiamid (67% N) 

DCD jako technický produkt je vyráběn v Německu, Japonsku a Norsku. Méně 
kvalitní forma je vyráběna v Číně (Trenkel 1997). 

Produkt je ve formě bílých nebo barevných krystalů z kyanamidu vápenatého, vody a 
CO2, má široké technické využití. Má menší vodní rozpustnost a obsahuje méně než 65% 
dusíku (Trenkel 1997). V půdě je úplně rozkládán (Amberger 1983, Rahtsack 1978, Scheffer 
1994, Trenkel 1997). 
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V západní Evropě je různá legislativa. Některé země EU zařazují DCD jako inhibitor 
nitrifikace (Trenkel 1997). 

LD50 u krys po orální aplikaci je > 10 g/kg živé váhy (Amberger 1983, Trenkel 1997), 
což ukazuje prakticky nejedovatost DCD. Nebyla prokázána mutagenní aktivita ani 
kancerogenita (Trenkel 1997). 

V půdě má DCD bakteriostatický účinek na bakterie Nitrosomonas (Amberger 1983, 
Trenkel 1997), tento účinek je specifický a pravděpodobně vyplývá z inhibice oxidativní 
fosforylace v jejím metabolizmu (Amberger 1983). Bakterie nejsou zničeny, jen je snížena 
nebo inhibována jejich aktivita (Trenkel 1997). 

V závislosti aplikovaných dávek dusíku na vlhkosti a teplotě půdy je amonný dusík 
v dusíkatých hnojivech stabilizován po několik týdnů (6 – 8), díky inhibičnímu efektu DCD 
na nitrifikaci (Amberger 1983, Amberger et Vilsmeier 1979, Scheffer 1994, Trenkel 1997). 

Typy hnojiv distribuovaných v západní Evropě: 
- Alzon 27 – 27 % celk. N, z toho 1,6 % DCD-N (DIDIN) a 13% S (Trenkel 1997). 
- Alzon 47 – 47 % celk. N, z toho 3 % DCD-N (DIDIN) (Trenkel 1997). 
- BASAMMON stabil – 27 % celk. N s 1,6 % DCD-N (ENSAN) a 13 % S (Trenkel 

1997). 
- NITROPHOSKA stabil 12-8-17 → 12 % celk. N, z toho 1,1 % DCD-N (ENSAN), 

2 % MgO a 7 % S (Trenkel 1997). 
V roce 1996 SKW Stickstoffwerke Piesteritz získala registraci s německým hnojivem, 

míchaným DCD s 3MP v poměru 15 : 1 PIADIN a se směsí DCD a amonium-thiosulfát 
(Trenkel 1997). 

 
2. 3. Spotřeba inhibitorů nitrifikace 
 
Spotřeba inhibitorů nitrifikace je v západní Evropě (EU) velmi nízká. Podle firmy 

SKW Trostberg (1993 in Trenkel 1997) byly inhibitory nitrifikace použity na 200000 ha, což 
je z 68 mil. ha v EU 0,29 %. Vyšší spotřeba je v USA, 1,16 % z výměry. 

 
2. 4. Cena a ekonomika 
 
Porovnání ceny – hnojiva s inhibitory nitrifikace jsou při stejném obsahu dusíku 

relativně dražší, ovšem při stejné účinnosti se zdají být levnější. Ukažme si to na příkladu: 
- 120 kgN/ha (NH4)2SO4 bez DCD = DM 194,00 (Trenkel 1997). 
- 100 kgN/ha (NH4)2SO4 s DCD = DM 170,00 (Trenkel 1997) 
Jako ekonomické se jeví pěstování cukrové řepy, vzhledem k lepší korelaci mezi 

kvalitou a výnosem (Solansky 1983), kukuřice, brambor a obilovin (Amberger 1983, Trenkel 
1997). Ekonomický aspekt vyplývá též z druhu hnojiva kombinovaného s inhibitorem 
nitrifikace. Rathsack (1978) uvádí, že při aplikaci 10 a 20 mgN/100g byla nitrifikace 
snižována u močoviny-DCD a dusíkatého vápna-DCD zhruba stejně, u síranu amonného-
DCD více. Při dávce 40 mgN/100g půdy bylo zpomalení nitrifikace u močoviny DCD 
neměřitelné, u dusíkatého vápna-DCD a síranu amonného bylo zpomalení vyšší. 

Je tedy zřejmé, že při rozumné aplikaci hnojiv se jeví použití inhibitorů nitrifikace 
jako výhodné. 
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