
 

 

Nasýťme svet 

 

 

 

 

 

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED  
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 KATEDRA FYZIKY 
 



 1   

Metodický list  

Nasýťme svet  

Úvod  

V rámci tejto aktivity budú žiaci pracovať v úlohe výskumníkov v univerzitnom 

výskumnom tíme katedry chémie, ktorý pracuje na vývoji hnojív. V nadväznosti na 

tlačovú správu Svetovej potravinovej komisie (WFC) informujúcej o príprave 

vzdelávacieho programu, ktorý sa použije v mnohých rozvojových krajinách, dostal 

výskumný tím požiadavku na vytvorenie dvoch vzdelávacích plagátov. Plagáty sa 

budú týkať rovnakej témy, majú však byť zamerané na dve rozdielne cieľové 

skupiny – poľnohospodárov a učiteľov. Plagáty majú vysvetliť, čo sú hnojivá, prečo 

by sa mali používať a ako účinkujú. Keďže plagáty majú odrážať výskum katedry 

a zároveň aj ďalší súčasný výskum, musia si výskumníci prečítať niekoľko článkov 

a uskutočniť experimenty a bádateľské aktivity zamerané na prípravu dusičnanu 

amónneho a jeho vplyv na rast rastlín. Žiaci potom navrhnú a vytvoria plagát 

formátu A4 s riešením problémov a úloh opísaných v inštruktážnom liste.  

Ciele aktivity  

Po absolvovaní aktivity budú žiaci vedieť, že:  

 V 100 litroch vzduchu sa nachádza asi 78 litrov dusíka. Dusík možno použiť 

na výrobu viacerých dôležitých chemických látok vrátane dusíkatých hnojív.  

 Dusíkaté hnojivá zohrávajú dôležitú úlohu v poľnohospodárstve pri zvyšovaní 

výnosu plodín.  

 Amoniak sa vyrába postupom nazývaným Haberov proces.  

 Hnojivo dusičnan amónny sa vyrába neutralizačnou reakciou medzi 

amoniakom a kyselinou dusičnou.  

 Organické materiály sa vracajú do prostredia buď vo vylučovanom odpade, 

alebo pri odumretí a rozklade živých organizmov.  

 Organické materiály sa rozkladajú, pretože dochádza k ich dekompozícii 

(tráveniu) mikroorganizmami.  

 Konštantná cirkulácia dusíka sa nazýva kolobeh dusíka. V kolobehu dusíka 

zelené rastliny absorbujú dusík z dusičnanov v pôde. Rastliny využívajú tieto 

dusičnany na tvorbu bielkovín.  

 Nitrifikačné baktérie premieňajú zlúčeniny amoniaku na dusičnany.  

 

Okrem vedomostí získajú žiaci ďalšie kompetencie:  

 Používanie vedeckých myšlienok a modelov na vysvetľovanie javov a ich 

kreatívne rozvíjanie na vytváranie a overovanie teórií.  

 Používanie rôznych vedeckých metód a postupov na rozvíjanie a overovanie 

myšlienok a vysvetlení.  
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 Posudzovanie rizika a bezpečná práca v laboratóriu.  

 Navrhovanie a uskutočňovanie praktických a bádateľských aktivít 

(individuálne aj v skupinách).  

 Získavanie, zaznamenávanie a analyzovanie údajov zo širokej škály 

primárnych a sekundárnych zdrojov a využívanie zistení ako dôkazov 

vedeckého vysvetlenia.  

 Používanie vhodných metód (vrátane digitálnych technológií) na komunikáciu 

vedeckých informácií a prispievanie k diskusii o vedeckých otázkach.  

Zároveň je aktivita príležitosťou pre žiakov na:  

 skúmanie, experimentovanie, diskutovanie a rozvíjanie argumentov,  

 získavanie ďalších poznatkov o vede pomocou reálnych príkladov,  

 porozumenie významu udržateľnosti vo vedeckom a technickom rozvoji.  

 

Čo už musia žiaci vedieť  

 Pred začiatkom aktivity majú žiaci mať základné vedomosti o prírodných 

cykloch, kyselinách a zásadách, indikátoroch a chemických rovniciach.   
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Ako postupovať pri práci  

 

Realizácia aktivity  

A. Pokiaľ ide o rozdelenie do skupín, žiaci môžu počas aktivity pracovať rôznym 

spôsobom. Návrhy na organizáciu aktivity:  

  

Úvodné školenie  –  
Celá trieda (frontálne),  úvod 

pod vedením učiteľa  

E-mail  –  Jednotlivci, dvojice alebo malé skupiny  

Články  –  Jednotlivci alebo dvojice  

Experimenty a bádateľské aktivity –  Dvojice alebo malé skupiny  

Analýza výsledkov  –  Jednotlivci, dvojice alebo malé skupiny  

Vytvorenie plagátu  –  Jednotlivci, dvojice alebo malé skupiny  

  

E-mail 

Tlačová správa 

Poznámky k plagátu č. 1 

(poľnohospodári) 

Poznámky k plagátu č. 2 

(učitelia) 
 

Článok č. 1 

Článok č. 2 

Článok č. 1 

Článok č. 2 

Článok č. 3 

Článok č. 4 

Článok č. 6 

Experimenty 

a bádateľské aktivity 

Vytvorenie plagátu 

Článok č. 5 

Článok č. 5 
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B. Časová náročnosť  

Predpokladaná dĺžka trvania aktivity je 3 – 4 vyučovacie hodiny. Vytvorenie plagátu 

môže byť domácou úlohou. Ďalší čas môže byť potrebný na vytvorenie jednotlivých 

výskumných správ. Voliteľné bádateľské aktivity môžu zabrať 2 hodiny a viac, 

najmä ak sa využijú na projektovú prácu.  

C. Aktivity  

 Žiaci dostanú žiacky pracovný list so súhrnom úloh, ktoré majú počas práce 

v rámci aktivity Nasýťme svet zrealizovať. Žiacky pracovný list možno použiť aj 

ako kontrolný zoznam, pomocou ktorého môžu žiaci sledovať svoj postup.  

 Na začiatku aktivity venujte potrebný čas opisu situácie.  

 Následne skupinám, ktoré vytvárajú plagát pre poľnohospodárov, rozdajte e-

mail, tlačovú správu, poznámky k plagátu č. 1 a články č. 1, 2 a 5.  

 Podobne skupinám, ktoré vytvárajú plagát pre učiteľov v rozvojových krajinách, 

rozdajte e-mail, tlačovú správu, poznámky k plagátu č. 2 a články č. 1, 2, 3, 

4 a 5.  

 Ak majú žiaci problémy začať so skúmaním, môžu požiadať o článok č. 6.  

Poznámka: pre žiakov, ktorí vytvárajú plagát č. 1 pre poľnohospodárov, by sa 
mal druhý a tretí odsek poznámky „písanej rukou“ v dolnej časti strany odstrániť.  

 V priebehu celej aktivity sa žiaci orientujú podľa e-mailu a inštruktážnych 

poznámok k plagátom. Tieto materiály sú v pomerne veľkej miere koncipované 

ako pokyny. Žiaci tak môžu pracovať systematicky a venovať pozornosť 

detailom.  

 Článok č. 1 obsahuje informácie o kolobehu dusíka a možnom vplyve 

súčasného výskumu tohto javu na budúce priemyselné procesy.  

 Článok č. 2 opisuje Haberov proces a stručne sa zmieňuje o kanálovom 

systéme zavlažovania polí, ktorý by mohol byť výsledkom súčasného výskumu.  

 Článok č. 3 zoznamuje žiakov s pojmom chemická rovnováha a spôsobom 

využitia vplyvu tlaku a teploty na chemickú rovnováhu v Haberovom procese. 

Článok načrtáva aj súčasný výskum v oblasti využitia enzýmov ako možnej 

alternatívy na dosiahnutie nižšej spotreby energie.  

 Články č. 4 a 5 obsahujú podrobnosti o dvoch experimentálnych postupoch 

prípravy dusičnanu amónneho, ktoré žiaci uskutočnia, vyhodnotia a výsledky 

zahrnú do obsahu plagátu.  

 Článok č. 6 obsahuje podrobnosti o experimente, v ktorom sa porovnáva účinok 

použitia alebo nepoužitia hnojiva na rast rastlín. Článok č. 6 môžu použiť všetci 
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žiaci, ktorí majú problémy s navrhnutím skúmania. Ak chcú žiaci preskúmať 

účinok dusíka na rast rastlín, musia postup uvedený v tomto článku upraviť.  

 Absolvovaním všetkých týchto krokov žiaci nakoniec vytvoria plagát pre 

príslušnú cieľovú skupinu.  

Poznámka: pri príprave dusičnanu amónneho môžu žiaci namiesto 
univerzálneho indikátora použiť snímač pH.  

D. Poznámky k realizácii aktivity  

 V článkoch č. 4 a 5 sú navrhnuté dve metódy prípravy dusičnanu amónneho, 

ktoré majú žiaci vyhodnotiť. Metóda č. 1 opísaná v článku č. 4 predstavuje 

presnejší postup s využitím titrácie. V článku č. 5 je uvedený opis jednoduchšej 

metódy č. 2. Žiaci, ktorí vytvárajú plagát pre poľnohospodárov, postupujú podľa 

metódy č. 2, zatiaľ čo žiaci, ktorí vytvárajú plagát pre učiteľov, postupujú podľa 

obidvoch metód a po ich vyhodnotení rozhodnú, ktorú z nich zahrnú do obsahu 

plagátu.  

 Úlohou žiakov, ktorí vytvárajú plagát pre poľnohospodárov v rozvojových 

krajinách, je preskúmať vplyv použitia alebo nepoužitia dusíkatého hnojiva 

(dusičnanu amónneho) na rast rastlín. Túto úlohu žiaci vyriešia úpravou metódy 

opísanej v článku č. 6, ktorou sa skúma účinok použitia alebo nepoužitia 

bežného hnojiva obsahujúceho rôzne druhy minerálnych látok a aj dusičnan 

amónny. Jedinou potrebnou zmenou tejto metódy je použitie dusičnanu 

amónneho (s rovnakou koncentráciou, t. j. 4 g na 100 cm³ vody) namiesto 

hnojiva. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku č. 6. Niektorí žiaci však môžu 

navrhnúť, že je potrebné overiť účinok dusíka pomocou kultivačných roztokov 

(pozrite časť Technické podrobnosti nižšie) – jedného so všetkými minerálnymi 

látkami potrebnými na rast rastlín a druhého so všetkými minerálnymi látkami 

okrem dusíka (prístup s vylúčením jedného prvku). Ide o správnejší spôsob 

posúdenia účinku vylúčenia dusíka spomedzi minerálnych látok, ktoré rastlina 

prijíma, pretože ak má rastlina k dispozícii iba vodu, nemôže prijímať žiadne 

základné minerálne látky, a tak v takomto prípade nemožno izolovať vplyv 

vylúčenia dusíka.  

 Žiaci, ktorí vytvárajú plagát pre učiteľov v rozvojových krajinách, uskutočňujú 

rovnaké bádateľské aktivity ako je uvedené vyššie, avšak ešte s voliteľnou 

možnosťou preskúmať vplyv rôznych koncentrácií dusičnanu amónneho na rast 

rastlín. Aj túto úlohu možno vyriešiť úpravou metódy uvedenej v článku č. 6, t. j. 

nahradením hnojiva dusíkom (dusičnanom amónnym) v rôznych koncentráciách. 

Opäť platí, že niektorí žiaci môžu navrhnúť alternatívny postup na základe 

prístupu s vylúčením jedného prvku. Tento postup môžu žiaci použiť aj pri 

voliteľnom skúmaní účinkov rôznych minerálnych látok na rast rastlín, v rámci 

ktorého sa postupne vylučujú rôzne minerálne látky spomedzi tých, ktoré rastlina 

prijíma, pričom všetky ostatné základné látky má rastlina k dispozícii.  
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E. Technické detaily  

Väčšina potrebných informácií (o aparatúre, roztokoch, experimentálnych metódach 

atď.) je uvedená v článkoch č. 4, 5 a 6.  

Pri použití mladých rastlín na demonštráciu účinkov nedostatku minerálnych látok 

sa najlepšie výsledky dosiahnu v prípade, ak sa z rastlín pred ich vložením do 

roztoku odstránia zvyšky semien. Semeno (kotyledón alebo endosperm) obsahuje 

rezervné minerálne látky pre klíčiacu rastlinu. Ak sa tieto zvyšky neodstránia, tak 

bez ohľadu na použitý kultivačný roztok bude rozdiel málo viditeľný.  

F. Bezpečnosť práce  

Nezabudnite, že je dôležité posúdiť riziko pri praktickej činnosti realizovanej počas 

aktivity. Majte prosím na pamäti, že dusičnan amónny je nielen bežne používaný 

v poľnohospodárstve ako hnojivo s vysokým obsahom dusíka, ale zároveň sa 

používa aj ako oxidačné činidlo vo výbušninách – je napr. súčasťou veľmi známej 

výbušniny ANFO.  

  

 Kyselina dusičná – silná žieravina, poškodzuje pokožku a sliznicu, jej výpary sú 

vysoko nebezpečné.  

Vodný roztok: 0,1 M až 0,5 M – dráždivý,              

nad 0,5 M – žieravý.  

  

Pri prehltnutí NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Vypláchnite ústa a podajte vodu na 

pitie. Čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.  

Pri vdýchnutí vyjdite na čerstvý vzduch. Vyhľadajte lekársku pomoc aj v prípade, 

keď nepozorujete príznaky.  

Pri zasiahnutí očí oplachujte oko pod tečúcou vodou najmenej 10 minút. 

Vyhľadajte lekársku pomoc.  

Pri zasiahnutí kože opláchnite postihnuté miesto vodou. Vyzlečte zasiahnutý 

odev. Ak je zasiahnutá veľká plocha alebo došlo k vytvoreniu pľuzgierov, 

vyhľadajte lekársku pomoc.  

Používajte ochranné prostriedky na oči.  

  

 Roztok amoniaku: 3 M až 6 M – dráždivý,  

nad 6 M – žieravý.  

  

Pri prehltnutí NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Vypláchnite ústa a podajte vodu na 

pitie. Čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.   

Pri zasiahnutí očí oplachujte oko pod tečúcou vodou najmenej 10 minút. 

Vyhľadajte lekársku pomoc.  
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Pri zasiahnutí kože opláchnite postihnuté miesto vodou. Vyzlečte zasiahnutý 

odev. Ak je zasiahnutá veľká plocha alebo došlo k vytvoreniu pľuzgierov, 

vyhľadajte lekársku pomoc.  

Používajte ochranné prostriedky na oči.  

Priestor vetrajte.  

  

 Dusičnan amónny*: Oxidačné činidlo. V prípade znečistenia môže pri zahrievaní 

explodovať (zabráňte znečisteniu organickou látkou a nedrvte).  

Pri prehltnutí vypláchnite ústa a podajte vodu na pitie. Ak došlo k prehltnutiu 

väčšieho než veľmi malého množstva, vyhľadajte lekársku pomoc.  

Pri zasiahnutí očí oplachujte oko pod tečúcou vodou najmenej 10 minút. 

Vyhľadajte lekársku pomoc.  

Pri zasiahnutí kože opláchnite postihnuté miesto vodou. Vyzlečte zasiahnutý 

odev.  

Používajte ochranné prostriedky na oči.  

* Dusičnan amónny možno nahradiť síranom amónnym.  

Námety na ďalšie aktivity  

Skúmaním účinkov hnojív alebo dusičnanu amónneho na rast a rozmnožovanie 

žaburinky menšej (Lemna minor) môžu žiaci preskúmať vplyv hnojív na povrchové 

vody a ich následnú eutrofizáciu. Do každej experimentálnej kadičky obsahujúcej 

200 cm³ roztoku hnojiva v rôznych koncentráciách je potrebné vložiť päť rastlín 

žaburinky a kadičky umiestniť na slnečnom okennom parapete. Úlohou žiakov je 

počas niekoľkých týždňov počítať rastliny žaburinky, sledovať jej stav v každej 

z kadičiek a vyvodiť závery na základe poznatkov o fázach vedúcich k eutrofizácii.  
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Žiacky pracovný list  

Nasýťme svet  

Opis situácie  

Budete pracovať ako člen výskumného tímu katedry chémie na univerzite. Svetová 
potravinová komisia (WFC) vydala tlačovú správu a požiadala v nej vedcov 
o pomoc pri vytvorení vzdelávacieho programu, ktorý sa použije v rozvojových 
krajinách. Budete uskutočňovať výskum v oblasti hnojív. Svoje zistenia použijete na 
vytvorenie plagátu buď pre poľnohospodárov, alebo učiteľov v týchto krajinách.  

V rámci riešenia tejto úlohy sa naučíte, že:  

 V 100 litroch vzduchu sa nachádza asi 78 litrov dusíka. Dusík možno použiť 

na výrobu viacerých dôležitých chemických látok vrátane dusíkatých hnojív.  

 Dusíkaté hnojivá zohrávajú dôležitú úlohu v poľnohospodárstve pri zvyšovaní 

výnosu plodín.  

 Amoniak sa vyrába postupom nazývaným Haberov proces.  

 Hnojivo dusičnan amónny sa vyrába neutralizačnou reakciou medzi 

amoniakom a kyselinou dusičnou.  

 Organické materiály sa vracajú do prostredia buď vo vylučovanom odpade, 

alebo pri odumretí a rozklade živých organizmov.  

 Organické materiály sa rozkladajú, pretože dochádza k ich dekompozícii 

(tráveniu) mikroorganizmami.  

 Konštantná cirkulácia dusíka sa nazýva kolobeh dusíka. V kolobehu dusíka 

zelené rastliny absorbujú dusík z dusičnanov v pôde. Rastliny využívajú tieto 

dusičnany na tvorbu bielkovín.  

 Nitrifikačné baktérie premieňajú zlúčeniny amoniaku na dusičnany.  

 

Očakávané výstupy  

Vytvoríte plagát pre poľnohospodárov alebo učiteľov v rozvojových krajinách. 

V priebehu celej aktivity sa budete orientovať podľa e-mailu a súboru poznámok. 

Nižšie je uvedený kontrolný zoznam položiek, ktoré budete počas aktivity vytvárať:  

  

• Poznámky k plagátu č. 1  

(plagát pre poľnohospodárov) 

  

• Články č. 1 a 2  

Poznámky, ktoré vám pomôžu vytvoriť plagát.  

  

• Článok č. 5  

Poznámky k experimentu.  
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• Článok č. 6  

Výskumná správa.  

  

• Poznámky k plagátu č. 2  

(plagát pre učiteľov)  

  

• Články č. 1, 2 a 3  

Poznámky, ktoré vám pomôžu vytvoriť plagát.  

  

• Články č. 4 a 5  

Poznámky k experimentom.  

  

• Článok č. 6  

Výskumná správa.  
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Ústredná univerzita  
  

E-mail   

  

Od:  Prof. Indira Khapoorová  

  

Komu:  Výskumné tímy  

  

Predmet:  Hnojivá: vzdelávací program pre rozvojové krajiny  

  

Prílohy:    Tlačová správa Svetovej potravinovej komisie  

   Dva súbory mojich poznámok k príprave plagátov 

   Články č. 1, 2 a 5 k plagátu č. 1  

   Články č. 1 až 5 k plagátu č. 2  

   Článok č. 6 (v prípade potreby)   
 

Prečítajte si, prosím, text tlačovej správy Svetovej potravinovej komisie (WFC), 

ktorý som priložila k tomuto e-mailu. Svetová potravinová komisia požiadala vedcov 

z celého sveta o vytvorenie vzdelávacieho programu, ktorý sa zrealizuje v mnohých 

rozvojových krajinách, kde v súčasnosti prebiehajú podporné programy komisie. 

V tlačovej správe sa uvádza, že všetky výskumné pracoviská, ktoré by chceli 

prispieť do tohto programu, sa majú obrátiť na komisiu. Urobila som tak a komisia 

navrhla spôsob, akým môžeme byť nápomocní.  

  

Komisia nás žiada, aby sme vytvorili dva vzdelávacie plagáty týkajúce sa rovnakej 

témy, avšak zamerané na dve rozdielne cieľové skupiny. Plagáty majú vysvetliť, čo 

sú hnojivá, prečo by sa mali používať a ako vplývajú na rast rastlín. Prvý 

plagát má byť zameraný na poľnohospodárov, z ktorých mnohí majú len málo 

vedeckých poznatkov. Druhý plagát má byť zameraný na učiteľov pracujúcich 

s mladými ľuďmi, z ktorých sa mnohí sami stanú poľnohospodármi. Výskumné tímy 

z iných univerzít budú vytvárať ďalšie plagáty, ktoré budú zamerané na technické 

informácie o rôznych druhoch hnojív, praktické používanie hnojív a prípadné 

problémy spojené s ich využívaním.  

  

Chcela by som Vás a Váš výskumný tím požiadať, aby ste začali pracovať na 

vytváraní obidvoch plagátov. Navrhujem, aby ste svoj tím rozdelili na dve skupiny, 

pričom by každá z nich vytvorila jeden plagát. Zhromaždila som niekoľko podkladov 

a svojich vlastných poznámok, ktoré by Vám pri tejto úlohe mali pomôcť. Keď sa 

niekde spomína praktická činnosť (opísaná v článkoch č. 4 a 5), mali by ste ju sami 

uskutočniť. Skontrolujete tak, či sú všetky pokyny zrozumiteľné, a zároveň zistíte, či 

príslušným postupom možno získať užitočné výsledky.  
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Tlačová správa...... 

  

Svetová potravinová komisia 

Potrebujeme potraviny 

_________________________________  

V mnohých častiach sveta každý deň zomierajú ľudia v dôsledku 

nedostatku potravín. V niektorých krajinách ľudia žijú len z ryže 

alebo chleba. Inde zas ľudia majú možnosť vypestovať dostatok 

zeleniny a chovať dostatok zvierat na zabezpečenie zdravej 

a výdatnej stravy. V bohatších krajinách ľudia často vyhľadávajú 

exotické potraviny, ktoré možno kúpiť za relatívne nízku cenu a ich 

príprava nie je zložitá.  

Ako možno zmierniť tento nesúlad? Mohli by sme prepravovať jedlo 

z krajín, kde ho je nadbytok, do krajín, kde trpia jeho nedostatkom. 

Avšak koľko ľudí by bolo ochotných znížiť svoju životnú úroveň 

kvôli ľuďom, ktorých nikdy nestretnú? Najlepšou možnosťou je 

poskytnúť všetkým, ktorí to potrebujú, prostriedky umožňujúce 

vypestovať dostatok potravín na zabezpečenie zdravej a výdatnej 

stravy.  

Svetová potravinová komisia v úsilí vyriešiť tento problém žiada 

vedcov z celého sveta o pomoc pri vytvorení vzdelávacieho 

programu, ktorý sa použije v mnohých rozvojových krajinách. 

Privítame návrhy na vzdelávacie programy a materiály, ktoré by 

mohli použiť miestni učitelia pri vzdelávaní žiakov, študentov 

v odbore poľnohospodárstva a poľnohospodárov. Hlavnou témou 

vzdelávacieho programu je využívanie hnojív na zvýšenie výnosov 

plodín.  

Chceli by sme požiadať všetky výskumné pracoviská, ktoré majú 

záujem prispieť do tohto programu, aby sa na nás obrátili. 

Prediskutujeme spolu možnosti, ako môžete byť nápomocní, 

a vytýčime vám cieľ, ktorý bude potrebné dosiahnuť.  
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Projekt Svetovej potravinovej komisie 

v oblasti hnojív  

Poznámky k plagátu č. 1  

_______________________  

Cieľová skupina: Poľnohospodári, ktorí majú málo vedeckých  

  poznatkov.  

Cieľ:  Vysvetliť, ako môžu dusíkaté hnojivá zvýšiť výnos  

plodín.  

Formát: Obsah plagátu sa má vojsť na dve strany listu  

formátu A4. List sa môže zložiť. Vznikne tak malá 

brožúrka so štyrmi stranami. Na miestach, kde to 

pomôže objasniť informácie, použite nákresy.  

  

Vašou úlohou bude do obsahu plagátu zahrnúť tieto témy:  

 

 

1.
 
 Kolobeh dusíka  

 

Pozrite si článok č. 1 alebo 

ľubovoľnú vhodnú učebnicu.  

Dôležité body, ktoré je potrebné  
vysvetliť:  

 ako rastliny získavajú z pôdy 

dusík,  

 na čo rastliny využívajú 

dusík,  

 prírodný proces, ktorým sa  

 dusík vracia do pôdy.  

  

Okrem toho by ste mali spomenúť, 

ako môžu poľnohospodári napomôcť  
tomuto prírodnému procesu pomocou 

hnoja alebo kompostu z 

nevyužitých častí plodín.  

  

 

  

  

2. Ako sa vyrábajú dusíkaté 

hnojivá  

Pozrite si článok č. 2 alebo 

ľubovoľnú vhodnú učebnicu. 

Dôležité body, ktoré je potrebné 

vysvetliť:  

 prečo sa na výrobu hnojív 

používa amoniak,  

 ako sa vyrába amoniak (veľmi 

stručne – nepoužívajte žiadne 

chemické vzorce – nie sú 

potrebné),  

 ako možno hnojivá použiť na 

vrátenie dusíka, ktorý 

využívajú rastliny na svoj 

zdravý rast, a po vybratí 

rastlín z pôdy dochádza k jeho 

odstráneniu (vašou úlohou bude 

tento problém preskúmať),  

 ako možno vyrábať hnojivá 

(pozrite si článok č. 5) – 

vyskúšajte to sami.  
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3. Čo sa stane, keď sa rastliny pestujú s dusíkatým hnojivom a bez 

neho? 

  

Vašou úlohou bude navrhnúť výskum s cieľom zistiť, čo sa stane 

s rastlinami, keď rastú s dusíkom a bez neho.  

Ak máte problémy začať s týmto výskumom, k dispozícii je článok 

č. 6, ktorý vám môže pomôcť.  

  

Výskum zakončite krátkym zhrnutím. Vysvetlíte v ňom dôležitosť 

vrátenia dusíka späť do pôdy (pomocou prírodných alebo chemických 

hnojív) a opíšete, ako by sa tým mohol zvýšiť výnos plodín.  
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Projekt Svetovej potravinovej komisie  

v oblasti hnojív  

Poznámky k plagátu č. 2  

_______________________  

Cieľová skupina: Učitelia  

Cieľ: Poskytnúť učiteľom súhrn informácií, ktoré by mohli využiť pri 

vyučovaní o význame používania hnojív na zvýšenie výnosu plodín, 

a vysvetliť, ako sa vyrábajú dusíkaté hnojivá.  

Formát: Obsah plagátu sa má vojsť na dve strany listu formátu A4. 

List sa môže zložiť. Vznikne tak malá brožúrka so štyrmi stranami. 

Na miestach, kde to pomôže objasniť informácie, použite nákresy.  

 

Vašou úlohou bude do obsahu plagátu zahrnúť tieto témy:  

  

1. Kolobeh dusíka  
Pozrite si článok č. 1 alebo ľubovoľnú 

vhodnú učebnicu.   

 
Táto časť by mala zahŕňať témy: 

 
 význam dusíka v živých organizmoch,  

 prehľad prírodného kolobehu dusíka. Tu 

môžete vytvoriť slovník alebo použiť 

veľkú  schému kolobehu dusíka a napísať 

na ňu poznámky.  

 

2. Výroba amoniaku pomocou Haberovho procesu  
Články č. 2 a 3.  

   
Táto časť by mala zahŕňať:  

 vývojový diagram znázorňujúci celý proces 

s vyznačením zdrojov reaktantov (odkiaľ 

ich  získavame) a prebiehajúcich che-

mických reakcií,   

  
 opis podmienok potrebných na optimálny 

výťažok amoniaku. Vhodné by bolo vytvoriť  

slovník pojmov. Vyberte slová, ktoré je 

potrebné vysvetliť – dobrým východiskovým  

bodom sú slová napísané kurzívou v článku 

č. 3.  

  

  

  

  

3. Súčasný výskum v oblasti nových spôsobov 

fixácie dusíka a výroby amoniaku (články č. 

1, 2 a 3)  

Pomocou materiálov vysvetlite, ako vedci 

objavili spôsob fixácie dusíka a výroby 

amoniaku pri normálnej teplote a tlaku.  

Návrhy na praktickú činnosť:  

Myslím, že by bolo užitočné navrhnúť 

niekoľko experimentov, ktoré by mohli 

učitelia využívať. Medzi materiálmi nájdete 

dve rôzne metódy prípravy dusičnanu amónneho 

(články č. 4 a 5). Vyskúšajte ich 

a rozhodnite, ktorú z metód zahrniete do 

obsahu plagátu. Odporúčam vám tento postup:  

 navrhnite a uskutočnite výskum s cieľom 

zistiť, čo sa stane s rastlinami, keď 

rastú s dusíkom a bez neho,  

 preskúmajte účinok rôzneho množstva 

dusíka na rast rastlín.  

 

Ak máte problémy začať s výskumom, 

k dispozícii je článok č. 6, ktorý vám môže 

pomôcť. Môžete tiež preskúmať, čo sa stane, 

keď neumožníme rastlinám prijímať ďalšie 

minerálne látky. Ako pomôcku použite vhodnú 

učebnicu.  
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Článok č. 1  

Zápas o dusík  

___________________________________  

Ľudské telo okrem vody, ktorá z neho tvorí 65 %, v najväčšej miere pozostáva z chemických 

látok nazývaných bielkoviny. Tie tvoria 18 % nášho tela vrátane súčastí svalov, kostí, 

jednotlivých orgánov (napríklad obličiek a mozgu), krvi, vlasov a aj dôležitých chemických 

látok, napríklad hormónov a enzýmov. Bielkoviny sú molekuly s dlhými reťazcami 

obsahujúce tisíce atómov. Skladajú sa z menších molekúl nazývaných aminokyseliny, ktoré 

sú navzájom prepojené chemickými väzbami. Všetky aminokyseliny obsahujú prvok dusík. 

Dusík tvorí 78 % objemu atmosféry, ale ľudské telo ho nijako nedokáže premeniť na 

aminokyseliny. Naše telo je schopné vytvárať aminokyseliny jedine vďaka jedlu, keď 

konzumujeme rastliny alebo živočíchy, ktoré sa živia rastlinami. Iba rastliny dokážu využívať 

dusík na vytváranie chemických látok, ktoré možno premeniť na aminokyseliny. Kolobeh 

dusíka medzi atmosférou, rastlinami a živočíchmi zobrazuje nasledujúca schéma.  

  
Dusík v atmosfére (spolu s vodou a kyslíkom) sa vplyvom bleskov mení na rozpustné 

dusičnany a amónne soli, ktoré môžu prijímať korene rastlín. Na koreňoch niektorých 

bôbovitých rastlín (hrachu, fazule, ďateliny) žijú v hľúzkach (nodulách) špeciálne baktérie, 

ktoré dokážu premeniť dusík na amoniak (fixácia dusíka). Biologická fixácia dusíka 

v baktériách prebieha vďaka enzýmu nazývanému nitrogenáza. Rastliny a živočíchy, ktoré 

sa živia rastlinami, premieňajú amónne soli, dusičnany a amoniak na aminokyseliny 

a bielkoviny. Keď živé organizmy odumrú alebo vylučujú odpad, baktérie premieňajú ich 

zvyšky opäť na dusičnany a amónne soli, zatiaľ čo iné baktérie premieňajú tieto chemické 

látky znova na plynný dusík.  

S prírodným kolobehom dusíka sú spojené dva problémy:  

 dusičnany a amónne soli sa vyplavujú do riek a nedochádza k ich náhrade,  

 prírodný kolobeh dusíka nedokáže zabezpečiť dostatočnú produkciu rastlín na 

uspokojenie potrieb zväčšujúcej sa ľudskej populácie.  

  

Vedci musia hľadať riešenie, ako čo najlepšie vrátiť dusík späť do kolobehu dusíka.  
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Článok č. 2  

Syntéza amoniaku  

_____________________________________  

Hnojivá obsahujúce dusík sa vyrábajú z amoniaku (NH3). Hľadanie spôsobu výroby 

amoniaku z jeho prvkov dusíka a vodíka sa zavŕšilo v roku 1908, kedy nemecký vedec Fritz 

Haber objavil spôsob priamej reakcie plynného dusíka s plynným vodíkom.  

  

Tento proces sa v priebehu rokov vylepšil. Vďaka katalyzátorom a vhodným podmienkam 

(teplote a tlaku) sa dnes amoniak vyrába vo veľkom rozsahu z troch bežných látok:  

 dusíka (zo vzduchu), 

 metánu (zo zemného plynu), 

 vody (z riek). 

 
Po odstránení síry metán reaguje s vodnou parou, pričom vzniká oxid uhoľnatý a vodík:  

CH4 (g)    +    H2O (g)                             CO (g)    +     3H2 (g) 

metán             voda                           oxid uhoľnatý       vodík        

Oxid uhoľnatý reaguje s ďalšou vodnou parou, pričom vzniká oxid uhličitý a vodík:  

CO (g)     +     H2O (g)                               CO2 (g)   +   H2 (g)  

oxid uhoľnatý     voda                          oxid uhličitý      vodík  

Oxid uhličitý sa odstráni a následne vodík reaguje s dusíkom, pričom vzniká amoniak:  

N2 (g)     +    3H2 (g)                                     2NH3 (g)                                                            

dusík             vodík                                       amoniak  

Keďže všetky tieto reakcie sú vratné (prebiehajú súčasne obidvoma smermi), je dôležité 

dôkladne zvoliť podmienky (teplotu a tlak) a katalyzátor (látku, ktorá urýchľuje reakciu, avšak 

sama sa nemení).  

  
  

  
  

•     

  

  

  

  

  

  

dusík  

vodík  

amoniak  

oxid  
uhli č itý  

oxid  
uho ľ natý  

metán  

voda  

Chemické látky v Haberovom procese  
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Dnes sa amoniak vyrába v obrovských množstvách na celom svete. Najväčšími výrobcami 

sú Čína a India. Spojené štáty americké v poslednom desaťročí znížili svoju produkciu 

amoniaku pre vysoké náklady na zemný plyn a teraz dovážajú viac než polovicu z 15 – 20 

miliónov ton amoniaku, ktoré ročne spotrebujú.  

Alternatívny prístup k výrobe amoniaku  

Vodík na výrobu amoniaku možno získať alternatívnym spôsobom rozkladom vody na vodík 

a kyslík. Zvyčajne sa to realizuje pomocou procesu nazývaného elektrolýza, v ktorom 

použitie jednosmerného prúdu pri napätí niekoľkých voltov spôsobuje vytváranie vodíka na 

jednej elektróde a kyslíka na druhej elektróde v elektrolyzéri. Vyrobený kyslík možno použiť 

pri iných chemických procesoch, alebo ho predávať ako relatívne hodnotný vedľajší produkt. 

V prípade tohto prístupu k výrobe amoniaku nedochádza k produkcii CO2. Platí to za 

predpokladu, že elektrická energia potrebná na elektrolýzu sa získava z neznečisťujúceho 

zdroja elektrickej energie (napríklad z vodnej energie). Na výrobu jednej tony bezvodého 

amoniaku je potrebných 1910 litrov vody. Môže sa to zdať veľa, avšak aj pri výrobe 

amoniaku využitím zemného plynu v procese parného reformovania sa spotrebuje polovica 

z tohto množstva – 955 litrov.  
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Článok č. 3  

Ako ďaleko a ako rýchlo?  

____________________  

  

V mnohých chemických reakciách nie všetky reaktanty (látky, ktoré vstupujú do reakcie) 

reagujú a vytvárajú produkty (látky, ktoré vystupujú z reakcie). Tieto reakcie sú vratné, čo 

znamená, že prebiehajú súčasne obidvoma smermi. Napríklad v prípade syntézy amoniaku:  

N2 (g)  +  3H2 (g)                   2NH3 (g)  

Dusík a vodík reagujú, pričom vzniká amoniak, a súčasne sa amoniak rozkladá, pričom 

vzniká dusík a vodík. Po určitom čase tieto reakcie dospejú do stavu, keď priama reakcia 

(zľava doprava) aj spätná reakcia (sprava doľava) prebiehajú rovnakou rýchlosťou. Tento 

stav sa nazýva chemická rovnováha.  

Polohu chemickej rovnováhy možno meniť. Ak sa posunie doprava, vytvára sa viac 

amoniaku. Ak sa posunie doľava, vytvára sa menej amoniaku. Z toho vyplýva, že pri 

priemyselnej výrobe amoniaku je potrebný posun doprava. Tieto zmeny možno uskutočniť 

zmenou podmienok (teploty, tlaku alebo koncentrácie). Väčšina reakcií je buď exotermických 

(teplo sa uvoľňuje), alebo endotermických (teplo sa spotrebúva). Je zrejmé, že tieto reakcie 

spôsobia zmenu teploty. Syntéza amoniaku je exotermická reakcia: počas vzniku amoniaku 

dochádza k zvýšeniu teploty.  

Ak sú do reakcie zapojené plyny, dochádza ku zmene tlaku. Ak vzniká viac molekúl plynu 

ako ich reaguje, tlak sa zvyšuje. Pri syntéze amoniaku dochádza k zníženiu tlaku (1N2 a 3H2 

[4 molekuly] vytvárajú 2NH3 [2 molekuly]).  

V prípade rovnovážnej reakcie platí: ak sa zmenia podmienky, chemická rovnováha sa 

posunie, aby došlo k vráteniu zmeny.  

Syntézu amoniaku možno zhrnúť takto:  

N2 (g)   +   3H2 (g)                    2NH3 (g)                                                                                  

nižšia teplota                            vyššia teplota                                                                        

vyšší tlak                                  nižší tlak  

Ak sa zvýši teplota, chemická rovnováha sa posunie, aby sa teplota znížila, a tak vzniká 

menej amoniaku.  

Ak sa zvýši tlak, chemická rovnováha sa posunie, aby sa tlak znížil, a tak vzniká viac 

amoniaku.  

Čiže najlepšie podmienky na dosiahnutie vysokého výťažku amoniaku sú nízka teplota 

a vysoký tlak.  
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Mnoho chemických reakcií prebieha pomerne pomaly. Pri priemyselnej výrobe amoniaku je 

okrem dosiahnutia vysokého výťažku dôležité aj dosiahnuť ho rýchlo, a preto sa musí zvýšiť 

rýchlosť reakcie. Jedným zo spôsobov zvýšenia rýchlosti syntézy amoniaku je zvýšenie 

teploty. Bohužiaľ sa tým však znižuje výťažok. Používa sa kompromisné riešenie so stredne 

vysokou teplotou.  

Ďalším spôsobom zvýšenia rýchlosti reakcie je použitie katalyzátora. Katalyzátor 

neovplyvňuje polohu chemickej rovnováhy ani výťažok.  

Skutočné podmienky pri syntéze amoniaku:  

• stredne vysoká teplota (~ 450 ˚C),  

• vysoký tlak (~ 20,3 MPa),  

• katalyzátor (železo).  

Priemyselná výroba amoniaku si preto vyžaduje veľké množstvo energie.  

Biologická fixácia dusíka v baktériách prebieha vďaka enzýmu nazývanému nitrogenáza. 

Tento enzým sa skladá z dvoch bielkovín. Jedna z nich obsahuje kov železo (Fe) a druhá 

kovy molybdén (Mo) a železo.  

Prednosťou biologickej fixácie dusíka oproti Haberovmu procesu je skutočnosť, že k nej 

dochádza pri normálnej teplote a tlaku. To znamená, že v celom procese sa spotrebuje 

menej energie.  
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Článok č. 4   

Príprava dusičnanu amónneho  

_____________________________________  

Metóda č. 1  

  

Používajte ochranné prostriedky na oči!  

1. Na stojan upevnite byretu a pod kohútik umiestnite kadičku s objemom 100 cm³. Pomocou 

malého lievika opatrne naplňte byretu zriedenou kyselinou dusičnou až po nulovú rysku. 

Vypusťte trochu kyseliny do kadičky tak, aby sa v rúrke pod kohútikom nenachádzal 

žiadny vzduch. V kroku č. 4 doplňte byretu po nulovú rysku.  

2. Pomocou nadstavca pi-pump alebo podobnej plničky pipiet opatrne naplňte pipetu 

zriedeným roztokom amoniaku až po rysku.  

3. a) Preneste amoniak do kužeľovitej banky.  

b) Pridajte 5 – 10 kvapiek indikátorového roztoku.  

4. Do banky opatrne pridávajte kyselinu dusičnú z byrety, pričom kvapalinu premiešavajte 

miernym krúživým pohybom, až kým indikátor nezačne meniť farbu. Neprestávajte 

kvapalinu premiešavať a pridávať kyselinu po kvapkách, až kým indikátor po jednej 

z kvapiek nezmení farbu. Pozorne odčítajte a poznačte si objem pridanej kyseliny.  

5. Opakujte kroky č. 1 až 3a, avšak nepridávajte indikátorový roztok. Pridajte rovnaký objem 

kyseliny dusičnej, aký ste použili predtým. Nalejte trochu roztoku do kryštalizačnej misky 

a nechajte ho vykryštalizovať.  

  

NH3 (aq)             +       HNO3 (aq)                            NH4NO3 (aq)                                                     

roztok amoniaku     kyselina dusičná                     dusičnan amónny                                                 
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Článok č. 5  

Príprava dusičnanu amónneho  

_____________________________________  

Metóda č. 2  

  

  

Používajte ochranné prostriedky na oči!  

1. Pomocou odmerného valca nalejte 10 cm³ 1 M roztoku amoniaku do kužeľovitej banky.  

2. Pomocou druhého odmerného valca pridajte 10 cm³ 1 M kyseliny dusičnej do roztoku 

amoniaku v banke. Premiešajte obsah banky sklenenou tyčinku a otestujte roztok tak, že 

pomocou sklenenej tyčinky prenesiete kvapku na kúsok univerzálneho indikátorového 

papiera.  

3. Ak je roztok kyslý, pomocou kvapkadla pridajte kvapku roztoku amoniaku. Ak je roztok 

zásaditý, pomocou kvapkadla pridajte kvapku kyseliny dusičnej. Premiešajte a otestujte 

roztok pomocou sklenenej tyčinky a univerzálneho indikátorového papiera.   

4. Postupujte podľa krokov č. 3 a 4, až kým roztok nie je neutrálny (zelená farba alebo po 

jednej z kvapiek dôjde k zmene farby).   

5. Nalejte trochu roztoku do kryštalizačnej misky a nechajte ho vykryštalizovať.  

  

NH3 (aq)             +       HNO3 (aq)                            NH4NO3 (aq)                                                     

roztok amoniaku     kyselina dusičná                     dusičnan amónny                                                 
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Článok č. 6   

Hnojivo a rast rastlín  

__________________________  

  

  

  

1. V 100 cm³ destilovanej vody rozpustite približne 4 g hnojiva a tento roztok nalejte do 

kužeľovitej banky s objemom 100 cm³.  

2. Do druhej kužeľovitej banky nalejte 100 cm³ destilovanej vody.  

3. Vezmite dve rovnako veľké mladé rastliny (pšenicu, jačmeň alebo bôb) a každú z nich 

prevlečte otvorom v kuse lepenky tak, aby lepenka podopierala listy.  

4. Jednu rastlinu vložte do vody a druhú do roztoku hnojiva. Korene musia byť ponorené v 

kvapaline.  

5. Nechajte rastliny rásť 2 – 3 týždne. V prípade potreby dolievajte destilovanú vodu, aby 

korene zostávali pod hladinou. Možno bude občas potrebné fúkať do kvapaliny vzduch 

pomocou akváriového prevzdušňovača alebo slamky s cieľom zabezpečiť dostatočný 

prívod kyslíka ku koreňom.  

6. Počas tohto obdobia si všímajte všetky rozdiely v raste oboch rastlín.  

Vyššie uvedený experiment načrtáva metódu umožňujúcu preskúmať, čo sa stane, keď sa 

rastliny pestujú s hnojivom a bez neho. Hnojivo použité v tomto experimente v skutočnosti 

neobsahuje len dusík (obsahuje aj fosfor, draslík a ďalšie minerálne látky potrebné na zdravý 

rast rastlín). Vašou úlohou je ukázať, čo sa stane s rastlinami, keď rastú s dusíkom a bez 

neho. Ak chcete túto úlohu vyriešiť, musíte vyššie uvedené skúmanie navrhnúť inak.  

Mali by ste preskúmať aj účinok použitia rôzneho množstva dusíka.  

Na plagáte by ste potom mali opísať súčasný výskum a ukázať tak, čo sa stane, keď rastliny 

rastú bez dusíka alebo pri nedostatočnom prívode dusíka.  


