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The soil liming on the cadmium accumulation in storage roots and leaves of six red beet
cultivars (Astar F1, Crosby, Czerwona Kula, Opolski, Regulski Cylinder, Rywal) was investigated. Favourable direct influence of soil liming on the content available for plants cadmium was found. During the red beet harvest limed soil contained significantly less available
cadmium (0.114 mg·kg-1 p.s.m.) than non-limed soil (0.126 mg·kg-1 p.s.m.).
However, liming had not significant influence on the total content this element in soil. Red
beet cultivated in liming soil were characterised smaller content and lower index of cadmium accumulation in roots and leaves than red beet cultivated in non-limed soil. In the
results of liming an average content of cadmium in storage roots and leaves of beet decreased by 0.10 mg·kg-1 s.m. Also, decreased index of cadmium accumulation: in roots
from 0.97 to 0.89 and in leaves from 1.14 to 1.05.
Obtained value of index of cadmium accumulation indicated that content this metal in eatable part of red beet can equal and even exceed concentration in soil. The content of cadmium in eatable part of tested red beet cultivar did not differ significantly.
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1. WPROWADZENIE
Rośliny są najbardziej wrażliwym na zanieczyszczenie elementem środowiska naturalnego. Najszybciej reagują na zmiany chemiczne w nim zachodzące, ponieważ ich organizmy charakteryzuje niski poziom homeostazy, a stąd wynika duża ich podatność na
akumulowanie w tkankach różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym także metali ciężkich
[Nowakowski i Podgórski 1986, Piekarski 1996]. Jednym z najbardziej niebezpiecznych dla
środowiska naturalnego metali ciężkich jest kadm. Jest on łatwo przyswajany przez system
korzeniowy, o czym świadczy wysoki współczynnik transferu gleba – roślina [Galler 1992,
Alloway, Ayres 1999].
Źródłem kadmu zanieczyszczającego środowisko wzdłuż dróg są spaliny powstające
z olejów napędowych, oleje do smarowania oraz pył ze ścierających się opon, nawierzchni
dróg i metalicznych powierzchni trących [Maciejewska i Skłodowski 1995, Mirosławski i in.
2000].
Podstawowym zabiegiem zmniejszającym zagrożenia związane z podwyższoną zawartością metali ciężkich w glebach powinno być ich wapnowanie [Jackson i Alloway 1991,
Puschenreiter i in. 2005]. Chaney i in. [1994] podają, że wraz ze wzrostem odczynu gleby
zmniejsza się pobieranie kadmu przez rośliny.
Badania Crews i Davis [1995], Kurdubskiej i Tyksińskiego [2000], Kalisza i in. [2001]
wskazują na odmianowe różnice w bioakumulacji kadmu w różnych gatunkach roślin
uprawnych.
2. CEL, MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Celem badań było określenie wpływu wapnowania gleby na zawartość w niej dostępnych dla roślin form kadmu oraz na pobieranie tego pierwiastka przez sześć odmian buraka
ćwikłowego (Astar F1, Crosby, Czerwona Kula, Opolski, Regulski Cylinder, Rywal).

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005–2007 w Rolniczej Stacji Do-

świadczalnej w Zawadach. Przez teren Stacji przebiega międzynarodowa trasa E-30, którą
charakteryzuje duże natężenie ruchu samochodowego.
Eksperyment polowy zlokalizowano w odległości 10 m od krawędzi jezdni. Badania prowadzono na glebie płowej, należącej do rzędu gleb brunatnoziemnych, pod względem przydatności rolniczej zaliczonej do klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego dobrego. Glebę
charakteryzowała zawartość próchnicy 1,54% i odczyn lekko kwaśny – pH w H20 5,6. Przed

założeniem doświadczenia całkowita zawartość kadmu w warstwie ornej wyniosła średnio 1,25 mg Cd·kg-1p.s.m., a zawartość kadmu przyswajalnego dla roślin 0,103 mg Cd·kg-1
p.s.m., co stanowiło 9,35% zawartości całkowitej.
Doświadczenie założono metodą split-blok w trzech powtórzeniach. Badano w nim
wpływ następujących czynników:
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A. Wapnowanie gleby:
●

gleba wapnowana nawozem wapniowym węglanowym zwyczajnym w ilości 2,0 t
CaO·ha-1,

●

gleba niewapnowana;

B. Odmiana buraka ćwikłowego:
●

Rywal,

●

Czerwona Kula,

●

Astar F1,

●

Regulski Cylinder,

●

Opolski,

●

Crosby.

Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 12,5 m2. Wapnowanie gleby wykonano jesienią po zbiorze przedplonu (kukurydza). Nasiona buraka ćwikłowego wysiewano w pierwszej
dekadzie maja. Przed wysiewem wykonano nawożenie mineralne w ilości 250 kg NPK·ha-1
(N:P2O5:K2O = 2:2:3). Zbiór korzeni spichrzowych i liści przeprowadzono w pierwszej dekadzie września. Podczas zbioru z każdego poletka pobrano próby gleby oraz części użytkowych buraka w celu oznaczenia:
●

całkowitej zawartości kadmu w glebie (Cd–całkowity) oraz zawartości w glebie kadmu rozpuszczalnego (Cd-rozpuszczalny), który traktowano jako przyswajalny dla roślin,

●

ekstrahowanego z gleby roztworem 0,01 M CaCl2;

zawartości kadmu w korzeniach spichrzowych i liściach buraka ćwikłowego.

Całkowitą zawartość kadmu w glebie oraz w korzeniach spichrzowych i liściach buraka oznaczono po zastosowaniu roztwarzania mikrofalowego, które przeprowadzono
w wysokociśnieniowym systemie mikrofalowym MLS-1200 MEGA firmy MILESTONE.
Materiał glebowy i roślinny mineralizowano na mokro, w mieszaninie stężonego kwasu
azotowego i perhydrolu. Kadm w roztworach (po ekstrakcji kompleksów z APDC) oznaczano metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej na aparacie Solar 929 firmy ATI
UNICAM.
Uzyskane wyniki wykorzystano do obliczenia:
●

wskaźnika rozpuszczalności (stosunek Cd-rozpuszczalnego do Cd-całkowitego w glebie)

oraz
●

akumulacji (stosunek zawartości kadmu w korzeniach i liściach buraka ćwikłowego do
Cd-całkowitego w glebie).
Otrzymane wyniki badań opracowano statystycznie, stosując analizę wariancji zgodnie

z modelem matematycznym dla układu split-blok. Istotność różnicy średnich oceniono testem Tukey’a, przy poziomie istotności p=0,05.
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3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Całkowita zawartość kadmu w glebie i zawartość w niej kadmu przyswajalnego dla roślin wynosiły średnio 1,24 mg·kg-1 p.s.m. i 0,120 mg·kg-1 p.s.m. (tab. 1).
Tabela 1. Odczyn gleby i zawartość kadmu w glebie (średnie z lat 2005–2007)
Table 1. Soil pH and the cadmium content in soil (mean for years 2005–2007)

6,07
5,59
5,83

Cd-całkowity
(mg Cd kg-1 p.s.m.)
1,25
1,24
1,24

Cd-rozpuszczalny
(mg Cd kg-1 p.s.m.)
0,114
0,126
0,120

Wskaźnik
rozpuszczalności
0,091
0,102
0,097

0,23

n.i.

0,002

0,003

Gleba

pH

wapnowana
niewapnowana
średnio
NIR0,05

Całkowita zawartość kadmu była wyższa od średniej zawartości tego pierwiastka w glebach Polski, określonej przez Kabatę-Pendias i Pendias [1993] na poziomie 0,2 mg Cd·kg-1
s.m. gleby. Przewyższała także dopuszczalną normę dla lekkich gleb uprawnych wynoszącą 1,0 mg Cd·kg-1 s.m., określoną w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe [Rozporządzenie... 1999].
Wapnowanie nie miało znaczącego wpływu na całkowitą zawartość kadmu w glebie,
przyczyniło się natomiast do istotnego wzrostu jej odczynu i obniżenia zawartości kadmu rozpuszczalnego. W czasie zbioru buraka ćwikłowego gleba niewapnowana zawierała 0,126 mg·kg-1 p.s.m., a wapnowana 0,114 mg·kg-1 p.s.m. kadmu rozpuszczalnego. Pod
wpływem wapnowania zawartość w glebie kadmu rozpuszczalnego obniżyła się o 9,52%.
Średnia wartość wskaźnika rozpuszczalności 0,097 wskazuje, że prawie 10% kadmu znajdującego się w glebie miało postać związków rozpuszczalnych, łatwo przyswajalnych dla
roślin. Wskaźnik rozpuszczalności kadmu dla gleby wapnowanej kształtował sie na poziomie 0,091, a dla gleby niewapnowanej 0,102. Uzyskane rezultaty są zbieżne z wynikami
badań innych autorów. Baran i in. [1998] podają, że pod wpływem wapnowania zawartość
rozpuszczalnych form kadmu w glebie obniżyła się o 18,4% w porównaniu do stwierdzonej w glebie niewapnowanej. Niemyska-Łukaszuk [1995] jest zdania, że zawartość w glebie
kadmu przyswajalnego dla roślin przy pH w zakresie 6,1–6,5 maleje do wartości mniejszej
niż 1%, a przy pH 6,5 kadm przyswajalny w ogóle w glebie nie występuje. O istotnej zależności między rozpuszczalnością i dostępnością kadmu dla roślin a odczynem gleby donoszą także Gorlach [1995], Chłopecka i in. [1996] oraz Young i in. [2000].
Średnia zawartość kadmu ( ) w korzeniach spichrzowych buraka wyniosła 1,16 mg·kg-1
s.m., w liściach natomiast była większa i kształtowała się na poziomie 1,36 mg·kg-1s.m. (tab.
2). Oznaczone zawartości przekroczyły ustaloną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
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1,12

1,12

1,08

1,11

Opolski

Crosby

Średnio

n.i.
n.i.

• interakcji

1,16

1,14

1,16

1,17

1,17

1,14

1,16

x

1,31

1,36

1,27

1,30

1,34

1,28

1,31

W

Objaśnienia: W – gleba wapnowana, NW – gleba niewapnowana.

0,03

• wapnowania

1,21

1,20

1,19

• odmiany

NIR0,05 dla:

1,20

1,14

Astar F1

Regulski Cylinder

1,23

1,20

1,08

Czerwona Kula

1,20

NW

1,12

W

Rywal

Odmiana buraka ćwikłowego

n.i.

n.i.

0,04

1,41

1,43

1,38

1,42

1,42

1,42

1,38

NW

Zawartość kadmu w mg Cd·kg-1 s.m.
korzenie spichrzowe
liście

1,36

1,39

1,33

1,36

1,38

1,35

1,34

x

0,89

0,88

0,90

0,89

0,91

0,85

0,90

W

n.i.

n.i.

0,04

0,97

0,96

0,96

0,99

0,99

0,96

0,98

NW

0,93

0,92

0,93

0,94

0,95

0,90

0,94

x

1,05

1,11

1,03

1,03

1,07

1,01

1,05

W

n.i.

n.i.

0,05

1,14

1,14

1,12

1,14

1,18

1,15

1,12

NW

Wskaźnik akumulacji kadmu
korzenie spichrzowe
liście

Tabela 2. Zawartość oraz wskaźnik akumulacji kadmu w buraku ćwikłowym (średnie z lat 2005–2007)
Table 2. Cadmium content and cadmium accumulation rate in red beet (mean for years 2005–2007)

x

1,10

1,12

1,07

1,09

1,12

1,08

1,09
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maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować
się w żywności, składnikach żywności, dowolnych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających przetwarzaniu albo na powierzchni żywności [Rozporządzenie… 2003] dopuszczalną normę dla warzyw korzeniowych, wynoszącą 0,08 mg Cd·kg-1 św.m. (0,61 mg Cd·kg-1 s.m.).
Wapnowanie gleby wpłynęło istotnie na zmniejenie zawartości kadmu w buraku ćwikłowym. Pod
wpływem wapnowania średnia zawartość kadmu w korzeniach spichrzowych i liściach zmniejszyła się o 0,10 mg·kg-1 s.m., czyli odpowiednio o 8,26% i 7,09%, jednak nadal przewyższała
ilości dozwolone normą. Na ograniczenie fitoprzyswajalności metali ciężkich w wyniku regulacji odczynu gleby zwracają uwagę m.in. Niemyska-Łukaszuk [1995] i Kaniuczak [2004]. Także
Sauerbeck [1991] oraz Chaney i in. [1994] są zdania, że zawartość kadmu w roślinach jest ściśle
związana z kwasowością gleby. Gębski [1998] oraz Blake i Goulding [2002] donoszą, że mobilność kadmu znacznie maleje przy wzroście wartości pH powyżej 6–6,5. Kuziemska i Kalembasa
[1997] stwierdzili, że wapnowanie gleby przyczyniło się do spadku zawartości kadmu w kukurydzy, jęczmieniu, pszenicy i koniczynie czerwonej, Zaniewicz-Bajkowska i in. [2007] natomiast wykazali znaczne zmniejszenie zawartości kadmu w selerze korzeniowym i porze.
Obliczone wartości współczynnika akumulacji kadmu dla korzeni spichrzowych (średnio 0,93) oraz liści buraka ćwikłowego (średnio 1,10) wskazują, że zawartość tego metalu w częściach jadalnych buraka ćwikłowego może dorównywać, a nawet przekraczać
jego koncentrację w glebie (tab. 2). Pod wpływem wapnowania wskaźnik akumulacji kadmu
w korzeniach zmniejszył się z 0,97 do 0,89; a w liściach z 1,14 do 1,05.
Testowane odmiany buraka ćwikłowego nie różniły się pod względem zawartości kadmu w korzeniach spichrzowych i liściach. Przeciwne rezultaty badań uzyskali Kurdubska
i Tyksiński [2000], którzy stwierdzili istotne różnice odmianowe w zawartości kadmu w sałacie i rzodkiewce, Kalisz i in. [2001] w kapuście pekińskiej oraz Zaniewicz-Bajkowska [2005]
w trzech odmianach selera korzeniowego.
4. WNIOSKI
1.

Pod wpływem wapnowania stężenie dostępnych dla roślin form kadmu w roztworze glebowym oraz wskaźnik jego rozpuszczalności uległy istotnemu zmniejszeniu.

2.

Korzenie spichrzowe i liście buraka ćwikłowego uprawianego na glebie wapnowanej zawierały
istotnie mniej kadmu od części jadalnych buraka uprawianego na glebie niewapnowanej. Pomimo to zawartość kadmu w częściach jadalnych buraka przekraczała wartość dopuszczalną.

3.

W liściach buraka ćwikłowego stwierdzono większą zawartość kadmu niż w korzeniach
spichrzowych. Różnica w zawartości kadmu wynikała zapewne z ekspozycji liści na zanieczyszczenia opadające na ich powierzchnię i pobieranie kadmu bezpośrednio z zanieczyszczających liście pyłów.

4.

Nie stwierdzono istotnych różnic odmianowych w zawartości kadmu w częściach jadalnych buraka ćwikłowego.
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