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W S T Ę P

Zanieczyszczenie gleb kadmem jest zjawiskiem niepożądanym zarówno z 
punktu widzenia biologicznego, jak i ekologicznego. Ze względu na tworzenie 
trwałych połączeń mineralnych i organicznych, większa część kadmu pochodze
nia antropogenicznego gromadzi się w wierzchniej warstwie gleby [Adriano 1986, 
Kabata-Pendias 1993, Tiller 1989]. Duża stabilność tych połączeń powoduje, że 
oczyszczenie gleby z nadmiaru kadmu jest praktycznie niemożliwe. Dlatego 
podejm owane są próby łagodzenia skutków znacznej koncentracji kadmu w glebie 
za pom ocą pewnych zabiegów, m.in. antropogenicznych. Podstawą tych prób są 
wyniki badań wskazujące, że w miarę wzrostu pH oraz zawartości materii orga
nicznej i fosforanów, zwiększa się zdolność gleby do sorpcji kadmu, a tym samym 
zmniejsza się jego przyswajalność dla roślin [Brümmer, Herms 1983; Gerritse, 
van Driel 1984; G odach, Gambuś 1991; Herms, Brüm m er 1984; Pelzer 1987].

Od kilkunastu już  lat wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem zeolitów natu
ralnych i syntetycznych w ochronie środowiska [Wieser 1991]. Ostatnio Gworek 
[1993] opublikowała obszerną pracę dotyczącą wpływu zeolitów syntetycznych 
na unieruchamianie kadmu i innych metali ciężkich w glebie. Na podstawie 
wykonanych eksperymentów autorka dochodzi do wniosku, że odpowiednio 
uformow ane zeolity nie tylko obniżają akumulację metali ciężkich w roślinach 
uprawianych na glebach zanieczyszczonych tymi pierwiastkami, ale w każdej 
chwili mogą być usunięte z gleby wraz z zasorbowanymi metalami ciężkimi.

Celem niniejszych badań było porównanie działania węglanu wapnia, obornika 
bydlęcego, słomy pszenicznej, węgla brunatnego i zeolitu naturalnego (tab. 1) na 
pobieranie kadmu przez rośliny na glebie z naturalną zawartością tego metalu i na 
glebie sztucznie nim zanieczyszczonej.
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MATERIAŁY I METODY

Badania wykonano w warunkach dwuletniego doświadczenia wazonowego. 
Do doświadczenia użyto gleby brunatnej wyługowanej ornej z poziomu A o pH 
w KC1 = 4 ,0  i składzie granulometrycznym gliny lekkiej pylastej. Badany poziom 
zawiera 10% iłu koloidalnego (cząstki <0,002 mm) i 1,23% C-organicznego, 
pojemność sorpcyjna (T) wynosiła 9,2 mmol (+)/100 g, kwasowość hydrolityczna 
6 , i m m o l/100 g, a ogólna zawartość Cd = 1,1 mg/kg p.s.m.

Schemat doświadczenia obejmował 6  obiektów, a w obrębie każdego obiektu 
dwa warianty:

a) gleba z naturalną zawartością Cd -  wariant 0 i
b) gleba sztucznie zanieczyszczona: 3 mg Cd/kg w formie 3 C d S O , • 8  H-,0 -  

wariant Cd (tab. 2). Węglan wapnia zastosowano w dawce według 1 Hh, obo~rnik 
i węgiel brunatny w ilości 1 /2  zawartości materii organicznej w glebie, a zeolit w 
ilości 1/2 zawartości iłu koloidalnego. Dla uproszczenia mianem zeolitu natural
nego określa się w tej pracy kopalinę, w której około 35% objętościowych skały 
stanowi klinoptilolit, a pozostałość głównie montmorylonit. Szczegółową chara- 
kterytykę tego materiału można znaleźć w pracy Wiesera [1991]. W tabeli 1 
podano charakterystykę chemiczną obornika, słomy, węgla brunatnego i zeolitu. 
Węgiel brunatny pochodził z kopalni w Koninie, a zeolit ze złoża Wschodnich 
Karpat fliszowych. Świeży obornik bydlęcy został pocięty, słoma pszeniczna 
zmielona, a węgiel brunatny i zeolit dokładnie roztarte przed wymieszaniem z 
glebą.

Doświadczenie przeprowadzono w czterech powtórzeniach w wazonach pla
stikowych napełnionych 3 kg powietrznie suchej gleby. Zgodnie ze schematem 
doświadczenia C aC O v obornik, słomę, węgiel brunatny i zeolit oraz siarczan 
kadmu wymieszano z całą masą gleby w wazonie. Roślinami testowymi były 
słonecznik odmiany Wnijmk 8883 i rzodkiew oleista odmiany Tetra Poznańska 
jako  roślina następcza. Pod słonecznik stosowano następujące nawożenie: 0,6 g 
N, 0,15 g P i 0,6 g К  na wazon w formie N H ^ N 0 3, K H 2P 0 4 i KC1. W  obiektach 
z obornikiem i słomą dawkę N, P i К  pomniejszono o 50~% ich ilości wnoszonych 
z obornikiem i słomą. Doświadczenie założono 27 maja 1993 roku. Słonecznik 
wysiano 3 czerwca, zebrano 26 lipca. W 1994 roku prześledzono następcze 
działanie zastosowanych materiałów. Glebę w wazonach nawieziono N, P i К w

T A B E L A  1. Charakterystyka chemiczna materiałów użytych w doświadczeniu [%\  
T A B L E  1. Chemical characteristics o f  materials used in experiment [%]

Materiał
Material

Sucha masa 
Dry mass

Materia organiczna 
Organic matter

N P К

Obornik bydlęcy  
Cattle manure

15,7 12,1 0,27 0,07 0,39

Słoma pszeniczna  
Wheat straw

93,7 89,2 0,57 0,10 0,83

W ęgiel  brunatny 
Brown coal

88,7 77,2 0,37 0,01 0.01

Zeolit naturalny 
Natural zeolite

94,7 0,45 0,05 0,03 0,82
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T A B E L A  2. Plon suchej masy słonecznika i rzodkwi (roślina następcza) [g/wazon]  
T A B L E  2. Yield o f  dry mass of  sunflower and radish (the after crop) [g/pot]

Obiekt
Object

Wariant
Variant

Słonecznik - Sunflower Rzodkiew - Radish
części nadz. 
tops

korzenie
roots

części nadz. 
tops

korzenie
roots

1. Kontrola 0 16,3 1,5 17,4 2,5
Control Cd 14,6 1,4 17,0 2,3

2. СаСОз 0 18,1 2,6 20,8 2,5
Cd 15,6 2,3 21,2 2,4

3. Obornik 0 37,6 3,3 23,6 3,3
Farmyard manure Cd 36,5 3,1 23,2 3,1

4. Słoma 0 22,8 2,2 22,4 3,0
Straw Cd 21,6 2,4 22,5 3,5

5. W ęgiel brunatny 0 22,4 2,1 22,1 3,3
Brown coal Cd 20^8 2,0 2L 5 3,1

6 Zeolit 0 22,5 2,1 24,4 2,8
Zeolite Cd 20,5 2,1 22,3 2,8

NIR - L SD  (P = 0,05) 2,5 0,5 2,1 0,5

ilości takiej samej, jak pod słonecznik. W  obiektach z obornikiem i słomą dawkę 
N zmniejszono o 25% ilości zawartej w tych nawozach. Rzodkiew oleistą wysiano 
9 maja, zebrano 23 czerwca. W czasie wegetacji słonecznika i rzodkwi rośliny 
podlewano wodą redestylowaną, utrzymując wilgotność gleby na poziomie 50% 
maksymalnej pojemności wodnej. Po zbiorze słonecznika i rzodkwi pobrano 
próbki gleby. W  próbkach glebowych po zbiorze słonecznika oznaczono pH i 
zawartość C-organicznego, a w próbkach po zbiorze rzodkwi pH, zawartość 
C-organicznego, kationową pojemność sorpcyjną oraz ogólny i łatwo wymienny 
kadm.

Skład granulometryczny gleb oznaczono metodą B ouyoucosa-Casagrande’ a w 
modyfikacji Prószyńskiego, C-organiczny metodą Tiurina, pH w roztworze 
1 m o l /d n r  KC1 metodą potencjometryczną, kwasowość hydrolityczną metodą 
Kappena, a sumę wymiennych kationów w wyciągu octanu amonu. Pojemność 
sorpcyjną (7) określono z kwasowości hydrolitycznej i sumy wymiennych katio
nów zasadowych (Ca2+, M g2+, K+ i N a+). Ogólną zawartość Cd w glebie ozna
czono w ekstrakcie uzyskanym po trawieniu próbki glebowej z mieszaniną 65% 
H N 0 3 i 70% H C10 4 na wrzącej łaźni wodnej, a zawartość łatwo w ym iennego Cd 
w ekstrakcie 0,01 m ol/dm 3 CaCl2 [Novozamsky i in. 1993]. Plon suchej masy 
części nadziemnych i korzeni roślin określono po wysuszeniu zebranego materiału 
w suszarce w temperaturze 65-70°C . Zawartość Cd w materiale roślinnym po 
mineralizacji na mokro oznaczono, podobnie jak  w ekstraktach glebowych, tech
niką płomieniową ASA z korekcją tła za pom ocą lampy deuterowej.

WYNIKI I DYSKUSJA

Sztuczne zanieczyszczenie gleby 3 mg Cd/kg nie miało istotnego wpływu na 
plonowanie obu roślin testowych (tab. 2). W przypadku słonecznika (pierwszej 
rośliny w doświadczeniu) najbardziej zwiększyło plon zastosowanie obornika.
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Jeśli plon na obiekcie kontrolnym przyjąć za 100, to plon suchej masy części 
nadziemnych w obiekcie z obornikiem w wariancie z naturalną zawartością kadmu 
wyraża się liczbą 231, a w wariancie ze sztucznym zanieczyszczeniem gleby 
kadmem liczbą 250. Odpowiednie wartości dla korzeni wynoszą 220 i 221. 
Spośród badanych wariantów doświadczenia najsłabiej na plonowanie słoneczni
ka działało wapnowanie zwiększające pH gleby z 4,0 do 5,8. Wzrost plonu części 
nadziemnych słonecznika w stosunku do kontroli mieści się w granicach przedzia
łu ufności. W apnowanie spowodowało jedynie niewielki, ale istotny wzrost plonu 
korzeni. Nieco lepiej niż wapnowanie działały na plonowanie słonecznika pozo
stałe warianty bez większych różnic między sobą (rys. 1 ).

Na plonowanie rzodkwi oleistej (następna roślina w doświadczeniu) wpływ 
w apnowania w odniesieniu do części nadziemnych był pod względem statystycz
nym istotny, ale w porównaniu z innymi materiałami najmniejszy. Działanie 
obornika, słomy, węgla brunatnego i zcolitu było mniej więcej jednakow e i 
powodowało wzrost sumy plonu części nadziemnych i korzeni o 28-35% .

Jak widać z tabeli 3, sztuczne zanieczyszczenie gleby kadmem znacznie 
zwiększyło zawartość tego metalu w obu roślinach testowych. U słonecznika 
wzrost zawartości Cd jest znacznie większy w korzeniach (średnio 5,3-krotnie) 
niż w częściach nadziemnych (średnio 3,8-krotnie). Natomiast u rzodkwi sztuczne 
zanieczyszczenie gleby kadmem spowodowało prawie jednakow y wzrost zaw ar
tości tego pierwiastka w częściach nadziemnych i korzeniach. Odpowiednie

S ło n ec zn ik  R zodkiew
S u n flow er R ad ish

Kontrola СаСОз O b o r n ik  S łom a W ęgie l  br. Z e o l i t
C ontro l  FYM Straw Brown coal  Z eo li te

Rys. 1. Pobranie Cd przez słonecznik i rzodkiew na glebie z naturalną zawartością i sztucznie zanie
czyszczonej kadmem w liczbach względnych (kontrola = 100)

Fig. 1. The uptake o f cadmium by sunflower and radish on the soil with natural content and artifically 
polluted with cadmium in relative numbers (control = 100)
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średnie zawartości wynoszą: 3,9 i 4,1. Należy zaznaczyć, że zawartość Cd w 
słoneczniku zarówno na glebie z naturalną jego zawartością, jak  i w wariancie z 
glebą sztucznie zanieczyszczoną kadmem kształtuje się na znacznie wyższym 
poziomie niż w rzodkwi będącej rośliną następczą.

Dla wyraźniejszego zróżnicowania działania poszczególnych materiałów na 
pobieranie kadmu przez rośliny w doświadczeniu użyto celowo gleby silnie 
kwaśnej. Jak wiadomo z licznych badań [Brümmer. Herms 1983; Gerritse, van 
Driel 1984; Gorlach, Curyło 1990], kwaśny odczyn gleby sprzyja pobieraniu tego 
metalu przez rośliny. Również dobór roślin testowych został dokonany pod tym 
kątem. Zarówno słonecznik, jak i rzodkiew oleista należą do grupy roślin chara
kteryzujących się zdolnością do akumulacji dużych ilości kadmu [Gorlach 1994].

W apnow anie jest zabiegiem najczęściej zalecanym w celu zmniejszenia bio- 
przyswajalności kadmu [Adriano 1986; Przemeck, van Hirschheydt 1987]. Z 
punktu widzenia bioprzyswajalności ważna jest też obecność w glebie materii 
organicznej. Z badań Hermsa i Brümmera [1984] wynika, że dodanie do gleby 
materii organicznej obojętnej biologicznie i chemicznie (np. torfu) zwiększa jej 
zdolność do wiązania metali ciężkich. Natomiast zastosowanie substancji organi
cznej ulegającej łatwo rozkładowi może zwiększyć rozpuszczalność tych metali 
i ich dostępność dla roślin. W naszych wcześniejszych badaniach [Godach, 
Gambuś 1991] wprowadzenie do gleby torfu zmniejszało przyswajalność dla 
roślin kadmu, miedzi i ołowiu nawet w większym stopniu niż wapnowanie.

W  warunkach omawianego eksperymentu najsilniej ograniczało przyswajal
ność dla roślin kadmu, jeśli uwzględni się jego koncentrację w roślinach, zasto
sowanie obornika. Nieco słabiej działało wapnowanie, dalsze miejsca zajmują 
słoma, węgiel brunatny i zeolit naturalny (tab. 3). Inaczej ta kolejność układa się 
w odniesieniu do ilości kadmu pobranego przez rośliny z wazonu (tab. 4). Ze 
względu na bardzo duży wzrost plonu w wyniku zastosowania obornika, a w 
związku z tym i pobrania kadmu z plonem -  wapnowanie okazało się bardziej 
efektywne w hamowaniu fitoprzyswajalności Cd niż obornik. Jeśli przyjąć pobra-

T A B E L A  3. Zawartość Cd w suchej masie słonecznika i rzodkwi [mg/kg]
T A B L E  3. Content o f  Cd in dry mass o f  sunflower and radish [mg/kg]

Obiekt Wariant Słonecznik -  Sunflower Rzodkiew -  Radish
Object Variant części nacfz  ̂ korzenie części nadz. korzenie

tops roots tops roots

1. Kontrola 0 24,8 31,1 13,1 6,2
Control Cd 87,5 143,4 46,1 28,4

2. СаСОз 0 4,9 9,6 5,2 4,0
Cd 22,9 62,9 14,4 15,2

3. Obornik 0 5,3 7,3 4,8 3,1
Farmyard manure Cd 17,5 34,3 17,5 12,5

4. Słoma 0 10,6 12,6 5,9 3,9
Straw Cd 44,0 71,1 29,5 16,5

5. W ęgiel brunatny 0 10,2 14,5 8,0 4,7
Brown coal Cd 36,7 67,7 35,5 18,6

6. Zeolit 0 13,1 13,9 8,2 4,5
Zeolite Cd 47,6 79,2 33,3 19,8
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nie kadmu przez obie rośliny testo
we za 1 0 0 , to pobranie tego metalu 
na glebie sztucznie zanieczyszczo
nej wyraża się dla C a C 0 3 liczbą 36, 
dla obornika liczbą 51, dla słomy 
liczbą 79, dla węgla brunatnego li
czbą 74, a dla zeolitu liczbą 83. 
Odpowiednie wartości w glebie z 
naturalną zawartością kadmu w y
noszą: 33, 50, 60, 65 i 77.

Porównywane w dośw iadcze
niu czynniki osłabiające pobieranie 
kadmu przez rośliny zmieniły zgo
dnie z oczekiwaniami właściwości 
gleby, które mogły w płynąć na 
przyswajalność dla roślin tego m e
talu (tab. 5). Zmiany te zaznaczyły 
się zarówno w wynikach analizy 
gleby pobranej po pierwszym, jak  i 
po drugim roku doświadczenia.

Zastosowanie węglanu wapnia 
w dawce według 1 Hh zwiększyło 
wyjściowe pH gleby o ponad 1,5 

jednostki i różnica ta utrzymywała się również w drugim roku doświadczenia. 
W pływ  dodatku obornika, słomy pszenicznej i węgla brunatnego na zawartość 
C-organicznego w glebie był niejednakowy. W warunkach doświadczenia w azo
nowego sprzyjających mineralizacji zmielona słoma pszeniczna, a szczególnie 
bardziej aktywny biologicznie i chemicznie obornik, podlegały szybkiemu roz
kładowi. Zawartość C-organicznego w glebie z dodatkiem tych materiałów po 
dwu latach doświadczenia była tylko o 0 , 1  - 0 ,2 % wyższa od stwierdzonej w 
obiekcie kontrolnym. Rozdrobniony węgiel brunatny zastosowany w tej samej 
dawce co słoma i obornik, pozostawał w większości w glebie jeszcze po zbiorze 
rzodkwi oleistej (drugi rok doświadczenia). Natomiast zastąpienie 5% masy użytej 
w doświadczeniu gleby naturalnym zeolitem zwiększyło jej pojemność sorpcyjną 
o około 2  m m ol ( + ) / 1 0 0  g.

Znaczne zróżnicowanie badanych cech gleby nie miało większego wpływu na 
ilość ekstrahowanego kadmu za pomocą rozcieńczonego roztworu C aCl9. Roz
twór ten rozpuszczał około połowę zawartego w glebie kadmu zarówno w przy
padku naturalnej jego  zawartości, jak  i w glebie sztucznie zanieczyszczonej tym 
metalem. Jedynie podwyższona koncentracja kationów Ca2+ i wyższe pH w 
glebie zwapnowanej wyraźnie osłabiły wydajność ekstrakcji użytego roztworu 
chlorku wapnia. Pobranie Cd przez rośliny było stosunkowo niewielkie w porów 
naniu z ogólną jego  ilością w glebie, stąd nie obserwuje się wyraźniejszego spadku 
jego  ogólnej zawartości w glebie po zakończeniu doświadczenia. Przyczynić się 
do tego mogły również pewne ilości kadmu wnoszone do gleby ze stosowanymi 
materiałami i nawozami.

T A B E L A  4. Pobranie kadmu przez słonecznik  
i rzodkiew [mg/wazon]

T A B L E  4. The uptake o f  cadmium by sunflower  
and radish [mg/pot]

Obiekt W a Słone Rzod Razem
Object riant cznik kiew Total

Var Sun Radish
iant flower

1. Kontrola 0 451 243 694
Control Cd 1478 849 2327

2. СаСОз 0 114 118 232
Cd 502 342 844

3. Obornik 0 223 123 346
Manure Cd 745 445 1190

4. Słoma 0 269 144 413
Straw Cd 1 121 721 1842

5. W ęgiel 0 259 192 451
brunatny
Brown Cd 899 821 1720
coal

6 Zeolit 0 324 213 537
Zeolite Cd 1139 798 1937
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T A B E L A  5. Niektóre właściwości gleby po zbiorze słonecznika i rzodkwi 
T A B L E  5. Som e properties o f  soil after harvest o f  sunflower and radish

Obiekt W a
riant
V a
riant

Słonecznik -  
Sunflower  
pH C-org 
KCl [%]

Rzodkiew -  Radish

Object pH
KCl

C-org.

[%]
T-CEC
[mmol
(+ ) /1 0 0 g ]

Cd [mg/kg] 
ogólny ekstr. CaCb  
total extr. CaCb

1. Kontrola 0 4,1 1,18 3,9 1,25 9,8 1,11 0,52
Control Cd 4,1 1,22 4,0 1,12 9,9 4,03 2,13

2. СаСОз 0 5,7 1,25 5,7 1,17 10,9 1,18 0,09
Cd 5,8 1,22 5,8 1,22 11,7 4,29 0,34

3. Obornik 0 4,3 L43 4,1 L36 10,5 1,22 0,50
Manure Cd 4,3 1,46 4,1 1,30 10,7 4,23 2,0 8

4. Słoma 0 4,2 1,49 4,0 1,37 9,9 1,12 0,59
Straw Cd 4,2 1,51 4,0 1,42 10,1 4,08 2, 19

5. W ęgiel 0 4,2 1,72 4,1 1,61 11,6 1,23 0,50
brunatny 
Brown coal Cd 4,2 1,87 4,1 1,71 11,6 4,28 1 ,64

6. Zeolit 0 4,1 1,23 4,0 1,20 11,5 1,04 0,53
Zeolite Cd 4,1 1,28 4,0 1,30 12,0 4,16 2,19

WNIOSKI

1. W  warunkach dwuletniego doświadczenia wazonowego ze słonecznikiem i 
rzodkwią oleistą jako rośliną następczą, przeprowadzonego na glebie z naturalną 
zawartością kadmu i na glebie sztucznie zanieczyszczonej tym metalem, najbar
dziej ograniczyły bioprzyswajalność kadmu wapnowanie gleby i zastosowanie 
obornika. Dalsze miejsca pod tym względem zajmują słoma, węgiel brunatny i 
naiuralny zeolit.

2. W pływ wapnowania oraz zastosowania obornika, słomy, węgla brunatnego 
i zeolitu na zmniejszenie pobrania kadmu przez rośliny wyrażone w liczbach 
względnych był prawie jednakow y na glebie z naturalną zawartością kadmu i na 
glebie sztucznie zanieczyszczonej tym metalem. Jeśli przyjąć pobranie kadmu 
przez obie rośliny testowe w kontroli za 1 0 0 , to jego pobranie na glebie z naturalną 
zawartością tego metalu wyraża się dla wapnowania liczbą 33, dla obornika liczbą 
50, dla słomy liczbą 60, dla węgla brunatnego liczbą 65 i dla zeolitu liczbą 77. 
O dpowiednie wartości na glebie sztucznie zanieczyszczonej kadmem wynoszą: 
3 6 ,5 1 ,7 9 ,  74 i 83.

3. Zawartość kadmu w glebie w formie łatwo wymiennej ekstrahowanej 0,01 
M CaCl2 po zakończeniu doświadczenia zależała od pH gleby. Najmniej tej formy 
kadmu stwierdzono w obiekcie z wapnowaniem (pH gleby 5 ,7 -5 ,8 ), natomiast w 
pozostałych obiektach, w tym i w kontroli, o pH gleby od 3,9 do 4,1 jego ilość 
kształtowała się na znacznie wyższym i jednakow ym  poziomie.
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S U M M A R Y

In a two-year pot experiment the effects of calcium carbonate, cattle FYM, 
wheat straw, brown coal and natural zeolite on cadmium uptake by sunflower and 
oil radish as a consecutive plant were compared. The comparison was made on 
acid soil (pH in KC1 = 4.0) with natural cadmium content and on the soil artificially 
polluted with 3 mg Cd/kg. Calcium carbonate was dosed according to 1 Hh, FYM , 
straw and brown coal were applied in the amount equal to 1 / 2  of soil organic matter 
content, while zeolite in quantity equal to 1 / 2  of colloidal clay content fractions 
(<0,002 mm) in soil. For simplification the term natural zeolite has been used in 
this paper to denote a mineral in which ca 35% of the volume is com posed of 
clinoptilolite and the remaining part mostly of montmorillonite.

All soil treatments decreased phytoavailability of cadmium and their effects 
were generally greatest in case of sunflower. Under the experimental conditions 
calcium carbonate limited the cadmium phytoavailability to the most degree, FYM  
activity was weaker and zeolite had the last effect. If we assume cadmium uptake 
by test plants in control as 1 0 0 , then this metal uptake in soil artificially polluted 
was 36 for C aC O v  51 for FYM, 79 for straw, 74 for brown coal and 83 for zeolite. 
Respective value's for soil with natural content of Cd were 33, 50, 60, 65 and 77. 
It is noticeable that under the influence of CaCO^ the content of cadmium extracted 
with 0.01 M C aC l9 has also decreased in soil after the experiment finished. T he 
content o f  this form of  cadmium in soil with the other treatments is generally on 
the same level as in control.
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