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Πού υπάρχει το άζωτο;

Είναι συστατικό πολλών βιομορίων όπως
των νουκλεϊκών οξέων και των
πρωτεϊνών. 



Το άζωτο αφθονεί στην ατμόσφαιρα, όπου αποτελεί το 78% 
κ.ό., όμως δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τους παραγωγούς
στη μορφή με την οποία βρίσκεται σ' αυτή (μοριακό άζωτο). 

Η εισαγωγή του ατμοσφαιρικού αζώτου στις τροφικές
αλυσίδες των οικοσυστημάτων γίνεται με τη διαδικασία της
αζωτοδέσμευσης, η οποία μετατρέπει το ατμοσφαιρικό
άζωτο σε μορφές αξιοποιήσιμες από τους παραγωγούς.



Η αζωτοδέσμευση διακρίνεται σε ατμοσφαιρική και
βιολογική. 



Ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση
Το άζωτο της ατμόσφαιρας αντιδρά
είτε με τους υδρατμούς, 
σχηματίζοντας αμμωνία, είτε με το
ατμοσφαιρικό οξυγόνο, 
σχηματίζοντας νιτρικά ιόντα.

Η απαραίτητη ενέργεια
προσφέρεται από τις ηλεκτρικές
εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί). 

Η αμμωνία και τα νιτρικά ιόντα
μεταφέρονται με τη βροχή στο
έδαφος. 

Η ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση
κατέχει το 10% της συνολικής
αζωτοδέσμευσης.



Βιολογική αζωτοδέσμευση

Πραγματοποιείται από
ελεύθερους ή
συμβιωτικούς
μικροοργανισμούς.

Σημαντικότερα
αζωτοδεσμευτικά
βακτήρια είναι αυτά
που ζουν συμβιωτικά
στις ρίζες των
ψυχανθών (όπως είναι
το τριφύλλι, η μπιζελιά, 
η φασολιά, η φακή, η
σόγια) σε ειδικά
εξογκώματα (φυμάτια).



Αυτά τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να
δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο και να το
μετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα, τα οποία μπορούν
να απορροφηθούν από τα ψυχανθή. 

Γι' αυτό το λόγο άλλωστε τα όσπρια είναι πλούσια
σε πρωτείνες. 

Η βιολογική αζωτοδέσμευση κατέχει το 90% 
της συνολικής αζωτοδέσμευσης.



Τα φυτά χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα που προσλαμβάνουν
από το έδαφος (είτε με τη διαδικασία της ατμοσφαιρικής είτε
με αυτήν της βιολογικής αζωτοδέσμευσης) προκειμένου να
συνθέσουν τις αζωτούχες ενώσεις τους όπως τις πρωτείνες
και τα νουκλεϊκά οξέα.

To άζωτο που περιέχεται στις ουσίες αυτές διακινείται μέσω
των τροφικών αλυσίδων στις διάφορες τάξεις των
καταναλωτών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή πρωτεϊνών.



Παρέμβαση του ανθρώπου στον
κύκλο του αζώτου

Ο άνθρωπος επηρεάζει τον κύκλο του
αζώτου εισάγοντας αζωτούχα λιπάσματα
στα αγροτικά οικοσυστήματα προκειμένου
να αυξήσει την παραγωγικότητά τους. 

Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για το
σκοπό αυτό περιττώματα ζώων (κοπριά). 



Για παράδειγμα, στην
Τήνο με τους υπέροχους
περιστεριώνες
χρησιμοποιούσαν τις
κουτσουλιές των
περιστεριών ως κύριο
λίπασμα.

Στη Χιλή
χρησιμοποιούνταν ευρέως
τα περιττώματα των
ψαροφάγων πουλιών
(γκουανό).



Μετά την ανακάλυψη της
μεθόδου παραγωγής
αζωτούχων λιπασμάτων
από το ατμοσφαιρικό
άζωτο, τα οργανικά
φυσικά λιπάσματα
αντικαταστάθηκαν από
τα βιομηχανικά, που
μάλιστα
χρησιμοποιούνται σε
τεράστιες ποσότητες. 



Ωστόσο λιγότερο από το ένα τρίτο της εκάστοτε
προστιθέμενης στο έδαφος ποσότητας
προσλαμβάνεται από τα καλλιεργούμενα φυτά. To
υπόλοιπο παρασύρεται από τη βροχή και καταλήγει
στα γλυκά ή στα θαλασσινά νερά οδηγώντας στο
φαινόμενο του ευτροφισμού.

Ο ευτροφισμός βέβαια προκαλείται και με την
απόρριψη στα υδάτινα οικοσυστήματα τεράστιων
ποσοτήτων αστικών λυμάτων



Αγρανάπαυση - Αμειψισπορά
Οι δύο πιο οικολογικοί τρόποι εμπλουτισμού του εδάφους σε
άζωτο είναι η αγρανάπαυση και η αμειψισπορά. 

Την ιδιότητα των ψυχανθών να φέρουν στις ρίζες τους
αζωτοδεσμευτικά βακτήρια αξιοποιεί η παραδοσιακή
γεωργική πρακτική της αμειψισποράς.

Αμειψισπορά είναι η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και
ψυχανθών, έτσι ώστε το έδαφος να εμπλουτίζεται με άζωτο
και να μην εξασθενεί.


	ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ �Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
	Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
	Ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση
	Βιολογική αζωτοδέσμευση
	Παρέμβαση του ανθρώπου στον κύκλο του αζώτου
	Αγρανάπαυση - Αμειψισπορά

