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AKUMULACJA KADMU W GLEBACH
I WYBRANYCH WARZYWACH UPRAWIANYCH
W OGRODACH DZIA£KOWYCH RZESZOWA
THE ACCUMULATION OF CADMIUM IN SOILS AND SELECTED
VEGETABLES CULTIVATED IN THE ALLOTMENT GARDENS OF RZESZÓW
Abstract: The research presents the results of determining the cadmium content in soils and vegetables (carrot and celery roots
and leaves) from allotment gardens in Rzeszów. Beside basic physico-chemical soil properties, cadmium content (AAS technique) in
perchloric acid and the extract of 1 mol HCl·dm3 were also determined in material collected from 11 groups of allotment gardens.
The content of Cd in vegetables was determined in soluble H2SO4, HNO3, and H2SO4. The content of cadmium in soil was variable
(0.210.99 mg·kg1) and its average concentration reached 0.42 mg·kg1. Total Cd content was statistically correlated with soil
particle size fractions (< 0.02 mm). As much as 95% of the soils exhibited a natural content (0 o) of Cd and 5% of the soils showed
increased levels of cadmium (Io). The soils and vegetables from allotment gardens located near busy roads were more polluted by
cadmium. The excess of the critical contents of cadmium (0.15 mg·kg 1) in carrot and celery disqualifies these vegetables for consumption.
S³owa kluczowe: kadm, gleby, warzywa, ogrody dzia³kowe
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WSTÊP
Rodzinne ogrody dzia³kowe (ROD) s³u¿¹ zaspokajaniu rekreacyjnych potrzeb spo³ecznoci lokalnych. Daj¹ tak¿e mo¿liwoæ prowadzenia upraw
ogrodniczych na w³asne potrzeby. Jako tereny zielone, podnosz¹ce standardy ekologiczne otoczenia,
podlegaj¹ ochronie przewidzianej w przepisach o
ochronie gruntów rolnych i lenych, a tak¿e w przepisach dotycz¹cych ochrony przyrody i ochrony rodowiska [Ustawa 2005]. W Polsce w 2008 roku by³o
4970 rodzinnych ogrodów dzia³kowych, zajmuj¹cych
powierzchniê 43518 ha (965 tys. dzia³ek uprawnych)
[GUS 2009]. Tereny ogrodów dzia³kowych po³o¿one s¹ na ogó³ pomiêdzy granicami administracyjnymi miast oraz granicami zainwestowania miejskiego. Ze wzglêdu na lokalizacjê, gleby wiêkszoci ogrodów nara¿one s¹ na akumulacjê zanieczyszczeñ pochodzenia miejsko-przemys³owego, zawieraj¹cych
metale ciê¿kie, które mog¹ byæ w³¹czane do ³añcucha troficznego [Kabata-Pendias, Pendias 1999; W³a-

niewski 2003]. W grupie metali ciê¿kich, szczególnie niebezpiecznych, mog¹cych wp³ywaæ na zdrowie
cz³owieka najczêciej wymienia siê kadm [KabataPendias, Pendias 1999]. Celem podjêtych badañ by³o
okrelenie wp³ywu zanieczyszczeñ miejskich na zawartoæ kadmu w glebach i warzywach uprawianych
w ogrodach dzia³kowych Rzeszowa.

MATERIA£ I METODY
Badaniami objêto 11 du¿ych kompleksów ogrodów po³o¿onych w aglomeracji Rzeszowa, w ró¿nych
kierunkach i odleg³ociach od dróg, przy których
stwierdzono najwiêkszy poziom zanieczyszczeñ
w pyle opadaj¹cym i zawieszonym [WIO 2009]. W
obrêbie ka¿dego kompleksu ogrodów pobierano próbki glebowe z losowo wybranych 23 dzia³ek. Materia³ badawczy pochodzi³ z wierzchnich poziomów
gleby, z g³êbokoci 020 cm. Z tych samych miejsc
pobrano, w fazie pe³nej dojrza³oci konsumpcyjnej
korzenie i licie marchwi (Daucus carota L.) oraz
selera (Apium graveolens L.). W powietrznie suchym
http://versitaopen.com/ssa oraz http://versita.com.ssa
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materiale glebowym okrelono podstawowe w³aciwoci fizyczne i fizykochemiczne gleb.
W próbkach badanych gleb oznaczono, zbli¿on¹
do ogólnej, zawartoæ kadmu po trawieniu próbek w
70% kwasie chlorowym(VII) oraz formy kadmu rozpuszczalne w 1 mol HCl·dm3. Materia³ rolinny po
wczeniejszym wysuszeniu i rozdrobnieniu, mineralizowano w mieszaninie kwasów: azotowego(V),
chlorowego(VII) i siarkowego(VI) w stosunku 20:5:1.
W otrzymanych roztworach okrelono zawartoæ kadmu za pomoc¹ spektrometru absorpcji atomowej.
Analizê statystyczn¹ otrzymanych wyników przeprowadzono za pomoc¹ programu Statistica 8.0. Przy obliczaniu rednich wartoci pH uwzglêdniono stê¿enie jonów wodorowych. Zmierzon¹ wartoæ pH przeliczono na stê¿enie jonów wodorowych wg wzoru:
[H+] = 10pH [mol·dm3], a po obliczeniu redniego
stê¿enia jonów wodorowych zamieniono na rednie
pH wg wzoru: pHr = -log [H+r].

WYNIKI I DYSKUSJA
Gleby badanych ogrodów wytworzone by³y z utworów py³owych, ilastych i gliniastych. Charakteryzowa³y
siê doæ zró¿nicowanym sk³adem granulometrycznym,
zawartoæ czêci <0,02 mm mieci³a siê w zakresie od
29 do 62% (wspó³czynnik zmiennoci 22%). Gleby

bardzo ciê¿kie o sk³adzie granulometrycznym i³ów
wystêpowa³y w ogrodach Nasz Gaj i Przysz³oæ.
Odczyn gleby mieci³ siê w doæ szerokim przedziale
(pH 4,937,13), jednak wiêkszoæ badanych gleb wykazywa³a odczyn obojêtny lub s³abo kwany. Jedynie
gleby ogrodów dzia³kowych Baranówka i Staroniwa mia³y odczyn kwany (tab. 1).
Zawartoæ kadmu w glebach ogrodów dzia³kowych
mieci³a siê w przedziale od 0,21 do 0,99 mg·kg1, przy
redniej geometrycznej koncentracji 0,42 mg·kg1 gleby (tab. 1). Najwiêksze iloci kadmu stwierdzono w
glebach ogrodów Przysz³oæ, Budowlani i Nasz
Gaj. Iloci te by³y wiêksze od 0,6 mg·kg1, któr¹ to
wartoæ przyjmuje siê jako poziom zawartoci naturalnej [Dudka 1992]. Stwierdzony redni poziom
kadmu w glebach ogrodów dzia³kowych Rzeszowa
by³ wy¿szy od redniej zawartoci kadmu w glebach
u¿ytków rolnych województwa podkarpackiego
(0,28 mg·kg1) [Terelak, Tujaka 2003], jednak wielokrotnie ni¿szy od dopuszczalnej zawartoci kadmu (4 mg·kg1) okrelonej przez Ministra rodowiska [Dz.U. 2002]. W 6-stopniowej skali zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi, zaproponowanej przez
IUNG [Kabata-Pendias i in. 1993] 95% gleb ogrodów dzia³kowych Rzeszowa mieci siê w zakresie
zawartoci naturalnych Cd (0°), a 5% wykazuje podwy¿szon¹ zawartoæ kadmu (I°). Podwy¿szona zawar-

TABELA 1. Wybrane w³aciwoci badanych gleb ogrodów dzia³kowych
TABLE 1. Some properties of examinated soils of allotment gardens
O biekt
O bject

O gród
Garden

Zawarto æ frakcji (%)
Content of fraction
10,1 mm

pH K C l

0,10,02 mm < 0,02 mm

K adm
Cadmium
A

B

C

g×kg1
0,31
0,21
0,99
0,48
0,29
0,35
0,73
0,53
0,93
0,29
0,22

0,29
0,16
0,34
0,34
0,23
0,22
0,50
0,42
0,61
0,19
0,16

93,6
78,3
54,8
71,3
77,0
62,1
68,8
80,5
68,6
65,5
73,4

0,48

0,31

72,2

K abaczek
1.
Baranówka
2.
Budowlani
3.
K rokus
4.
Mieszko
5.
Wspólna N iwa
6.
Przysz³ o æ
7.
Zalesie
8.
N asz Gaj
9.
Staroniwa
10.
Ma³ opolanin
11.
 rednia arytmetyczna
Geometric mean

21
7
12
26
12
14
20
18
8
8
23
15

44
63
51
35
51
53
26
40
27
56
48
45

35
31
41
40
37
34
55
42
62
36
29
40

5,65
4,93
6,66
7,06
7,13
6,57
6,58
6,56
6,67
5,13
6,20
6,29

 rednia geometryczna
Geometric mean

14

43

40

6,24

0,42

0,28

71,5

Mediana; Median

14

48

37

7,13

0,35

0,29

71,3

Zakres; Range

726

2663

2962

4,937,13

0,210,99

0,160,61

54,893,6

Wspó³ czynnik zmienno ci
Coefficient of variation (%)

43

26

22

12

58

47

14

Objanienia  Explanations: A  formy ca³kowite, total forms; B  zawartoæ form rozpuszczalnych w 1 mol HCl×dm3; content of soluble form in
the 1 mol HCl·dm3; C  udzia³ formy rozpuszczalnej w ca³kowitej zawartoci (%), content of soluble form as % of the total content.
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toæ kadmu w glebie nie dyskwalifikuje jej z rolniczego wykorzystania. Mo¿e byæ ona przeznaczona do wykorzystania rolniczego, jedynie z wy³¹czeniem upraw
rolin do produkcji ¿ywnoci o szczególnie ma³ej zawartoci pierwiastków szkodliwych, np. z ograniczeniem uprawy warzyw przeznaczonych dla dzieci.
Zawartoæ kadmu rozpuszczalnego w 1 mol
HCl·dm3 waha³a siê w badanych glebach w przedziale od 0,16 do 0,61 mg·kg1 i stanowi³a rednio
72% zawartoci ca³kowitej (tab. 1). Rozpuszczalnoæ
kadmu zale¿a³a od pH, najwiêksz¹ stwierdzono w silnie zakwaszonych glebach po³o¿onych w pobli¿u dróg
o du¿ym natê¿eniu ruchu samochodowego.
Zawartoæ kadmu w glebach ogrodów dzia³kowych Rzeszowa zwi¹zana jest bardziej z naturalnym
procesem glebotwórczym, ni¿ z wielkoci¹ imisji i
odleg³oci¹ od ród³a zanieczyszczenia. Wskazuje na
to statystycznie istotna korelacja pomiêdzy zawartoci¹ kadmu i sk³adem granulometrycznym gleb oraz
ma³a zale¿noæ z pH i zawartoci¹ substancji organicznej (tab. 2).
Problem zanieczyszczenia kadmem gleb ogrodów
dzia³kowych aglomeracji miejskich by³ przedmiotem
licznych publikacji [Czarnowska i in. 1994; Gambu,
Wieczorek 1995; Mocek i in. 1995; Jasiewicz i in.
1997; Lipiñska, Oprz¹dek 1999]. Lipiñska i Oprz¹dek [1999] w oddalonych od ruchliwych tras komunikacyjnych glebach ogrodów dzia³kowych Siedlec,
oznaczy³y niski poziom kadmu (0,130,35 mg·kg1).
W glebach Poznania [Jakubus, Czeka³a 1998] kadm
wykazywa³ najwiêksze zró¿nicowanie (od 0,36 do
12,04 mg·kg1, rednio 0,94 mg·kg1) wród metali
ciê¿kich. rednie zawartoci kadmu w glebach z terenu Poznania przekracza³y prawie dwukrotnie zawartoæ stwierdzon¹ w glebach ogrodów Rzeszowa.
Równie wysok¹ zawartoæ kadmu (0,89 mg·kg1) w
TABELA 2. Wspó³czynniki korelacji liniowej (r) pomiêdzy zawartoci¹ kadmu w glebie i jej niektórymi w³aciwociami
TABLE 2. Coefficients of linear correlation (r) between some
properties and cadmium total content in soils
pHKCl Corg

Hh

S

T

V

Zawarto æ
frakcji
Content
of fraction
[%]
< 0,02 < 0,002
mm
mm

0,25

0,38

- 0,24

0,50

Cu

Ni

Pb

Zn

0,50 0,37 0,58* 0,55

0,66** 0,64** 0,76** 0,81**
Objanienia  Explanations: Corg  organic C, H  hydrolytic acidity, S
 base cation capacity, T  total cation exchangeable capacity, V  base
cation saturation; korelacja istotna na poziomie istotnoci: *p=0,01;
**p=0,001, correlation significant at: *p = 0.01; **p = 0.001.
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piaszczystych glebach ogrodów dzia³kowych Polkowic, znajduj¹cych siê pod presj¹ zanieczyszczeñ kombinatu miedziowego, oznaczyli Mocek i in. [1995].
Wiêksze zanieczyszczenie kadmem (0,302,20
mg·kg1) gleb ogrodów dzia³kowych Warszawy, po³o¿onych przy ruchliwych ulicach, stwierdzi³a Czarnowska i in. [1994]. Wyranie silniej zanieczyszczone kadmem s¹ gleby Krakowa [Gambu, Wieczorek
1995] i Górnego l¹ska [Jasiewicz i in. 1997], w których redni¹ zawartoæ oscyluj¹c¹ w granicach od 2
do 6 mg·kg1 mo¿na okreliæ jako niebezpieczn¹ dla
rolin oraz ich konsumentów. Czarnowska i Bednarz
[2000] wskazuj¹ na du¿y udzia³ py³u ulicznego w zanieczyszczeniu gleb terenów miejskich, po³o¿onych
w s¹siedztwie szlaków komunikacyjnych.
Prowadzone w Rzeszowie w latach 20032008,
w ramach monitoringu rodowiska miejskiego, badania zanieczyszczenia powietrza wskazuj¹ na przekroczenie standardów imisyjnych, w zakresie py³u zawieszonego PM10, zawieraj¹cego rednioroczne stê¿enia kadmu na poziomie 1,0 ng Cd·m3 [WIO 2009].
Wy¿sze zawartoci kadmu w glebach ogrodów Nasz
Gaj i Przysz³oæ, po³o¿onych w po³udniowej czêci Rzeszowa, mo¿na wi¹zaæ z utrzymuj¹cym siê w
tej czêci miasta wysokim poziomem zanieczyszczeñ
podstawowych (SO2, NO2), którym towarzyszy równie¿ wy¿sza emisja zanieczyszczeñ py³owych zawieraj¹cych kadm. Ich ród³em s¹ lokalne jednostki ciep³ownicze oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.
Zawartoæ kadmu oznaczono w uprawianych czêsto w ogrodach warzywach: marchwi i selerze. Kabata-Pendias i Pendias [1999] zaliczaj¹ warzywa korzeniowe do rolin wykazuj¹cych szczególn¹ podatnoæ do akumulowania kadmu.
Zawartoæ kadmu w korzeniach marchwi by³a
zró¿nicowana, mieci³a siê w przedziale od 0,05 do
1,33 mg·kg1 i wynosi³a rednio 0,29 mg·kg1. Najwiêksze iloci Cd w korzeniach oznaczono w kompleksie ogrodów Zalesie  1,33 mg·kg1, natomiast
najmniejsze w marchwi uprawianej w kompleksie
Ma³opolanin (0,05 mg·kg 1 ), Krokus (0,08
mg·kg1) i Nasz Gaj (0,09 mg·kg1) (rys. 1). Korzenie gromadzi³y mniejsze iloci tego metalu ni¿
licie. Zawartoæ kadmu w liciach marchwi kszta³towa³a siê na poziomie od 0,08 do 2,15 mg·kg1.
Najwy¿sz¹ zawartoæ kadmu 2,15 mg·kg1 oznaczono w liciach marchwi z kompleksu ogrodów
dzia³kowych Zalesie. Niskie zawartoci (0,08
mg·kg1) stwierdzono w liciach marchwi z ogrodów
dzia³kowych Krokus. Wskanik bioakumulacji
kadmu (obliczony jako stosunek zawartoci kadmu
w rolinie do jego zawartoci w glebie) w korzeniach marchwi osi¹gn¹³ wartoæ 0,68, w liciach
0,84 (rys. 2). Kadm nale¿y do pierwiastków charak-

Bereitgestellt von Warsaw University of Life Sciences | Heruntergeladen 20.01.20 09:35 UTC

58

S. W£ANIEWSKI, E. HAJDUK




0DáRSRODQLQ

6WDURQLZD

1DV]*DM

=DOHVLH

3U]\V]áR ü

:VSyOQD
1LZD

.URNXV

.DEDF]HN



%XGRZODQL


%DUDQyZND



PJNJ

RYSUNEK 1. Zawartoæ kadmu
w marchwi i selerze
FIGURE 1. Cadmium content
in carrot and celery

PDUFKHZFDUURW



RJUyGJDUGHQ
NRU]HQLHURRWV
VHOHUFHOHU\




0DáRSRODQLQ

6WDURQLZD

1DV]*DM

=DOHVLH

3U]\V]áR ü

:VSyOQD
1LZD

0LHV]NR

.URNXV

%DUDQyZND



%XGRZODQL


.DEDF]HN




PJNJ

OL FLHOHDYHV

RJUyGJDUGHQ
NRU]HQLHURRWV

0DñRSRODQLQ

6WDURQLZD

1DV] *DM

RJUyG±JDUGHQ

:%NRU]HQLHJOHED%,URRWVVRLO
:5OL FLHNRU]HQLH6,OHDYHVURRWV

:%OL FLHJOHED%,OHDYHVVRLO

0DáRSRODQLQ

6WDURQLZD

1DV] *DM

=DOHVLH

3U]\V]áR ü

:VSyOQD
1LZD

0LHV]NR

.URNXV

%XGRZODQL

%DUDQyZND

VHOHUFHOHU\

.DEDF]HN








=DOHVLH

3U]\V]áR ü

:VSyOQD
1LZD

.URNXV

%XGRZODQL

%DUDQyZND

PDUFKHZ±FDUURW

.DEDF]HN








OL FLHOHDYHV

RJUyGJDUGHQ
:%NRU]HQLHJOHED±%,URRWVVRLO
:%OL FLHJOHED±%,OHDYHVVRLO
:5OL FLHNRU]HQLH±6,OHDYHVURRWV

RYSUNEK 2. Wskanik
bioakumulacji (WB) i wskanik
rozmieszczenia (WR) kadmu
w rolinach
FIGURE. 2. Bioaccumulation index
(BI) and Spacing index (SI)
of cadmium in plants

Bereitgestellt von Warsaw University of Life Sciences | Heruntergeladen 20.01.20 09:35 UTC

AKUMULACJA KADMU W GLEBACH I WYBRANYCH WARZYWACH UPRAWIANYCH W OGRODACH DZIA£KOWYCH ...

teryzuj¹cych siê wysokim (do 10) wskanikiem bioakumulacji, a jego zawartoæ w rolinach jest czêsto
funkcj¹ wprost proporcjonaln¹ do jego zawartoci w
pod³o¿u [Kabata-Pendias 2000].
Uprawiane w tych samych warunkach glebowych
roliny selera akumulowa³y w korzeniach rednio ponad dwukrotnie wiêksze iloci kadmu (0,63 mg·kg1)
ni¿ marchew (rys. 1). Najwiêksze iloci kadmu oznaczono w ogrodach Zalesie (1,28 mg·kg1) i Ma³opolanin (1,23 mg·kg1). Licie selera gromadzi³y nieznacznie mniejsze iloci kadmu (0,56 mg·kg1) ni¿ korzenie. Wskanik bioakumulacji kadmu w korzeniach
selera wynosi³ rednio 1,24, a w liciach 1,20 (rys. 2).
Koncentracja kadmu w badanych warzywach
zwi¹zana by³a w niewielkim stopniu z w³aciwociami wierzchniej warstwy gleb. Statystycznie istotn¹,
ujemn¹ korelacjê stwierdzono tylko pomiêdzy zawartoci¹ kadmu w korzeniach i liciach marchwi a pojemnoci¹ sorpcyjn¹ i zawartoci¹ czêci sp³awialnych w glebie. Równie¿ tylko w przypadku marchwi
stwierdzono ujemn¹ zale¿noæ miêdzy zawartoci¹
Cd w rolinach a zawartoci¹ w glebie ogólnych i
potencjalnie przyswajalnych dla rolin (rozpuszczalnych w HCl o stê¿eniu 1 mol·dm3) form tego
pierwiastka, co wskazuje na mo¿liwoæ pobierania
kadmu z innego ród³a ni¿ gleba (np. z zanieczyszczeñ atmosferycznych).
Wed³ug wytycznych zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.
[Dz.U. 2003] zawartoæ kadmu w warzywach korzeniowych i ³odygowych przeznaczonych do konsumpcji nie powinna przekraczaæ 0,08 mg·kg1 wie¿ej
masy produktów lub 0,4 mg·kg1 s.m. (przy redniej
zawartoci  20% suchej masy w korzeniach badanych warzyw). Przyjmuj¹c podane normy zawartoci stwierdziæ mo¿na, ¿e dopuszczalne stê¿enie tego
metalu przekracza blisko po³owa badanych próbek
marchwi i a¿ 70% próbek selera.

59

Ocenê przydatnoci konsumpcyjnej marchwi oraz
selera przeprowadzono równie¿, wykorzystuj¹c zaproponowane przez Kabatê-Pendias i in. [1993] zawartoci krytyczne metali ladowych w p³odach rolnych.
Dopuszczaj¹ one do wykorzystania konsumpcyjnego
roliny o zawartoci nieprzekraczaj¹cej 0,15 mg Cd w
kg s.m. Wszystkie konsumpcyjne czêci rolin, marchwi
i selera zawiera³y nadmierne iloci kadmu.
Kabata-Pendias i Pendias [1999] podaj¹, ¿e kadm
jest pobierany wyj¹tkowo ³atwo, zarówno przez system korzeniowy jak i licie, na ogó³ proporcjonalnie
do stê¿enia w rodowisku, bez wzglêdu na w³aciwoci gleby. Aczkolwiek kwany odczyn gleb uwa¿any jest za najwa¿niejszy czynnik wp³ywaj¹cy na
zwiêkszon¹ jego fitoprzyswajalnoæ.
Porównuj¹c uzyskane wyniki z danymi dostêpnymi w literaturze przedmiotu mo¿na stwierdziæ, ¿e
w badanych warzywach Cd wystêpowa³ na poziomie spotykanym w rolinach uprawianych na terenach rolniczych [W³aniewski 1998] oraz w mniej
uprzemys³owionych miastach redniej wielkoci (Tarnów, Siedlce) [Cury³o 1997, Lipiñska 2000]. Zawartoæ kadmu w warzywach z ogrodów Rzeszowa przekracza³a wprawdzie dopuszczalny poziom 0,4 mg Cd
w kg s.m., jednak by³a znacznie ni¿sza od zawartoci Cd w warzywach uprawianych na terenie du¿ych
miast lub w okrêgach przemys³owych [Czarnowska
i in. 1994; Tyksiñski i in. 1995; Rosada, Nijak 2001;
Bielicka i in. 2009]. Bardzo wysokie zawartoci Cd
w korzeniach marchwi i selera (odpowiednio 2,68 i
3,51 mg·kg1) oznaczyli równie¿ w ogrodach dzia³kowych Sosnowca Jasiewicz i in. [1997] oraz Golcz i
D³ubiak [1998] w liciach pietruszki (1,40 mg·kg1) z
aglomeracji poznañskiej. Roliny z siedlisk zanieczyszczonych pobieraj¹ znaczne iloci kadmu, a czêci nadziemne gromadz¹ go znacznie wiêcej ni¿ czêci podziemne. Uk³ad taki potwierdza dominuj¹cy
wp³yw zanieczyszczeñ przenoszonych w atmosferze
[Czarnowska i in. 1994].

TABELA 3. Wspó³czynniki korelacji liniowej (r) pomiêdzy niektórymi w³aciwociami gleb i zawartoci¹ kadmu w rolinach
TABLE 3. Coefficients of linear correlation (r) between some soils properties and cadmium content in plants

W³ a ciwo æ
Parameter

Objanienia  Explanations: korelacja
istotna na poziomie istotnoci: *p = 0,05;
**p=0,01; correlation significant at: *p =
0.05, **p = 0.01.

Marchew
Carrot

pHKCl
Corg  O rganic C
H  Hydrolytic acidity
S  Base cation capacity
T  Total cation exchangeable capacity
V  Base cation saturation
Frakcja < 0,02 mm  Fraction < 0,02 mm
Cd ogó³ em  Cd total
Cd przys.  Cd av.

Seler
Celery

korzenie
roots

li cie
leaves

korzenie
roots

0,02
- 0,26
- 0,09
- 0,38*
- 0,40*
- 0,08
- 0,37*
- 0,36*
- 0,45**

0,02
- 0,26
- 0,09
- 0,39*
- 0,40*
- 0,08
- 0,37*
- 0,36*
- 0,45**

0 , 15
0,19
- 0,14
0,05
0,04
0,18
- 0,02
- 0 , 17
- 0,08

li cie
leaves
0,15
0,19
- 0,14
0,05
0,04
0,18
- 0,03
- 0,17
- 0,08

Bereitgestellt von Warsaw University of Life Sciences | Heruntergeladen 20.01.20 09:35 UTC

60

S. W£ANIEWSKI, E. HAJDUK

Zawartoæ kadmu w korzeniach marchwi uprawianej w Polsce mieci siê w przedziale 0,0160,177
mg·kg1 wie¿ej masy, a uprawiane w ogrodach miejskich po³o¿onych w rejonach zanieczyszczonych, gromadz¹ w liciach nawet 2,7 mg·kg1 s.m. i 0,6 mg·kg1
s.m. w korzeniach [Kabata-Pendias, Pendias 1999].

WNIOSKI
1. Zawartoæ kadmu w wierzchniej warstwie gleb
ogrodów dzia³kowych Rzeszowa by³a niska (zakres 0,210,99 mg·kg1, rednia geometryczna 0,42
mg·kg1) i mieci³a siê, w przyjêtym dla gleb Polski
zakresie zawartoci naturalnych. Podwy¿szon¹
zawartoæ kadmu w trzech ogrodach (Przysz³oæ,
Budowlani i Nasz Gaj) nale¿y wi¹zaæ w pierwszej kolejnoci ze sk³adem granulometrycznym
gleb, a nastêpnie z po³o¿eniem wzd³u¿ ruchliwych
tras komunikacyjnych.
2. Marchew i seler, pochodz¹ce z ogrodów dzia³kowych Rzeszowa, zawiera³y kadm w ilociach przekraczaj¹cych dopuszczalne stê¿enia tego metalu,
okrelone w przepisach krajowych.
3. Zawartoæ kadmu w badanych warzywach w bardzo ma³ym stopniu zwi¹zana by³a z w³aciwociami wierzchniej warstwy gleb, w tym z zawartoci¹ ogólnych i rozpuszczalnych form kadmu w
glebie.
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